
Diário Oficial Eletrônico
do Município de Piracaia - SP

Quarta-feira, 25 de agosto de 2021 - n° 245 - Ano IV
Lei 2.857/17 | Decreto 4.310/17 | piracaia.sp.gov.br

Esta edição contém
53 páginas

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDITAIS

GABINETE DO PREFEITO
O Prefeito do Município de Piracaia Dr. José Silvino Cintra assinou 
os seguintes atos oficiais:

O Município de Piracaia torna público que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob N° 
18/2021, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA 
A EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMEN-
TOS DIVERSOS II, PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE PIRACAIA-SP/FARMÁCIA MUNICIPAL, 
POR 12 MESES, CONFORME ANEXO - RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: De 27/08/2021 09:00 hs até 09/09/2021 
09:00 hs - INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
Dia 09/09/2021 às 10:00 horas - As condições e especi-
ficações constam do EDITAL que poderá ser consultado 
no link “Pregão Eletrônico” do site www.piracaia.sp.gov.
br ou no site www.bllcompras.org.br ou obtido na Divi-
são de Licitações da Prefeitura, no horário das 9:00 hs às 
16:00 hs, sito à Av. Dr. Cândido Rodrigues, n°120, Centro, 
Piracaia/SP - Fone 11-4036-2040, ramal 2062/2094.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL N º 14/DRH/2021
Ficam os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simpli-
ficado 01/2020- Edital nº 01/2021, abaixo relacionados, clas-
sificados para o emprego de Professor de Educação Infantil, 
convocados a comparecer nesta repartição municipal, no 
prazo de 02 (dois) dias a contar da data de publicação deste 
edital, para tratar de assuntos relativos ao preenchimento das 
vagas.
O não comparecimento no prazo acima estipulado implicará 
na preclusão do direito da investidura.

Professor de Educação Infantil

30º Katia Ferreira Pontes Braga da Silva

31º Jéssica Damaris Guerra

32º Ozana dos Santos Silva

33º Laide Machado Costa

34º Michele Kagan

Piracaia, 25 de agosto de 2021.
Renan Augusto de Souza  
Diretor Substituto do Departamento de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL N º 15/DRH/2021
Fica o candidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado 
01/2020- Edital nº 01/2021, abaixo relacionado, classificado 
para o emprego de Professor de Educação Básica I, convo-
cado a comparecer nesta repartição municipal, no prazo de 
02 (dois) dias a contar da data de publicação deste edital, 
para tratar de assuntos relativos ao preenchimento da vaga.

O não comparecimento no prazo acima estipulado implicará 
na preclusão do direito da investidura.

Professor de Educação Básica I

28º Josefa Aparecida de Almeida Hammer

Piracaia, 25 de agosto de 2021.
Renan Augusto de Souza  
Diretor Substituto do Departamento de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL N º 16/DRH/2021
Fica o candidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado 
01/2020- Edital nº 01/2021, abaixo relacionado, classificado 
para o emprego de Professor de Libras, convocado a com-
parecer nesta repartição municipal, no prazo de 02 (dois) dias 
a contar da data de publicação deste edital, para tratar de 
assuntos relativos ao preenchimento da vaga.
O não comparecimento no prazo acima estipulado implicará 
na preclusão do direito da investidura.

Professor de Libras

8º Nayara Regina Chichorro Carvalho

Piracaia, 25 de agosto de 2021.
Renan Augusto de Souza  
Diretor Substituto do Departamento de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL N º 17/DRH/2021
Fica o candidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado 
01/2020- Edital nº 01/2021, abaixo relacionado, classificado 
para o emprego de Professor Educação Física, convocado a 
comparecer nesta repartição municipal, no prazo de 02 (dois) 
dias a contar da data de publicação deste edital, para tratar 
de assuntos relativos ao preenchimento da vaga.
O não comparecimento no prazo acima estipulado implicará 
na preclusão do direito da investidura.

Professor de Educação Física

5º Jader Prado de Lima

Piracaia, 25 de agosto de 2021.
Renan Augusto de Souza  
Diretor Substituto do Departamento de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL N º 18/DRH/2021
Fica o candidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado 
01/2020- Edital nº 01/2021, abaixo relacionado, classificado 
para o emprego de Professor de Inglês, convocado a com-
parecer nesta repartição municipal, no prazo de 02 (dois) dias 
a contar da data de publicação deste edital, para tratar de 
assuntos relativos ao preenchimento da vaga.
O não comparecimento no prazo acima estipulado implicará 
na preclusão do direito da investidura.

Professor de Inglês

5º Talita C. R. B. Governatori Mazochi

Piracaia, 25 de agosto de 2021.
Renan Augusto de Souza  
Diretor Substituto do Departamento de Recursos Humanos
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 01/2018
EDITAL N º 63/DRH/2021
Fica o candidato aprovados no Concurso Público do Edital nº 
01/2018 do Processo de nº 1735/DRH/2018, para o cargo de 
provimento efetivo de Professor de Educação Infantil, cons-
tante do Edital de Divulgação da Classificação relacionado 
abaixo, CONVOCADOS a comparecerem nesta repartição 
municipal, no prazo de Dez (10) dias, a contar da data de 
publicação deste Edital, para tratar de assuntos relativos ao 
preenchimento das vagas.
O não comparecimento no prazo estipulado implicará a 
renúncia tácita do convocado e, consequentemente, a perda 
do direito à nomeação ao cargo para o qual o candidato foi 
aprovado.
Caso não tenha interesse, comparecer no mesmo prazo para 
preenchimento do termo de desistência da vaga.

Nº NOME RG.

43º YEDA NERES PIMENTA MOREIRA 40.465.747-3

Piracaia, 25 de agosto de 2021.
Renan Augusto de Souza  
Diretor Substituto do Departamento de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 01/2018
EDITAL N º 64/DRH/2021
Fica o candidato aprovados no Concurso Público do Edital 
nº 01/2018 do Processo de nº 1735/DRH/2018, para o cargo 
de provimento efetivo de Agente de Organização Escolar, 
constante do Edital de Divulgação da Classificação relacio-
nado abaixo, CONVOCADOS a comparecerem nesta reparti-
ção municipal, no prazo de Dez (10) dias, a contar da data de 
publicação deste Edital, para tratar de assuntos relativos ao 
preenchimento das vagas. 
O não comparecimento no prazo estipulado implicará a 
renúncia tácita do convocado e, consequentemente, a perda 
do direito à nomeação ao cargo para o qual o candidato foi 
aprovado.
Caso não tenha interesse, comparecer no mesmo prazo para 
preenchimento do termo de desistência da vaga.   

Nº NOME RG.

62º JOSE ROBERTO DO PRADO 15.682.143

63º ANDRESSA CAROLINE RODRIGUES 47.965.796-8

64º ANDERSON APARECIDO GARCIA 47.318.873-9

65º LETICIA STEFANI DE OLIVEIRA 40.280.125-8

66º ADRIANA CARDOSO GOMES DE FREITAS 19.610.904-8

Piracaia, 25 de agosto de 2021.
Renan Augusto de Souza  
Diretor Substituto do Departamento de Recursos Humano

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 01/2019
EDITAL N º 65/DRH/2021
Ficam os candidatos aprovados no Concurso Público do Edital 
nº 01/2019 do Processo de nº 2200/DRH/2019, para o cargo de 
provimento efetivo de Servente Escolar, constante do Edital 
de Divulgação da Classificação relacionados abaixo, CONVO-
CADOS a comparecerem nesta repartição municipal, no prazo 
de Dez (10) dias, a contar da data de publicação deste Edital, 
para tratar de assuntos relativos ao preenchimento das vagas. 
O não comparecimento no prazo estipulado implicará a 
renúncia tácita do convocado e, consequentemente, a perda 
do direito à nomeação ao cargo para o qual o candidato foi 
aprovado.  
Caso não tenha interesse, comparecer no mesmo prazo para 
preenchimento do termo de desistência da vaga.   

Nº NOME RG.

15º JOYCE APARECIDA VASCONCELOS DE LIMA 40.244.222-2

Piracaia, 25 de agosto de 2021.
Renan Augusto de Souza  
Diretor Substituto do Departamento de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 01/2019
EDITAL N º 66/DRH/2021
Ficam os candidatos aprovados no Concurso Público do Edital 
nº 01/2019 do Processo de nº 2200/DRH/2019, para o cargo de 
provimento efetivo de Médico Dermatologista, constante do 
Edital de Divulgação da Classificação relacionado abaixo, CON-
VOCADO a comparecer nesta repartição municipal, no prazo 
de Dez (10) dias, a contar da data de publicação deste Edital, 
para tratar de assuntos relativos ao preenchimento de vaga. 
O não comparecimento no prazo estipulado implicará a 
renúncia tácita do convocado e, consequentemente, a perda 
do direito à nomeação ao cargo para o qual o candidato foi 
aprovado.
Caso não tenha interesse, comparecer no mesmo prazo para 
preenchimento do termo de desistência da vaga.   

Nº NOME RG.

05º SIMONE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA 41.979.893-6

Piracaia, 25 de agosto de 2021.
Renan Augusto de Souza  
Diretor Substituto do Departamento de Recursos Humanos

PORTARIAS

PORTARIA  Nº. 10.017 
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de Piracaia, no 
uso de suas atribuições legais,  com base no artigo 37, inciso 
IX da Constituição Federal, e com fulcro na Lei Municipal 2.879 
de 26 de abril  de 2.017 e demais alterações.
E considerando a justificativa emanada do órgão municipal 
requisitante, bem como Edital 04/2020, do Processo Seletivo 
Simplificado, descrito nos autos do  processo 88/DRH/2020.
RESOLVE:
AUTORIZAR, a partir de 10 de agosto de 2.021, a contratação 
temporária , pelo período de 90 ( noventa) dias, regido pelo 
Regime Especial da Lei 2.879, de 26 de abril de 2.017, que dis-
põe sobre o regime especial e a contratação de pessoal por 
tempo determinado para atender as necessidades temporária 
de excepcional interesse público nos órgãos da administração, 
para ocupar o emprego público de Professor de Educação 
Infantil, junto ao Departamento da Educação, Cultura, Espor-
tes e Turismo, de:

21º Jesuína Aparecida Pinheiro e Pinheiro R.G. 33.811.920-6

26º Alinny Fernandes Pereira R.G. 44.853.742-4

Dê-se conhecimento ao DRH para as providências 
necessárias.
Publique-se e registre-se, com remessa de cópia desta ao 
E.Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Município de Piracaia, “Paço Municipal Dr. Célio Gayer”, 24 de 
agosto de 2.021.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal
KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO PINHEIRO
Coordenadora Geral Administrativa
FÁTIMA CECILIA S. PEREIRA
Coordenadora Social             
RENAN AUGUSTO DE SOUZA
Diretor Substituto do Departamento de Recursos Humanos             

PORTARIAS
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PORTARIA Nº. 10.018
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de Piracaia, no 
uso de suas atribuições legais,  com base no artigo 37, inciso 
IX da Constituição Federal, e com fulcro na Lei Municipal 2.879 
de 26 de abril  de 2.017 e demais alterações.
E considerando a justificativa emanada do órgão municipal 
requisitante, bem como Edital 04/2020, do Processo Seletivo 
Simplificado, descrito nos autos do  processo 88/DRH/2020.
RESOLVE:
AUTORIZAR, a partir de 25 de agosto de 2.021, a contratação 
temporária , pelo período de 90 ( noventa) dias, regido pelo 
Regime Especial da Lei 2.879, de 26 de abril de 2.017, que dis-
põe sobre o regime especial e a contratação de pessoal por 
tempo determinado para atender as necessidades temporária 
de excepcional interesse público nos órgãos da administração, 
para ocupar o emprego público de Professor de Educação 
Infantil, junto ao Departamento da Educação, Cultura, Espor-
tes e Turismo, de:

28º Josineide Ribeiro de Andrade R.G. 25.236.567-7

Dê-se conhecimento ao DRH para as providências 
necessárias.
Publique-se e registre-se, com remessa de cópia desta ao 
E.Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Município de Piracaia, “Paço Municipal Dr. Célio Gayer”, 24 de 
agosto de 2.021.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal
KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO PINHEIRO
Coordenadora Geral Administrativa
FÁTIMA CECILIA S. PEREIRA
Coordenadora Social             
RENAN AUGUSTO DE SOUZA
Diretor Substituto do Departamento de Recursos Humanos

PORTARIA  Nº. 10.019 
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de Piracaia, no 
uso de suas atribuições legais,  com base no artigo 37, inciso 
IX da Constituição Federal, e com fulcro na Lei Municipal 2.879 
de 26 de abril  de 2.017 e demais alterações.
E considerando a justificativa emanada do órgão municipal 
requisitante, bem como Edital  04/2020, do Processo Seletivo 
Simplificado, descrito nos autos do  processo 88/DRH/2020
RESOLVE:
AUTORIZAR, a partir de 04 de agosto de 2.021, a contratação 
temporária , pelo período de 90 ( noventa ) dias, regido pelo 
Regime Especial da Lei 2.879, de 26 de abril de 2.017, que dis-
põe sobre o regime especial e a contratação de pessoal por 
tempo determinado para atender as necessidades temporária 
de excepcional interesse público nos órgãos da administração, 
para ocupar o emprego público, junto ao Departamento da 
Educação, Cultura, Esportes e Turismo, para os cargos de:

         PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

14º Roberta Cássia Silva Almeida R.G. 29.873.784-x

18º Juliana Moraes Pinto R.G. 24.148.697-x

   PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - ARTES

08º Danielly de Sousa Paiva Pujol R.G. 48.826.663-4

Dê-se conhecimento ao DRH para as providências 
necessárias.
Publique-se e registre-se, com remessa de cópia desta ao 
E.Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Município de Piracaia, “Paço Municipal Dr. Célio Gayer”, 24 de 
agosto de 2.021.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal
KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO PINHEIRO
Coordenadora Geral Administrativa
FÁTIMA CECILIA S. PEREIRA
Coordenadora Social      
RENAN AUGUSTO DE SOUZA
Diretor Substituto do Departamento de Recursos Humanos          

PORTARIA Nº. 10.020
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de Piracaia, no 
uso de suas atribuições legais e considerando o contido no 
ofício nº 236/2.021 da Coordenadoria Social,
RESOLVE
I – DESIGNAR a partir de 06 de agosto de 2.021 a Professora 
Adriana de Cássia Guerra Bueno – RI. nº. 36122, 1ª colocada na 
classificação para substituição nas classes de suporte pedagó-
gico, como Diretora Substituta na EMEI. Maria Helena Ferrerira 
de Godoy. A atual Diretora da Escola Sra. Elis Marina Fonseca, 
encontra-se em licença saúde e posterior licença maternidade.
II- De-se conhecimento a interessada. Ao Departamento 
de Educação e Recursos Humanos para as providências 
necessárias.
Município de Piracaia ”Paço Municipal Dr. Célio Gayer”, 24 de 
agosto de 2.021.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal
FÁTIMA CECÍLIA S. PEREIRA
Coordenadora Social     
RENAN AUGUSTO DE SOUZA
Diretor Substituto do Departamento de Recursos Humanos

DECRETOS

DECRETO Nº. 5.016, DE 16 DE AGOSTO DE 2.021.
Dispõe sobre: “ A nomeação de membros que compõem o 
Conselho Municipal de Defesa do Ambiente”
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de Piracaia, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 67, 
inciso IX, da Lei Orgânica do Município e nos termos da Lei 
nº 1.462, de 18 de dezembro de 1987, modificada pelas Leis nº 
2.588, de 17 de dezembro de 2010 e nº 2.826, de 03 de março 
de 2016, modificada pela Lei nº. 3.187 de 11 de agosto de 2.021,
DECRETA:
I – Ficam nomeados os membros abaixo relacionados para 
composição do Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente:
Representantes do Poder Executivo
- Stela Dalva Sorgon – Titular;
- Allan Pacheco Introini – Suplente;
- Ana Lúcia Watanabe – Titular;
- Roberlei Lopes – Suplente;
- José Antonio Petri – Titular;
- Beatriz Arruda Rolfsen da Silva – Suplente;
Representantes da Sociedade Civil
- Douglas Miyahara – Titular;
- Nicolas Mutarelli – Suplente;
- Luciana Cury – Titular;
- Ive Verouchis – Suplente;
- Nivaldo Luis dos Santos – Titular;
- Ana Carolina Leite Oliveira Abreu – Suplente;
II – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas as disposições em contrário.
Município de Piracaia, “Paço Municipal Dr. Célio Gayer”, em 16 
de agosto de 2.021.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal
Publicado e afixado em lugar público de costume. Departa-
mento de Administração, em 16 de agosto de 2.021.
KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO PINHEIRO
Coordenadora Geral Administrativa
* Republicado por incorreção

DECRETO Nº 5.018 DE 20 DE AGOSTO DE 2.020.
Dispõe sobre: Suplementar dotações constantes no Orça-
mento vigente e dá outras providências.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de Piracaia, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e nos ter-
mos do art. 3° da Lei n°. 3142 de 09 de dezembro de 2020.
DECRETA:

DECRETOS
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Art. 1º - Fica aberto no Departamento de Finanças e Orça-
mento, um crédito no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
para suplementar as seguintes dotações do Orçamento Muni-
cipal vigente:

15-02.001.0004.0122.0002.2003-
3339030000000000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

36-02.003.0003.0092.0004.2006-
3339091000000000000 SENTENÇAS JUDICIAIS 15.000,00

Total 20.000,00

Art. 2º Para atender a despesa com o presente crédito suple-
mentar será utilizado anução das seguintes dotações.

16-02.001.0004.0122.0002.2003-
3339033000000000000

PASSAGENS E DESPESAS 
COM LOCOMOÇÃO 1.000,00

25-02.002.0005.0153.0002.2005-
3339030000000000000 MATERIAL DE CONSUMO 2.400,00

26-02.002.0005.0153.0002.2005-
3339039000000000000

OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - 

PESSOA JURÍDICA
2.400,00

28-02.003.0003.0092.0004.2006-
3319013000000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 900,00

29-02.003.0003.0092.0004.2006-
3319091000000000000 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.500,00

30-02.003.0003.0092.0004.2006-
3319094000000000000

INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 900,00

32-02.003.0003.0092.0004.2006-
3339033000000000000

PASSAGENS E DESPESAS 
COM LOCOMOÇÃO 1.900,00

Total 20.000,00
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Município de Piracaia, “Paço Municipal Dr. Célio Gayer”, em 20 
de agosto de 2.021.
DR.  JOSÉ SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal
Publicado e afixado em lugar público de costume. Departa-
mento de Administração, em 20 de agosto de 2.021.
KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO PINHEIRO
Coordenadora Geral Administrativa

DECRETO Nº 5.019, DE 20 DE AGOSTO DE 2.021.
Dispõe sobre: “Delega competência e dá outras providências”
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de Piracaia, no 
uso das atribuições legais, e, ainda em conformidade com o 
art. 67 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Ficam responsáveis pela movimentação de contas cor-
rentes e aplicações financeiras em nome do MUNICÍPIO DE 
PIRACAIA, inscrito no CNPJ nº 45.279.627.001-
- O Prefeito Municipal, a Chefe da Divisão de Tesouraria, e a 
Coordenadora Geral Administrativa para:
em conjunto de dois: emitir, requisitar, sustar, contra orde-
nar, cancelar e baixar cheques; efetuar pagamentos e trans-
ferências inclusive por meio eletrônico; liberar arquivos de 
pagamentos; efetuar resgate e aplicações financeiras, assinar 
instrumentos de convênio e contratos de prestação de servi-
ços, e
isoladamente, solicitar saldos, extratos e comprovantes; 
cadastrar, alterar e desbloquear senhas; retirar cheques devol-
vidos, abrir e encerrar contas de depósito.
Art. 2º Os cheques serão assinados por dois dos três respon-
sáveis indicados no artigo 1º.
Parágrafo único – A obrigatoriedade de assinatura restringe-
-se à movimentação com cheques. Demais meios de paga-
mento ou transferências, inclusive por meio eletrônico, podem 
ser assinados por quaisquer das responsáveis, sempre em 
conjunto de dois.
Art. 3º Os poderes acima abrangerão todas as contas cor-
rentes e aplicações financeiras em nome do Município de 
Piracaia.
Art 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Município de Piracaia, “Paço Municipal Dr. Célio Gayer”, em 20 
de agosto de 2.021.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal
Publicado e afixado em lugar público de costume. Departa-
mento de Administração, em 20 de agosto de 2.021.
KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO PINHEIRO
Coordenadora Geral Administrativa

DECRETO N.º 5.020, DE 24 DE AGOSTO DE 2.021.
Dispõe sobre: “ A nomeação dos Representantes do Conselho 
Municipal de Assistência Social”.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de Piracaia, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e em con-
formidade com o artigo 3º da Lei nº. 2.707 de 11 de março de 
2.013,
DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados, a partir da presente data, os mem-
bros abaixo relacionados para composição do Conselho Muni-
cipal de Assistência Social,
01 – Representantes do Departamento de Assistência e Promo-
ção Social
Susana Regina Silva Franco – Titular
Michele Aparecida do Carmo – Suplente 
02- Representante do Departamento de Educação, Cultura, 
Esporte e Turismo
Marcia Regina Zago – Titular
Juliano Costa – Suplente
03 – Representantes do Departamento de Saúde 
Ana Lucia Léo Vieira - Titular 
Maria Aparecida Perpétua Batista Pinheiro - Suplente
04- Representantes do Programa Bolsa Família  
Prescilla Bueno Pinheiro – Titular
Helena Maria Alves da Silva Honorio- Suplente 
05 – Representantes do Departamento de Finanças e 
Orçamento 
Simoni Martins Grunwald Mancini – Titular
Adenilce Sant`Ana Pinto da Fonseca - Suplente
06 – Representantes dos Centros de Referência de Assistência 
Social (CRAS/CREAS)
Vera Lucia Ferreira Camargo – Titular
Márcia Pires – Suplente
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
– REPRESENTANTES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA 
ÁREA  
a)Representantes de Entidade à Infância e Adolescência
Neyde Pereira Gonçalves - Titular
Kátile Regiane Bueno de Araújo – Suplente
b)Representantes de Escolas Especializada
Adenil Aparecida Bianchi– Titular 
Jeanete da Silva Pinheiro Gonçalves – Suplente
02  – REPRESENTANTES DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA: 
a) Representantes dos Assistentes Sociais
Cleuza da Conceição Isquerdo Alvarez – Titular
Angela Maria Dorigo - Suplente                                                 
b) Representantes dos Psicólogos 
Paulo Henrique Macedo – Titular
Mariely Carmelita Torre Pires – Suplente
03  – REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS: 
a) Representantes das Entidades ou Associações 
Comunitárias 
Josiane Iris dos Santos Pedreira – Titular 
Ana Lucia de Oliveira – Suplente
b)Representantes da Associação de idosos
Waldemir Garcia de Almeida - Titular
Tatiane Freitas da Silva Titular- Suplente
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor em sua data de publica-
ção, ficando revoagadas as disposições em contrário.
Município de Piracaia, “Paço Municipal Dr. Célio Gayer”, em 24 
de agosto de 2.021.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal
Publicado e afixado em lugar público de costume. Departa-
mento de Administração, em 24 de agosto de 2.021.
KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO PINHEIRO
Coordenadora Geral Administrativa
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LICITAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 03
CONTRATO Nº 210/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018 - 
PROCESSO Nº 946/2018 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRACAIA, CNPJ 
45.279.627/0001-61 
CONTRATADO: KGP FISIOTERAPIA LTDA ME, CNPJ nº 
13.480.921/0001-40.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECI-
MENTO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, conforme Termo de 
Referência - ASS: 07/08/2018. 
Aos 07 dias de Agosto de 2021, compareceram as partes 
abaixo qualificadas, sendo o MUNICIPIO DE PIRACAIA, neste 
ato representado por seu Prefeito Dr. José Silvino Cintra, bra-
sileiro, casado, CPF nº 187.777.738-29, R.G. nº 28.816.741-7 SSP/
SP, residente na Alameda das Flores, nº 35, Bairro Boa Vista, 
em Piracaia/SP, e de outro lado, KGP FISIOTERAPIA LTDA 
ME, com sede em Piracaia/SP, Rua Maria Helena Ferreira de 
Godoy, nº 220 – Jd. Alvorada - CEP: 12970-000, cadastrada 
no CNPJ nº. 13.480.921/0001-40, (DECLARADA NÃO FINANCIA-
DORA DE CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), neste ato 
representado pelo Sr. Kleber Gallacini Prado, RG 32.222.677 e 
CPF 279.552.978-57, para o fim de aditar as clausulas do refe-
rido contrato, nos termos do art.57, inciso II da LF 8666/93, 
conforme segue:
CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA - O prazo de 
vigência contratual fica prorrogado por 12 meses.
CLAUSULA QUINTA – DOS VALORES - O valor total do con-
trato, reajustado com base na variação do IPCA passa de 
R$ 75.636,00 (setenta e cinco mil e seiscentos e trinta e seis 
reais) para R$ 81.936,00 (oitenta e um mil e novecentos e 
trinta e seis reais, sendo R$ 22,76 (vinte e dois reais e setenta 
e seis reais) por sessão.
As despesas decorrentes da execução deste termo corre-
rão por conta das dotações consignadas no orçamento da 
contratante sob os nº329-05-005-0010-0301-0032-2067-
3339039000000000000-3339039500000000000-013000019-
saúde próprio=15%.
Ficam ratificadas na íntegra as demais cláusulas constantes 
do contrato original não atingidas pelo presente Termo de 
Aditamento.
E assim, por estarem de pleno acordo firmam o presente 
Termo de Aditamento, que será arquivado e registrado no 
departamento de administração da Prefeitura municipal, para 
que produza seus efeitos legais.
CONTRATANTE: ________________________  
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA                  
Prefeito Municipal

CONTRATADO: ________________________     
KGP FISIOTERAPIA LTDA ME
         
TESTEMUNHAS: 1 - ________________________
  2 - ________________________ 

TERMO ADITIVO Nº 06

CONTRATO Nº 002/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2016 - 
PROCESSO Nº 103/2016 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRACAIA, CNPJ 
45.279.627/0001-61 
CONTRATADO: COOPERPIRA – COOPERATIVA DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE PIRACAIA, CNPJ nº 
11.338.136/0001-22.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALU-
NOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONFORME O ANEXO I 
TERMO DE REFERENCIA - ASS: 01/02/2017. 
Aos 30 dias de Julho de 2021, compareceram as partes abaixo 
qualificadas, sendo o MUNICIPIO DE PIRACAIA, neste ato 
representado por seu Prefeito Dr. José Silvino Cintra, brasi-
leiro, casado, CPF nº 187.777.738-29, R.G. nº 28.816.741-7 SSP/

SP, residente na Alameda das Flores, nº 35, Bairro Boa Vista, 
em Piracaia/SP, e de outro lado, COOPERPIRA – COOPERA-
TIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE PIRACAIA, com 
sede em Piracaia/SP, sito a Estrada Municipal José Augusto 
Peçanha Brandão nº 80, bi Boa Vista, cadastrada no CNPJ 
nº 11.338.136/0001-22, (DECLARADA NÃO FINANCIADORA DE 
CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), para o fim de aditar 
as clausulas do referido contrato, nos termos do art.65, §1º da 
LF 8666/93, conforme segue:
CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS/VIGÊNCIA - O prazo de 
vigência contratual fica prorrogado por 06 meses, a contar de 
31/07/2021. 
CLAUSULA QUINTA – DOS VALORES – O valor deste Termo 
Aditivo é de R$ 2.058.453,54 (dois milhões, cinquenta e oito 
mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e 
quatro centavos), sendo o preço por km rodado R$ 2,99 (dois 
reais e noventa centavos). 
As despesas decorrentes da execução deste termo cor-
rerão por conta das dotações consignadas no orça-
mento 2021 sob os nº 191-05-002-0012-0361-0016-
2032-33390390000000000000-022200013-SEC.
EDUCAÇÃO-TRANSPORTE DE ALUNOS; 192-05-002-0012-
0361-0016-2032-33390390000000 000000-052200012-FNDE-
-PNAT; 190-05-002-0012-0361-0016-2032-33390390000000 
00000-012200009-ENSINO FUNDAMENTAL(25%); 
210-05-002-0012-0361-0016-2826-33390390000000 
00000-052200011-QESE-QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO.
Ficam ratificadas na íntegra as demais cláusulas constantes 
do contrato original não atingidas pelo presente Termo de 
Aditamento.
E assim, por estarem de pleno acordo firmam o presente 
Termo de Aditamento, que será arquivado e registrado no 
departamento de administração da Prefeitura municipal, para 
que produza seus efeitos legais.
PREFEITURA: ________________________
Dr. José Silvino Cintra
Prefeito Municipal 
 
CONTRATADO:________________________
COOPERPIRA – COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSA-
GEIROS DE PIRACAIA 

TESTEMUNHAS: 1 - ________________________
   2 - ________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 68/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-000, 
e a empresa MED CENTER COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o n°: 00.874.929/0001-40, com sede à Rod.JK BR 459 KM 
99, S/Nº - Galpão – Bairro Santa Edwirges – Pouso Alegre/
MG, CEP: 37.552-484, por seu representante legal, Sra. Martha 
Andrezza Carvalho Pereira, portadora do R.G. MG 14.741.578 
e CPF sob o n° 078.948.506-08, (DECLARADO NÃO FINAN-
CIADOR DE CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), acordam 
proceder, nos termos da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto municipal nº 4.189/2016, Decreto Munici-
pal nº 2.819/2006 com as alterações do Decreto Municipal 
3.446/09 e Decreto Municipal Nº 4.106/2015, bem como a LC 
123/06 com alterações posteriores, aplicando-se subsidiaria-
mente, no que couberem, as disposições da Lei Federal Nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, observa-
das as demais normas legais aplicáveis do edital do Pregão 
eletrônico em epígrafe, ficando registrados os preços con-
forme segue:
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1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:

25925 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total
1 Abaixador de língua 

em madeira lisa PCT 100 THEOTO 225 R$3,99 R$897,75

18 BOTA DE UNNA - 10,2 CM X 9,14 
M  - CAIXA COM 12 UNIDADES CX CASEX 75 R$253,11 R$18.983,25

19 BOTA DE UNNA - 7,5 CM X 6 
M - CAIXA COM 12 UNIDADES CX CASEX 75 R$196,79 R$14.759,25

29 EQUIPO MACROGOTAS PARA 
ALIMENTAÇÃO ENTERAL UN GLOMED 600 R$1,08 R$648,00

31 ESPATULA DE AYRES 
EM MADEIRA LISA PCT 100 THEOTO 225 R$6,45 R$1.451,25

44 FITA MICROPOROSA NA COR 
BRANCA, LARGURA: 2,5 X 10 M. UN ADPELE 750 R$2,11 R$1.582,50

66

SACO 30 LT PARA 
ACONDICIONAMENTO 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
HOSPITALARES/ INFECTANTES,

PCT 100 RAVA 75 R$22,25 R$1.668,75

73 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 
Nº04, 06, 08, 10, 12, 14 E 16 - UN BIOSANI 3.750 R$0,68 R$2.550,00

75
SONDA VESICAL DE ALIVIO 

ESTÉRIL EMBALADA 
INDIVIDUALMENTE Nº 12, 14 E 16

UN BIOSANI 3.750 R$0,58 R$2.175,00

89 HIDROCOLOIDE 10 X 10CM UN CASEX 38 R$5,19 R$197,22
91 COMPRESSA GAZE TIPO QUEIJO RL AMERICA/

ANE 23 R$27,99 R$643,77
Total do Fornecedor: R$45.556,74

2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento 
as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido 
de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a proposta 
e demais elementos do processo nº. 390/2021, que ficam 
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
como se aqui estivessem transcritos.
2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei-
tada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da requisição.  
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-
lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e as pro-
vidências necessárias para saná-las, ou ainda, a recusa em 
saná-las.
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos da 
legislação civil, pela qualidade do produto, devendo substi-
tuir imediatamente aquele que apresentar vício, ainda que 
sanável. 
 
4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados 
da data da entrega efetiva de todos os produtos constantes 
da respectiva Autorização de Fornecimento, em conta bancá-
ria cuja titularidade seja a do fornecedor, após a apresentação 
da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 
30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, 
bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 
20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta 
licitação deverão constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.

5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três déci-
mos por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento, por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará do 
primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
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exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
________________________
MED CENTER COMERCIAL LTDA 
CNPJ: 00.874.929/0001-40

Testemunhas:
1 ________________________
2 ________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 69/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-000, 
e a empresa ALFALAGOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°: 
05.194.502/0004-67, com sede à Rua 15 de Novembro, nº 1810 
– lote 6 – Quadra 2 – Bairro Vila Industrial 15 de novembro  – 
Nova Odessa/SP, CEP: 13.385-100, por seu representante legal, 
Sr. Natanael Pereira, portador do R.G.: M-4 112.771 SSP/MG e 
CPF sob o n°: 502.690.546-34, (DECLARADO NÃO FINANCIA-
DOR DE CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), acordam 
proceder, nos termos da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto municipal nº 4.189/2016, Decreto Munici-
pal nº 2.819/2006 com as alterações do Decreto Municipal 
3.446/09 e Decreto Municipal Nº 4.106/2015, bem como a LC 
123/06 com alterações posteriores, aplicando-se subsidiaria-
mente, no que couberem, as disposições da Lei Federal Nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, observa-
das as demais normas legais aplicáveis do edital do Pregão 
eletrônico em epígrafe, ficando registrados os preços con-
forme segue:
1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

11
ALMOTOLIA EM PLÁSTICO 

TRANSPARENTE, CAPACIDADE 
DE 100 ML B

UN J.PROLAB 600 R$2,3334 R$1.400,04

21 CLOREXIDINE DEGERMANTE 2% 
SOL. C/TENSOATIVO 100 ML FRASCO VIC PHARMA 150 R$2,24 R$336,00

43 FITA MICRO POROSA 
NA COR BRANCA UN MISSNER 1.500 R$5,82 R$8.730,00

45
FITA PARA ECG MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 215 
MM TERMO SENSÍVEL

UN TECNOPRINT 300 R$21,99 R$6.597,00

46 FIXADOR PARA LÂMINAS 
(FIXADOR CELULAR) 100 ML FRASCO CRALPLAST 750 R$5,59 R$4.192,50

48 FRASCO PARA ADMINISTRAÇÃO 
DE DIETA ENTERAL UN BIOBASE 600 R$0,95 R$570,00

59 ÓCULOS DE PROTEÇÃO UN VALEPLAST 450 R$2,9459 R$1.325,655

80
TOUCA BRANCA 

DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO 
SANFONADA DE TNT -

PCT 100 ANADONA 750 R$9,50 R$7.125,00

87 ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - LT FARMAX 75 R$3,99 R$299,25
Total do 

Fornecedor: R$30.575,445

2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento 
as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido 
de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a proposta 

e demais elementos do processo nº. 390/2021, que ficam 
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
como se aqui estivessem transcritos.
2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei-
tada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da requisição. 
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-
lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e as pro-
vidências necessárias para saná-las, ou ainda, a recusa em 
saná-las.
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos 
da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo 
substituir imediatamente aquele que apresentar vício, 
ainda que sanável. 
 
4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, con-
tados da data da entrega efetiva de todos os produtos 
constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, 
em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, 
após a apresentação da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 
30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, 
bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 
20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta 
licitação deverão constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.

5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três décimos 
por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de Forneci-
mento, por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará do 
primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
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não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
_____________________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
______________________________________
ALFALAGOS LTDA 
CNPJ: 05.194.502/0004-67

Testemunhas:
1 _______________________ 
2 _______________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 70/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.

Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-000, 
e a empresa CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o n°: 04.063.331/0001-21, com sede à Rua 25, nº 1908/1928 
- Bairro Jd. São Paulo – Rio Claro/SP, CEP: 13.503-010, por 
seu representante legal, Sr. Sérgio Eduardo Guerra da Silva 
Junior, portador do R.G.: 32.435.094-6 SSP/SP e CPF sob o n°: 
219.763.728-28, (DECLARADO NÃO FINANCIADOR DE CAMPA-
NHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), acordam proceder, nos ter-
mos da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
municipal nº 4.189/2016, Decreto Municipal nº 2.819/2006 com 
as alterações do Decreto Municipal 3.446/09 e Decreto Muni-
cipal Nº 4.106/2015, bem como a LC 123/06 com alterações 
posteriores, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, 
as disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com alterações posteriores, e demais normas regula-
mentares aplicáveis à espécie, observadas as demais normas 
legais aplicáveis do edital do Pregão eletrônico em epígrafe, 
ficando registrados os preços conforme segue:

1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:

52159 - CIRURGICA UNIAO LTDA.

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total
33 ESTETOSCÓPIO SIMPLES UN SOLIDOR 38 R$15,57 R$591,66

42
FITA CIRÚRGICA - TIPO 

ESPARADRAPO; MEDINDO 
25MM X 10M;

UN MISSNER 
ADPELLE 19 R$2,67 R$50,73

49 LAMINA DE BISTURI Nº11, 15 E 21- CX 100 BIOMASS 3 R$28,75 R$86,25
71 SERINGA DESCARTÁVEL 

05 ML SEM AGULHA - CX 100 RYMCO 300 R$26,56 R$7.968,00

82 TUBO A VÁCUO PARA COLETA 
DE SANGUE CINZA PCT 100 LABOR 

IMPORT 15 R$46,99 R$704,85

84 TUBO A VÁCUO PARA COLETA 
DE SANGUE ROXO PCT 100 LABOR 

IMPORT 15 R$46,99 R$704,85

85 TUBO A VÁCUO PARA COLETA 
DE SANGUE VERMELHO 4 ML PCT 100 LABOR 

IMPORT 75 R$55,88 R$4.191,00
86 VASELINA LÍQ. 100 ML CX RIOQUIMICA 75 R$5,63 R$422,25

92 GAZE ALGODONADA 10 
X 30CM ESTÉRIL

UN
MEDI HOUSE

750

R$1,19
R$892,50

95 SPRAY PELÍCULA PROTETORA 
CAVILON COM 28ML FRASCO VIRILLO 15 R$45,33 R$679,95

Total do Fornecedor: R$16.292,04
2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento 
as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido 
de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a proposta 
e demais elementos do processo nº. 390/2021, que ficam 
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
como se aqui estivessem transcritos.
2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei-
tada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da requisição.  
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-
lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e as pro-
vidências necessárias para saná-las, ou ainda, a recusa em 
saná-las.
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos 
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da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo 
substituir imediatamente aquele que apresentar vício, 
ainda que sanável. 
 
4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, con-
tados da data da entrega efetiva de todos os produtos 
constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, 
em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, 
após a apresentação da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 
30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, 
bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 
20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta 
licitação deverão constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.

5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três déci-
mos por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento, por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará do 
primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 

nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
________________________
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
CNPJ: 04.063.331/0001-21

Testemunhas:
1 ________________________
2 ________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 71/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.

Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-000, 
e a empresa V.S.BRAGA IMPORTADORA, inscrita no CNPJ 
sob o n°: 30.888.187/0001-72, com sede à Rua Dom Luiz, nº 
171 - Bairro Vila Real – Balneário Camboriú/SC, CEP: 88.337-
100, por seu representante legal, Sra. Soliana Verginia Braga, 
portadora do R.G.: 410.883.326-2 e CPF sob o n°: 030.178.600-
35, (DECLARADO NÃO FINANCIADOR DE CAMPANHA ELEI-
TORAL NO MUNICIPIO), acordam proceder, nos termos da Lei 
Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto municipal 
nº 4.189/2016, Decreto Municipal nº 2.819/2006 com as alte-
rações do Decreto Municipal 3.446/09 e Decreto Municipal 
Nº 4.106/2015, bem como a LC 123/06 com alterações poste-
riores, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com alterações posteriores, e demais normas regulamenta-
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res aplicáveis à espécie, observadas as demais normas legais 
aplicáveis do edital do Pregão eletrônico em epígrafe, ficando 
registrados os preços conforme segue:

1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:

76759 - S. V. BRAGA IMPORTADORA

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total
14 ATADURA CREPE, 10 CM X 

1,80 M EM REPOUSO PCT C/12 ANDREONI 1.500 R$4,76 R$7.140,00

15 ATADURA CREPE, 15 CM X 
1,80 M EM REPOUSO PCT C/12 ANDREONI 1.500 R$6,63 R$9.945,00

16 ATADURA CREPE, 20 CM X 
1,80 M EM REPOUSO PCT C/12 ANDREONI 750 R$8,00 R$6.000,00

25 COMPRESSA DE GAZE NÃO 
ESTÉRIL 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS PCT 500 CLEAN 11.250 R$13,56 R$152.550,00

38
FRALDA DESCARTÁVEL 
INFANTIL, FORMATO 

ANATÔMICO, TAMANHO P
UN BABY WILY 3.750 R$0,39 R$1.462,50

39
FRALDA DESCARTÁVEL 
INFANTIL, FORMATO 

ANATÔMICO, TAMANHO M
UN BABY WILY 3.750 R$0,43 R$1.612,50

40
FRALDA DESCARTÁVEL 
INFANTIL, FORMATO 

ANATÔMICO, TAMANHO G
UN BABY WILY 3.750 R$0,48 R$1.800,00

68

SACO 100LT PARA 
ACONDICIONAMENTO 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
HOSPITALARES/ INFECTANTES,

PCT 100 NEKPLAST 150 R$55,58 R$8.337,00

109 ATADURA CREPE, 10 CM X 
1,80 M EM REPOUSO PCT C/12 ANDREONI 500 R$4,76 R$2.380,00

110 ATADURA CREPE, 15 CM X 
1,80 M EM REPOUSO PCT C/12 ANDREONI 500 R$6,63 R$3.315,00

111 ATADURA CREPE, 20 CM X 
1,80 M EM REPOUSO PCT C/12 ANDREONI 250 R$8,00 R$2.000,00

117 COLETOR DE MATERIAL 
PERFURO CORTANTE 13 LITROS UN DESCARBOX 2.500 R$6,21 R$15.525,00

120 COMPRESSA DE GAZE NÃO 
ESTÉRIL 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS PCT 500 CLEAN 3.750 R$13,56 R$50.850,00

133
FRALDA DESCARTÁVEL 
INFANTIL, FORMATO 

ANATÔMICO, TAMANHO P
UN BABY WILY 1.250 R$0,39 R$487,50

134
FRALDA DESCARTÁVEL 
INFANTIL, FORMATO 

ANATÔMICO, TAMANHO M
UN BABY WILY 1.250 R$0,43 R$537,50

135
FRALDA DESCARTÁVEL 
INFANTIL, FORMATO 

ANATÔMICO, TAMANHO G
UN BABY WILY 1.250 R$0,48 R$600,00

Total do Fornecedor: R$264.542,00
2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento 
as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido 
de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a proposta 
e demais elementos do processo nº. 390/2021, que ficam 
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
como se aqui estivessem transcritos.
2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei-
tada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da requisição.  
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-
lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e 
as providências necessárias para saná-las, ou ainda, a 
recusa em saná-las.
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos 
da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo 
substituir imediatamente aquele que apresentar vício, 
ainda que sanável. 
 
4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados 
da data da entrega efetiva de todos os produtos constantes 
da respectiva Autorização de Fornecimento, em conta bancá-

ria cuja titularidade seja a do fornecedor, após a apresentação 
da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 
30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, 
bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 
20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta 
licitação deverão constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.

5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três déci-
mos por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento, por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará 
do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
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8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
________________________
V.S.BRAGA IMPORTADORA 
CNPJ: 30.888.187/0001-72

Testemunhas:
1 ________________________
2 ________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 72/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-000, 
e a empresa DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO E IMPOR-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°: 
04.027.894/0007-50, com sede à Av. Pedro Paschoal dos 
Santos, nº 410 - Parque Sumaré – Sumaré/SP, CEP: 13.178-561, 
por seu representante legal, Sr. Andrios Gomes Ferreira Costa, 
portador do R.G.: 44.155.273-0 e CPF sob o n°: 229.189.158-82, 
(DECLARADO NÃO FINANCIADOR DE CAMPANHA ELEITO-
RAL NO MUNICIPIO), acordam proceder, nos termos da Lei 
Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto municipal 
nº 4.189/2016, Decreto Municipal nº 2.819/2006 com as alte-
rações do Decreto Municipal 3.446/09 e Decreto Municipal 
Nº 4.106/2015, bem como a LC 123/06 com alterações poste-
riores, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com alterações posteriores, e demais normas regulamenta-
res aplicáveis à espécie, observadas as demais normas legais 
aplicáveis do edital do Pregão eletrônico em epígrafe, ficando 
registrados os preços conforme segue:

1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:

 
80969 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.

Produto Unidade Marca Qtde Valor 
Unitário Valor Total

COMPRESSA DE GAZE, 
MEDINDO 7,5 X 7,5 CM, 

100 % ALGODÃO, ESTÉRIL, 
PACOTE COM 10 UNIDADES

PCTE AMERICAN  26.250 R$0,47 R$12.337,50

Total do Fornecedor: R$12.337,50
2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento 
as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido 
de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a proposta 
e demais elementos do processo nº. 390/2021, que ficam 
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
como se aqui estivessem transcritos.
2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei-
tada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da requisição.  
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-
lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e as pro-
vidências necessárias para saná-las, ou ainda, a recusa em 
saná-las.
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos 
da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo 
substituir imediatamente aquele que apresentar vício, 
ainda que sanável. 
 
4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados 
da data da entrega efetiva de todos os produtos constantes 
da respectiva Autorização de Fornecimento, em conta bancá-
ria cuja titularidade seja a do fornecedor, após a apresentação 
da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 
30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, 
bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 
20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta 
licitação deverão constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.

5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
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sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três déci-
mos por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento, por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará 
do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra - Prefeito Municipal

________________________
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E EXPOR-
TAÇÃO LTDA 
CNPJ: 04.027.894/0007-50
Testemunhas:
1 ________________________
2 ________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 73/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-000, 
e a empresa DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP, inscrita no CNPJ 
sob o n°: 12.164.483/0001-49, com sede à Av. Casa Verde, nº 
35 – Bairro Casa Verde – São Paulo/SP, CEP: 02.519-000, por 
seu representante legal, Sr. João Ricardo Lerri Assis, portador 
do R.G.: 35.260.059-7 SSP/SP e CPF sob o n°: 369.110.518-19, 
(DECLARADO NÃO FINANCIADOR DE CAMPANHA ELEITO-
RAL NO MUNICIPIO), acordam proceder, nos termos da Lei 
Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto municipal 
nº 4.189/2016, Decreto Municipal nº 2.819/2006 com as alte-
rações do Decreto Municipal 3.446/09 e Decreto Municipal 
Nº 4.106/2015, bem como a LC 123/06 com alterações poste-
riores, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com alterações posteriores, e demais normas regulamenta-
res aplicáveis à espécie, observadas as demais normas legais 
aplicáveis do edital do Pregão eletrônico em epígrafe, ficando 
registrados os preços conforme segue:

1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:

81710 - DUPAC COMERCIAL EIRELI.

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total
147 LUVA CIRÚRGICA Nº 7 

DE LÁTEX NATURAL, PAR New Hand 
- Robisa 250 R$1,49 R$372,50

148 LUVA CIRÚRGICA Nº 8.0 
DE LÁTEX NATURAL PAR New Hand 

- Robisa 250 R$1,49 R$372,50

150 LUVA NITRÍLICAS PARA 
PROCEDIMENTO, CX 100 HANDFORM 

- ROBISA 1.250 R$54,89 R$68.612,50
Total do Fornecedor: R$69.357,50

2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento 
as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido 
de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a proposta 
e demais elementos do processo nº. 390/2021, que ficam 
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
como se aqui estivessem transcritos.
2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei-
tada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da requisição.  
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-
lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.
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4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e as pro-
vidências necessárias para saná-las, ou ainda, a recusa em 
saná-las.
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos 
da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo 
substituir imediatamente aquele que apresentar vício, 
ainda que sanável. 
 
4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, con-
tados da data da entrega efetiva de todos os produtos 
constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, 
em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, 
após a apresentação da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 
30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, 
bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 
20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta 
licitação deverão constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.

5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a 
defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três décimos 
por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de Forneci-
mento, por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará do 
primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 

5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
________________________
DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP 
CNPJ: 12.164.483/0001-49

Testemunhas:
1 ________________________
2 ________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 74/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-000, 
e a empresa ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o n°: 20.161.464/0001-97, com sede à 
Estrada do Jatobá, nº 95 – Loja 02 – Bairro Diamante – Belo 
Horizonte/MG, CEP: 30.644-200, por seu representante legal, 
Sr. Gabriel Pedrosa Marques Ferreira, portador do R.G.: MG 
15.121.762  e CPF sob o n°: 125.957.326-50, (DECLARADO NÃO 
FINANCIADOR DE CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), 
acordam proceder, nos termos da Lei Federal Nº. 10.520, de 
17 de julho de 2002, Decreto municipal nº 4.189/2016, Decreto 
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Municipal nº 2.819/2006 com as alterações do Decreto Munici-
pal 3.446/09 e Decreto Municipal Nº 4.106/2015, bem como a 
LC 123/06 com alterações posteriores, aplicando-se subsidia-
riamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal Nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, observa-
das as demais normas legais aplicáveis do edital do Pregão 
eletrônico em epígrafe, ficando registrados os preços con-
forme segue:

1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:

84107 - ECO PLAST COM. E INDUSTRIA LTDA

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

161

SACO 30 LT PARA 
ACONDICIONAMENTO 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
HOSPITALARES/ INFECTANTES,

PCT 100
MARCA 
PROPRIA 

SACO DE LX
25 R$22,66 R$566,50

163

SACO 100LT PARA 
ACONDICIONAMENTO 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
HOSPITALARES/ INFECTANTES,

PCT 100
MARCA 
PROPRIA 

SACO DE LX
50 R$57,05 R$2.852,50

Total do Fornecedor: R$3.419,00
2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento 
as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido 
de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a proposta 
e demais elementos do processo nº. 390/2021, que ficam 
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
como se aqui estivessem transcritos.
2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei-
tada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da requisição.  
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-
lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e as pro-
vidências necessárias para saná-las, ou ainda, a recusa em 
saná-las.
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos 
da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo 
substituir imediatamente aquele que apresentar vício, 
ainda que sanável. 
 
4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, con-
tados da data da entrega efetiva de todos os produtos 
constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, 
em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, 
após a apresentação da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 
30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, 
bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 
20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta 
licitação deverão constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.

5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três déci-
mos por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento, por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará 
do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.

8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
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assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

_____________________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
___________________________________________________
__________________
ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 
CNPJ: 20.161.464/0001-97

Testemunhas:
1 _______________________ 
2 _______________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 75/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-000, 
e a empresa ATACADÃO VITÓRIA EIRELI ME, inscrita no CNPJ 
sob o n°: 24.714.405/0001-50, com sede à Rua Marechal Deo-
doro, nº 137 – Bairro Centro – Piracaia/SP, CEP: 12.970-000, 
por seu representante legal, Sr. Marcel da Silva Pereira, porta-
dor do R.G.: 25.130.523 SSP/SP  e CPF sob o n°: 284.460.428-
51, (DECLARADO NÃO FINANCIADOR DE CAMPANHA ELEITO-
RAL NO MUNICIPIO), acordam proceder, nos termos da Lei 
Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto municipal 
nº 4.189/2016, Decreto Municipal nº 2.819/2006 com as alte-
rações do Decreto Municipal 3.446/09 e Decreto Municipal 
Nº 4.106/2015, bem como a LC 123/06 com alterações poste-
riores, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com alterações posteriores, e demais normas regulamenta-
res aplicáveis à espécie, observadas as demais normas legais 
aplicáveis do edital do Pregão eletrônico em epígrafe, ficando 
registrados os preços conforme segue:

1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:

178411 - ATACADÃO VITÓRIA EIRELI-ME

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

41
FRALDA DESCARTÁVEL 
INFANTIL, FORMATO 

ANATÔMICO, TAMANHO GG
UN SCOBY DOO 3.750 R$0,52 R$1.950,00

136
FRALDA DESCARTÁVEL 
INFANTIL, FORMATO 

ANATÔMICO, TAMANHO GG
UN SCOBY DOO 1.250 R$0,52 R$650,00

Total do Fornecedor: R$2.600,00
2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento 
as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido 
de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a proposta 
e demais elementos do processo nº. 390/2021, que ficam 
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
como se aqui estivessem transcritos.

2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei-
tada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da requisição.  
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-
lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e as pro-
vidências necessárias para saná-las, ou ainda, a recusa em 
saná-las.
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos 
da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo 
substituir imediatamente aquele que apresentar vício, 
ainda que sanável. 
 
4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, con-
tados da data da entrega efetiva de todos os produtos 
constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, 
em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, 
após a apresentação da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 
30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, 
bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 
20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta 
licitação deverão constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.

5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três déci-
mos por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento, por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará 
do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.
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7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
________________________
ATACADÃO VITÓRIA EIRELI ME 
CNPJ: 24.714.405/0001-50

Testemunhas:
1 ________________________
2 ________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 76/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-
000, e a empresa CIRUROMA COMERCIAL LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o n°: 05.515.873/0001-50, com sede à Rua Voluntá-
rios da Pátria, nº 4641 – Bairro Santana – São Paulo/SP, CEP: 
02.401-400, por seu representante legal, Sr. Rafael Hosne 
Ardito, portador do R.G.: 26.591.783-9 SSP/SP  e CPF sob o n°: 
301.239.808-28, (DECLARADO NÃO FINANCIADOR DE CAMPA-
NHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), acordam proceder, nos ter-
mos da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
municipal nº 4.189/2016, Decreto Municipal nº 2.819/2006 com 
as alterações do Decreto Municipal 3.446/09 e Decreto Muni-
cipal Nº 4.106/2015, bem como a LC 123/06 com alterações 
posteriores, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, 
as disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com alterações posteriores, e demais normas regula-
mentares aplicáveis à espécie, observadas as demais normas 
legais aplicáveis do edital do Pregão eletrônico em epígrafe, 
ficando registrados os preços conforme segue:

1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:

528668 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total
12 APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL UN missouri 

digital 30 R$107,99 R$3.239,70

60 OTOSCÓPIO C/5 ESPÉCULOS UN missouri c/5 
espéculos 38 R$194,95 R$7.408,10

Total do Fornecedor: R$10.647,80
2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento 
as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido 
de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a proposta 
e demais elementos do processo nº. 390/2021, que ficam 
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
como se aqui estivessem transcritos.
2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei-
tada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da requisição.  
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-
lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e as pro-
vidências necessárias para saná-las, ou ainda, a recusa em 
saná-las.
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos da 
legislação civil, pela qualidade do produto, devendo substi-
tuir imediatamente aquele que apresentar vício, ainda que 
sanável. 
4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados 
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da data da entrega efetiva de todos os produtos constantes 
da respectiva Autorização de Fornecimento, em conta bancá-
ria cuja titularidade seja a do fornecedor, após a apresentação 
da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 
30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, 
bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 
20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta 
licitação deverão constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.

5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três déci-
mos por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento, por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará do 
primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
________________________
CIRUROMA COMERCIAL LTDA 
CNPJ: 05.515.873/0001-50

Testemunhas:
1 ________________________ 
2________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 77/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-000, 
e a empresa DOCTORMED COMERCIAL EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob o n°: 30.322.475/0001-65, com sede à Rua Campos 
Sales, nº 226 – Escritório 73 – Bairro Centro – Barueri/SP, CEP: 
06.401-000, por seu representante legal, Sr. Ajaício Pereira 
Mendes, portador do R.G.: 34.559.706-0 e CPF sob o n°: 
285.549.678-01, (DECLARADO NÃO FINANCIADOR DE CAMPA-
NHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), acordam proceder, nos ter-
mos da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
municipal nº 4.189/2016, Decreto Municipal nº 2.819/2006 com 
as alterações do Decreto Municipal 3.446/09 e Decreto Muni-
cipal Nº 4.106/2015, bem como a LC 123/06 com alterações 
posteriores, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, 
as disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com alterações posteriores, e demais normas regula-
mentares aplicáveis à espécie, observadas as demais normas 
legais aplicáveis do edital do Pregão eletrônico em epígrafe, 
ficando registrados os preços conforme segue:
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1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:

528684 - DOCTORMED COMERCIAL LTDA

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total
70 SERINGA DESCARTÁVEL 

03 ML SEM AGULHA - CX 100 INJEX 1.500 R$27,90 R$41.850,00

83 TUBO A VÁCUO PARA COLETA 
DE SANGUE PRETO PCT 100 NEOLAB 75 R$84,00 R$6.300,00

124 EQUIPO MACROGOTAS PARA 
ALIMENTAÇÃO ENTERAL UN BIOMASS 200 R$1,46 R$292,00

154 ÓCULOS DE PROTEÇÃO UN FERREIRA 
MOLD 150 R$3,45 R$517,50

157 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 
TAM. 100MM X 100 M CX INJEX 2 R$70,00 R$140,00

158 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 
TAM. 150MM X 100 M CX INJEX 12 R$84,00 R$1.008,00

159 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 
TAM. 200MM X 100 M CX INJEX 12 R$94,95 R$1.139,40

164 SERINGA 20 ML S/AGULHA CX 100 INJEX 12 R$59,90 R$718,80
165 SERINGA DESCARTÁVEL 

03 ML SEM AGULHA - CX 100 INJEX 500 R$27,90 R$13.950,00

166 SERINGA DESCARTÁVEL 
05 ML SEM AGULHA - CX 100 INJEX 100 R$27,90 R$2.790,00

170
SONDA VESICAL DE ALIVIO 

ESTÉRIL EMBALADA 
INDIVIDUALMENTE Nº 12, 14 E 16

UN WMEDIC 1.250 R$1,74 R$2.175,00

176 TUBO A VÁCUO PARA COLETA 
DE SANGUE AZUL PCT 100 NEOLAB 12 R$69,00 R$828,00

178 TUBO A VÁCUO PARA COLETA 
DE SANGUE PRETO PCT 100 NEOLAB 25 R$84,00 R$2.100,00

180 TUBO A VÁCUO PARA COLETA 
DE SANGUE VERMELHO 4 ML PCT 100 NEOLAB 25 R$57,80 R$1.445,00

Total do Fornecedor: R$75.253,70
2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento 
as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido 
de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a proposta 
e demais elementos do processo nº. 390/2021, que ficam 
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
como se aqui estivessem transcritos.
2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei-
tada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da requisição.  
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-
lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e as pro-
vidências necessárias para saná-las, ou ainda, a recusa em 
saná-las.
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos 
da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo 
substituir imediatamente aquele que apresentar vício, 
ainda que sanável. 
 
4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, con-
tados da data da entrega efetiva de todos os produtos 
constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, 
em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, 
após a apresentação da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 
30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, 
bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 
20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta 
licitação deverão constar a indicação do banco, agência e 

número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.

5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três déci-
mos por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento, por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará 
do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
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Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
________________________
DOCTORMED COMERCIAL EIRELI 
CNPJ: 30.322.475/0001-65

Testemunhas:
1 _______________________ 
2 _______________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 78/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-000, 
e a empresa MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o n°: 10.474.394/0001-84, com sede à Rua Pedro 
Alves, nº 1.209 – Bairro Batel – Guarapuava/PR, CEP: 85.010-
080, por seu representante legal, Sr. Glaubert Miller , portador 
do R.G.: 11.014.945-0 SESP/PR  e CPF sob o n°: 074.218.299-11, 
(DECLARADO NÃO FINANCIADOR DE CAMPANHA ELEITO-
RAL NO MUNICIPIO), acordam proceder, nos termos da Lei 
Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto municipal 
nº 4.189/2016, Decreto Municipal nº 2.819/2006 com as alte-
rações do Decreto Municipal 3.446/09 e Decreto Municipal 
Nº 4.106/2015, bem como a LC 123/06 com alterações poste-
riores, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com alterações posteriores, e demais normas regulamenta-
res aplicáveis à espécie, observadas as demais normas legais 
aplicáveis do edital do Pregão eletrônico em epígrafe, ficando 
registrados os preços conforme segue:

1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:

529567 - MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total
65 PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO CX MADEITEX 38 R$42,75 R$1.624,50

67

SACO 50 LT PARA 
ACONDICIONAMENTO 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
HOSPITALARES/ INFECTANTES,

PCT 100 Neckplast 75 R$26,35 R$1.976,25

Total do Fornecedor: R$3.600,75
2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento 
as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido 
de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a proposta 
e demais elementos do processo nº. 390/2021, que ficam 
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 

como se aqui estivessem transcritos.
2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei-
tada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da requisição.  
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-
lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e 
as providências necessárias para saná-las, ou ainda, a 
recusa em saná-las.
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos 
da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo 
substituir imediatamente aquele que apresentar vício, 
ainda que sanável. 
 
4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, con-
tados da data da entrega efetiva de todos os produtos 
constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, 
em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, 
após a apresentação da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 
30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, 
bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 
20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta 
licitação deverão constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.

5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três décimos 
por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de Forneci-
mento, por dia de atraso;
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará do 
primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
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Administração.
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
________________________
MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA 
CNPJ: 10.474.394/0001-84

Testemunhas:
1 ________________________
2 ________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 79/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-000, 
e a empresa HOFFMANN & GOMES LTDA - EPP, inscrita no 
CNPJ sob o n°: 08.093.976/0001-68, com sede à Rua Coro-
nel João Affonso, nº 191 – Bairro Bosque da Saúde – Taubaté/
SP, CEP: 12.082-020, por seu representante legal, Sr. Rodolfo 
Antônio Gomes , portador do R.G.: 26.781.071-4  e CPF sob 
o n°: 209.897.428-06, (DECLARADO NÃO FINANCIADOR DE 
CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), acordam proce-
der, nos termos da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decreto municipal nº 4.189/2016, Decreto Municipal nº 
2.819/2006 com as alterações do Decreto Municipal 3.446/09 
e Decreto Municipal Nº 4.106/2015, bem como a LC 123/06 
com alterações posteriores, aplicando-se subsidiariamente, 
no que couberem, as disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie, observadas as 
demais normas legais aplicáveis do edital do Pregão eletrô-
nico em epígrafe, ficando registrados os preços conforme 
segue:

1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:

529702 - HOFFMANN E GOMES LTDA EPP

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

13

APARELHO PARA AFERIR 
PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, 
ANERÓIDE, COM BRAÇADEIRA 

EM TECIDO EM NYLON

UN P.A.Med 8 R$71,00 R$568,00

28 DETERGENTE ENZIMÁTICO 1 LITRO LT Kelldrin 75 R$17,50 R$1.312,50
61 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL M UN Becare 4 R$100,00 R$400,00

106
ALMOTOLIA EM PLÁSTICO 

TRANSPARENTE, CAPACIDADE 
DE 100 ML B

UN J.Prolab 200 R$3,60 R$720,00

126 ESPATULA DE AYRES 
EM MADEIRA LISA PCT 100 Estilo 75 R$8,00 R$600,00

128 ESTETOSCÓPIO SIMPLES UN P.A.Med 12 R$18,50 R$222,00

137
FITA CIRÚRGICA - TIPO 

ESPARADRAPO; MEDINDO 
25MM X 10M;

UN Missner 6 R$5,85 R$35,10

138 FITA MICRO POROSA NA COR 
BRANCA, LARGURA: 10 X 4,5 M. UN Missner 500 R$6,80 R$3.400,00

143 FRASCO PARA ADMINISTRAÇÃO 
DE DIETA ENTERAL UN Nutrimed 200 R$4,00 R$800,00

156 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL M UN Becare 1 R$100,00 R$100,00
160 PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO CX Blowtex 12 R$57,00 R$684,00

162

SACO 50 LT PARA 
ACONDICIONAMENTO 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
HOSPITALARES/ INFECTANTES,

PCT 100 Nekplast 25 R$27,60 R$690,00

177 TUBO A VÁCUO PARA COLETA 
DE SANGUE CINZA PCT 100 Labor Import 5 R$47,00 R$235,00

179 TUBO A VÁCUO PARA COLETA 
DE SANGUE ROXO PCT 100 Labor Import 5 R$49,80 R$249,00

Total do Fornecedor: R$10.015,60
2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento 
as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido 
de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a proposta 
e demais elementos do processo nº. 390/2021, que ficam 
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
como se aqui estivessem transcritos.
2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei-
tada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
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corridos após o recebimento da requisição.  
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-
lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e 
as providências necessárias para saná-las, ou ainda, a 
recusa em saná-las. 
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos 
da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo 
substituir imediatamente aquele que apresentar vício, 
ainda que sanável. 

4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados 
da data da entrega efetiva de todos os produtos constantes 
da respectiva Autorização de Fornecimento, em conta bancá-
ria cuja titularidade seja a do fornecedor, após a apresentação 
da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 
30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, 
bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 
20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta 
licitação deverão constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.

5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três déci-
mos por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento, por dia de atraso;
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará 
do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;

3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
________________________
HOFFMANN & GOMES LTDA - EPP 
CNPJ: 08.093.976/0001-68
Testemunhas:
1________________________
2________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 80/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-000, 
e a empresa KLINGER AZEVEDO OTTOBONI ME, inscrita 
no CNPJ sob o n°: 18.551.701/0001-84, com sede à Rua For-
mosa, nº 721 – Jd. Jatobás – Ipiguá/SP, CEP: 15.108-000, por 
seu representante legal, Sr. Klinger Azevedo Ottoboni, por-
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tador do R.G.: 40.596.397-X   e CPF sob o n°: 345.783.188-26, 
(DECLARADO NÃO FINANCIADOR DE CAMPANHA ELEITO-
RAL NO MUNICIPIO), acordam proceder, nos termos da Lei 
Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto municipal 
nº 4.189/2016, Decreto Municipal nº 2.819/2006 com as alte-
rações do Decreto Municipal 3.446/09 e Decreto Municipal 
Nº 4.106/2015, bem como a LC 123/06 com alterações poste-
riores, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com alterações posteriores, e demais normas regulamenta-
res aplicáveis à espécie, observadas as demais normas legais 
aplicáveis do edital do Pregão eletrônico em epígrafe, ficando 
registrados os preços conforme segue:

1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:

533912 - KLINGER AZEVEDO OTTOBONI

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total
20 CLOREXIDINE AQUOSO 

0,2% 100 ML FRASCO RIOQUÍMICA 113 R$1,74 R$196,62

115 CLOREXIDINE AQUOSO 
0,2% 100 ML FRASCO RIOQUÍMICA 37 R$1,74 R$64,38

116 CLOREXIDINE DEGERMANTE 2% 
SOL. C/TENSOATIVO 100 ML FRASCO RIOQUÍMICA 50 R$2,89 R$144,50

181 VASELINA LÍQ. 100 ML CX RIOQUÍMICA 25 R$200,00 R$5.000,00
182 ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - LT RIOQUÍMICA 25 R$5,46 R$136,50

Total do Fornecedor: R$5.542,00
2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento 
as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido 
de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a proposta 
e demais elementos do processo nº. 390/2021, que ficam 
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
como se aqui estivessem transcritos.
2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei-
tada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da requisição.  
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-
lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e 
as providências necessárias para saná-las, ou ainda, a 
recusa em saná-las. 
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos 
da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo 
substituir imediatamente aquele que apresentar vício, 
ainda que sanável. 

 4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, con-
tados da data da entrega efetiva de todos os produtos 
constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, 
em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, 
após a apresentação da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 
30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, 
bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 
20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta 

licitação deverão constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.

5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três déci-
mos por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento, por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará 
do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
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em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
________________________
KLINGER AZEVEDO OTTOBONI ME 
CNPJ: 18.551.701/0001-84

Testemunhas:
1 ________________________
2 ________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 81/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-
000, e a empresa VIDA E SAÚDE DISTRIBUIDORA MATE-
RIAL MÉDICO E ODONTO LTDA , inscrita no CNPJ sob o n°: 
40.611.796/0001-33, com sede à Rua Santa Cruz, nº 332 – Jd. 
Centro – Sorocaba/SP, CEP: 18.035-630, por seu represen-
tante legal, Sra. Suelen Monique Urcioulli, portador do R.G.: 
50.088.633-7 e CPF sob o n°: 417.889.928-73, (DECLARADO 
NÃO FINANCIADOR DE CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICI-
PIO), acordam proceder, nos termos da Lei Federal Nº. 10.520, 
de 17 de julho de 2002, Decreto municipal nº 4.189/2016, 
Decreto Municipal nº 2.819/2006 com as alterações do 
Decreto Municipal 3.446/09 e Decreto Municipal Nº 4.106/2015, 
bem como a LC 123/06 com alterações posteriores, aplican-
do-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da 
Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações 
posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à 
espécie, observadas as demais normas legais aplicáveis do 
edital do Pregão eletrônico em epígrafe, ficando registrados 
os preços conforme segue:

1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:

533939 - VIDA E SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E ODONTO

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total
168 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 

Nº04, 06, 08, 10, 12, 14 E 16 - UN SOLUMED 1.250 R$19,18 R$23.975,00
Total do Fornecedor: R$23.975,00

2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento 
as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido 
de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a proposta 
e demais elementos do processo nº. 390/2021, que ficam 

fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
como se aqui estivessem transcritos.
2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei-
tada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da requisição. 
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-
lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e 
as providências necessárias para saná-las, ou ainda, a 
recusa em saná-las.
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos 
da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo 
substituir imediatamente aquele que apresentar vício, 
ainda que sanável. 

4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, con-
tados da data da entrega efetiva de todos os produtos 
constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, 
em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, 
após a apresentação da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 
30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, 
bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 
20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta 
licitação deverão constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.

5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três déci-
mos por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento, por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará do 
primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
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perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
________________________
VIDA E SAÚDE DISTRIBUIDORA MATERIAL MÉDICO E 
ODONTO LTDA 
CNPJ: 40.611.796/0001-33

Testemunhas:
1 ________________________
2 ________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 82/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-000, 
e a empresa DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o n°: 56.081.482/0001-06, com sede à 
Rua Paulo de Frontim, nº 25 – Vila Virgínia – Ribeirão Preto/
SP, CEP: 14.030-430, por seu representante legal, Sr. Luiz 
Carlos Gelotti, portador do R.G.: 4.169.049 e CPF sob o n°: 
290.459.598-87, (DECLARADO NÃO FINANCIADOR DE CAMPA-
NHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), acordam proceder, nos ter-
mos da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
municipal nº 4.189/2016, Decreto Municipal nº 2.819/2006 com 
as alterações do Decreto Municipal 3.446/09 e Decreto Muni-
cipal Nº 4.106/2015, bem como a LC 123/06 com alterações 
posteriores, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, 
as disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com alterações posteriores, e demais normas regula-
mentares aplicáveis à espécie, observadas as demais normas 
legais aplicáveis do edital do Pregão eletrônico em epígrafe, 
ficando registrados os preços conforme segue:

1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:

533963 - DIMEBRAS COMERCIAL LTDA

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total
76 SORO FISIOLÓGICO (NACL 0,9%) UN Samtec 11.250 R$0,50 R$5.625,00

Total do Fornecedor: R$5.625,00
2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento 
as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido 
de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a proposta 
e demais elementos do processo nº. 390/2021, que ficam 
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
como se aqui estivessem transcritos.
2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei-
tada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da requisição.
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-
lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e 
as providências necessárias para saná-las, ou ainda, a 
recusa em saná-las.
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos 
da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo 
substituir imediatamente aquele que apresentar vício, 
ainda que sanável. 

4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, con-
tados da data da entrega efetiva de todos os produtos 
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constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, 
em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, 
após a apresentação da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 
30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, 
bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 
20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta 
licitação deverão constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.

5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três déci-
mos por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento, por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará 
do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
________________________
DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 
CNPJ: 56.081.482/0001-06

Testemunhas:
1 ________________________
2 ________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 83/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-000, 
e a empresa SALVI LOPES E CIA LTDA ME, inscrita no CNPJ 
sob o n°: 82.478.140/0001-34, com sede à Av. Gaturamo, nº 
100 – Jd. Primavera – Arapongas/PR, CEP: 86.701-001, por 
seu representante legal, Sr. Luiz Carlos Salvi, portador do R.G.: 
4.502.096-7 e CPF sob o n°: 619.057.639-72, (DECLARADO NÃO 
FINANCIADOR DE CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), 
acordam proceder, nos termos da Lei Federal Nº. 10.520, de 
17 de julho de 2002, Decreto municipal nº 4.189/2016, Decreto 
Municipal nº 2.819/2006 com as alterações do Decreto Munici-
pal 3.446/09 e Decreto Municipal Nº 4.106/2015, bem como a 
LC 123/06 com alterações posteriores, aplicando-se subsidia-
riamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal Nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, observa-
das as demais normas legais aplicáveis do edital do Pregão 
eletrônico em epígrafe, ficando registrados os preços con-
forme segue:
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1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:

543691 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME*

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total
123 DETERGENTE ENZIMÁTICO 1 LITRO LT prolink 25 R$25,99 R$649,75
125 ESCOVA CERVICAL 

GINEGOLÓGICA DESCARTÁVEL PCT 100 KOLPLAST 125 R$31,09 R$3.886,25

169 SONDA DE ALIMENTAÇÃO 
ENTERAL - UN SOLUMED 3.000 R$13,96 R$41.880,00

Total do Fornecedor: R$46.416,00
2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento 
as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido 
de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a proposta 
e demais elementos do processo nº. 390/2021, que ficam 
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
como se aqui estivessem transcritos.
2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei-
tada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da requisição.
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-
lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e 
as providências necessárias para saná-las, ou ainda, a 
recusa em saná-las. 
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos 
da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo 
substituir imediatamente aquele que apresentar vício, 
ainda que sanável. 

4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, con-
tados da data da entrega efetiva de todos os produtos 
constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, 
em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, 
após a apresentação da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 
30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, 
bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 
20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta 
licitação deverão constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.

5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 

sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três déci-
mos por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento, por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará 
do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
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_____________________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
________________________
SALVI LOPES E CIA LTDA ME 
CNPJ: 82.478.140/0001-34

Testemunhas:
1________________________
2________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 84/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-000, 
e a empresa MEDLEVENSOHN COMÉRIO E REPRESENTA-
ÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o n°: 05.343.029/0001-90, com sede à Rua Dois, s/nº - 
Quadra 008 – Lote 008 – Bairro/Distrito CIVIT I – Serras/ES, 
CEP: 29.168-030, por seu representante legal, Sra. Verônica 
Vianna Villaça Szuster, portadora do R.G.: 24.834.394-9 e CPF 
sob o n°: 266.539.151-15, (DECLARADO NÃO FINANCIADOR 
DE CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), acordam proce-
der, nos termos da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decreto municipal nº 4.189/2016, Decreto Municipal nº 
2.819/2006 com as alterações do Decreto Municipal 3.446/09 
e Decreto Municipal Nº 4.106/2015, bem como a LC 123/06 
com alterações posteriores, aplicando-se subsidiariamente, 
no que couberem, as disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie, observadas as 
demais normas legais aplicáveis do edital do Pregão eletrô-
nico em epígrafe, ficando registrados os preços conforme 
segue:

1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:

545740 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSP LTDA

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total
79 TERMOMETRO DIGITAL 

DE 35° A 42°, . UN medlevensohn 
medlevensohn 3.750 R$11,50 R$43.125,00

Total do Fornecedor: R$43.125,00
2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento 
as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido 
de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a proposta 
e demais elementos do processo nº. 390/2021, que ficam 
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
como se aqui estivessem transcritos.
2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei-
tada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da requisição.
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-

lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e as pro-
vidências necessárias para saná-las, ou ainda, a recusa em 
saná-las.
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos 
da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo 
substituir imediatamente aquele que apresentar vício, 
ainda que sanável. 

4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, con-
tados da data da entrega efetiva de todos os produtos 
constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, 
em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, 
após a apresentação da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 
30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, 
bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 
20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta 
licitação deverão constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.

5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três déci-
mos por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento, por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará do 
primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;



Quarta-feira, 25 de agosto de 2021 - n° 245 - Ano IV
28

4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
________________________
MEDLEVENSOHN COMÉRIO E REPR. DE PROD. HOSP. LTDA 
CNPJ: 05.343.029/0001-90

Testemunhas:
1 ________________________
2 ________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 85/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.

Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-000, 
e a empresa CIRÚRGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALA-
RES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o n°: 24.399.184/0001-
72, com sede à Rua Roberto Romanelli, nº2305 – Jd Riviera 
– Cambé/PR, CEP: 86.187-015, por seu representante legal, 
Sra. Flávia Renata Del Moro Sposito, portadora do R.G.: 

8.355.794-0 SESP/PR e CPF sob o n°: 044.459.859-61, (DECLA-
RADO NÃO FINANCIADOR DE CAMPANHA ELEITORAL NO 
MUNICIPIO), acordam proceder, nos termos da Lei Fede-
ral Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto municipal nº 
4.189/2016, Decreto Municipal nº 2.819/2006 com as altera-
ções do Decreto Municipal 3.446/09 e Decreto Municipal Nº 
4.106/2015, bem como a LC 123/06 com alterações poste-
riores, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com alterações posteriores, e demais normas regulamenta-
res aplicáveis à espécie, observadas as demais normas legais 
aplicáveis do edital do Pregão eletrônico em epígrafe, ficando 
registrados os preços conforme segue:
1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:

835463 - CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total
10 ALGODÃO HIDRÓFILO EM 

MANTA FINA 500GR PCT. MEDIHOUSE 1.875 R$10,23 R$19.181,25

105 ALGODÃO HIDRÓFILO EM 
MANTA FINA 500GR PCT. MEDIHOUSE 625 R$10,23 R$6.393,75

Total do Fornecedor: R$25.575,00
2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento 
as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido 
de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a proposta 
e demais elementos do processo nº. 390/2021, que ficam 
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
como se aqui estivessem transcritos.
2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei-
tada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da requisição. 
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-
lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e 
as providências necessárias para saná-las, ou ainda, a 
recusa em saná-las. 
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos 
da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo 
substituir imediatamente aquele que apresentar vício, 
ainda que sanável. 

4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, con-
tados da data da entrega efetiva de todos os produtos 
constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, 
em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, 
após a apresentação da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 
30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, 
bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 
20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta 
licitação deverão constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.
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5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três déci-
mos por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento, por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará 
do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
________________________
CIRÚRGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 
CNPJ: 24.399.184/0001-72

Testemunhas:
1 ________________________
2 ________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 86/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-
000, e a empresa GVFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°: 
31.531.888/0001-12, com sede à Rua Maiorca, nº 117 – Comple-
mento Barracão – Bairro Santa Terezinha – Colombo/PR, CEP: 
83.408-630, por seu representante legal, Sra. Vanessa Ramos 
dos Santos, portadora do R.G.: 9.708.381-9 e CPF sob o n°: 
053.943.779-44, (DECLARADO NÃO FINANCIADOR DE CAMPA-
NHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), acordam proceder, nos ter-
mos da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
municipal nº 4.189/2016, Decreto Municipal nº 2.819/2006 com 
as alterações do Decreto Municipal 3.446/09 e Decreto Muni-
cipal Nº 4.106/2015, bem como a LC 123/06 com alterações 
posteriores, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, 
as disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com alterações posteriores, e demais normas regula-
mentares aplicáveis à espécie, observadas as demais normas 
legais aplicáveis do edital do Pregão eletrônico em epígrafe, 
ficando registrados os preços conforme segue:

1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:

835498 - GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total
74 SONDA DE ALIMENTAÇÃO 

ENTERAL - UN marca própria 9.000 R$9,00 R$81.000,00
Total do Fornecedor: R$81.000,00

2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento 
as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido 
de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a proposta 
e demais elementos do processo nº. 390/2021, que ficam 
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
como se aqui estivessem transcritos.
2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 
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ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei-
tada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da requisição.  
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-
lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e 
as providências necessárias para saná-las, ou ainda, a 
recusa em saná-las. 
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos 
da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo 
substituir imediatamente aquele que apresentar vício, 
ainda que sanável. 

4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, con-
tados da data da entrega efetiva de todos os produtos 
constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, 
em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, 
após a apresentação da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 
30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, 
bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 
20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta 
licitação deverão constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.

5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia:
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três déci-
mos por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento, por dia de atraso;
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará 
do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

_____________________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
___________________________________________________
__________
GVFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA 
SAÚDE LTDA 
CNPJ: 31.531.888/0001-12

Testemunhas:
1 _______________________ 
2 _______________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 87/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Pre-
feito Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, 
CPF: 187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Ala-
meda das Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 
12.970-000, e a empresa ERIMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE PRODUTO PARA SAÚDE EIRELI, inscrita no CNPJ sob o 
n°: 19.844.928/0001-80, com sede à Rua Fioravante Lulu, nº 
478 – Miniparque Industrial – Assis Chateaubriand/PR, CEP: 
85.935-000, por seu representante legal, Sr. Dirceu da Silva 
Leite, portador do R.G.: 3.123.762-9 SSP/PR e CPF sob o n°: 
395.241.329-15, (DECLARADO NÃO FINANCIADOR DE CAMPA-
NHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), acordam proceder, nos ter-
mos da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
municipal nº 4.189/2016, Decreto Municipal nº 2.819/2006 com 
as alterações do Decreto Municipal 3.446/09 e Decreto Muni-
cipal Nº 4.106/2015, bem como a LC 123/06 com alterações 
posteriores, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, 
as disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com alterações posteriores, e demais normas regula-
mentares aplicáveis à espécie, observadas as demais normas 
legais aplicáveis do edital do Pregão eletrônico em epígrafe, 
ficando registrados os preços conforme segue:
1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:

835501 - ERIMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

121

COMPRESSA DE GAZE, 
MEDINDO 7,5 X 7,5 CM, 100 % 
ALGODÃO, ESTÉRIL, PACOTE 

COM 10 UNIDADES

PCTE ERIMAX 
ERIMAX 8.750 R$0,49 R$4.287,50

Total do Fornecedor: R$4.287,50
2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento 
as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido 
de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a proposta 
e demais elementos do processo nº. 390/2021, que ficam 
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
como se aqui estivessem transcritos.
2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei-
tada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da requisição.  
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-
lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e 
as providências necessárias para saná-las, ou ainda, a 
recusa em saná-las. 
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos 
da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo 
substituir imediatamente aquele que apresentar vício, 
ainda que sanável. 

4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, con-

tados da data da entrega efetiva de todos os produtos 
constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, 
em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, 
após a apresentação da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 
30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, 
bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 
20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta 
licitação deverão constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.

5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a 
defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três décimos 
por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de Forneci-
mento, por dia de atraso;
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará do 
primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
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8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

_____________________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal

___________________________________________________
__________
ERIMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTO PARA SAÚDE 
EIRELI 
CNPJ: 19.844.928/0001-80

Testemunhas:
1 _______________________ 
2 _______________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 88/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-
000, e a empresa MAFER CARE LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o n°: 42.289.070/0001-51, com sede à Rua Sete de Setembro, 
nº 800 – Sala 02 – Vila Dr. Laurindo – Tatuí/SP, CEP: 18.271-
590, por seu representante legal, Sr. Jamil Aparecido Fer-
reira, portador do R.G.: 66.598.380-3 SSP/SP e CPF sob o n°: 
835.442.328-04, (DECLARADO NÃO FINANCIADOR DE CAMPA-
NHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), acordam proceder, nos ter-
mos da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
municipal nº 4.189/2016, Decreto Municipal nº 2.819/2006 com 
as alterações do Decreto Municipal 3.446/09 e Decreto Muni-
cipal Nº 4.106/2015, bem como a LC 123/06 com alterações 
posteriores, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, 
as disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com alterações posteriores, e demais normas regula-
mentares aplicáveis à espécie, observadas as demais normas 
legais aplicáveis do edital do Pregão eletrônico em epígrafe, 
ficando registrados os preços conforme segue:

1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:

835510 - MAFER CARE LTDA

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total
9 ÁLCOOL 70% - 

APRESENTAÇÃO 1 LITRO LT YAN 6.000 R$5,00 R$30.000,00

104 ÁLCOOL 70% - 
APRESENTAÇÃO 1 LITRO LT YAN 2.000 R$5,00 R$10.000,00

175
TOUCA BRANCA 

DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO 
SANFONADA DE TNT -

PCT 100 PREVEMAX 250 R$11,95 R$2.987,50

Total do Fornecedor: R$42.987,50

2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento 
as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido 
de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a proposta 
e demais elementos do processo nº. 390/2021, que ficam 
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
como se aqui estivessem transcritos.
2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei-
tada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da requisição.  
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-
lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e as pro-
vidências necessárias para saná-las, ou ainda, a recusa em 
saná-las.
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos da 
legislação civil, pela qualidade do produto, devendo substi-
tuir imediatamente aquele que apresentar vício, ainda que 
sanável. 

4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, con-
tados da data da entrega efetiva de todos os produtos 
constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, 
em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, 
após a apresentação da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 
30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, 
bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 
20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta 
licitação deverão constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.

5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
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mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três déci-
mos por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento, por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará 
do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 

Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

_____________________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
_____________________________________
MAFER CARE LTDA 
CNPJ: 42.289.070/0001-51

Testemunhas:
1 _______________________ 
2 _______________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 89/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-000, 
e a empresa PRIMUS MAGAZINE LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o n°: 42.165.422/0001-67, com sede à Rua Alcemiro Luciano, nº 
633 – Quadra 20 – Lote 32 – Vila Garcia – Paranaguá/PR, CEP: 
83.218-160, por seu representante legal, Sra. Daiana Bezerra 
Pereira Martins, portadora do R.G.: 9.939.122-7 e CPF sob o n°: 
047.572.759-7, (DECLARADO NÃO FINANCIADOR DE CAMPA-
NHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), acordam proceder, nos ter-
mos da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
municipal nº 4.189/2016, Decreto Municipal nº 2.819/2006 com 
as alterações do Decreto Municipal 3.446/09 e Decreto Muni-
cipal Nº 4.106/2015, bem como a LC 123/06 com alterações 
posteriores, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, 
as disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com alterações posteriores, e demais normas regula-
mentares aplicáveis à espécie, observadas as demais normas 
legais aplicáveis do edital do Pregão eletrônico em epígrafe, 
ficando registrados os preços conforme segue:

1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:

835544 - PRIMUS MAGAZINE LTDA

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total
51 LENÇOL EM PAPEL HOSPITALAR 

EM ROLO  70 X 50CM PCTE Descarbox 300 R$34,39 R$10.317,00

146 LENÇOL EM PAPEL HOSPITALAR 
EM ROLO  70 X 50CM PCTE Descarbox 100 R$34,39 R$3.439,00

Total do Fornecedor: R$13.756,00

2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento 
as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido 
de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a proposta 
e demais elementos do processo nº. 390/2021, que ficam 
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
como se aqui estivessem transcritos.
2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei-
tada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da requisição.  
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
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embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-
lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e 
as providências necessárias para saná-las, ou ainda, a 
recusa em saná-las. 
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos 
da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo 
substituir imediatamente aquele que apresentar vício, 
ainda que sanável. 

4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, con-
tados da data da entrega efetiva de todos os produtos 
constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, 
em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, 
após a apresentação da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo supe-
rior a 30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção 
monetária, bem como juros moratórios à razão de 0,5% 
(meio por cento) ao mês, calculados proporcional ao 
tempo em relação ao atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorre-
ções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento 
ocorrerá em 20 (vinte) dias após a data de sua apresen-
tação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto 
desta licitação deverão constar a indicação do banco, 
agência e número de conta em que os pagamentos 
serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.

5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três déci-
mos por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento, por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará 
do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 

sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

_____________________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
_____________________________________
PRIMUS MAGAZINE LTDA 
CNPJ: 42.165.422/0001-67

Testemunhas:
1 _______________________ 
2 _______________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 90/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-000, 
e a empresa MEDICAL CHIZZOLINI LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o n°: 25.067.657/0001-05, com sede à Rua Ana Balduíno Abreu, 
nº 130 – Vila Jordanésia  – Cajamar/SP, CEP: 07.776-385, por 
seu representante legal, Sr. Gilmar Chizzolini, portador do R.G.: 
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7.148.624 e CPF sob o n°: 780.859.188-20, (DECLARADO NÃO 
FINANCIADOR DE CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), 
acordam proceder, nos termos da Lei Federal Nº. 10.520, de 
17 de julho de 2002, Decreto municipal nº 4.189/2016, Decreto 
Municipal nº 2.819/2006 com as alterações do Decreto Munici-
pal 3.446/09 e Decreto Municipal Nº 4.106/2015, bem como a 
LC 123/06 com alterações posteriores, aplicando-se subsidia-
riamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal Nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, observa-
das as demais normas legais aplicáveis do edital do Pregão 
eletrônico em epígrafe, ficando registrados os preços con-
forme segue:

1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:

835617 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total
17 BANDAGEM ANTI SEPTICA 

(BLOD-STOP) CX C 500 BLOODESK 
SIN 150 R$11,40 R$1.710,00

24 COLETOR UNIVERSAL 
ESTÉRIL 80ML PCT 100 FIRSTLAB 150 R$43,45 R$6.517,50

50 LAMINA PARA MICROSCOPIA 
26X76 MM COM PONTA FOSCA CX FIRSTLAB 12 R$6,80 R$81,60

81 TUBO A VÁCUO PARA COLETA 
DE SANGUE AZUL PCT 100 LABOR 

IMPORT 38 R$70,00 R$2.660,00

112 BANDAGEM ANTI SEPTICA 
(BLOD-STOP) CX C 500 BLOODESK 

SIN 50 R$11,40 R$570,00

119 COLETOR UNIVERSAL 
ESTÉRIL 80ML PCT 100 FIRSTLAB 50 R$43,45 R$2.172,50

141 FIXADOR PARA LÂMINAS 
(FIXADOR CELULAR) 100 ML FRASCO CRALPLAST 250 R$8,00 R$2.000,00

145 LAMINA PARA MICROSCOPIA 
26X76 MM COM PONTA FOSCA CX FIRSTLAB 3 R$6,80 R$20,40

Total do Fornecedor: R$15.732,00
2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento 
as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido 
de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a proposta 
e demais elementos do processo nº. 390/2021, que ficam 
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
como se aqui estivessem transcritos.

2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei-
tada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da requisição.  
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-
lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e 
as providências necessárias para saná-las, ou ainda, a 
recusa em saná-las. 
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos 
da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo 
substituir imediatamente aquele que apresentar vício, 
ainda que sanável. 

4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, con-
tados da data da entrega efetiva de todos os produtos 
constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, 
em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, 
após a apresentação da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo supe-
rior a 30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção 
monetária, bem como juros moratórios à razão de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, calculados proporcional ao 
tempo em relação ao atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorre-
ções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento 
ocorrerá em 20 (vinte) dias após a data de sua apresen-
tação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto 
desta licitação deverão constar a indicação do banco, 
agência e número de conta em que os pagamentos 
serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.

5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços 
é de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua 
assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três décimos 
por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de Forneci-
mento, por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação;
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará do 
primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
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8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
_____________________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
_____________________________________
MEDICAL CHIZZOLINI LTDA 
CNPJ: 25.067.657/0001-05

Testemunhas:
1 _______________________ 
2 _______________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 91/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-000, 
e a empresa HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°: 35.472.743/0001-49, com 
sede à Qd.20 lotes 18,20 e 22 – Setor de Indústria – Ceilândia/
DF, CEP: 72.265-200, por seu representante legal, Sr. Francisco 
Carlos Soares de Souza, portador do R.G.: 3.389.538 SSP/GO 
e CPF sob o n°: 152.595.038-05, (DECLARADO NÃO FINAN-
CIADOR DE CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), acordam 
proceder, nos termos da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto municipal nº 4.189/2016, Decreto Munici-
pal nº 2.819/2006 com as alterações do Decreto Municipal 
3.446/09 e Decreto Municipal Nº 4.106/2015, bem como a LC 
123/06 com alterações posteriores, aplicando-se subsidiaria-
mente, no que couberem, as disposições da Lei Federal Nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, observa-
das as demais normas legais aplicáveis do edital do Pregão 
eletrônico em epígrafe, ficando registrados os preços con-
forme segue:
1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:

835625 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total
171 SORO FISIOLÓGICO (NACL 0,9%) UN FARMACE UN 3.750 R$0,64 R$2.400,00

Total do Fornecedor: R$2.400,00

2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento 
as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido 
de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a proposta 
e demais elementos do processo nº. 390/2021, que ficam 
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
como se aqui estivessem transcritos.
2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei-
tada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da requisição. 
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-
lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e 
as providências necessárias para saná-las, ou ainda, a 
recusa em saná-las.
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos 
da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo 
substituir imediatamente aquele que apresentar vício, 
ainda que sanável. 

4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, con-
tados da data da entrega efetiva de todos os produtos 
constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, 
em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, 
após a apresentação da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 
30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, 
bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 
20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta 
licitação deverão constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.

5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três déci-
mos por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento, por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
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cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará 
do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

_____________________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
__________________________________________________
HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
CNPJ: 35.472.743/0001-49

Testemunhas:
1 _______________________ 
2 _______________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 92/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-000, 
e a empresa PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA, 
inscrita no CNPJ sob o n°: 09.210.219/0001-90, com sede à Av. 
Severino Cordeiro – nº 402 – Bairro Jardim Oasis – Cajazeiras/
PB, CEP: 58.900-000, por seu representante legal, Sr. Paulo 
José Maia Esmeraldo Sobreira, portador do R.G.: 99029168294 
SSP-CE e CPF sob o n°: 959.145.283-72, (DECLARADO NÃO 
FINANCIADOR DE CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), 
acordam proceder, nos termos da Lei Federal Nº. 10.520, de 
17 de julho de 2002, Decreto municipal nº 4.189/2016, Decreto 
Municipal nº 2.819/2006 com as alterações do Decreto Munici-
pal 3.446/09 e Decreto Municipal Nº 4.106/2015, bem como a 
LC 123/06 com alterações posteriores, aplicando-se subsidia-
riamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal Nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, observa-
das as demais normas legais aplicáveis do edital do Pregão 
eletrônico em epígrafe, ficando registrados os preços con-
forme segue:
1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os pro-
dutos abaixo, registrado em:

835641 - PAULO JOSE MAIA ESMERALSO SOBREIRA ME

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total
2 ACIDO ACETICO 5% - LITRO LT PROC9 8 R$27,95 R$223,60
30 ESCOVA CERVICAL 

GINEGOLÓGICA DESCARTÁVEL PCT 100 ADLIN 375 R$26,00 R$9.750,00

32 ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL 
TAMANHO P, M OU G  ESTÉRIL UN ADLIN 2.250 R$1,26 R$2.835,00

47 FORMOL 10% LT PROC9 113 R$40,00 R$4.520,00
62 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 

TAM. 100MM X 100 M CX HOSPFLEX 8 R$161,98 R$1.295,84

63 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 
TAM. 150MM X 100 M CX HOSPFLEX 38 R$195,88 R$7.443,44

64 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 
TAM. 200MM X 100 M CX HOSPFLEX 38 R$265,62 R$10.093,56

97 ACIDO ACETICO 5% - LITRO LT PROC9 2 R$27,95 R$55,90
127 ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL 

TAMANHO P, M OU G  ESTÉRIL UN ADLIN 750 R$1,26 R$945,00
142 FORMOL 10% LT PROC9 37 R$40,00 R$1.480,00
186 COMPRESSA GAZE TIPO QUEIJO RL BIOTEXTIL 7 R$29,00 R$203,00

Total do Fornecedor: R$38.845,342 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para 
com a CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em 
atendimento as solicitações da unidade requisitante da 
Prefeitura/pedido de compras, os produtos descritos na 
clausula primeira, de conformidade com o Pregão nº. 
14/2021, com a proposta e demais elementos do pro-
cesso nº. 390/2021, que ficam fazendo parte integrante 
e inseparável deste instrumento, como se aqui estives-
sem transcritos.

2.2 – A existência de preços registrados não obriga a 
Administração a firmar contratações que deles poderão 
advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 
respeitada a legislação relativas às licitações, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de 
contratação em igualdade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em 
atendimento às requisições escritas, no prazo de até 15 
(quinze) dias corridos após o recebimento da requisição.  
2 - Correrão por conta da contratada todas as des-
pesas de embalagem, seguros, transporte, tributos e 
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encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do 
fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos 
da Prefeitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e 
as providências necessárias para saná-las, ou ainda, a 
recusa em saná-las.
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos 
da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo 
substituir imediatamente aquele que apresentar vício, 
ainda que sanável. 

4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, con-
tados da data da entrega efetiva de todos os produtos 
constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, 
em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, 
após a apresentação da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 
30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, 
bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 
20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta 
licitação deverão constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.

5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três déci-
mos por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento, por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará 
do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;

3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 

sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

_____________________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
___________________________________________________
PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA 
CNPJ: 09.210.219/0001-90
Testemunhas:
1 _______________________ 
2 _______________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 93/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-000, 
e a empresa HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS-
PITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°: 23.866.426/0001-
28, com sede à Rua José Pedro Boessio – nº 114 – Bairro 
Bairro Humaitá – Porto Alegre/RS, CEP: 90.250-050, por seu 
representante legal, Sra. Isis Souza Barcellos, portador do 
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R.G.: 4086369545 SSP/RS e CPF sob o n°: 839.651.570-00, 
(DECLARADO NÃO FINANCIADOR DE CAMPANHA ELEITO-
RAL NO MUNICIPIO), acordam proceder, nos termos da Lei 
Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto municipal 
nº 4.189/2016, Decreto Municipal nº 2.819/2006 com as alte-
rações do Decreto Municipal 3.446/09 e Decreto Municipal 
Nº 4.106/2015, bem como a LC 123/06 com alterações poste-
riores, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com alterações posteriores, e demais normas regulamenta-
res aplicáveis à espécie, observadas as demais normas legais 
aplicáveis do edital do Pregão eletrônico em epígrafe, ficando 
registrados os preços conforme segue:

1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:

835650 - HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total
113 BOTA DE UNNA - 10,2 CM X 9,14 

M  - CAIXA COM 12 UNIDADES CX CASEX 
CASEX 25 R$304,00 R$7.600,00

Total do Fornecedor: R$7.600,002 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento 
as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido 
de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a proposta 
e demais elementos do processo nº. 390/2021, que ficam 
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
como se aqui estivessem transcritos.
2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei-
tada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da requisição.  
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-
lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e 
as providências necessárias para saná-las, ou ainda, a 
recusa em saná-las.
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos 
da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo 
substituir imediatamente aquele que apresentar vício, 
ainda que sanável. 

 4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, con-
tados da data da entrega efetiva de todos os produtos 
constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, 
em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, 
após a apresentação da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 
30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, 
bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 
20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta 
licitação deverão constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.

5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três déci-
mos por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento, por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará do 
primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
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exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

_____________________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
__________________________________________________
_______
HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA 
CNPJ: 23.866.426/0001-28
Testemunhas:
1 _______________________ 
2 _______________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 94/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-000, 
e a empresa GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRIELI, 
inscrita no CNPJ sob o n°: 07.086.868/0001-03, com sede à 
Rua Goiás – nº 121 – Bairro Fazendinha – Santana do Parna-
íba/SP, CEP: 06.530-040, por seu representante legal, Sr. Vag-
ner Story Monteiro de Almeida, portador do R.G.: 11.120.030-1 
SSP/SP e CPF sob o n°: 029.597.588-11, (DECLARADO NÃO 
FINANCIADOR DE CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), 
acordam proceder, nos termos da Lei Federal Nº. 10.520, de 
17 de julho de 2002, Decreto municipal nº 4.189/2016, Decreto 
Municipal nº 2.819/2006 com as alterações do Decreto Munici-
pal 3.446/09 e Decreto Municipal Nº 4.106/2015, bem como a 
LC 123/06 com alterações posteriores, aplicando-se subsidia-
riamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal Nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, observa-
das as demais normas legais aplicáveis do edital do Pregão 
eletrônico em epígrafe, ficando registrados os preços con-
forme segue:

1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os pro-
dutos abaixo, registrado em:

835676 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

22 COLETOR DE MATERIAL 
PERFURO CORTANTE 13 LITROS UN

GRANDESC 
- REG: 

80306640001 
GRANDESC

7.500 R$5,40 R$40.500,00

52 LUVA CIRÚRGICA Nº 7 
DE LÁTEX NATURAL, PAR

LATEX 
BR - REG: 

81355330009 
LATEX BR

750 R$1,22 R$915,00

53 LUVA CIRÚRGICA Nº 8.0 
DE LÁTEX NATURAL PAR

LATEX 
BR - REG: 

81355330009 
LATEX BR

750 R$1,22 R$915,00

Total do Fornecedor: R$42.330,002 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para 
com a CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em 
atendimento as solicitações da unidade requisitante da 
Prefeitura/pedido de compras, os produtos descritos na 

clausula primeira, de conformidade com o Pregão nº. 
14/2021, com a proposta e demais elementos do pro-
cesso nº. 390/2021, que ficam fazendo parte integrante 
e inseparável deste instrumento, como se aqui estives-
sem transcritos.

2.2 – A existência de preços registrados não obriga a 
Administração a firmar contratações que deles poderão 
advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 
respeitada a legislação relativas às licitações, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de 
contratação em igualdade de condições.
3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em 
atendimento às requisições escritas, no prazo de até 15 
(quinze) dias corridos após o recebimento da requisição. 
2 - Correrão por conta da contratada todas as des-
pesas de embalagem, seguros, transporte, tributos e 
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do 
fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos 
da Prefeitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e 
as providências necessárias para saná-las, ou ainda, a 
recusa em saná-las. 
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos 
da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo 
substituir imediatamente aquele que apresentar vício, 
ainda que sanável. 

 4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, con-
tados da data da entrega efetiva de todos os produtos 
constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, 
em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, 
após a apresentação da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 
30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, 
bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 
20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta 
licitação deverão constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.

5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia:
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três déci-
mos por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento, por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação;
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará 
do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
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imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;

4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

_____________________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
___________________________________________________
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRIELI 
CNPJ: 07.086.868/0001-03
Testemunhas:
1 _______________________ 
2 _______________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 95/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-
000, e a empresa ARDIMED DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o n°: 21.036.010/0001-57, com sede à Av. Santa 
Inês – nº 1076 – Sala 2 – Bairro Mandaqui – São Paulo/SP, 
CEP: 02.415-001, por seu representante legal, Sra. Marcela 
Hosne Ardito, portador do R.G.: 26.591.782-7 e CPF sob o n°: 
296.261.848-09, (DECLARADO NÃO FINANCIADOR DE CAMPA-
NHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), acordam proceder, nos ter-
mos da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
municipal nº 4.189/2016, Decreto Municipal nº 2.819/2006 com 
as alterações do Decreto Municipal 3.446/09 e Decreto Muni-
cipal Nº 4.106/2015, bem como a LC 123/06 com alterações 
posteriores, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, 
as disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com alterações posteriores, e demais normas regula-
mentares aplicáveis à espécie, observadas as demais normas 
legais aplicáveis do edital do Pregão eletrônico em epígrafe, 
ficando registrados os preços conforme segue:

1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:

835684 - ARDIMED DISTRIBUIDORA LTDA

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total
107 APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL UN INCOTERM 10 R$107,99 R$1.079,90

140
FITA PARA ECG MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 215 
MM TERMO SENSÍVEL

UN LIBEMA 100 R$37,34 R$3.734,00

155 OTOSCÓPIO C/5 ESPÉCULOS UN MISSOURI 12 R$194,95 R$2.339,40
174 TERMOMETRO DIGITAL 

DE 35° A 42°, . UN SOLIDOR 1.250 R$14,23 R$17.787,50

187 GAZE ALGODONADA 10 
X 30CM ESTÉRIL UN POLAR FIX 250 R$2,16 R$540,00

Total do Fornecedor: R$25.480,802 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento 
as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido 
de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a proposta 
e demais elementos do processo nº. 390/2021, que ficam 
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
como se aqui estivessem transcritos.
2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei-
tada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da requisição.  
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-
lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e 
as providências necessárias para saná-las, ou ainda, a 
recusa em saná-las. 
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos 
da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo 
substituir imediatamente aquele que apresentar vício, 
ainda que sanável. 
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4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, con-
tados da data da entrega efetiva de todos os produtos 
constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, 
em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, 
após a apresentação da nota fiscal/fatura.
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo supe-
rior a 30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção 
monetária, bem como juros moratórios à razão de 0,5% 
(meio por cento) ao mês, calculados proporcional ao 
tempo em relação ao atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorre-
ções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento 
ocorrerá em 20 (vinte) dias após a data de sua apresen-
tação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto 
desta licitação deverão constar a indicação do banco, 
agência e número de conta em que os pagamentos 
serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.
5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços 
é de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua 
assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três déci-
mos por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento, por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará do 
primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 

causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

_____________________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
___________________________________________________
ARDIMED DISTRIBUIDORA LTDA 
CNPJ: 21.036.010/0001-57
Testemunhas:
1 _______________________ 
2 _______________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 96/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-000, 
e a empresa MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S/A, inscrita no CNPJ 
sob o n°: 07.752.236/0001-23, com sede à Rua Norberto Otto 
Wild – nº 420 – Bairro Imigrante – Vera Cruz/RS, CEP: 96.880-
000, por seu representante legal, Sr. César Augusto Gomes 
Neumann, portador do R.G.: 4110152107 e CPF sob o n°: 
031.237.800-90, (DECLARADO NÃO FINANCIADOR DE CAMPA-
NHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), acordam proceder, nos ter-
mos da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
municipal nº 4.189/2016, Decreto Municipal nº 2.819/2006 com 
as alterações do Decreto Municipal 3.446/09 e Decreto Muni-
cipal Nº 4.106/2015, bem como a LC 123/06 com alterações 
posteriores, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, 
as disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com alterações posteriores, e demais normas regula-
mentares aplicáveis à espécie, observadas as demais normas 
legais aplicáveis do edital do Pregão eletrônico em epígrafe, 
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ficando registrados os preços conforme segue:

1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:

835714 - MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

54
LUVA DE LÁTEX NATURAL PARA 

PROCEDIMENTO, TAMANHO PP, P, 
M, G, COM FORMATO ANATÔMICO,

CX 100 FRONTINENSE 
LATEX BR 6.750 R$24,60 R$166.050,00

55 LUVA NITRÍLICAS PARA 
PROCEDIMENTO, CX 100

SHANDONG/
ROBISA/LUVIX 
SHANDONG/
ROBISA/LUVIX

3.750 R$37,22 R$139.575,00

Total do Fornecedor: R$305.625,002 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento 
as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido 
de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a proposta 
e demais elementos do processo nº. 390/2021, que ficam 
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
como se aqui estivessem transcritos.
2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei-
tada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da requisição.  
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-
lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e 
as providências necessárias para saná-las, ou ainda, a 
recusa em saná-las. 
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos 
da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo 
substituir imediatamente aquele que apresentar vício, 
ainda que sanável. 

 4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, con-
tados da data da entrega efetiva de todos os produtos 
constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, 
em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, 
após a apresentação da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 
30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, 
bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 
20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta 
licitação deverão constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.
5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia: 

1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três déci-
mos por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento, por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará 
do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 

5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.
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Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

_____________________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
___________________________________________________
MEDILAR IMP. E DISTR. DE PROD. MÉDICOS HOSP. S/A 
CNPJ: 07.752.236/0001-23

Testemunhas:
1 _______________________ 
2 _______________________
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 97/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-000, 
e a empresa ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME, 
inscrita no CNPJ sob o n°: 24.471.444/0001-10, com sede à Av. 
Andrade Neves – nº 295 – Sala 142 – Bairro Centro – Campi-
nas/SP, CEP: 13.013-160, por seu representante legal, Sr. Ararê 
Pereira da Costa Junior, portador do R.G.: 16.578.244-4 e CPF 
sob o n°: 023.381.968-13, (DECLARADO NÃO FINANCIADOR 
DE CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), acordam proce-
der, nos termos da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decreto municipal nº 4.189/2016, Decreto Municipal nº 
2.819/2006 com as alterações do Decreto Municipal 3.446/09 
e Decreto Municipal Nº 4.106/2015, bem como a LC 123/06 
com alterações posteriores, aplicando-se subsidiariamente, 
no que couberem, as disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie, observadas as 
demais normas legais aplicáveis do edital do Pregão eletrô-
nico em epígrafe, ficando registrados os preços conforme 
segue:

1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:

835722 - ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-ME

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

88
SOLUÇÕES DE LIMPEZA PIELSANA 

POLIHEXANIDA SOLUÇÃO 
AQUOSA (PHMB 350ML)

UN DBS 12 R$42,00 R$504,00

93 PLACAS AQUACEL AG+ EXTRA UN Coloplast 15 R$39,00 R$585,00
94 CREME BARREIRA PROTETOR 

DE BORDAS COM 75 ML FRASCO Coloplast 38 R$82,62 R$3.139,56

114 BOTA DE UNNA - 7,5 CM X 6 
M - CAIXA COM 12 UNIDADES CX

Skinage 
Bota de 

Unna 7,5 x 6
25 R$268,95 R$6.723,75

183
SOLUÇÕES DE LIMPEZA PIELSANA 

POLIHEXANIDA SOLUÇÃO 
AQUOSA (PHMB 350ML)

UN DBS 3 R$42,00 R$126,00

184 HIDROCOLOIDE 10 X 10CM UN Coloplast 12 R$8,00 R$96,00
188 PLACAS AQUACEL AG+ EXTRA UN Coloplast 5 R$39,00 R$195,00
189 CREME BARREIRA PROTETOR 

DE BORDAS COM 75 ML FRASCO Coloplast 12 R$82,62 R$991,44

190 SPRAY PELÍCULA PROTETORA 
CAVILON COM 28ML FRASCO Coloplast 5 R$131,95 R$659,75

Total do Fornecedor: R$13.020,502 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento 
as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido 
de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a proposta 
e demais elementos do processo nº. 390/2021, que ficam 
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
como se aqui estivessem transcritos.
2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 

ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei-
tada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da requisição.  
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-
lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e 
as providências necessárias para saná-las, ou ainda, a 
recusa em saná-las.
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos 
da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo 
substituir imediatamente aquele que apresentar vício, 
ainda que sanável. 

 4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, con-
tados da data da entrega efetiva de todos os produtos 
constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, 
em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, 
após a apresentação da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 
30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, 
bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 
20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta 
licitação deverão constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.
5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três décimos 
por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de Forneci-
mento, por dia de atraso;
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará do 
primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
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previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

_____________________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
___________________________________________________
ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME 
CNPJ: 24.471.444/0001-10
Testemunhas:
1 _______________________ 
2 _______________________
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 98/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 

187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-000, 
e a empresa CIRÚRGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTA-
DORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°: 18.258.209/0001-15, com sede 
à Rua Alberto Laureano Henrich – nº 50 – Bairro Passa Vinte 
– Palhoça/SC, CEP: 88.132-230, por seu representante legal, 
Sra. Josie Marina dos Santos, portador do R.G.: 4.617.237 e CPF 
sob o n°: 036.997.159-06, (DECLARADO NÃO FINANCIADOR 
DE CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), acordam proce-
der, nos termos da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decreto municipal nº 4.189/2016, Decreto Municipal nº 
2.819/2006 com as alterações do Decreto Municipal 3.446/09 
e Decreto Municipal Nº 4.106/2015, bem como a LC 123/06 
com alterações posteriores, aplicando-se subsidiariamente, 
no que couberem, as disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie, observadas as 
demais normas legais aplicáveis do edital do Pregão eletrô-
nico em epígrafe, ficando registrados os preços conforme 
segue:

1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:

835730 - CIRURGICA CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA - ME

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

108

APARELHO PARA AFERIR 
PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, 
ANERÓIDE, COM BRAÇADEIRA 

EM TECIDO EM NYLON

UN PAMED 
Adulto 2 R$70,95 R$141,90

Total do Fornecedor: R$141,902 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento 
as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido 
de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a proposta 
e demais elementos do processo nº. 390/2021, que ficam 
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
como se aqui estivessem transcritos.
2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei-
tada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da requisição.  
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-
lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e 
as providências necessárias para saná-las, ou ainda, a 
recusa em saná-las.
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos 
da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo 
substituir imediatamente aquele que apresentar vício, 
ainda que sanável. 

 4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, con-
tados da data da entrega efetiva de todos os produtos 
constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, 
em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, 
após a apresentação da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 
30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, 
bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
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ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 
20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta 
licitação deverão constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.

5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três déci-
mos por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento, por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará 
do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
_____________________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
___________________________________________________
________
CIRÚRGICA CERON IMP. E EXP. DE EQUIP. HOSP. E VETER. 
LTDA 
CNPJ: 18.258.209/0001-15

Testemunhas:
1 _______________________ 
2 _______________________
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 99/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-000, 
e a empresa MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI-
TALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°: 21.484.336/0001-
47, com sede à Rua Jalbas Rodrigues Alves – nº 356 – Bairro 
Vila Santa Izabel – Maringá/PR, CEP: 87.080-470, por seu 
representante legal, Sr. Marcelino Lahoud, portador do R.G.: 
2.079.474-7 e CPF sob o n°: 359.226.139-87, (DECLARADO NÃO 
FINANCIADOR DE CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), 
acordam proceder, nos termos da Lei Federal Nº. 10.520, de 
17 de julho de 2002, Decreto municipal nº 4.189/2016, Decreto 
Municipal nº 2.819/2006 com as alterações do Decreto Munici-
pal 3.446/09 e Decreto Municipal Nº 4.106/2015, bem como a 
LC 123/06 com alterações posteriores, aplicando-se subsidia-
riamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal Nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, observa-
das as demais normas legais aplicáveis do edital do Pregão 
eletrônico em epígrafe, ficando registrados os preços con-
forme segue:

1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:

835749 - MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total
35 FRALDA DESCARTÁVEL PARA 

USO ADULTO/GERIÁTRICO - M UN MARDAM 11.250 R$1,16 R$13.050,00

36 FRALDA DESCARTÁVEL PARA 
USO ADULTO/GERIÁTRICO - G UN MARDAM 11.250 R$1,16 R$13.050,00

37 FRALDA DESCARTÁVEL PARA 
USO ADULTO/GERIÁTRICO - GG UN MARDAM 11.250 R$1,15 R$12.937,50



Quarta-feira, 25 de agosto de 2021 - n° 245 - Ano IV
47

56 MÁSCARA CIRÚRGICA 
DESCARTÁVEL UN M2LIFE 75.000 R$0,12 R$9.000,00

57
MÁSCARA CIRÚRGICA 
SIMPLES DE TNT PARA 

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA
UN M2LIFE 75.000 R$0,12 R$9.000,00

77 SORO FISIOLÓGICO 250ML, UN JP 2.250 R$2,40 R$5.400,00
78 SORO FISIOLÓGIO 500ML 

SISTEMA FECHADO - UN JP 3.750 R$2,85 R$10.687,50

130 FRALDA DESCARTÁVEL PARA 
USO ADULTO/GERIÁTRICO - M UN MARDAM 3.750 R$1,16 R$4.350,00

131 FRALDA DESCARTÁVEL PARA 
USO ADULTO/GERIÁTRICO - G UN MARDAM 3.750 R$1,16 R$4.350,00

132 FRALDA DESCARTÁVEL PARA 
USO ADULTO/GERIÁTRICO - GG UN MARDAM 3.750 R$1,15 R$4.312,50

139 FITA MICROPOROSA NA COR 
BRANCA, LARGURA: 2,5 X 10 M. UN CIEX 250 R$2,27 R$567,50

151 MÁSCARA CIRÚRGICA 
DESCARTÁVEL UN M2LIFE 25.000 R$0,12 R$3.000,00

152
MÁSCARA CIRÚRGICA 
SIMPLES DE TNT PARA 

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA
UN M2LIFE 25.000 R$0,12 R$3.000,00

172 SORO FISIOLÓGICO 250ML, UN JP JP 750 R$2,40 R$1.800,00
173 SORO FISIOLÓGIO 500ML 

SISTEMA FECHADO - UN JP JP 1.250 R$2,85 R$3.562,50
Total do Fornecedor: R$98.067,50

2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com 
a CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendi-
mento as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/
pedido de compras, os produtos descritos na clausula pri-
meira, de conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a 
proposta e demais elementos do processo nº. 390/2021, que 
ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instru-
mento, como se aqui estivessem transcritos.
2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada 
a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da requisição.  
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-
lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e 
as providências necessárias para saná-las, ou ainda, a 
recusa em saná-las.
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos 
da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo 
substituir imediatamente aquele que apresentar vício, 
ainda que sanável. 

 4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados 
da data da entrega efetiva de todos os produtos constantes 
da respectiva Autorização de Fornecimento, em conta bancá-
ria cuja titularidade seja a do fornecedor, após a apresentação 
da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 
30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, 
bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 
20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta 
licitação deverão constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.
5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três décimos 
por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de Forneci-
mento, por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará do 
primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
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quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

_____________________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal

___________________________________________________
_________
MMH MED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA 
CNPJ: 21.484.336/0001-47
Testemunhas:
1 _______________________ 
2 _______________________
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 100/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-000, 
e a empresa VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA, ins-
crita no CNPJ sob o n°: 64.533.797/0001-75, com sede à Rua 
Santa Mônica – nº 684 – Quadra AM – Lote 06/15 – Bairro 
Parque Industrial San José – Cotia/SP, CEP: 06.715-865, por 
seu representante legal, Sra. Juliana Balsamo de Almeida, 
portadora do R.G.: 30.717.202-8 SSP/SP e CPF sob o n°: 
355.615.378-57, (DECLARADO NÃO FINANCIADOR DE CAMPA-
NHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), acordam proceder, nos ter-
mos da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
municipal nº 4.189/2016, Decreto Municipal nº 2.819/2006 com 
as alterações do Decreto Municipal 3.446/09 e Decreto Muni-
cipal Nº 4.106/2015, bem como a LC 123/06 com alterações 
posteriores, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, 
as disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com alterações posteriores, e demais normas regula-
mentares aplicáveis à espécie, observadas as demais normas 
legais aplicáveis do edital do Pregão eletrônico em epígrafe, 
ficando registrados os preços conforme segue:

1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:

835765 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

149
LUVA DE LÁTEX NATURAL PARA 

PROCEDIMENTO, TAMANHO PP, P, 
M, G, COM FORMATO ANATÔMICO,

CX 100

UTILE LATEX 
BR  UTILE 

LATEX BR - 
10182420009

2.250 R$28,90 R$65.025,00

Total do Fornecedor: R$65.025,002 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento 
as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido 
de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a proposta 
e demais elementos do processo nº. 390/2021, que ficam 
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
como se aqui estivessem transcritos.
2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei-
tada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da requisição.  
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-
lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.

4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e as pro-
vidências necessárias para saná-las, ou ainda, a recusa em 
saná-las.
 
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos 
da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo 
substituir imediatamente aquele que apresentar vício, 
ainda que sanável. 

 4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados 
da data da entrega efetiva de todos os produtos constantes 
da respectiva Autorização de Fornecimento, em conta bancá-
ria cuja titularidade seja a do fornecedor, após a apresentação 
da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 
30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, 
bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 
20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta 
licitação deverão constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.
5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três déci-
mos por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento, por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará 
do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
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2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
_____________________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
___________________________________________________
_________
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 
CNPJ: 64.533.797/0001-75
Testemunhas:
1 _______________________ 
2 _______________________
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 101/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-000, 
e a empresa CR VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES, inscrita 
no CNPJ sob o n°: 37.970.604/0001-70, com sede à Rua Itaici 

– nº 570 – Bairro Itaguaçu – Aparecida/SP, CEP: 12.570-000, 
por seu representante legal, Sra. Camila Rodrigues Vieira, 
portadora do R.G.: 43.536.501-0 SSP/SP e CPF sob o n°: 
447.295.628-44, (DECLARADO NÃO FINANCIADOR DE CAMPA-
NHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), acordam proceder, nos ter-
mos da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
municipal nº 4.189/2016, Decreto Municipal nº 2.819/2006 com 
as alterações do Decreto Municipal 3.446/09 e Decreto Muni-
cipal Nº 4.106/2015, bem como a LC 123/06 com alterações 
posteriores, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, 
as disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com alterações posteriores, e demais normas regula-
mentares aplicáveis à espécie, observadas as demais normas 
legais aplicáveis do edital do Pregão eletrônico em epígrafe, 
ficando registrados os preços conforme segue:

1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:

835773 - C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total
8 AGULHA, HIPODÉRMICA, 40 X 12 CX DESCARPACK 375 R$10,00 R$3.750,00

23

COLETOR DE MATERIAL PERFURO 
CORTANTE 7 LITROS, EM CAIXA 

DE PAPELÃO IMPERMEÁVEL 
, COM CINTA DE PAPELÃO 

RÍGIDO E RESISTENTE PARA O 
REFORÇO INTERNO, BANDEJA 

COLETORA DE LÍQUIDOS, SACO 
PLÁSTICO PARA REVESTIMENTO,

CX

POLAR FIX

3.000 R$4,56 R$13.680,00

58 MASCARA N95: MASCARA 
N95 0170101 - UN KIDDY 2.250 R$1,06 R$2.385,00

69 SERINGA 20 ML S/AGULHA CX 100 DESCARPACK 38 R$60,00 R$2.280,00
72 SERINGA DESCARTÁVEL 

10 ML SEM AGULHA - CX 100 DESCARPACK 300 R$40,00 R$12.000,00

96 Abaixador de língua 
em madeira lisa PCT 100 THEOTO 75 R$4,00 R$300,00

103 AGULHA, HIPODÉRMICA, 40 X 12 CX DESCARPACK 125 R$10,00 R$1.250,00

118

COLETOR DE MATERIAL PERFURO 
CORTANTE 7 LITROS, EM CAIXA 

DE PAPELÃO IMPERMEÁVEL 
, COM CINTA DE PAPELÃO 

RÍGIDO E RESISTENTE PARA O 
REFORÇO INTERNO, BANDEJA 

COLETORA DE LÍQUIDOS, SACO 
PLÁSTICO PARA REVESTIMENTO,

CX

POLAR FIX

1.000 R$4,56 R$4.560,00

144 LAMINA DE BISTURI Nº11, 15 E 21- CX 100 DESCARPACK 1 R$31,00 R$31,00
153 MASCARA N95: MASCARA 

N95 0170101 - UN KIDDY 750 R$1,06 R$795,00

167 SERINGA DESCARTÁVEL 
10 ML SEM AGULHA - CX 100 DESCARPACK 100 R$40,00 R$4.000,00

Total do Fornecedor: R$45.031,002 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento 
as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido 
de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a proposta 
e demais elementos do processo nº. 390/2021, que ficam 
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
como se aqui estivessem transcritos.
2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei-
tada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da requisição.  
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-
lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e 
as providências necessárias para saná-las, ou ainda, a 
recusa em saná-las.
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos 
da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo 
substituir imediatamente aquele que apresentar vício, 
ainda que sanável. 
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 4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados 
da data da entrega efetiva de todos os produtos constantes 
da respectiva Autorização de Fornecimento, em conta bancá-
ria cuja titularidade seja a do fornecedor, após a apresentação 
da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 
30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, 
bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 
20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta 
licitação deverão constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.
5. – VIGÊNCIA
5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três déci-
mos por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento, por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará do 
primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.
8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Piracaia, __ de _____ de 2.0__.
_____________________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
___________________________________________________
_________
CR VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES 
CNPJ: 37.970.604/0001-70
Testemunhas:
1 _______________________ 
2 _______________________
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 102/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
PROCESSO N°390/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,  POR 12 
MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, CPF: 
187.777.738-29, R.G.: 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, nº 35 – Bairro Boa Visa – Piracaia/SP CEP: 12.970-000, 
e a empresa CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o n°: 41.550.166/0001-69, com sede à Rua 
Rabilonga – nº 59 – Bairro Vila Cascata – Arapongas/PR, CEP: 
86.701-470, por seu representante legal, Sra. Isadora Pugliesi 
Ferreira, portadora do R.G.: 13.436.441-6 e CPF sob o n°: 
041.649.499-45, (DECLARADO NÃO FINANCIADOR DE CAMPA-
NHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), acordam proceder, nos ter-
mos da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
municipal nº 4.189/2016, Decreto Municipal nº 2.819/2006 com 
as alterações do Decreto Municipal 3.446/09 e Decreto Muni-
cipal Nº 4.106/2015, bem como a LC 123/06 com alterações 
posteriores, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, 
as disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com alterações posteriores, e demais normas regula-
mentares aplicáveis à espécie, observadas as demais normas 
legais aplicáveis do edital do Pregão eletrônico em epígrafe, 
ficando registrados os preços conforme segue:

1– A presente Ata tem Preço Unitário, contendo os produtos 
abaixo, registrado em:
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835790 - CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

3

AGULHA, HIPODÉRMICA, 13 
X 4,5, CORPO EM AÇO INÓX 
SILICONIZADO, BISEL CURTO 

TRIFACETADO, CONECTOR EM 
PLÁSTICO LUER, PROTETOR

CX MEDIX 
BRASIL 3.750 R$9,39 R$35.212,50

4 AGULHA, HIPODÉRMICA, 20 X 5,5 CX MEDIX 
BRASIL 7.500 R$9,98 R$74.850,00

5 AGULHA, HIPODÉRMICA, 25 X 8 CX MEDIX 
BRASIL 3.750 R$9,73 R$36.487,50

6 AGULHA, HIPODÉRMICA, 25 X 7 CX MEDIX 
BRASIL 18.750 R$9,98 R$187.125,00

7 AGULHA, HIPODÉRMICA, 30 X 7 CX MEDIX 
BRASIL 7.500 R$9,49 R$71.175,00

98

AGULHA, HIPODÉRMICA, 13 
X 4,5, CORPO EM AÇO INÓX 
SILICONIZADO, BISEL CURTO 

TRIFACETADO, CONECTOR EM 
PLÁSTICO LUER, PROTETOR

CX MEDIX 
BRASIL 1.250 R$9,39 R$11.737,50

99 AGULHA, HIPODÉRMICA, 20 X 5,5 CX MEDIX 
BRASIL 2.500 R$9,98 R$24.950,00

100 AGULHA, HIPODÉRMICA, 25 X 8 CX MEDIX 
BRASIL 1.250 R$9,73 R$12.162,50

101 AGULHA, HIPODÉRMICA, 25 X 7 CX MEDIX 
BRASIL 6.250 R$9,98 R$62.375,00

102 AGULHA, HIPODÉRMICA, 30 X 7 CX MEDIX 
BRASIL 2.500 R$9,49 R$23.725,00

Total do Fornecedor: R$539.800,00
2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA se obriga e se compromete para com a 
CONTRATANTE, a fornecer parceladamente, em atendimento 
as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido 
de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de 
conformidade com o Pregão nº. 14/2021, com a proposta 
e demais elementos do processo nº. 390/2021, que ficam 
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
como se aqui estivessem transcritos.
2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Admi-
nistração a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respei-
tada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igual-
dade de condições.

3. – PRAZO DE ENTREGA 
1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendi-
mento às requisições escritas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após o recebimento da requisição.  
2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos traba-
lhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas nos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Piracaia, neste município.
4 - O recebimento do produto ficará a cargo da unidade 
requisitante, que anotará as falhas que observarem e 
as providências necessárias para saná-las, ou ainda, a 
recusa em saná-las.
5 – O fornecedor dos produtos responde, nos termos 
da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo 
substituir imediatamente aquele que apresentar vício, 
ainda que sanável. 

 4. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados 
da data da entrega efetiva de todos os produtos constantes 
da respectiva Autorização de Fornecimento, em conta bancá-
ria cuja titularidade seja a do fornecedor, após a apresentação 
da nota fiscal/fatura. 
4.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 
30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, 
bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao 
atraso verificado.
4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 
20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
4.3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta 
licitação deverão constar a indicação do banco, agência e 
número de conta em que os pagamentos serão efetuados.
4.4 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.
5. – VIGÊNCIA

5.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

6  - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei 
Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida 
a defesa prévia: 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Forneci-
mento dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro 
de sua validade, multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três déci-
mos por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento, por dia de atraso; 
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexe-
cução total da obrigação; 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará 
do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição;
14 - As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração.
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais 
previstas neste instrumento: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo 
com a cláusula de pagamento.
2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os 
elementos e informações que se fizerem necessários à execu-
ção da contratação;
3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação;
4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
5 - Fiscalizar a execução da presente aquisição por um repre-
sentante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo 
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; 
6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação 
em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados dire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste instrumento.

8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos 
não corresponderem às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
8.3.1 – A contratada reconhece os direitos da administração 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei 8666/93.
8.4 – O contratado se obriga a manter, durante toda execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
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exigidas na licitação.
8.5 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O 
Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão 
do Pregão.
8.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qual-
quer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as dúvidas oriundas do presente certame.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

_____________________________________
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
José Silvino Cintra
Prefeito Municipal
___________________________________________________
_________
CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
CNPJ: 41.550.166/0001-69
Testemunhas:
1 _______________________ 
2 _______________________

R A T I F I C A Ç Ã O

Nos termos do artigo 26, com fulcro no caput do artigo 25, 
da Lei Federal nº 8.666/93, e demais atualizações, RATIFICO 
a inexigibilidade de licitação para contratação de empresa 
para o fornecimento de licença anual de acesso a ferramenta 
de pesquisa de preços praticados pela administração pública, 
com sistema de pesquisas, conforme documentos e parece-
res acostados ao Processo n.º 513/2021 – Inexigibilidade n° 
02/2021.

Empresa: NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA
CNPJ : 07.797.967/0001-95 
VALOR: R$ 9.875,00 (nove mil e oitocentos e setenta e cinco 
reais)
Piracaia SP, 24 de agosto de 2021
DR. JOSE SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal

CONTRATO Nº 112/2021 - PROCESSO Nº 348/2021 PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 16/2021 - CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PIRACAIA - CONTRATADA: PRONTSERV COMÉRCIO E SER-
VIÇOS EIRELI ME CNPJ Nº. 10.372.279/0001-98 (DECLARADA 
NÃO FINANCIADORA DE CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICI-
PIO) - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA 
OS DEPARTAMENTOS E ESCOLAS DO MUNICIPIO - VALOR: R$ 
48.690,00 - VIGÊNCIA: 06 MESES - ASSINATURA: 05/08/2021.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
ATO DA MESA Nº 48/2021
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACAIA, usando de 
suas atribuições que lhe são conferidas com base no artigo 
23, XIII do Regimento Interno,
RESOLVE:
Autorizar a contratação de empresa para aquisição de Pacote 
de viagem para a cidade de Brasília – DF incluindo passa-
gens aéreas e hospedagem para os Vereadores Rodrigo Enzo 
Simeone, Thiago Ferreira Bueno e Rodrigo Cardoso. Conforme 
processo administrativo nº 114/2.021.
Câmara Municipal de Piracaia em, 11 de agosto de 2.021.
Antonio Ricardo Junho Leandro
Presidente da Câmara Municipal de Piracaia
Wilson Teixeira da Purificação        
1º Secretário                 
Damarison Erick Brito dos Santos
2º Secretário

HOMOLOGAÇÃO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO nº 110/2.021
Objeto: “contratação de empresa para aquisição de produtos 
de higiene e limpeza para esta Câmara Municipal”.
Nos termos do artigo 43, inciso VI da Lei nº. 8.666/93, e suas 
alterações posteriores, HOMOLOGO a dispensa em epígrafe, 
conforme propostas anexas aos autos, ADJUDICO o objeto da 
presente à empresa:
Empresa:  
ALFREDO APARECIDO RODRIGUES ME/CNPJ 
00.906.490/0001-90.
Valor total estimado: R$ 2.140,60 (dois mil cento e quarenta 
reais e sessenta centavos).
Condições de Pagamento: à vista mediante apresentação de 
nota fiscal.
Validade da Proposta: 10 (dez dias).
Piracaia, 20 de agosto de 2021.
Antonio Ricardo Junho Leandro
Presidente da Câmara Municipal de Piracaia

ATO DA MESA Nº 50/2021
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACAIA, usando de 
suas atribuições que lhe são conferidas com base no artigo 
23, inciso XXIII do Regimento Interno e artigo 203, inciso II da 
Lei Complementar Municipal nº 75/2011 Estatuto do Servidor 
Público do Município de Piracaia. 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 201 da Lei Comple-
mentar Municipal nº 75/2011, Estatuto do Servidor Público 
do Município de Piracaia, a autoridade que tiver ciência de 
irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua 
apuração imediata, mediante sindicância ou processo admi-
nistrativo disciplinar, assegurada ao acusado a ampla defesa;
CONSIDERANDO o comunicado do Ministério Público do 
Estado de São Paulo, através do ofício nº 129/2021 – 2ª PJ 
Piracaia, IC nº 14.0380.0000129/2019-PP;
COMSIDERANDO que o Certificado de primeiro grau, apre-
sentado pelo servidor deste Poder Legislativo o Senhor Clóvis 
Pinheiro, não teria validade legal, conforme declaração assi-
nada na data de 29 de outubro de 2010, pelo Sr. Joaquin Car-
los Miranda; 
CONSIDERANDO que em 30 de setembro de 2013 o Diretor 
do Colégio Comercial Piracaiense encaminhou ao Dirigente 
Regional documento atestando que o Senhor Clóvis Pinheiro, 
nunca frequentou referida instituição de ensino;
CONSIDERANDO que a Diretoria Regional de Ensino Região 
Bragança Paulista, informou que não foi encontrado qualquer 
documento comprobatório de frequência escolar do COLÉ-
GIO COMERCIAL PIRACAIENSE em nome do Senhor Clóvis 
Pinheiro;
CONSIDERANDO Portaria da Dirigente Regional de ensino, de 
16 de Abril de 2019, que tornou nulo, por inautenticidade, nos 
termos do artigo 5º, §1º da Portaria CGEB, de 24 de outubro 



Quarta-feira, 25 de agosto de 2021 - n° 245 - Ano IV
53

EXPEDIENTE
 Imprensa Oficial do Município de Piracaia,

 Matriculado no CRCP da Comarca de Piracaia, 
sob n°629, à folha 12, do livro B.

Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Centro
Fone: (11) 4036-2040 - Piracaia (SP)

CEP 12970-000

Prefeito Municipal: José Silvino Cintra
Jornalista Responsável: Robson Leme - Mtb: 88861-SP

Expediente de Gabinete: Luciana Bianco

de 2012, publicada no D.O. de 25 de abril de 2012, o Certifi-
cado de 1º grau, no ano de 1990, em nome do Senhor Clóvis 
Pinheiro, RG 9.779.173-8/SP, supostamente expedido em 03 de 
Agosto de 1990, pelo COLÉGIO COMERCIAL PIRACAIENSE – 
Piracaia – SP. (DRE-42/2019);
CONSIDERANDO que no artigo 7º, inciso IV da Lei comple-
mentar nº 75/2011, dispõem que são requisitos básicos para 
investidura em cargo público, nível de escolaridade exigido 
para exercício do cargo;
CONSIDERANDO que no artigo 13, § 1º, inciso II da Lei Com-
plementar nº 75/2001 dispõem que as normas gerais para a 
realização do concurso serão fixadas em edital e que os requi-
sitos a serem satisfeitos pelos candidatos, tal como grau de 
instrução exigível, a ser comprovado no momento da posse, 
mediante apresentação de documentação competente; 
CONSIDERANDO que no artigo 20, § 4º, inciso IV da Lei Com-
plementar nº 75/2001, dispõe que a posse depende de com-
provação da habilitação correspondente ao cargo em que irá 
ocupar previsto no edital de concurso público; 
CONSIDERANDO que no Anexo I do Edital de Concurso 
01/2002, exigia como qualificação, dentre outras, escolaridade 
mínima a formação no ensino fundamental completo para o 
cargo de motorista; 
CONSIDERANDO que a Resolução nº 82/2019 que “Dispõe 
sobre o Quadro Geral do Pessoal do Legislativo e dá outras 
providências” em seu Anexo I - Quadro Geral do Pessoal do 
Legislativo exige como requisito para o cargo de motorista 
ensino fundamental completo; 
CONSIDERANDO que estão presentes todos os requisitos 
necessários para instauração do processo administrativo nos 
termos do artigo 217 de Lei Complementar nº 75/2011, a Mesa 
Diretora da Câmara Municipal de Piracaia; 
RESOLVE:
I – Atribuir ao servidor Clóvis Pinheiro de não cumprir os 
requisitos necessários para investidura no cargo público de 
motorista desta Câmara Municipal conforme exigências cons-
tantes do respectivo edital de concurso público, por apresen-
tar, em tese, certificado nulo por inautenticidade de 1º Grau 
supostamente expedido em 03 - 08 - 1990.
II – Por ter infringindo as regras da Lei Complementar Muni-
cipal nº 75/2011 Estatuto do Servidor Público do Município 
de Piracaia, em especial o artigo 7º, inciso IV; artigo 13, § 1º, 
inciso II e artigo 20, § 4º, inciso IV, combinado com a infração 
ao artigo 189, inciso I e IV. Infringindo também a Resolução 
82/2019 desta Câmara Municipal.
III – Pelas infrações supramencionadas tem como pretensão 
punitiva a disposta no artigo 184, inciso III da Lei Complemen-
tar nº 75/2011 – Pena de Demissão.
IV – Fica inalterada a Comissão Processante nomeada pelo 
Ato da Mesa nº 47/2021.
V – Fica devolvido o prazo de início dos trabalhos da Comis-
são Processante, que iniciará sua contagem a partir da data 
de expedição do presente Ato da Mesa, nos termos do artigo 
216 da Lei Complementar nº 75/2011.
VI – Fica ainda aditado o Ato da Mesa nº 47/2021 nos termos 
acima mencionados, sem prejuízo das disposições já emana-
das pelo Ato da Mesa nº 47/2021.
VII – Encaminhe-se cópia do presente Ato da Mesa bem 
como cópia da Ata da Comissão da Comissão Processante 
realizada em 17 de agosto de 2021 para ciência do Minis-
tério Público do Estado de São Paulo em complemento as 
informações solicitadas pelo ofício nº 129/2021 – 2ª PJ Pira-
caia, IC nº 14.0380.0000129/2019-PP.
Câmara Municipal de Piracaia em, 24 de agosto de 2.021.
Antonio Ricardo Junho Leandro
Presidente da Câmara Municipal de Piracaia
Wilson Teixeira da Purificação        
1º Secretário                 
Damarison Erick Brito dos Santos
2º Secretário
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