
GABINETE DO PREFEITO de Piracaia, no uso de suas atribuições legais, Lei Municipal 1.562, de 17 de março de 1.990 e, 
RESOLVE:I – NOMEAR a partir desta data, a SRA. O Prefeito do Município de Piracaia DR. JOSÉ demais alterações.
FERNANDA TESSARO CINTRA RG N.º 33.630.354-SILVINO CINTRA assinou os seguintes atos oficiais: E considerando, a justificativa emanada do órgão 
3 /SSP-SP,  para  exercer  as  funções de municipal requisitante, bem como Edital 43/2015, do 
GESTORA/COORDENADORA do convênio a ser GABINETE DO PREFEITO Processo Seletivo, descrito nos autos de nº 
firmado com o Fundo Social de Solidariedade do O Prefeito do Município de Piracaia DR. JOSÉ 1551/DPE/2015.
Estado de São Paulo – FUSSESP, para a SILVINO CINTRA assinou os seguintes atos oficiais: RESOLVE:
implementação do Projeto Horta Educativa no PRORROGAR, a partir de 28 de janeiro de 2017, a 
Município.Prefeitura Municipal de Piracaia, Paço EDITAL N º 29/2017 contratação temporária, do Sr. Paulo Nascimento, Rg. 
Municipal “Dr. Célio Gayer”, em 11 de julho de 2.017.

Ficam os candidatos aprovados no Processo 23.333.228-5, pelo período de cento e oitenta (180) 
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA - Prefeito Municipal

Seletivo do Edital nº 02/2017, relacionados abaixo, dias, regido pelo Regime Jurídico da Consolidação 
classificados para o emprego de Técnico em das Leis Trabalhistas - C.L.T., para ocupar o emprego PORTARIA Nº 8.215
Enfermagem e Enfermeiro, convocados a público de Motorista de Ambulância, junto ao D i spõe  sob re  Ad i c i ona l  po r  Tempo  de  
comparecer nesta repartição municipal, no prazo Departamento de Saúde.   Serviço/Quinquênio
de três (03) dias, a contar da data de publicação Dá-se conhecimento ao DRH para as providências Considerando que o servidor atende aos requisitos da 
deste Edital, para tratar de assuntos relativos ao necessárias.       lei para o recebimento do benefício;
preenchimento da vaga. Publique-se e registre-se, com remessa de cópia DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de 
O não comparecimento no prazo acima estipulado desta ao E. Tribunal de Contas do Estado de São Piracaia, Estado de São Paulo, no uso de suas 
implicará na preclusão do direito da investidura. Paulo. atribuições Legais, e considerando o contido nos 

autos do Processo Administrativo 1225/DRH/2017. Prefeitura Municipal de Piracaia, 12 de julho de 2017.
RESOLVE: Dr. José Silvino Cintra - Prefeito Municipal
CONCEDER, ao servidor municipal PETERSON Celso Luiz Moro - Diretor Departamento de Saúde
RODRIGUES MESQUITA, RI 143480, ocupante do 
cargo em provimento efetivo de Motorista de Piracaia, 21 de julho de 2.017      PORTARIA  8.219
Ambulância regido pelo Estatuto dos Servidores Lilia Santos Silva - Diretora do  Departamento de DR. JOSE SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de 
Públicos do Município de Piracaia, o adicional por Recursos Humanos Piracaia, no uso de suas atribuições legais, e
tempo de serviço/1º Quinquênio, com fulcro no artigo RESOLVE,
92, caput, da Lei Complementar nº 75/2011.EDITAL N º 30/2.017  DECLARAR  a  vacância do  cargo  de provimento 
Dê se conhecimento ao interessado. Ao DRH para as 

efetivo de Servente Escolar, ref. II, do quadro dos 
providências legais cabíveis.

Ficam as candidatas aprovadas no Processo Servidores Público do Município de Piracaia, a partir 
Prefeitura Municipal de Piracaia, 11 de julho de 2017.

Seletivo do Edital nº 06/2017, relacionadas abaixo, de 03 de julho de 2017, em virtude da concessão de DR. JOSÉ SILVINO CINTRA - Prefeito Municipal
classificadas para o emprego de Professor de Aposentadoria Voluntária  por  Idade, proporcional ao  
Educação Básica I e Professor de Educação tempo de contribuição, à ocupante do cargo Sra. PORTARIA Nº 8.216
Básica II- Artes Visuais, Professor de Educação Neide Aparecida de Lima Batista,  Rg. 24.672.202-2, D i spõe  sob re  Ad i c i ona l  po r  Tempo  de  
Básica II- Língua Portuguesa, Professor de com proventos calculados pela média aritmética Serviço/Quinquênio
Educação Básica II- Educação Física- simples na forma  do disposto no artigo 68 da Lei Considerando que o servidor atende aos requisitos da 
Educação, Monitor Esportivo e Professor de Municipal nº 2.522/2009,  pelo  IPSPMP – lei para o recebimento do benefício;
Educação Básica II- Educação Física II- Divisão PIRAPREV.DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de 
Esportes, convocados a comparecer nesta Piracaia, Estado de São Paulo, no uso de suas Prefeitura Municipal de Piracaia, 12  de  julho  de  

atribuições Legais, e considerando o contido nos repartição municipal, no prazo de três (03) dias, a 2017
autos do Processo Administrativo 1227/DRH/2017.contar da data de publicação deste Edital, para Dr. José Silvino Cintra - Prefeito Municipal
RESOLVE:tratar de assuntos relativos ao preenchimento da Lília Santos Silva - Dir. Depto. de Recursos Humanos                             
CONCEDER, ao servidor municipal LEANDRO vaga. Fátima Cecília  S. Pereira - Coordenadora Social
GODOY BORATINO, RI 14907, ocupante do cargo O não comparecimento no prazo acima estipulado 
em provimento efetivo de Professor de Educação implicará na preclusão do direito da investidura. PORTARIA Nº 8.220
Física regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos D i spõe  sob re  Ad i c i ona l  po r  Tempo  de  
do Município de Piracaia, o adicional por tempo de Serviço/Quinquênio
serviço/2º Quinquênio, com fulcro no artigo 92, caput, 

Considerando que o servidor atende aos requisitos da 
da Lei Complementar nº 75/2011.

lei para o recebimento do benefício;
Dê se conhecimento ao interessado. Ao DRH para as 

DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de providências legais cabíveis.
Piracaia, Estado de São Paulo, no uso de suas Prefeitura Municipal de Piracaia, 12 de julho de 2017.
atribuições Legais, e considerando o contido nos DR. JOSÉ SILVINO CINTRA - Prefeito Municipal
autos do Processo Administrativo 153/DRH/2017.
RESOLVE:P O R T A R I A   Nº 8217
CONCEDER, ao servidor municipal DOUGLAS DR JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de 
ROBERTO DA SILVA, RI 21385, ocupante do cargo Piracaia, no uso de suas atribuições legais, com base 
em provimento efetivo de Professor II regido pelo no artigo 37, inciso II e IX da Constituição Federal, e 

com fulcro no item V e parágrafo único do artigo 2º da Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Lei Municipal 1.562, de 17 de março de 1.990 e, Piracaia, o adicional por tempo de serviço/1º 
demais alterações. Quinquênio, com fulcro no artigo 92, caput, da Lei 
E considerando, a justificativa emanada do órgão Piracaia, 21 de julho de 2.017 Complementar nº 75/2011.
municipal requisitante, bem como Edital 06/2017, do Lilia Santos Silva - Diretora do  Departamento de Dê se conhecimento ao interessado. Ao DRH para 
Processo Seletivo, descrito nos autos de nº Recursos Humanos as providências legais cabíveis.
373/CGP/2017. Prefeitura Municipal de Piracaia, 12 de julho de 
RESOLVE:PORTARIAS 2017.
AUTORIZAR, a partir de 04 de Julho de 2017, a 

DR. JOSÉ SILVINO CINTRA - Prefeito Municipalcontratação temporária, do pessoal abaixo PORTARIA  8.180
relacionado, pelo período de cento e oitenta (180) 

DR. JOSE SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de PORTARIA N.º 8.221 dias, regido pelo Regime Jurídico da Consolidação 
Piracaia, no uso de suas atribuições legais, e DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito do Município de das Leis Trabalhistas - C.L.T., para ocupar o emprego 
RESOLVE, Piracaia, no uso de suas atribuições legais, público, junto ao Departamento de Assistência e 
DECLARAR  a  vacância do  cargo  de Provimento RESOLVE:I – EXONERAR a pedido a partir desta Promoção Social.  
Efetivo de Trabalhador Braçal, ref. II, do quadro dos data, a Sra. ANA LUCIA WATANABE, do cargo de 
Servidores Público do Município de Piracaia, a partir provimento em comissão de Diretora do 
de 27 de junho de 2017, em virtude da concessão de Dá-se conhecimento ao DRH para as providências Departamento de Meio Ambiente.  Dê-se 
Aposentadoria Voluntária  por  Idade Proporcional ao  necessárias. conhecimento a interessada. Ao DRH para as 
Tempo de Contribuição, ao ocupante do cargo Sr. Publique-se e registre-se, com remessa de cópia providências legais cabíveis.  Prefeitura Municipal de 
Francisco das Chagas Nunes,  Rg. 8.147.770-3, com desta ao E. Tribunal de Contas do Estado de São Piracaia, Paço Municipal “Dr. Célio Gayer”, em 12 de 

Paulo. proventos calculados pela aritmética simples na julho de 2.017.
Prefeitura Municipal de Piracaia, 12 de julho de 2017.forma  do disposto no artigo 68 da Lei Municipal nº DR. JOSÉ SILVINO CINTRA - Prefeito Municipal
Dr. José Silvino Cintra - Prefeito Municipal2.522/2009,  pelo  IPSPMP – PIRAPREV.
Sandra Cristina dos Santos - Dir. Depto. de Prefeitura Municipal de Piracaia,  27  de  junho  de  DECRETOS
Assistência e Promoção Social2017

Dr. José Silvino Cintra - Prefeito Municipal DECRETO Nº 4.365, DE 05 DE JULHO DE 2017.
PORTARIA   Nº 8.218Lília Santos Silva - Dir. Depto. de Recursos Humanos                             “Dispõe sobre a permissão de uso, a título precário, 
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de José Francisco de Souza - Coordenador Operacional      para exploração de bem público que específica e dá 
Piracaia, no uso de suas atribuições legais, com base outras providências”
no artigo 37, inciso II e IX da Constituição Federal, e PORTARIA N.º 8.214 DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito do Município de 
com fulcro no item V e parágrafo único do artigo 2º da DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito do Município 
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Professor de Educação Básica I  
nome RG
21º Elis Marina Fonseca 30.122.380-4

22º Josineide Ribeiro de Andrade 25.236.567-7
Professor  de Educação Básica II- Artes 

Visuais

 

5º Marcia de Souza Mendes

 

35.277.869-6
Monitor Esportivo 

 

11º Caio Golubeff Sica

 

50.573.580-5
12º Gabriel Augusto Gonçalves

 
54.192.140-x

Professor de Educação Física-Divisão de 
Esportes 

08º Cláudia Manfredi

 
32.710.036-9

Professor de Língua Portuguesa
1º Janaina Vieira Araújo MG11.272.485

Professor de Educação Física-
Educação

7º Anderson Brajon de Oliveira 46.905.880-8
8º Jeferson Carlos dos Santos 41.086.277-0



Piracaia, Estado de São Paulo, no uso de suas Art. 2° Da declaração de ilegalidade deverão ser desta Lei, bem como, em razão de abertura de 
atribuições legais, e  nos termos do   art. 67,  inciso X notificados o loteador, os adquirentes de lotes, o créditos adicionais, a Administração deverá, na forma 
e Art. 97 § 3º da Lei Orgânica do Município, Ministério Público, o Serviço de Registro de Imóveis estabelecida pelo projeto AUDESP – Auditoria 
DECRETA: da Comarca, o Conselho Regional de Engenharia e Eletrônica de Órgãos Públicos, do Tribunal de Contas 
Art. 1º - Fica permitido o uso, a título precário e por Agronomia-CREA e o Instituto Nacional de do Estado de São Paulo, informar as modificações 
prazo determinado de 01(um) ano, a utilização de Colonização e Reforma Agrária-INCRA. nas peças de planejamento nos prazos estabelecidos 
espaço público, para exploração de  um Box no Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua nas Instruções Consolidadas do TCE-SP.
Terminal Rodoviário de Piracaia  nesta cidade por  publicação. § 4º - A fim de compatibilização da presente Lei com o 
OSMARINA GOMES PINHEIRO – CNPJ n.º Prefeitura municipal de Piracaia, “Paço Municipal Dr. PPA – Plano Plurianual 2018/2021, fica autorizado a 
07.761.801/0001-19  . Célio Gayer”, em 06 de julho de 2017. atualização das metas, valores, programas e ações, 
Art. 2º - Pela utilização do local a que se refere o artigo DR. JOSÉ SILVINO CINTRA -Prefeito Municipal constantes dos Anexos II e III.
anterior, a permissionária recolherá aos cofres Publicado e afixado em lugar público de costume. Art. 2º - A elaboração da proposta orçamentária 
públicos o valor estabelecido no art. 133, item 5 da Lei Departamento de Administração, em 06 de julho de abrangerá o Poder Legislativo e o Poder Executivo, 
Complementar 25/2001, com vencimento todo dia 10 2017. seus fundos e entidades da administração direta e 
de cada mês. KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO -  indireta, observando-se os seguintes objetivos:
Art. 3º - A presente permissão poderá ser revogada ou Coordenadora Geral Administrativa         I – Combater a pobreza e promover a cidadania e a 
cassada, a critério da administração municipal sem inclusão social;
que assista a permissionária qualquer direito a DECRETO Nº 4.370, DE 06 DE JULHO DE 2017. II – Dar apoio aos estudantes, de prosseguirem seus 
indenização ou reclamação.  “Declara ilegal parcelamento de solo em área de estudos no ensino médio e superior;
Art. 4º - A permissionária não poderá transferir, a expansão urbana que especifica e dá outras III – Promover o desenvolvimento do Município e o 
qualquer título, no todo ou em parte, a permissão a providências”. crescimento econômico;
terceiros, sob pena de revogação imediata desta. DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de IV – Reestruturação e reorganização dos serviços 
Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua Piracaia, Estado de São Paulo, no uso de suas administrativos, buscando maior eficiência de 
publicação, revogadas as disposições contidas no atribuições legais e com fulcro no art. 124, inciso V, da trabalho e de arrecadação;
Decreto nº 4.324 de 31 de março de 2017. Lei Orgânica do Município, c/c. com os artigos 7°, V – Assistência à criança e ao adolescente;
Prefeitura Municipal de Piracaia, “ Paço Municipal Dr. parágrafo único; 12 e 38 da Lei Federal nº 6.766, de VI – Melhoria da infra-estrutura urbana;
Célio Gayer” , em 05 de julho de 2017. 19 de dezembro de 1979 e tendo em vista o que VII – Oferecer assistência médica, odontológica e 
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA - Prefeito Municipal consta no Processo Administrativo nº 935/DPO/2017, ambulatorial à população carente, através do Sistema 
Publicado e afixado em lugar público de costume. DECRETA: Único de Saúde, e;
Departamento de Administração, em 05 de julho de Art. 1º Fica declarado ilegal o parcelamento de solo VIII – Austeridade na gestão dos recursos públicos.
2017. introduzido em imóvel  cadastrado no INCRA sob nº Art. 3º - Integram a presente lei os seguintes anexos: 
KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO -  634.085.006.190/1, de propriedade de Wagner Luís Anexo V e Anexo VI, contendo os demonstrativos:
Coordenadora Geral Administrativa Pedroso, portador do RG nº 17.114.056 – SSP/SP, - Demonstrativo I - Metas Anuais – LRF art. 4º, § 1º;

inscrito no CPF sob nº 068.546.278-18, localizado - Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das 
DECRETO Nº 4.366, DE 05 DE JULHO DE 2017. Estrada de Piracaia – Conjunto Vila João Pedroso - Metas Fiscais do Exercício anterior – LRF – art. 4º, § 
“Dispõe sobre a permissão de uso, a título precário, Bairro de Canedos, objeto do Auto de Embargo 2º, inciso I;
para exploração de bem público que específica e dá Administrativo nº 00568, de 30 de maio de 2017, por - Demonstrativo III -Metas Fiscais Atuais comparadas 
outras providências” ter sido implantado sem a aprovação do respectivo com fixadas nos três exercícios anteriores – LRF – art. 
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito do Município projeto nos órgãos competentes. 4º, § 2º, inciso II;
de Piracaia, Estado de São Paulo, no uso de suas Art. 2° Da declaração de ilegalidade deverão ser - Demonstrativo IV –  Evolução do Patrimônio Líquido 
atribuições legais, e  nos termos do   art. 67,  inciso X notificados o loteador, os adquirentes de lotes, o – LRF – art. 4º, § 2º, inciso III;
e Art. 97 § 3º da Lei Orgânica do Município, Ministério Público, o Serviço de Registro de Imóveis - Demonstrativo V - Origem e aplicação dos recursos 
DECRETA: da Comarca, o Conselho Regional de Engenharia e obtidos com a alienação de ativos – LRF – art. 4º, § 2º, 
Art. 1º - Fica permitido o uso, a título precário e por Agronomia-CREA e o Instituto Nacional de inciso III;
prazo determinado de 01(um) ano, a utilização de Colonização e Reforma Agrária-INCRA. - Demonstrativo VI - Receitas e Despesas 
espaço público, para exploração de restaurante e Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua Previdenciárias do RPPS – LRF – art. 4º, § 2º, inciso 
lanchonete no Parque Ecológico Municipal, publicação. IV, alínea “a  -  Projeção Atuarial RPPS - LRF – art. 4º, 
localizada, nesta cidade por  ARISTIDES DE Prefeitura municipal de Piracaia, “Paço Municipal Dr. § 2º, inciso IV, Alínea “a”;
OLIVEIRA,  portador da cédula de identidade RG nº Célio Gayer”, em 06 de julho de 2017. - Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da 
14.990.198 e CPF/MF nº 042.612.478/28, DR. JOSÉ SILVINO CINTRA  - Prefeito Municipal Renúncia de Receita – LRF – art. 4º, § 2º, inciso V;
Art. 2º - Pela utilização do local a que se refere o artigo Publicado e afixado em lugar público de costume. - Demonstrativo VIII - margem de expansão das 
anterior, o permissionário recolherá aos cofres Departamento de Administração, em 06 de julho de despesas obrigatórias de caráter continuado – LRF – 
públicos o valor estabelecido no art. 133, item 5 da Lei 2017. art. 4º, § 2º, inciso V.
Complementar 25/2001, com vencimento todo dia 10 KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO -  Art. 4º - Os passivos contingentes e outros riscos 
de cada mês. Coordenadora Geral Administrativa         capazes de afetar as contas públicas têm suas 
Art. 3º - A presente permissão poderá ser revogada ou medidas adotadas no Anexo IX - Demonstrativo de 
cassada, a critério da administração municipal sem LEIS Riscos Fiscais e Providências, – LRF – art.4 § 3º.
que assista a permissionária qualquer direito a Parágrafo único – Para fins deste artigo consideram-
indenização ou reclamação.  LEI Nº 2.908/2017. se passivos contingentes e outros riscos fiscais, 
Art. 4º - O permissionário não poderá transferir, a Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a possíveis obrigações presentes cuja existência será 
qualquer título, no todo ou em parte, a permissão a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou 
terceiros, sob pena de revogação imediata desta. exercício financeiro de 2018 e dá outras mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob 
Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua providências.” controle do Município.
publicação, revogadas as disposições contidas no Dr. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de Art. 5º - O Projeto de Lei Orçamentária para 2018 será 
Decreto nº 4.350 de 25 de maio de 2017. Piracaia, Estado de São Paulo, no uso de suas elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas 
Prefeitura Municipal de Piracaia, “ Paço Municipal Dr. atribuições legais, faz saber, que a Câmara Municipal nesta lei, com o art. 165, §§ 5º, 6º, 7º e 8º, da 
Célio Gayer” , em 05 de julho de 2017. de Piracaia, estado de São Paulo, APROVA e ela Constituição Federal, com a Lei Federal nº 4.320, de 
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA - Prefeito Municipal SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 17 de março de 1964, assim como a Lei 
Publicado e afixado em lugar público de costume. Art. 1º - Esta Lei estabelece as metas e prioridades da Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e 
Departamento de Administração, em 05 de julho de Administração Pública Municipal para o exercício Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, 
2017. financeiro de 2018, orienta a elaboração da obedecerá entre outros, ao princípio da transparência 
KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO -  respectiva lei orçamentária e dispõe sobre assuntos e do equilíbrio entre receitas e despesas para cada 
Coordenadora Geral Administrativa determinados pela Lei Complementar Federal nº 101, fonte de recursos, abrangendo os Poderes Executivo 

de 04 de maio de 2000. e Legislativo, suas Autarquias e seus Fundos.
DECRETO Nº 4.369, DE 06 DE JULHO DE 2017. § 1º - Dispõe esta Lei, dentre outras matérias, também § 1º - A lei orçamentária anual compreenderá:
“Declara ilegal parcelamento de solo em área de sobre o equilíbrio das finanças públicas e critérios e I – o orçamento fiscal;
expansão urbana que especifica e dá outras forma de limitação de empenho, sobre o controle de II – o orçamento de investimento das empresas, e;
providências”. custo e avaliação dos resultados dos programas, III – o orçamento da seguridade social.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito Municipal de sobre condições e exigências para transferências de § 2º - Na programação da despesa, não poderão ser 
Piracaia, Estado de São Paulo, no uso de suas recursos para entidades públicas e privadas, sobre a fixadas despesas, sem que estejam definidas as 
atribuições legais e com fulcro no art. 124, inciso V, da autorização referida no art. 169, § 1º, da Constituição, fontes de recursos.
Lei Orgânica do Município, c/c. com os artigos 7°, e compreende os anexos de que tratam os §§ 1º a 3º, § 3º - Na execução do orçamento deverá ser indicada 
parágrafo único; 12 e 38 da Lei Federal nº 6.766, de do art. 4º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio em cada rubrica da receita e em cada dotação da 
19 de dezembro de 1979 e tendo em vista o que de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). despesa a fonte de recursos, bem como o código de 
consta no Processo Administrativo nº 936/DPO/2017, § 2º - As metas físicas e os custos financeiros aplicação, que se caracteriza como detalhamento da 
DECRETA: estabelecidos no Plano Plurianual para o exercício de fonte de recursos.
Art. 1º Fica declarado ilegal o parcelamento de solo 2018 poderão ser aumentados ou diminuídos nos Art. 6º - É vedado consignar na Lei Orçamentária 
introduzido em imóvel  cadastrado no INCRA sob nº Anexos I e II de que trata o § anterior, a fim de crédito com finalidade imprecisa ou com dotação 
634.085.006.190/1, de propriedade de Wagner Luís compatibilizar a despesa orçada à receita estimada ilimitada.
Pedroso, portador do RG nº 17.114.056 – SSP/SP, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas, Art.7º - A proposta orçamentária para o ano de 2018, 
inscrito no CPF sob nº 068.546.278-18, localizado bem como para atender às necessidades da conterá as metas e prioridades estabelecidas nos 
Estrada Municipal de Piracaia - Vila Geraldo população. Anexos V e VI que integram esta lei e ainda as 
Gonçalves - Bairro de Canedos, objeto do Auto de § 3º - Se durante a execução orçamentária ocorrer seguintes disposições:
Embargo Administrativo nº 00567, de 30 de maio de quaisquer alterações no orçamento que importem em I – as unidades orçamentárias projetarão suas 
2017, por ter sido implantado sem a aprovação do retificação de metas ou custos dos programas despesas correntes até o limite fixado para cada ano 
respectivo projeto nos órgãos competentes. estabelecidos nas planilhas do Plano Plurianual e em curso, consideradas as suplementações, 
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ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos tesouro municipal para as entidades da administração obrigações e deveres. 
serviços a serem prestados; indireta e destas para o tesouro municipal. Parágrafo único – No caso de transferências a 
II – na estimativa da receita considerar-se-á a § 4º - O repasse de recursos financeiros do Executivo pessoas físicas, deverão elas atender à lei 
tendência do presente exercício e o incremento na para o Legislativo fará parte da programação disciplinadora dessas concessões.
arrecadação decorrente das modificações na financeira e do cronograma de que trata este artigo, Art. 20 – As alterações propostas na legislação 
legislação tributária; devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem tributária, das quais poderão resultar acréscimos de 
III – as receitas e despesas serão orçadas segundo os pagos até o dia 20 de cada mês. receita, e que tenham previsão de apresentação ou já 
preços vigentes em Março de 2017, observando a Art. 15 – No mesmo prazo previsto no caput do artigo tramitem no Poder Legislativo quando da elaboração 
tendência da arrecadação e a realização das anterior, a Prefeitura e as entidades da Administração do projeto de lei orçamentária, poderão ensejar a 
despesas e, ainda, a projeção de inflação e PIB. Indireta estabelecerão metas bimestrais para a inclusão desses acréscimos, de maneira destacada, 
IV – as receitas e despesas serão fixadas no mínimo realização das respectivas receitas estimadas. na previsão de receita, propiciando a fixação de 
por elementos, obedecendo às codificações da § 1º - Na hipótese de ser constatada, após o despesas em igual montante, também de maneira 
Portaria STN nº 163/2001 e o art. 15, da Lei nº encerramento de cada bimestre, frustração na destacada, observada a vedação de que trata o art. 
4.320/64; arrecadação de receitas capaz de comprometer a 7º, § 2º, da Lei nº 4.320/64.
V – não poderá prever como receitas de operações de obtenção dos resultados nominal e primário fixados Art. 21 – Os atos relativos à concessão ou ampliação 
crédito montante que seja superior ao das despesas no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem de incentivo ou benefício tributário com vistas a 
de capital, excluídas as por antecipação da receita adotados nos trinta dias subseqüentes, a Câmara estimular o crescimento econômico, a geração de 
orçamentária, e; Municipal, a Prefeitura e as entidades da emprego e renda, ou beneficiar contribuintes 
VI – os recursos legalmente vinculados à finalidade Administração Indireta determinarão, de maneira integrantes de classes menos favorecidas, que 
específica deverão ser utilizados exclusivamente proporcional,  a l imitação de empenho e importem em renúncia de receita, deverão obedecer 
para o atendimento do objeto de sua vinculação, movimentação financeira, em montantes necessários às disposições contidas no art. 14 e incisos da Lei de 
ainda que em exercício diversos daquele em que à preservação dos resultados almejados. Responsabilidade Fiscal, conforme o caso.
ocorrer o ingresso. § 2º - O Poder Executivo comunicará ao Pode Art. 22 – Fica o Poder Executivo autorizado, mediante 
Art. 8º - O Poder Legislativo deverá enviar sua Legislativo, para as providências deste, o Decreto, a promover as alterações e adequações de 
proposta orçamentária ao Poder Executivo, até o dia correspondente montante que lhe caberá na limitação sua estrutura administrativa, desde que sem aumento 
30 (trinta) do mês de agosto de 2017. de empenho e movimentação f inanceira, de despesa, e com o objetivo de modernizar e conferir 
§ 1º - O Poder Executivo encaminhará à Câmara acompanhado da devida memória de cálculo e da maior eficiência, eficácia e transparência ao poder 
Municipal, até o dia 30 de agosto de 2017, os estudos justificação do ato. público municipal.
e estimativas das receitas para o exercício de 2018, § 3º - Na limitação de empenho e movimentação Art. 23 – O total da despesa com pessoal dos 
inclusive da receita corrente líquida, acompanhados financeira, serão adotados critérios que produzam o Poderes Executivo e Legislativo no mês, somada 
das respectivas memórias de cálculo. menor impacto possível nas ações de caráter social, com os onze meses imediatamente anteriores, 
§ 2º - O Poder Legislativo fica autorizado a proceder, particularmente nas de educação, saúde e verificada ao final de cada quadrimestre, não 
mediante ato da Mesa da Câmara Municipal, a assistência social, e na compatibilização dos recursos poderá exceder o percentual de 60% (sessenta por 
suplementação de suas dotações orçamentárias, vinculados. cento) da receita corrente líquida apurada no 
desde que os recursos necessários para as § 4º - Não serão objeto de limitação de empenho e mesmo período.
coberturas, sejam provenientes de anulação de suas movimentação financeira as despesas que § 1º - O limite de que trata este artigo está assim 
próprias dotações e, respeitada a legislação vigente. constituam obrigações constitucionais e legais do dividido:
Art. 9º - Na elaboração da lei orçamentária e em sua Município, inclusive as destinadas ao pagamento do I – 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo, e
execução, a Administração buscará o equilíbrio das serviço da dívida e precatórios judiciais. II – 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Poder 
finanças públicas considerando, sempre, ao lado da § 5º - A limitação de empenho e movimentação Executivo.
situação financeira, o cumprimento das vinculações financeira também será adotada na hipótese de ser 

§ 2º - O Poder Executivo adotará as seguintes 
constitucionais e legais e a imperiosa necessidade de necessária a redução de eventual excesso da dívida 

medidas para reduzir as despesas de pessoal, caso 
prestação adequada dos serviços públicos. consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 

estas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei Parágrafo único – São vedados aos ordenadores de da Lei Complementar nº 101/00.
Complementar nº 101/2000:despesa quaisquer procedimentos que viabilizem a § 6º - Na ocorrência de calamidade pública, serão 
I – redução de vantagens concedidas a servidores;execução de despesas sem suficiente disponibilidade dispensadas a obtenção dos resultados fiscais 
II – redução ou eliminação das despesas com horas de dotação orçamentária. programados e a limitação de empenho enquanto 
extras;Art. 10 - A lei orçamentária não consignará recursos perdurar essa situação, nos termos do disposto no art. 
III – exoneração de servidores ocupantes de cargos para início de novos projetos se não estiverem 65 da lei Complementar nº 101/00.
ou empregos em comissão, e,adequadamente atendidos os em andamento e § 7º - A limitação de empenho e movimentação 
IV – demissão de servidores admitidos em caráter contempladas as despesas de conservação do financeira poderá ser suspensa, no todo ou em parte, 
temporário.patrimônio público. caso a situação de frustração na arrecadação de 
Art. 24 - No exercício de 2018, a realização de § 1º - A regra constante do caput deste artigo aplica-se receitas se reverta nos bimestres seguintes.
serviço extraordinário, quando a despesa houver no âmbito de cada fonte de recursos, conforme Art. 16 – Desde que respeitados os limites e vedações 

legalmente estabelecidas. previstos nos arts. 20 e 22, parágrafo único, da Lei extrapolado 95% (noventa e cinco por cento) dos 
§ 2º - Entende-se por adequadamente atendidos os Complementar nº 101/2000, e cumpridas as limites referidos nos incisos I e II, do § 1º do artigo 
projetos cuja alocação de recursos orçamentários exigências previstas nos arts. 16 e 17 do referido anterior, somente poderá ocorrer quando destinada 
esteja compatível com os respectivos cronogramas diploma legal, fica autorizado o aumento da despesa ao atendimento de relevante interesse público que 
físicos financeiros pactuados e em vigência. com pessoal para: ensejem situações emergenciais de risco ou de 
Art. 11 – A lei orçamentária anual conterá reserva de I - concessão de vantagem ou aumento de prejuízo para a sociedade, devidamente 
contingência para atender passivos contingentes e remuneração, criação de cargos, empregos e funções comprovado.
outros riscos e eventos fiscais imprevistos, ou alteração de estruturas de carreiras. Parágrafo Único – A autorização para a realização 
identificada pelo código 9.9.99.99.99 e será fixada em II - admissão de pessoal ou contratação a qualquer de serviços extraordinários, no âmbito do Poder 
até 1% (um por cento) da receita corrente líquida e título. Executivo, nas condições estabelecidas no “caput” 
sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais § 1º - Os aumentos de despesa de que trata este deste artigo, é de exclusiva competência do Chefe 
abertos à sua conta. artigo somente poderão ocorrer se houver: do Poder Executivo.
Art. 12 – Fica o Executivo autorizado a arcar com as I - prévia dotação orçamentária suficiente para 

Art. 25 – O Poder Executivo viabilizará estudos 
despesas de responsabilidade de outras esferas do atender as projeções de despesa de pessoal e aos 

visando a definição de sistema de controle de 
Poder Público, desde que haja recursos acréscimos dela decorrentes;

custos e avaliação de resultados das ações de 
orçamentários disponíveis, lei autorizadora e estejam II - lei específica para as hipóteses previstas no inciso 

governo.firmados os respectivos convênios, termos de acordo, I, do caput;
Parágrafo Único – A alocação de recursos na Lei ajuste ou congêneres. III - no caso do Poder Legislativo, a observância aos 
Orçamentária será feita diretamente à unidade Art. 13 - Para os fins do disposto no art. 16, § 3º, da Lei limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição 
orçamentária responsável pela sua execução, de de Responsabilidade Fiscal, consideram-se Federal.
modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou § 2º - Na hipótese de ser atingido o limite prudencial 
correta avaliação dos resultados.de serviços e com a realização de obras e serviços de de que trata o art. 22 da Lei Complementar nº 101, de 
Art. 26 – Caso o projeto de lei orçamentária não seja engenharia, até os valores de dispensa de licitação 04 de maio de 2000, a contratação de horas extras 
devolvido para sanção até o encerramento da estabelecidos respectivamente nos incisos I e II do somente poderá ocorrer nos casos de calamidade 
sessão legislativa, conforme determina o art. 35, § art. 24, da lei nº 8666, de 21 de junho de 1993. pública, na execução de programas emergenciais de 
2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Art. 14 - Até trinta (30) dias após a publicação da Lei saúde pública ou em situações de extrema gravidade, 

Orçamentária para 2018, o Poder Executivo, por devidamente reconhecidas pelo respectivo Chefe do Transitórias da Constituição Federal, ou depois de 
intermédio do Departamento de Finanças e Poder. encerrado o exercício de 2017, ficam os Poderes 
Orçamento, edi tará ato estabelecendo a Art. 17 – Fica autorizada a revisão geral anual de que Executivo e Legislativo autorizados a realizar 
programação financeira e o cronograma de execução trata o art. 37, inciso X, da Constituição, cujo despesas na proporção de 1/12 (um doze avos) do 
mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a percentual será definido em lei específica. total de cada dotação, da proposta original 
realização de despesas ao efetivo ingresso das Art. 18 – Para atender o disposto no art. 4º, I, “e”, da encaminhada ao Legislativo.
receitas municipais. Lei Complementar nº 101/00, o Poder Executivo e o Art. 27 – Fica o Executivo autorizado efetuar 
§ 1º - As receitas e despesas, conforme as Poder Legislativo adotarão providências junto ao durante o exercício de 2018, transferências de 
respectivas previsões serão programadas em metas respectivo Departamento de Finanças e Orçamento recursos de uma categoria de programação para 
de arrecadação e de desembolso mensais. para, com base nas despesas liquidadas, apurarem outra ou de um órgão para outro, quando 
§ 2º - A programação financeira e o cronograma de os custos e resultados das ações e programas necessárias em função de reorganização 
desembolso de que tratam este artigo poderá ser estabelecidos. administrativa.
revistos no decorrer do exercício financeiro a que se Art. 19 – As transferências de trata o art. 26 da Lei Art. 28 – O Poder Executivo fica autorizado, por 
referirem, conforme os resultados apurados em Complementar nº 101/00, quando destinados à 

Decreto, e o Legislativo, por Ato da Mesa, a 
função de sua execução. cobertura de déficits de pessoas jurídicas ou aos fins 

desdobrar as dotações do orçamento de 2018, em 
§ 3º - Integrarão a programação financeira, as descritos no respectivo § 2º, serão precedidas da 

quantas fontes de recursos forem necessárias, 
transferências financeiras, de caixa para caixa, do formalização de instrumentos contendo as 
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segundo proposta do projeto AUDESP, do Tribunal Coordenadora Geral Administrativa
de Contas do Estado de São Paulo, bem como Os anexos integrantes desta Lei estão disponíveis 
reintegrá-las quando necessário, desde que para consulta pública no átrio do Paço Municipal
preservado o valor global de cada dotação.
Parágra fo  Ún ico  –  O in te rcâmb io  dos  LICITAÇÃO
desdobramentos e as reintegrações de fontes de 
recursos, por se tratarem de movimentação dentro HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
da mesma categoria econômica, funcional 
programática, programa de governo, projeto e ou P R O C E S S O  N . º  4 6 0 / 2 0 1 7  –  P R E G Ã O  
atividade, não são considerados no percentual de ELETRÔNICO N.º 002/2017 – REGISTRO DE 
autorização constante do inciso III, do artigo 33 desta PREÇO Nº 006/2017. 
Lei.
Art. 29 – O excesso ou o provável excesso de ABERTURA: 06 DE JUNHO DE 2017 ÀS 09:00 
arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º da Lei nº HORAS.
4.320/64, será apurado em cada fonte de recursos OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A 
para fins de abertura de créditos adicionais EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
suplementares e especiais, conforme exigência MEDICAMENTOS DIVERSOS II, CONFORME 
contida no parágrafo único, do artigo 8º, e no inciso I, ANEXO. 
do artigo 50, ambos da Lei nº 101/2000.

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII da LF nº Art. 30 – A concessão de subvenções sociais e 
10.520/02 e conforme ADJUDICAÇÃO da proposta auxílios às instituições sem fins lucrativos, que 
em anexo aos autos, HOMOLOGO a licitação em prestem serviços nas áreas de caráter educativo, 
epígrafe, conforme segue:assistencial, saúde, recreativo, cultural, esportivo, de 
EMPRESA: PORTAL LDTA.cooperação técnica e voltada para o fortalecimento 

do associativismo municipal, dependerá de CNPJ: 05.005.873/0001-00.
autorização legislativa específica, observada a 
disponibilidade financeira do Poder Executivo. 
Parágrafo único. Os critérios para os repasses, bem 
como as Prestações de Contas, deverão obedecer 
às normas estabelecidas em Lei Municipal, na Lei 
Federal 4.320/64, e Instruções do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo.
Art. 31 – As entidades privadas beneficiadas com 
recursos públicos, a qualquer título, submeter-se-ão 
à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade 
de verificar o cumprimento dos objetivos estatutários 
de sua criação, e deverão prestar contas do 
recebimento dos recursos até 30 dias do 
encerramento do exercício.
Art. 32 – O Executivo Municipal fica autorizado a 
assinar convênios com o Governo Federal e 
Estadual, por intermédio de seus órgãos da 
administração direta e indireta para realização de 
obras ou serviços de competência ou não do 
Município.
Art. 33 – O Poder Executivo fica autorizado, nos 
termos da Constituição Federal a:
I – realizar operações de crédito por antecipação da 
receita, nos termos da legislação em vigor;
II – realizar operações de crédito até o limite 
estabelecido pela legislação em vigor:
III – abrir créditos adicionais suplementares até o 
limite de 7% (sete por cento) do orçamento das 
despesas, nos termos do comunicado do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo.
IV - Transpor, remanejar ou transferir recursos, 
dentro de uma mesma categoria de programação, 
sendo que a função, sub-função, programa, 
atividade, projeto, operação especial e seus 
elementos de despesas devem pertencer à mesma 
unidade orçamentária/executora.
Parágrafo único - Não onerarão o limite previsto no 
inciso III, os créditos destinados a suprir insuficiência 
nas dotações orçamentárias relativas à pessoal 
ativos, inativos e pensionistas, dívida pública, 
débitos constantes de precatórios judiciais e 
despesas à conta de recursos vinculados a fundos 
especiais e convênios estaduais ou federais.
Art. 34 – Na elaboração da proposta orçamentária 
serão atendidos preferencialmente os programas 
constantes dos Anexos V e VI que fazem parte 
integrante desta Lei, podendo na medida das 
necessidades, serem elencados novos programas, 
desde que financiados com recursos próprios ou de 
outras esferas de governo. 
Art. 35 – O Poder Executivo poderá submeter ao 
Legislativo, projetos de lei dispondo sobre alterações 
na legislação tributária, especialmente sobre:
I – Atualização da Planta Genérica de Valores, 
ajustando-a aos movimentos de valorização do 
mercado imobiliário;
II – Revisão das isenções dos tributos municipais, 
para manter o interesse público e a justiça fiscal;
III – Instituir taxas e contribuições criadas por 
legislação federal;
Art. 36 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Piracaia “ Paço Municipal “ Dr 
.Célio Gayer”  em 14 de julho de 2017.
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA - Prefeito Municipal
Publicado e afixado em local público de costume. 
Departamento de Administração em 14 de julho de 
2.017.
KRISTIANI PEREIRA LOPES RIBEIRO  -

ITEM

 

MEDICAMENTO

 

UNIDADE

 

QUANTIDADE

 

 

PREÇO 
UNITÁRIO

 
 
  

1

 
Maleato de dexclorfeniramina 2mg/5ml 
x 120ml

 

MARCA:

 

DEXCLORFENIRAMINA 
0,4MG 120ML/ FARMACE

 FR

 

2250

  

R$     0,98 

 

21

 
Óleo Mineral 100% c/ 100ml 
MARCA:

 
OLEO MINERAL 100ML/ 

FARMACE

 

FR

 
750

  
R$     1,79 

 
25

 

Paracetamol 200mg/ml gotas fr 10ml 

 

MARCA:

 

PARACETAMOL 200MG 
15ML/ FARMACE 

 

FR

 

4500

  

R$     0,54 

 
45

 

Sulfato de Salbutamol  0,4mg/ml 
xarope c/ 120ml 

 

MARCA:

 

SALBUTAMOL 2MG/12ML/ 
FARMACE

 

FR

 

1500

  

R$     1,39 

 

 

 

 
 

    

 
 

 
  

 
 

 
    

 
 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA: PONTAMED FARMACÊUTICA

 

LTDA.

 

CNPJ: 02.816.696/0001-54.

 
 

ITEM

 

MEDICAMENTO

 

UNIDADE

 

QUANTIDADE

 

 

PREÇO 
UNITÁRIO

 
 
  

4

 

Mebendazol 100mg blíster

 

MARCA: SOBRAL

 

CP

 

1875

  

R$     0,04 

 

5

 

Mebendazol 100mg/5ml susp

 

MARCA: SOBRAL

 

FR

 

750

  

R$     1,03 

 

13

 

Nimesulida 50mg/ml gotas fr 15ml

 

MARCA: VITAMEDIC

 

FR

 

3750

  

R$     1,14 

 

14
 Nimodipino 30mg blíster

 
MARCA: VITAMEDIC CP

 
30000

  
R$     0,18 

 

15

 

Nistatina 100.000UI suspensão oral  
fr c/ 50 ml

 

MARCA: PRATI DONADUZZI

 

FR

 

750

  

R$     2,40 

 20

 

Óleo com AGE (ác. graxos 
essenciais) com vit A e E/

 

uso tópico  
100ml

 

MARCA: NUTRIEX

 

FR

 

3750

  

R$   2,03 

 

27

 

Paracetamol 750mg  blíster

 

MARCA: PRATI DONADUZZI

 

CP

 

45000

  

R$     0,06 

 

41

 

Sul.neomicina 5mg/g+bacitracina 
250UI/g pomada 15g

 

MARCA: SOBRAL

 

TB

 

3750

  

R$     1,27 

 

67

 

Nimodipino 30mg blíster

 

MARCA:

 

VITAMEDIC

 

CP

 

10000

  

R$     0,18 

 

 

EMPRESA: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA.

 

CNPJ:55.309.074/0001-04.

 
 

ITEM

 

MEDICAMENTO

 

UNIDADE

 

QUANTIDADE

 

 

PREÇO 
UNITÁRIO

 
 
  

6

 

Mesilato de doxazosina 2mg blíster

 

MARCA: EUROFARMA

 

CP

 

45000

  

R$     0,09 

 

 
 

EMPRESA: DIMASTER COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

 

CNPJ: 02.520.829/0001-40.

 
 
 

ITEM

 

MEDICAMENTO

 

UNIDADE

 

QUANTIDADE

 

 PREÇO 
UNITÁRIO

 
 
  

7

 

Metildopa 250mg blíster

 

MARCA: SUN FARMA 

 

CP

 

37500

  

R$     0,24 

 

8

 

Metronidazol 0,75% gel uso 
ginecológico 50g

 

MARCA: PRATI

 

TB

 

750

  

R$   

  

4,45 

 

40

 

Sinvastatina 20mg  blíster

 

MARCA: SANVAL

 

CP

 

450000

  

R$     0,06 

 

46

 

Sulfato de Salbutamol 100mcg/dose

 

MARCA: GLENMARK

 

AERO

 

750

  

R$   7,39 

 

 

EMPRESA: DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA –

 

EPP.

 

CNPJ: 16.970.999/0001-31.

 
 

ITEM

 

MEDICAMENTO

 

UNIDADE

 

QUANTIDADE

 

 

PREÇO 
UNITÁRIO

 
 
  

18

 

Nitrofurantoína 100mg  blíster

 

MARCA: TEUTO

 

CP

 

11250

  

R$     0,26 

 

39

 

Simeticona 75mg/ml gotas 15ml

 

MARCA: HIPOLABOR

 

FR

 

3000

  

R$     1,32 

 

49

 

Tinidazol 500mg blíster

 

MARCA: GERMED

 

CP

 

4500

  

R$     0,90 

 

54

 

Maleato de dexclorfeniramina 
2mg/5ml x 120ml

 

MARCA: HIPOLABOR

 

FR

 

750

  

R$     1,24 

 

55

 

Maleato de enalapril 20mg blíster

 

MARCA: MED QUIMICA

 

CP

 

37500

  

R$     0,06 

 

56

 

Maleato de enalapril 5mg blíster

 

MARCA: VITAMEDIC

 

CP

 

21250

  

R$     0,09 

 

59

 

Mesilato de doxazosina 2mg blíster

 

MARCA: RANBAXY

 

CP

 

15000

  

R$     0,37 

 

60

 

Metildopa 250mg blíster

 

MARCA: BIOSINTETICA

 

CP

 

12500

  

R$     0,33 

 

62

 

Metronidazol 250mg  blíster

 

MARCA: PRATI DONADUZZI 

 

CP

 

5000

  

R$     0,15 

 

63

 

Mononitrato de isossorbida 20mg 
blíster

 

MARCA: BIOSINTETICA

 

CP

 

15000

  

R$     0,16 

 

65

 

Nimesulida 100mg  blíster

 

MARCA: VITAMEDIC

 
CP

 

37500

  

R$     0,09 

 

66

 
Nimesulida 50mg/ml gotas fr 15ml 
MARCA: VITAMEDIC

 
FR

 
1250

  
R$     1,50 

 
69

 

Nistatina 25.000 UI/creme vaginal

 

MARCA: GREEN PHARMA

 

TB

 

1250

  

R$     3,22 

 

70

 

Nitrato de miconazol 20 mg/g creme 
vaginal c/60gr + aplic.

 

MARCA: PRATI DONADUZZI 

 

TB

 

125

  

R$   6,70 

 

71

 

Nitrofurantoína 100mg  blíster

 

MARCA: TEUTO

 

CP

 

3750

  

R$     0,26 

 

72

 

Norfloxacino 400mg  blíster

 

MARCA: MED QUIMICA

 

CP

 

3750

  

R$    

 

0,29 

 

75

 

Omeprazol 20mg blíster

 

MARCA: PRATI DONADUZZI

 

CP

 

175000

  

R$     0,07 

 

79

 

Paracetamol 500mg blíster

 

MARCA: PRATI DONADUZZI

 

CP

 

15000

  

R$     0,06 

 

80

 

Paracetamol 750mg  blíster

 

MARCA: MED QUIMICA

 

CP

 

15000

  

R$     0,11 

 

82

 

Piroxicam 20mg  blíster

 

MARCA: GEOLAB

 

CP

 

3750

  

R$     0,16 

 

86

 

Prednisona 5mg blíster

 

MARCA: VITAMEDIC

 

CP

 

12500

  

R$     0,12

 

90

 

Sais para reidratação oral

 

MARCA: NATULAB

 

ENV

 

750

  

R$     0,61 

 

91

 

Secnidazol 1000mg  blíster

 

MARCA: PHARLAB

 

CP

 

750

  

R$     0,55 

 

92

 

Simeticona 75mg/ml gotas 15ml

 

MARCA: HIPOLABOR

 

FR

 

1000

  

R$     1,32 

 

93

 

Sinvastatina 20mg  blíster

 

MARCA: PHARLAB

 

CP

 

150000

  

R$     0,11 

 

95

 

Sulfadiazina de prata 1% 50g

 

MARCA: NATIVITA

 

TB

 

500

 

R$     4,81 

97

 

Sulfametoxazol 400mg trimetoprima 
80mg blíster

 

MARCA: PRATI DONADUZZI

 

CP

 

6250

 

R$     0,12 

98

 

Sulfato de Salbutamol  0,4mg/ml 
xarope c/ 120ml 

 

MARCA: SOBRAL

 

FR

 

500

 

R$     1,34 

101

 

Sulfato ferroso sol oral gotas

 

MARCA: HIPOLABOR

 

FR

 

500

 

R$     1, 00 

102

 

Tinidazol 500mg blíster

 

MARCA: GERMED

 

CP

 

1500

 

R$   0,90 

104

 

Vitamina A (acetato de retinol) 
50.000ui/ml + Vitamina D 
(colecalciferol) 10.000ui/ml gotas 
c/10ml com uso destinado à recem -
nascidos e lactentes

 

MARCA: NATULAB

 

FR

 

500

 

R$   5,60

 

 
 

EMPRESA: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA.

 

CNPJ: 73.856.593/0001-66.

 
 

ITEM

 

MEDICAMENTO

 
UNIDADE

 
QUANTIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

22

 

Omeprazol 20mg blíster

 

MARCA: PRATI DONADUZZI
CP

 

525000

 

R$     0,05 

23

 

Oxido de zinco + vitA + vitD pom.  
45g

 

MARCA: PRATI DONADUZZI
TB 3750 R$   2,91 

 
 

EMPRESA: KENAN MEDICAMENTOS LTDA ME.

 

CNPJ: 21.257.684/0001-81.

 
 

   

 

 

 

 
  

ITEM MEDICAMENTO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

24
Pantoprazol 20mg blíster
MARCA: LEGRAND

CP 112500 R$     0,25 

77
Pantoprazol 20mg blíster
MARCA: LEGRAND

CP 37500 R$     0,33 

103
Varfarina sódica 5mg blíster
MARCA: UQFN

CP 3750 R$     0,16 

EMPRESA: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 08.231.734/0001-93.

 
 

ITEM
 

MEDICAMENTO
 

UNIDADE
 

QUANTIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

28

 

Pentoxifilina 400mg blíster

 

MARCA: E M S 

 

CP

 

7500

 

R$     0,58 

 

EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

 

CNPJ: 67.729.178/0004-91.

 
 

ITEM

 

MEDICAMENTO

 

UNIDADE

 

QUANTIDADE

 

 

PREÇO 
UNITÁRIO

 
 
  

2

 

Maleato de enalapril 20mg blíster

 

MARCA: MEDQUIMICA

 

CP

 

112500

  

R$     0,04 

 

9

 

Metronidazol 250mg  blíster

 

MARCA: PRATI DONADUZZI

 

CP

 

15000

  

R$     0,10 

 

12

 

Nimesulida 100mg  blíster

 

MARCA: 

 

GEOLAB

 

CP

 

112500

  

R$     0,06 

 

17 
Nitrato de miconazol 20 mg/g creme 
vaginal c/60gr + aplic. 
MARCA: PRATI DONADUZZI

 

TB  375   R$   4,70  
26

 

Paracetamol 500mg blíster

 

MARCA: HIPOLABOR

 

CP

 

45000

  

R$     0,04 

 
32

 

Prednisona 20mg blíster

 

MARCA: CRISTALIA

 

CP

 

67500

  

R$     0,19 

 

42

 

Sulfadiazina de prata 1% 50g

 

MARCA: 

 

PRATI DONADUZZI

 

TB

 

1500

  

R$     3,68 

 

48

 

Sulfato ferroso sol oral gotas

 

MARCA: HIPOLABOR

 

FR

 

1500

  

R$     0,78 

 

50

 

Varfarina sódica 5mg blíster

 

MARCA: TEUTO

 

CP

 

11250

  

R$     0,12 

 

 

EMPRESA: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

 

CNPJ: 03.652.030/0001-70.

 
 

ITEM

 

MEDICAMENTO

 

UNIDADE

 

QUANTIDADE

 

 

PREÇO 
UNITÁRIO

 
 
 

3

 

Maleato de enalapril 5mg blíster

 

MARCA: CIMED

 

CP

 

63750

  

R$     0,04 

 

10

 

Mononitrato de isossorbida 20mg 
blíster

 

MARCA: ZYDUS

 

CP

 

45000

  

R$     0,08 

 

11

 

Nifedipina 20mg blíster

 

MARCA: BRAINFARMA

 

CP

 

67500

  

R$     0,03 

 

16

 

Nistatina 25.000 UI/creme vaginal

 

MARCA: GREEN PHARMA

 
TB

 

3750

  

R$     3,15 

 

19 
Norfloxacino 400mg  blíster 
MARCA: MULTILAB

 
CP  11250   R$     0,28  

29

 

Piroxicam 20mg  blíster

 

MARCA: BRAINFARMA

 

CP

 

11250

  

R$     0,11

 

37

 

Sais para reidratação oral

 

MARCA: IFAL

 

ENV

 

2250

  

R$     0,47 

 

38

 

Secnidazol 1000mg  blíster

 

MARCA: PHARLAB

 

CP

 

2250

  

R$     0,54 

 

44

 

Sulfametoxazol 400mg trimetoprima 
80mg blíster

 

MARCA: PRATI DONADUZZI

 

CP

 

18750

  

R$     0,12 

 

47

 

Sulfato ferroso 40mg  blíster

 

MARCA: VITAMED

 

CP

 

90000

  

R$     0,03 

 

64

 

Nifedipina 20mg blíster

 

MARCA: BRAINFARMA

 

CP

 

22500

  

R$     0,03
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EMPRESA: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ: 07.118.264/0001-93.

ITEM MEDICAMENTO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

30

Polivitamínico ( 
Vit.A+D3B1+B2+C+Nicotinamida) 
20ml
MARCA: NESH VIT/NUNES 
FARMA

FR 3750 R$    6,50

31

Polivitamínico ( 
Vit.A+D3B1+B2+C+Nicotinamida) 
30ml
MARCA: NESH VIT/NUNES 
FARMA

FR 3750 R$    10,49

34
Prometazina 25mg  blíster
MARCA: GENERICO/TEUTO

 

CP 37500 R$     0,07 

43

Sulfametoxazol + trimetoprima 
susp.oral
MARCA: 
BACSULFAPRIM/SOBRAL

 

FR

 

2250

  

R$     3,00 

 

EMPRESA: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

 

CNPJ: 14.595.725/0001-84.

 

ITEM MEDICAMENTO

 

UNIDADE

 

QUANTIDADE

 
 

PREÇO UNITÁRIO

 
 
  

33
Prednisona 5mg blíster

 

MARCA: VITAMEDIC

 

CP

 

37500

  

R$     0,07 

 

EMPRESA: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO EEXPORTAÇÃO LTDA. 

 

CNPJ: 04.027.894/0003-26.

 

ITEM MEDICAMENTO UNIDADE  QUANTIDADE  
 

PREÇO UNITÁRIO

 
 
  35

Propatilnitrato 10mg blíster

 

MARCA: SANKYO

 

CP

 

56250

  

R$     0,38 

 51

Vitamina A (acetato de retinol) 
50.000ui/ml + Vitamina D 
(colecalciferol) 10.000ui/ml gotas 
c/10ml com uso destinado à recem-
nascidos e lactentes
MARCA: TAKEDA

FR 1500

 

R$   5,32

 

52

Vitamina A (acetato de retinol) 
50.000ui/ml + Vitamina D 
(colecalciferol) 10.000ui/ml gotas 
c/20ml com uso destinado à recem-
nascidos e lactentes

 

FR 1500

 

R$   6,65 

 

 
 

    

 
 

    

 

  

MARCA: TAKEDA

53
Vitaminas e sais minerais  blíster
MARCA: BIONATUS

CP 60000 R$     0,09 

105

Vitamina A (acetato de retinol) 
50.000ui/ml + Vitamina D 
(colecalciferol) 10.000ui/ml gotas 
c/20ml com uso destinado à recem-
nascidos e lactentes
MARCA: TAKEDA

FR 500 R$   6,65 

 
 

   
  
 
  

 
 

    

 
    

 
 

    

EMPRESA: ORIZZON COMERCIAL ME.

 

CNPJ: 10.661.851/0001-39.

 
 

ITEM

 

MEDICAMENTO

 

UNIDADE

 

QUANTIDADE

 
 

PREÇO UNITÁRIO

 
 
  

57

 

Mebendazol 100mg blíster

 

MARCA: MENTELMIN/SOBRAL

 

CP

 

625

  

R$     0,09 

 

61

 

Metronidazol 0,75% gel uso 
ginecológico 50g

 

MARCA: GENERICO/SOBRAL

 

TB

 

250

  

R$     7,00 

 

73

 

Óleo com AGE (ác. graxos 
essenciais) com vit A e E/ uso 
tópico  100ml

 

MARCA: DERMAEX/ NUTRIEX

 

FR

 

1250

  

R$   2,62 

 

76

 

Oxido de zinco + vitA + vitD pom.  
45g

 

MARCA:  GENERICO/SOBRAL

 

TB

 

1250

  

R$   2,91 

 

83

 

Polivitamínico ( 
Vit.A+D3B1+B2+C+Nicotinamida) 
20ml

 

MARCA: NEH VTIT/NUNES 
FARMA

 

FR

 

1250

  

R$    7,00

 

87

 

Prometazina 25mg  blíster

 

MARCA: GENERICO/TEUTO 

 

CP

 

12500

  

R$     0, 07

 

89
 Protetor Solar FPS 30 c/ 120ml

 
MARCA: SUNDAY/NUTRIEX FR

 
1000

  
R$   5,93 

 

96

 

Sulfametoxazol + trimetoprima 
susp.oral

 

MARCA: 
BACSULFAPRIM/SOBRAL

 

FR

 

750

  

R$     1,50 

 
100

 

Sulfato ferroso 40mg  blíster

 

MARCA: NESH 
FERRO/NUNESFARMA

 

CP

 

30000

  

R$     0,04

 

 
 

EMPRESA: EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME.

 

CNPJ: 23.312.871/0001-46.

 
 

ITEM

 

MEDICAMENTO

 

UNIDADE

 

QUANTIDADE

 
 

PREÇO UNITÁRIO

 
 
  

58

 

Mebendazol 100mg/5ml susp

 

MARCA: NATULAB

 

FR

 

250

  

R$     3,89 

 

81

 

Pentoxifilina 400mg blíster

 

MARCA: GERMED

 

CP

 

2500

  

R$     0,93 

 

88

 

Propatilnitrato 10mg blíster

 

MARCA: FARMOQUIMICA

 

CP

 

18750

  

R$     0,54 

 

99

 

Sulfato de Salbutamol 
100mcg/dose

 

MARCA: TEUTO

 

AERO

 

250

  

R$   12,47 

 

 

EMPRESA: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI –

 

ME.

 

CNPJ: 04.162.170/0001-23.

 
 

ITEM

 

MEDICAMENTO

 

UNIDADE

 

QUANTIDADE

 
 

PREÇO UNITÁRIO

 
 
  

84

 

Polivitamínico ( 
Vit.A+D3B1+B2+C+Nicotinamida) 
30ml

 

MARCA:

 

ABCDE KIDS 30ML

 

FR

 

1250

  

R$    12,00

 

 

EMPRESA: SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

 

CNPJ: 00.203.509/0001-50.

 
 

ITEM

 

MEDICAMENTO

 

UNIDADE

 

QUANTIDADE

 
 

PREÇO UNITÁRIO

 
 
  

85

 

Prednisona 20mg blíster

 

MARCA: NEO QUIMICA

 

CP

 

22500

  

R$     0,29 

 

94

 

Sul.neomicina 5mg/g+bacitracina 
250UI/g pomada 15g

 

MARCA: SOBRAL

 

TB

 

1250

  

R$     1,62 

 

106

 

Vitaminas e sais minerais  blíster

 

MARCA: VITAMED

 

CP

 

20000

  

R$     0,17 

 

 

CONDIÇÕES DE ENTREGA: Os medicamentos 
serão fornecidos parceladamente, em atendimento 
às requisições periódicas escritas, no prazo de 05 
(cinco) dias após o recebimento da requisição, e, 

correrão por conta da contratada todas as despesas 
de embalagem, seguros, transporte, tributos e 
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes 
do fornecimento, onde as entregas deverão ser 
feitas no seguinte local: Departamento de Saúde – 
Rua Jan Antonin Bata, 06, Centro, nesta cidade de 
Piracaia. 
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será 
efetuado em 10 (dez) dias, contados da data da 
entrega efetiva de todos os produtos constantes da 
respectiva Ordem de Fornecimento, em conta 
bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, após 
a apresentação da nota fiscal/fatura. 
VALIDADE DE PROPOSTA: A validade da 
proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, 
contados a partir da data da sessão pública do 
Pregão.
Piracaia, 17 de Julho de 2017. 

Dr. José Silvino Cintra
Prefeito MunicipaL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017 -  
PROCESSO N° 460/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A 
EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MEDICAMENTOS DIVERSOS (II), PARA O 
DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
PIRACAIA-SP/FARMÁCIA MUNICIPAL, POR 12 
MESES, CONFORME ANEXO.

Aos 17 dias do mês de julho de 2017, o Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal, Dr. JOSÉ SILVINO CINTRA, 
brasileiro, casado, CPF nº 187.777.738/29, R.G. nº 
28.816.741-7, residente na Alameda das Flores, 
35, Bairro Boa Vista, em Piracaia/SP e a empresa 
PORTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.005.873/0001-00 com sede à Rua Domingos 
Simões, nº 22, Portal do Morumbi, São Paulo – SP, 
CEP: 05630-010 por sua representante legal, Sr. 
JOACI BRONZERI, portador do R.G. 9.609.056 
SSP/SP e CPF sob o n° 041.309.488-06, acordam 
proceder, nos termos da Lei Federal 8.666/93, 
Decreto Municipal n°. 2813/06, observadas as 
demais normas legais aplicáveis do edital do 
Pregão Eletrônico em epígrafe, ficando registrados 
os preços conforme segue:

Todos os itens deverão possuir os respectivos 
laudos  de  aná l ise  f í s ico -química  e  
microbiológica (lote a lote), como rege o artigo 
3º da Lei 9.787/99.

Serão aceitos medicamentos de referência, 
genéricos e similares.
II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade 
de 12 (doze) meses, a contar da assinatura.
III - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO 
LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO.

1.  Os medicamentos serão fornecidos 
parceladamente, em atendimento às requisições 
periódicas escritas, no prazo de 05 (cinco) dias 
após o recebimento da requisição.

2 - Correrão por conta da contratada todas as 
despesas de embalagem, seguros, transporte, 
tributos e encargos trabalhistas e previdenciários 
decorrentes do fornecimento.
3 - As entregas deverão ser feitas no seguinte local: 
Departamento de Saúde – Rua Jan Antonin Bata, 
06, Centro, nesta cidade de Piracaia.
IV - DA FORMA DE PAGAMENTO

 

 

ITEM

 

 

 

MEDICAMENTO

 

 

 

UNIDADE

 

 

 

QUANTIDADE

 

PREÇO 

UNITÁRIO

 

 
 
 

1

 

Maleato

 

de

 

dexclorfeniramina

 

2mg/5ml x

 

120ml MARCA: 
DEXCLORFENIRAMINA

 

0,4MG

 

120ML/

 

FARMACE

 

 
 
 

FR

 

 
 
 

2250

 

 
 
 

R$    

 

0,989

 

 

21 Óleo

 
Mineral

 
100%

 
c/

 
100ml

 

MARCA: OLEO MINERAL 
100ML/

 
FARMACE

 

 

FR 
 

750  
 

R$   1,7999  

 

 

25

 

Paracetamol 200mg/ml gotas

 

fr

 

10ml

 

MARCA:

 

PARACETAMOL

 

200MG

 

15ML/

 

FARMACE

 

 

 

FR

 

 

 

4500

 

 

 

R$    0,5499

 

 

 

45

 

Sulfato

 

de

 

Salbutamol

 

0,4mg/ml 

xarope

 

c/

 

120ml

 

MARCA:

 

SALBUTAMOL

 

2MG/12ML/

 

FARMACE

 

 

 

FR

 

 

 

1500

 

 

 

R$    1,399

 

 

1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, 
contados da data da entrega efetiva de todos os  
produtos constantes da respectiva Ordem de  
Fornecimento, em conta  bancária  cuja 
titularidade seja a do fornecedor, após a 
apresentação da nota fiscal/fatura.

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.

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.

3 - As Notas Fiscais referente a entrega do objeto 
des ta  l i c i t ação  deve rão  se r  em i t i das  
eletronicamente e constar a indicação do banco, 
agência e número de conta em que os pagamentos 
serão efetuados e o número do pedido de compras.

V – DAS PENALIDADES

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 
Fornecimento 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 Fornecimento, por dia de atraso;

1.2.2 - A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se 
como inexecução 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;

1.4 - As multas previstas não têm caráter 
c o m p e n s a t ó r i o ,  p o r é m  m o r a t ó r i o  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.

2 - Pela recusa de assinar a ata de registro de 
preço, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
total dos itens adjudicados.

VI - DA RESCISÃO CONTRATUAL:

1. O preço registrado poderá ser cancelado ou 
suspenso nos seguintes casos:

1.1. Pelo ADJUDICADOR, quando:

a) Houver descumprimento, total ou parcial, pela 
Adjudicatária, das condições previstas na Ata de 
Registro de Preços;

b)  A  Adjudicatária  não  assinar  Ata  decorrente  
do  Registro  de  Preços  ou  não  retirar  a
Autorização de Fornecimento, no prazo 
estabelecido, sem justificativa aceitável;

c) A Adjudicatária não aceitar reduzir o seu preço 
registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado;

d) Por razões de interesse público;

e) Da liquidação judicial ou extrajudicial, 
concurso de credores ou falência da 
Adjudicatária;

f) Das demais hipóteses previstas no Artigo 78, da 
Lei 8666/93, bem como do Edital desta licitação.

 

 

   
  
 
  

 
  

  

 
    

 
     

EMPRESA: CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA-ME.

CNPJ: 13.085.369/0001-96.

ITEM MEDICAMENTO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

36
Protetor Solar FPS 30 c/ 120ml

 

MARCA: SUNDAY
FR

 
3000

 
R$   6,30 

68
Nistatina 100.000UI suspensão oral  
fr c/ 50 ml
MARCA: PRATI DONADUZZI

 

FR

 

250

 

R$     3,30 

74
Óleo Mineral 100% c/ 100ml

 

MARCA: FARMACE
FR 250 R$     2,20 

78
Paracetamol 200mg/ml gotas fr 
10ml  
MARCA: FARMACE

FR 1500 R$     0,67



1.2. Pela ADJUDICATÁRIA, quando mediante observadas as demais normas legais aplicáveis do (vinte por cento) sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento;solicitação, por escrito, comprovar estar edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, ficando 

impossibilitada de cumprir as exigências do registrados os preços conforme segue:
1.3.1 - Aplicadas as multas, a Administração instrumento convocatório que deu origem ao 
descontará do primeiro pagamento que fizer à Registro de Preços; a solicitação da Adjudicatária I – DO OBJETO:
Contratada, após a sua imposição;para o cancelamento ou suspensão do preço 

registrado deve ser formulada com antecedência Constitui (em)-se objeto(s) da presente Ata de 
1.4 - As multas previstas não têm caráter de 30 dias, facultada ao ADJUDICADOR a Registro de Preços, o eventual fornecimento 
c o m p e n s a t ó r i o ,  p o r é m  m o r a t ó r i o  e  aplicação das penalidades previstas no parcelado de medicamentos, sendo:
consequentemente o pagamento delas não exime a instrumento convocatório, caso não aceitas as 
Contratada da reparação dos eventuais danos, razões do pedido.
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a 
acarretar à Administração.2. O cancelamento e a suspensão de registro nas 

hipóteses previstas, assegurado à Adjudicatária o 
2 - Pela recusa de assinar a ata de registro de preço, contraditório e a ampla defesa, serão formalizados 
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos por despacho da autoridade competente.
itens adjudicados.

3. A comunicação do cancelamento ou suspensão 
VI - DA RESCISÃO CONTRATUAL:

de preço registrado será efetuada pessoalmente ou 
Todos os itens deverão possuir os respectivos por correspondência com aviso de recebimento, 

1. O preço registrado poderá ser cancelado ou laudos de análise físico-química e microbiológica juntando-se comprovante aos autos que deram 
suspenso nos seguintes casos:(lote a lote), como rege o artigo 3º da Lei 9.787/99.origem ao Registro de Preços.

4. O prazo para a suspensão temporária deverá ser 1.1. Pelo ADJUDICADOR, quando:Serão aceitos medicamentos de referência, estabelecido em cada caso, sendo que, enquanto 
genéricos e similares.perdurar a suspensão, poderão ser realizadas a) Houver descumprimento, total ou parcial, pela 

novas licitações para a aquisição do respectivo Adjudicatária, das condições previstas na Ata de II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
objeto registrado. Registro de Preços;

A presente Ata de Registro de Preços terá validade 
VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS b) A Adjudicatária não assinar Ata decorrente do de 12 (doze) meses, a contar da assinatura.

Registro de Preços ou não retirar a Autorização de 
1- O vencimento do prazo de validade da presente Fornecimento, no prazo estabelecido, sem III - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL 
Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação justificativa aceitável;DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO.
da Adjudicatária de cumprir os compromissos 
assumidos e constantes da Autorização de c) A Adjudicatária não aceitar reduzir o seu preço 1 .  Os  med icamen tos  se rão  fo rnec idos  
Fornecimento emitidas dentro da vigência; registrado, na hipótese deste se tornar superior parceladamente, em atendimento às requisições 

àqueles praticados no mercado;periódicas escritas, no prazo de 05 (cinco) dias após 
2- A adjudicadora não se obriga a utilizar a Ata de o recebimento da requisição.  
Registro de Preços, se durante sua vigência d) Por razões de interesse público;
constatar que os preços registrados estão 2 - Correrão por conta da contratada todas as 

e) Da liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de superiores aos praticados no mercado, nas despesas de embalagem, seguros, transporte, 
credores ou falência da Adjudicatária;mesmas condições estabelecidas no Edital e as tributos e encargos trabalhistas e previdenciários 

normas contidas na Lei 8666/93 e suas alterações decorrentes do fornecimento.
f) Das demais hipóteses previstas no Artigo 78, da Lei posteriores;
8666/93, bem como do Edital desta licitação.3 - As entregas deverão ser feitas no seguinte local: 

3- Ao assinar o presente documento, a Departamento de Saúde – Rua Jan Antonin Bata, 06, 
1.2. Pela ADJUDICATÁRIA, quando mediante ADJUDICATÁRIA fica ciente que deverão ser Centro, nesta cidade de Piracaia.
solicitação, por escrito, comprovar estar obedecidas as demais condições estabelecidas no 
impossibilitada de cumprir as exigências do IV - DA FORMA DE PAGAMENTOrespectivo Edital e proposta.
instrumento convocatório que deu origem ao 1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, 
Registro de Preços; a solicitação da Adjudicatária contados da data da entrega efetiva de todos os 4- Demais condições são as estabelecidas no 
para o cancelamento ou suspensão do preço produtos constantes da respectiva Ordem de instrumento editalício que deu origem a esta Ata.
registrado deve ser formulada com antecedência de Fornecimento, em conta bancária cuja titularidade 
30 dias, facultada ao ADJUDICADOR a aplicação seja a do fornecedor, após a apresentação da nota E, por estarem justas e contratadas, firmam a 
das penalidades previstas no instrumento fiscal/fatura. presente Ata de Registro de Preços, perante as 
convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e 

superior a 30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá efeitos de direito.
2. O cancelamento e a suspensão de registro nas correção monetária, bem como juros moratórios à MUNICÍPIO DE PIRACAIA Dr. José Silvino Cintra 
hipóteses previstas, assegurado à Adjudicatária o razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados Prefeito Municipal
contraditório e a ampla defesa, serão formalizados proporcional ao tempo em relação ao atraso 
por despacho da autoridade competente.verificado.PORTAL LTDA

2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem 
3. A comunicação do cancelamento ou suspensão de incorreções serão devolvidas à Contratada e seu Testemunhas: preço registrado será efetuada pessoalmente ou por vencimento ocorrerá em 20 (vinte) dias após a data 1 

correspondência com aviso de recebimento, de sua apresentação válida.
juntando-se comprovante aos autos que deram 3 - As Notas Fiscais referente a entrega do objeto 2 -  
origem ao Registro de Preços.desta licitação deverão ser emitidas eletronicamente 

e constar a indicação do banco, agência e número de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4. O prazo para a suspensão temporária deverá ser conta em que os pagamentos serão efetuados e o 
estabelecido em cada caso, sendo que, enquanto número do pedido de compras.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017 -  
perdurar a suspensão, poderão ser realizadas novas V – DAS PENALIDADESPROCESSO N° 460/2017
licitações para a aquisição do respectivo objeto 
registrado. 1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A 

da lei Federal nº. 10.520/02 e artigo 87 da lei federal EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAISnº. 8.666/93, a Contratada ficará sujeita às seguintes MEDICAMENTOS DIVERSOS (II), PARA O 

penalidades, garantida a defesa prévia: DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
1- O vencimento do prazo de validade da presente 

PIRACAIA-SP/FARMÁCIA MUNICIPAL, POR 12 
Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da 1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de 

MESES, CONFORME ANEXO.
Adjudicatária de cumprir os compromissos Fornecimento dentro do prazo estabelecido ou de 

recebê-la dentro de sua validade, multa de 20% assumidos e constantes da Autorização de 
Aos 17 dias do mês de julho de 2017, o Exmo. Sr. 

(vinte por cento), calculada sobre o valor total da Fornecimento emitidas dentro da vigência;
Prefeito Municipal, Dr. JOSÉ SILVINO CINTRA, 

Ordem de Fornecimento.
brasileiro, casado, CPF nº 187.777.738/29, R.G. nº 

2- A adjudicadora não se obriga a utilizar a Ata de 
28.816.741-7, residente na Alameda das Flores, 1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos Registro de Preços, se durante sua vigência 
35, Bairro Boa Vista, em Piracaia/SP e a empresa produtos: constatar que os preços registrados estão 
CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA ME, inscrita 

superiores aos praticados no mercado, nas 
no CNPJ sob o nº 13.085.369/0001-96 com sede à 1.2.1 - Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três mesmas condições estabelecidas no Edital e as 
Avenida Faiez Nametalah Tarraf, nº 1.365 CEP: décimos por cento), calculada sobre o valor total da normas contidas na Lei 8666/93 e suas alterações 
15081-140, Jardim São Marcos, São José do Rio Ordem de Fornecimento, por dia de atraso; posteriores;
Preto-SP por sua representante legal, Sra. VERA 
ALICE GORLA PROTO, portadora do R.G. 1.2.2 - A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como 3- Ao assinar o presente documento, a 
10.432.717  e CPF sob o n° 041.808.058-55, inexecução total da obrigação; ADJUDICATÁRIA fica ciente que deverão ser 
acordam proceder, nos termos da Lei Federal 

obedecidas as demais condições estabelecidas no 
8.666/93, Decreto Municipal n°. 2813/06, 1.3 - Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% respectivo Edital e proposta.
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ITEM

 

MEDICAMENTO

 

UNIDADE

 

QUANTIDADE

 

 

PREÇO 
UNITÁRIO

 
 
  

36

 

Protetor Solar FPS 30 c/ 120ml

 

MARCA: SUNDAY

 

FR

 

3000

  

R$   6,30 

 

68

 
Nistatina 100.000UI suspensão 
oral  fr c/ 50 ml

 
MARCA: PRATI DONADUZZI FR

 
250

  
R$     3,30 

 

74

 

Óleo Mineral 100% c/ 100ml

 
MARCA: FARMACE

 

FR

 

250

  

R$     2,20 

 78

 

Paracetamol 200mg/ml gotas fr 
10ml  

 

MARCA: FARMACE

 

FR

 

1500

  

R$     0,67 
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4- Demais condições são as estabelecidas no 1 .  Os medicamentos serão fornec idos Registro de Preços ou não retirar a Autorização de 
instrumento editalício que deu origem a esta Ata. parceladamente, em atendimento às requisições Fornecimento, no prazo estabelecido, sem 

periódicas escritas, no prazo de 05 (cinco) dias após justificativa aceitável;
E, por estarem justas e contratadas, firmam a o recebimento da requisição.  
presente Ata de Registro de Preços, perante as c) A Adjudicatária não aceitar reduzir o seu preço 
testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e 2 - Correrão por conta da contratada todas as registrado, na hipótese deste se tornar superior 
efeitos de direito. despesas de embalagem, seguros, transporte, àqueles praticados no mercado;
________________________________ tributos e encargos trabalhistas e previdenciários 
MUNICÍPIO DE PIRACAIA decorrentes do fornecimento. d) Por razões de interesse público;
Dr. José Silvino Cintra
Prefeito Municipal 3 - As entregas deverão ser feitas no seguinte local: e) Da liquidação judicial ou extrajudicial, concurso 
_________________________________ Departamento de Saúde – Rua Jan Antonin Bata, de credores ou falência da Adjudicatária;
CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA ME 06, Centro, nesta cidade de Piracaia.

f) Das demais hipóteses previstas no Artigo 78, da 
Testemunhas: IV - DA FORMA DE PAGAMENTO Lei 8666/93, bem como do Edital desta licitação.
1 - _______________________ 1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, 

contados da data da entrega efetiva de todos os 1.2. Pela ADJUDICATÁRIA, quando mediante 
2 - _______________________ produtos constantes da respectiva Ordem de solicitação, por escrito, comprovar estar 

Fornecimento, em conta bancária cuja titularidade impossibilitada de cumprir as exigências do 
seja a do fornecedor, após a apresentação da nota instrumento convocatório que deu origem ao 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS fiscal/fatura. Registro de Preços; a solicitação da Adjudicatária 
1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo para o cancelamento ou suspensão do preço 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017 -  superior a 30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá registrado deve ser formulada com antecedência de 
PROCESSO N° 460/2017 correção monetária, bem como juros moratórios à 30 dias, facultada ao ADJUDICADOR a aplicação 

razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados das penalidades previstas no instrumento 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A proporcional ao tempo em relação ao atraso convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.
EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE verificado.
MEDICAMENTOS DIVERSOS (II), PARA O 2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem 2. O cancelamento e a suspensão de registro nas 
DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE incorreções serão devolvidas à Contratada e seu hipóteses previstas, assegurado à Adjudicatária o 
PIRACAIA-SP/FARMÁCIA MUNICIPAL, POR 12 vencimento ocorrerá em 20 (vinte) dias após a data contraditório e a ampla defesa, serão formalizados 
MESES, CONFORME ANEXO. de sua apresentação válida. por despacho da autoridade competente.

3 - As Notas Fiscais referente a entrega do objeto 
Aos 17 dias do mês de julho de 2017, o Exmo. Sr. d e s t a  l i c i t a ç ã o  d e v e r ã o  s e r  e m i t i d a s  3. A comunicação do cancelamento ou suspensão 
Prefeito Municipal, Dr. JOSÉ SILVINO CINTRA, eletronicamente e constar a indicação do banco, de preço registrado será efetuada pessoalmente ou 
brasileiro, casado, CPF nº 187.777.738/29, R.G. nº agência e número de conta em que os pagamentos por correspondência com aviso de recebimento, 
28.816.741-7, residente na Alameda das Flores, 35, serão efetuados e o número do pedido de compras. juntando-se comprovante aos autos que deram 
Bairro Boa Vista, em Piracaia/SP e a empresa origem ao Registro de Preços.
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS V – DAS PENALIDADES
HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 4. O prazo para a suspensão temporária deverá ser 
03.652.030/0001-70 com sede à Rodovia BR 480, 1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º estabelecido em cada caso, sendo que, enquanto 
nº 795, Barão de Cotegipe – RS – CEP: 99740-000 da lei Federal nº. 10.520/02 e artigo 87 da lei federal perdurar a suspensão, poderão ser realizadas 
por seu representante legal, Sr. EDIVAR nº. 8.666/93, a Contratada ficará sujeita às novas licitações para a aquisição do respectivo 
SZYMANSKI, portador do R.G. 5051132966  e CPF seguintes penalidades, garantida a defesa prévia: objeto registrado. 
sob o n° 670.481.290-34, acordam proceder, nos 
termos da Lei Federal 8.666/93, Decreto Municipal 1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
n°. 2813/06, observadas as demais normas legais Fornecimento dentro do prazo estabelecido ou de 
aplicáveis do edital do Pregão Eletrônico em recebê-la dentro de sua validade, multa de 20% 1- O vencimento do prazo de validade da presente 
epígrafe, ficando registrados os preços conforme (vinte por cento), calculada sobre o valor total da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da 
segue: Ordem de Fornecimento. Adjudicatária de cumprir os compromissos 

assumidos e constantes da Autorização de 
I – DO OBJETO: 1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos Fornecimento emitidas dentro da vigência;

produtos:
Constitui (em)-se objeto(s) da presente Ata de 2- A adjudicadora não se obriga a utilizar a Ata de 
Registro de Preços, o eventual fornecimento 1.2.1 - Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três Registro de Preços, se durante sua vigência 
parcelado de medicamentos, sendo: décimos por cento), calculada sobre o valor total da constatar que os preços registrados estão 

Ordem de Fornecimento, por dia de atraso; superiores aos praticados no mercado, nas 
mesmas condições estabelecidas no Edital e as 

1.2.2 - A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se normas contidas na Lei 8666/93 e suas alterações 
como inexecução total da obrigação; posteriores;

1.3 - Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% 3- Ao assinar o presente documento, a 
(vinte por cento) sobre o valor total da Ordem de ADJUDICATÁRIA fica ciente que deverão ser 
Fornecimento; obedecidas as demais condições estabelecidas no 

respectivo Edital e proposta.
1.3.1 - Aplicadas as multas, a Administração 
descontará do primeiro pagamento que fizer à 4- Demais condições são as estabelecidas no 
Contratada, após a sua imposição; instrumento editalício que deu origem a esta Ata.

1.4 - As multas previstas não têm caráter E, por estarem justas e contratadas, firmam a 
c o m p e n s a t ó r i o ,  p o r é m  m o r a t ó r i o  e  presente Ata de Registro de Preços, perante as 
consequentemente o pagamento delas não exime a testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e 
Contratada da reparação dos eventuais danos, efeitos de direito.
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a ____________________________
acarretar à Administração. MUNICÍPIO DE PIRACAIA

Dr. José Silvino Cintra
2 - Pela recusa de assinar a ata de registro de preço, Prefeito Municipal

Todos os itens deverão possuir os respectivos multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total ________________________________
l a u d o s  d e  a n á l i s e  f í s i c o - q u í m i c a  e  dos itens adjudicados. CENTERMEDI  COMÉRCIO DE PRODUTOS 
microbiológica (lote a lote), como rege o artigo HOSPITALARES LTDA
3º da Lei 9.787/99.

VI - DA RESCISÃO CONTRATUAL: Testemunhas:
Serão aceitos medicamentos de referência, 
genéricos e similares. 1. O preço registrado poderá ser cancelado ou 1 - _______________________

suspenso nos seguintes casos:
II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 2 - _______________________

1.1. Pelo ADJUDICADOR, quando:
A presente Ata de Registro de Preços terá validade ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
de 12 (doze) meses, a contar da assinatura. a) Houver descumprimento, total ou parcial, pela 

Adjudicatária, das condições previstas na Ata de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017 -  
III - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO Registro de Preços; PROCESSO N° 460/2017
LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO. b) A Adjudicatária não assinar Ata decorrente do OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A 

ITEM

 

MEDICAMENTO

 

UNIDADE

 

QUANTIDADE

 

 

PREÇO 
UNITÁRIO

 
 
 

3

 

Maleato de enalapril 5mg blíster

 

MARCA: CIMED

 

CP

 

63750

  

R$     0,04 

 

10

 

Mononitrato de isossorbida 20mg 
blíster

 

MARCA: ZYDUS

 

CP

 

45000

  

R$     0,08 

 

11

 

Nifedipina 20mg blíster

 

MARCA: BRAINFARMA

 

CP

 

67500

  

R$     0,03 

 

16

 

Nistatina 25.000 UI/creme vaginal

 

MARCA: GREEN PHARMA

 

TB

 

3750

  

R$     3,15 

 

19

 
Norfloxacino 400mg  blíster

 

MARCA: MULTILAB

 
CP

 
11250

  
R$     0,28 

 

29

 

Piroxicam 20mg  blíster

 MARCA: BRAINFARMA

 

CP

 

11250

  

R$     0,11

 37

 

Sais para reidratação oral

 

MARCA: IFAL

 

ENV

 

2250

  

R$     0,47 

 

38

 

Secnidazol 1000mg  blíster

 

MARCA: PHARLAB

 

CP

 

2250

  

R$     0,54 

 

44

 

Sulfametoxazol 400mg 
trimetoprima 80mg blíster

 

MARCA: PRATI DONADUZZI

 

CP

 

18750

  

R$     0,12 

 

47

 

Sulfato ferroso 40mg  blíster

 

MARCA: VITAMED

 

CP

 

90000

  

R$     0,03 

 

64

 

Nifedipina 20mg blíster

 

MARCA: BRAINFARMA

 

CP

 

22500

  

R$     0,03 
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EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE desta l ic i tação deverão ser  emi t idas 2. O cancelamento e a suspensão de registro nas 
MEDICAMENTOS DIVERSOS (II), PARA O eletronicamente e constar a indicação do banco, hipóteses previstas, assegurado à Adjudicatária o 
DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE agência e número de conta em que os contraditório e a ampla defesa, serão 
PIRACAIA-SP/FARMÁCIA MUNICIPAL, POR 12 pagamentos serão efetuados e o número do formalizados por despacho da autoridade 
MESES, CONFORME ANEXO. pedido de compras. competente.

V – DAS PENALIDADES
Aos 18 dias do mês de julho de 2017, o Exmo. Sr. 3. A comunicação do cancelamento ou suspensão 
Prefeito Municipal, Dr. JOSÉ SILVINO CINTRA, 1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo de preço registrado será efetuada pessoalmente 
brasileiro, casado, CPF nº 187.777.738/29, R.G. nº 7º da lei Federal nº. 10.520/02 e artigo 87 da lei ou por correspondência com aviso de 
28.816.741-7, residente na Alameda das Flores, 35, federal nº. 8.666/93, a Contratada ficará sujeita às recebimento, juntando-se comprovante aos autos 
Bairro Boa Vista, em Piracaia/SP e a empresa seguintes penalidades, garantida a defesa prévia: que deram origem ao Registro de Preços.
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS 

4. O prazo para a suspensão temporária deverá 
HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

ser estabelecido em cada caso, sendo que, 1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem 02.520.829/0001-40 com sede à Rodovia BR 480, 
enquanto perdurar a suspensão, poderão ser de Fornecimento dentro do prazo estabelecido ou nº 180, Barão de Cotegipe - RS, CEP: 99.740-000 
realizadas novas licitações para a aquisição do de recebê-la dentro de sua validade, multa de por seu representante legal, Sr. GLEISON 
respectivo objeto registrado. 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total SACHET, portador do R.G. 8051134719 e CPF sob 

da Ordem de Fornecimento.o n° 65052692072, acordam proceder, nos termos 
VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAISda Lei Federal 8.666/93, Decreto Municipal n°. 

1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos 2813/06, observadas as demais normas legais 
produtos: 1- O vencimento do prazo de validade da presente aplicáveis do edital do Pregão Eletrônico em 

Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação epígrafe, ficando registrados os preços conforme 
segue: da Adjudicatária de cumprir os compromissos 1.2.1 - Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% 

assumidos e constantes da Autorização de (três décimos por cento), calculada sobre o valor 
I – DO OBJETO: Fornecimento emitidas dentro da vigência;total da Ordem de Fornecimento, por dia de 

atraso; 
Constitui (em)-se objeto(s) da presente Ata de 2- A adjudicadora não se obriga a utilizar a Ata de 
Registro de Preços, o eventual fornecimento Registro de Preços, se durante sua vigência 1.2.2 - A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se 
parcelado de medicamentos, sendo: constatar que os preços registrados estão como inexecução total da obrigação; 

superiores aos praticados no mercado, nas 
mesmas condições estabelecidas no Edital e as 1.3 - Pela inexecução total do ajuste, multa de 
normas contidas na Lei 8666/93 e suas alterações 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ordem 
posteriores;de Fornecimento;

3- Ao assinar o presente documento, a 1.3.1 - Aplicadas as multas, a Administração 
ADJUDICATÁRIA fica ciente que deverão ser descontará do primeiro pagamento que fizer à 
obedecidas as demais condições estabelecidas Contratada, após a sua imposição;
no respectivo Edital e proposta.

1.4 - As multas previstas não têm caráter 
Todos os itens deverão possuir os respectivos 4- Demais condições são as estabelecidas no c o m p e n s a t ó r i o ,  p o r é m  m o r a t ó r i o  e  
laudos de anál ise f ís ico-química e instrumento editalício que deu origem a esta Ata.consequentemente o pagamento delas não exime 
microbiológica (lote a lote), como rege o artigo a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
3º da Lei 9.787/99. E, por estarem justas e contratadas, firmam a perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a 

presente Ata de Registro de Preços, perante as acarretar à Administração.
Serão aceitos medicamentos de referência, testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins 
genéricos e similares. e efeitos de direito.2 - Pela recusa de assinar a ata de registro de 

___________________________preço, multa de 20% (vinte por cento) sobre o 
II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS MUNICÍPIO DE PIRACAIAvalor total dos itens adjudicados.

Dr. José Silvino Cintra
A presente Ata de Registro de Preços terá Prefeito MunicipalVI - DA RESCISÃO CONTRATUAL:
validade de 12 (doze) meses, a contar da _________________________________
assinatura. DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS 1. O preço registrado poderá ser cancelado ou 

HOSPITALARES LTDAsuspenso nos seguintes casos:
III - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO 
LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA Testemunhas:1.1. Pelo ADJUDICADOR, quando:
LICITAÇÃO. 1 - _______________________

a) Houver descumprimento, total ou parcial, pela 
1. Os medicamentos serão fornecidos 2 - _______________________Adjudicatária, das condições previstas na Ata de 
parceladamente, em atendimento às requisições Registro de Preços;
periódicas escritas, no prazo de 05 (cinco) dias ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
após o recebimento da requisição.  

b) A Adjudicatária não assinar Ata decorrente do 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017 - Registro de Preços ou não retirar a Autorização de 

2 - Correrão por conta da contratada todas as PROCESSO N° 460/2017Fornecimento, no prazo estabelecido, sem 
despesas de embalagem, seguros, transporte, justificativa aceitável;
tributos e encargos trabalhistas e previdenciários OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A 
decorrentes do fornecimento. EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE c) A Adjudicatária não aceitar reduzir o seu preço 

MEDICAMENTOS DIVERSOS (II), PARA O registrado, na hipótese deste se tornar superior 
3 - As entregas deverão ser feitas no seguinte DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO àqueles praticados no mercado;
local: Departamento de Saúde – Rua Jan Antonin DE PIRACAIA-SP/FARMÁCIA MUNICIPAL, 
Bata, 06, Centro, nesta cidade de Piracaia. POR 12 MESES, CONFORME ANEXO.d) Por razões de interesse público;

IV - DA FORMA DE PAGAMENTO Aos 18 dias do mês de julho de 2017, o Exmo. Sr. e) Da liquidação judicial ou extrajudicial, concurso 
1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, Prefeito Municipal, Dr. JOSÉ SILVINO CINTRA, de credores ou falência da Adjudicatária;
contados da data da entrega efetiva de todos os brasileiro, casado, CPF nº 187.777.738/29, R.G. 
produtos constantes da respectiva Ordem de nº 28.816.741-7, residente na Alameda das f) Das demais hipóteses previstas no Artigo 78, da 
Fornecimento, em conta bancária cuja titularidade Flores, 35, Bairro Boa Vista, em Piracaia/SP e a Lei 8666/93, bem como do Edital desta licitação.
seja a do fornecedor, após a apresentação da empresa DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO 
nota fiscal/fatura. DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP, inscrita no 1.2. Pela ADJUDICATÁRIA, quando mediante 
1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo CNPJ sob o nº 16.970.999/0001-31 com sede à solicitação, por escrito, comprovar estar 
superior a 30 (trinta) dias, a partir de então, Avenida Caldas Júnior, nº 27, sala 02 – Bairro Três impossibilitada de cumprir as exigências do 
incidirá correção monetária, bem como juros Vendas – Erechim/RS – CEP: 99.713-150, por instrumento convocatório que deu origem ao 
moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) ao sua representante legal, Sra. LOIRI TERESINHA Registro de Preços; a solicitação da Adjudicatária 
mês, calculados proporcional ao tempo em MARINI, portadora do R.G. 109.965.404-6  e CPF para o cancelamento ou suspensão do preço 
relação ao atraso verificado. sob o n°. 766.922.990-04, acordam proceder, nos registrado deve ser formulada com antecedência 
2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem termos da Lei Federal 8.666/93, Decreto de 30 dias, facultada ao ADJUDICADOR a 
incorreções serão devolvidas à Contratada e seu Municipal n°. 2813/06, observadas as demais aplicação das penalidades previstas no 
vencimento ocorrerá em 20 (vinte) dias após a normas legais aplicáveis do edital do Pregão instrumento convocatório, caso não aceitas as 
data de sua apresentação válida. Eletrônico em epígrafe, ficando registrados os razões do pedido.
3 - As Notas Fiscais referente a entrega do objeto preços conforme segue:

ITEM

 

MEDICAMENTO

 

UNIDADE

 

QUANTIDADE

 

 

PREÇO 
UNITÁRIO

 
 
  

7

 

Metildopa 250mg blíster

 

MARCA: SUN FARMA 

 

CP

 

37500

  

R$     0,248 

 

8 
Metronidazol 0,75% gel uso 
ginecológico 50g 
MARCA: PRATI

 

TB  750   R$     4,45  
40

 

Sinvastatina 20mg  blíster

 

MARCA: SANVAL

 

CP

 

450000

  

R$     0,0617 

 
46

 

Sulfato de Salbutamol 
100mcg/dose

 

MARCA: GLENMARK

 

AERO

 

750

  

R$   7,399 
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I – DO OBJETO: contados da data da entrega efetiva de todos os 1.2. Pela ADJUDICATÁRIA, quando mediante 
produtos constantes da respectiva Ordem de solicitação, por escrito, comprovar estar 
Fornecimento, em conta bancária cuja titularidade impossibilitada de cumprir as exigências do Constitui (em)-se objeto(s) da presente Ata de 
seja a do fornecedor, após a apresentação da nota instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços, o eventual fornecimento 
fiscal/fatura. Registro de Preços; a solicitação da Adjudicatária parcelado de medicamentos, sendo:

para o cancelamento ou suspensão do preço 1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo 
registrado deve ser formulada com antecedência de superior a 30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá 
30 dias, facultada ao ADJUDICADOR a aplicação correção monetária, bem como juros moratórios à 
das penalidades previstas no instrumento razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados 
convocatório, caso não aceitas as razões do proporcional ao tempo em relação ao atraso 
pedido.verificado.

2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem 
incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 2. O cancelamento e a suspensão de registro nas 
vencimento ocorrerá em 20 (vinte) dias após a data hipóteses previstas, assegurado à Adjudicatária o 
de sua apresentação válida. contraditório e a ampla defesa, serão formalizados 

por despacho da autoridade competente.3 - As Notas Fiscais referente a entrega do objeto 
d e s t a  l i c i t a ç ã o  d e v e r ã o  s e r  e m i t i d a s  
eletronicamente e constar a indicação do banco, 3. A comunicação do cancelamento ou suspensão 
agência e número de conta em que os pagamentos de preço registrado será efetuada pessoalmente ou 
serão efetuados e o número do pedido de compras. por correspondência com aviso de recebimento, 
V – DAS PENALIDADES juntando-se comprovante aos autos que deram 

origem ao Registro de Preços.
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º 
da lei Federal nº. 10.520/02 e artigo 87 da lei federal 4. O prazo para a suspensão temporária deverá ser 
nº. 8.666/93, a Contratada ficará sujeita às estabelecido em cada caso, sendo que, enquanto 
seguintes penalidades, garantida a defesa prévia: perdurar a suspensão, poderão ser realizadas 

novas licitações para a aquisição do respectivo 
objeto registrado. 1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de 

Fornecimento dentro do prazo estabelecido ou de 
recebê-la dentro de sua validade, multa de 20% VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
(vinte por cento), calculada sobre o valor total da 
Ordem de Fornecimento. 1- O vencimento do prazo de validade da presente 

Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da 
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos Adjudicatária de cumprir os compromissos 
produtos: assumidos e constantes da Autorização de 

Fornecimento emitidas dentro da vigência;
1.2.1 - Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três 
décimos por cento), calculada sobre o valor total da 2- A adjudicadora não se obriga a utilizar a Ata de 
Ordem de Fornecimento, por dia de atraso; Registro de Preços, se durante sua vigência 

constatar que os preços registrados estão 
superiores aos praticados no mercado, nas 1.2.2 - A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se 
mesmas condições estabelecidas no Edital e as como inexecução total da obrigação; 
normas contidas na Lei 8666/93 e suas alterações 
posteriores;1.3 - Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% 

(vinte por cento) sobre o valor total da Ordem de 
3- Ao assinar o presente documento, a Fornecimento;
ADJUDICATÁRIA fica ciente que deverão ser 
obedecidas as demais condições estabelecidas no 1.3.1 - Aplicadas as multas, a Administração 
respectivo Edital e proposta.descontará do primeiro pagamento que fizer à 

Contratada, após a sua imposição;
4- Demais condições são as estabelecidas no 
instrumento editalício que deu origem a esta Ata.1.4 - As multas previstas não têm caráter 

c o m p e n s a t ó r i o ,  p o r é m  m o r a t ó r i o  e  
E, por estarem justas e contratadas, firmam a consequentemente o pagamento delas não exime a 
presente Ata de Registro de Preços, perante as Contratada da reparação dos eventuais danos, 
testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a 
efeitos de direito.acarretar à Administração.
_______________________________

Todos os itens deverão possuir os respectivos MUNICÍPIO DE PIRACAIA2 - Pela recusa de assinar a ata de registro de preço, 
l a u d o s  d e  a n á l i s e  f í s i c o - q u í m i c a  e  Dr. José Silvino Cintramulta de 20% (vinte por cento) sobre o valor total 
microbiológica (lote a lote), como rege o artigo dos itens adjudicados. Prefeito Municipal
3º da Lei 9.787/99. _______________________________

VI - DA RESCISÃO CONTRATUAL: DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO DE 
Serão aceitos medicamentos de referência, MEDICAMENTOS EIRELI – EPP
genéricos e similares.

1. O preço registrado poderá ser cancelado ou 
Testemunhas:suspenso nos seguintes casos:

II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

1 - _______________________1.1. Pelo ADJUDICADOR, quando:
A presente Ata de Registro de Preços terá validade 
de 12 (doze) meses, a contar da assinatura. 2 - _______________________a) Houver descumprimento, total ou parcial, pela 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOSAdjudicatária, das condições previstas na Ata de III - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO 
Registro de Preços;LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017 -  
LICITAÇÃO.

PROCESSO N° 460/2017b) A Adjudicatária não assinar Ata decorrente do 
Registro de Preços ou não retirar a Autorização de 1.  Os medicamentos serão fornec idos 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A Fornecimento, no prazo estabelecido, sem parceladamente, em atendimento às requisições 
EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE justificativa aceitável;periódicas escritas, no prazo de 05 (cinco) dias após 
MEDICAMENTOS DIVERSOS (II), PARA O 

o recebimento da requisição.  
DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

c) A Adjudicatária não aceitar reduzir o seu preço PIRACAIA-SP/FARMÁCIA MUNICIPAL, POR 12 
2 - Correrão por conta da contratada todas as registrado, na hipótese deste se tornar superior MESES, CONFORME ANEXO.
despesas de embalagem, seguros, transporte, àqueles praticados no mercado;
tributos e encargos trabalhistas e previdenciários 

Aos 18 dias do mês de julho de 2017, o Exmo. Sr. 
decorrentes do fornecimento. d) Por razões de interesse público; Prefeito Municipal, Dr. JOSÉ SILVINO CINTRA, 

brasileiro, casado, CPF nº 187.777.738/29, R.G. nº 
3 - As entregas deverão ser feitas no seguinte local: e) Da liquidação judicial ou extrajudicial, concurso 28.816.741-7, residente na Alameda das Flores, 35, 
Departamento de Saúde – Rua Jan Antonin Bata, de credores ou falência da Adjudicatária; Bairro Boa Vista, em Piracaia/SP e a empresa 
06, Centro, nesta cidade de Piracaia. D U PAT R I  H O S P I TA L A R  C O M E R C I O ,  

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no f) Das demais hipóteses previstas no Artigo 78, da 
IV - DA FORMA DE PAGAMENTO CNPJ sob o nº 04.027.894/0003-26 com sede à Av. Lei 8666/93, bem como do Edital desta licitação.
1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, 

ITEM MEDICAMENTO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

18
Nitrofurantoína 100mg  blíster
MARCA: TEUTO

CP 11250 R$     0,26 

39
Simeticona 75mg/ml gotas 15ml
MARCA: HIPOLABOR

FR 3000 R$     1,32 

49
Tinidazol 500mg blíster
MARCA: GERMED

CP 4500 R$     0,90 

54
Maleato de dexclorfeniramina 
2mg/5ml x 120ml
MARCA: HIPOLABOR

 

FR 750 R$     1,24 

55
Maleato de enalapril 20mg blíster

 

MARCA: MED QUIMICA

 

CP

 

37500

  

R$     0,06 

 

56
Maleato de enalapril 5mg blíster

 

MARCA: VITAMEDIC

 

CP

 

21250

  

R$     0,09 

 

59
Mesilato de doxazosina 2mg blíster

 

MARCA: RANBAXY

 

CP

 

15000

  

R$     0,37 

 

60
Metildopa 250mg blíster

 

MARCA: BIOSINTETICA

 

CP

 

12500

  

R$     0,33

  

62
Metronidazol 250mg  blíster

 

MARCA: PRATI DONADUZZI 

 

CP

 

5000

  

R$     0,15 

 

63
Mononitrato de isossorbida 20mg 
blíster
MARCA: BIOSINTETICA

 

CP

 

15000

  

R$     0,16 

 

65
Nimesulida 100mg  blíster

 

MARCA: VITAMEDIC

 

CP

 

37500

  

R$     0,09 

 

66
Nimesulida 50mg/ml gotas fr 15ml

 

MARCA: VITAMEDIC

 
FR

 

1250

  

R$     1,50 

 

69
Nistatina 25.000 UI/creme vaginal 
MARCA: GREEN PHARMA

 
TB

 
1250

  
R$     3,22 

 
70

Nitrato de miconazol 20 m g/g creme 
vaginal c/60gr + aplic.

 

MARCA: PRATI DONADUZZI 

 

TB

 

125

  

R$   6,70 

 

71
Nitrofurantoína 100mg  blíster

 

MARCA: TEUTO

 

CP

 

3750

  

R$     0,26 

 

72
Norfloxacino 400mg  blíster

 

MARCA: MED QUIMICA

 

CP

 

3750

  

R$     0,29 

 

75
Omeprazol 20mg blíster
MARCA: PRATI DONADUZZI

CP 175000

  

R$     0,07 

 

79
Paracetamol 500mg blíster
MARCA: PRATI DONADUZZI

 

CP 15000

  

R$     0,06 

 

80
Paracetamol 750mg  blíster

 

MARCA: MED QUIMICA

 

CP

 

15000

  

R$     0,11 

 

82
Piroxicam 20mg  blíster

 

MARCA: GEOLAB

 

CP

 

3750

  

R$     0,16 

 

86
Prednisona 5mg blíster

 

MARCA: VITAMEDIC

 

CP

 

12500

  

R$     0,12

 

90
Sais para reidratação oral

 

MARCA: NATULAB

 

ENV

 

750

  

R$     0,61 

 

91
Secnidazol 1000mg  blíster

 

MARCA: PHARLAB

 

CP

 

750

  

R$     0,55 

 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

92

 

Simeticona 75mg/ml gotas 15ml

 

MARCA: HIPOLABOR

 

FR

 

1000

  

R$     1,32 

 

93

 

Sinvastatina 20mg  blíster

 

MARCA: PHARLAB

 

CP

 

150000

  

R$     0,11 

 

95

 

Sulfadiazina de prata 1% 50g

 

MARCA: NATIVITA

 

TB

 

500

  

R$     4,81 

 

97

 

Sulfametoxazol 400mg trimetoprima 
80mg blíster

 

MARCA: PRATI DONADUZZI

 

CP

 

6250

  

R$     0,12 

 

98
 Sulfato de Salbutamol  0,4mg/ml 

xarope c/ 120ml 
 

MARCA: SOBRAL

 
FR

 
500

  
R$     1,34 

 

101

 

Sulfato ferroso sol oral gotas

 
MARCA: HIPOLABOR

 

FR

 

500

  

R$     1, 00 

 
102

 

Tinidazol 500mg blíster

 

MARCA: GERMED

 

CP

 

1500

  

R$     0,90 

 

104

 

Vitamina A (acetato de retinol ) 
50.000ui/ml + Vitamina D 
(colecalciferol) 10.000ui/ml gotas 
c/10ml com uso destinado à recem -
nascidos e lactentes

 

MARCA: NATULAB

 

FR

 

500

  

R$   5,60
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José Severino, 3530- Vereda dos Buritis – Catalão- pagamentos serão efetuados e o número do contraditório e a ampla defesa, serão 
pedido de compras.GO, CEP: 75709-616 por sua representante formalizados por despacho da autoridade 

legal, Sra. JULIA BARBOSA BRANDÃO, V – DAS PENALIDADES competente.
portadora do R.G. 45.862.681-3 SSP/SP  e CPF 1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 
sob o n°. 338456.178-37, acordam proceder, nos 7º da lei Federal nº. 10.520/02 e artigo 87 da lei 3. A comunicação do cancelamento ou 

federal nº. 8.666/93, a Contratada ficará sujeita às termos da Lei Federal 8.666/93, Decreto suspensão de preço registrado será efetuada 
seguintes penalidades, garantida a defesa prévia: Municipal n°. 2813/06, observadas as demais pessoalmente ou por correspondência com aviso 

normas legais aplicáveis do edital do Pregão de recebimento, juntando-se comprovante aos 
Eletrônico em epígrafe, ficando registrados os 1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem autos que deram origem ao Registro de Preços.

de Fornecimento dentro do prazo estabelecido ou preços conforme segue:
de recebê-la dentro de sua validade, multa de 4. O prazo para a suspensão temporária deverá 
20% (vinte por cento), calculada sobre o valor I – DO OBJETO: ser estabelecido em cada caso, sendo que, 
total da Ordem de Fornecimento.

enquanto perdurar a suspensão, poderão ser 
Constitui (em)-se objeto(s) da presente Ata de realizadas novas licitações para a aquisição do 

1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos Registro de Preços, o eventual fornecimento respectivo objeto registrado. 
produtos:parcelado de medicamentos, sendo:

VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.2.1 - Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% 
(três décimos por cento), calculada sobre o valor 

1- O vencimento do prazo de validade da total da Ordem de Fornecimento, por dia de 
presente Ata de Registro de Preços não cessa a atraso; 
obrigação da Adjudicatária de cumprir os 
compromissos assumidos e constantes da 1.2.2 - A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se 
Autorização de Fornecimento emitidas dentro da como inexecução total da obrigação; 
vigência;

1.3 - Pela inexecução total do ajuste, multa de 
2- A adjudicadora não se obriga a utilizar a Ata de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ordem 
Registro de Preços, se durante sua vigência de Fornecimento;
constatar que os preços registrados estão 
superiores aos praticados no mercado, nas 1.3.1 - Aplicadas as multas, a Administração 
mesmas condições estabelecidas no Edital e as descontará do primeiro pagamento que fizer à 

Contratada, após a sua imposição; normas contidas na Lei 8666/93 e suas 
alterações posteriores;

Todos os itens deverão possuir os respectivos 1.4 - As multas previstas não têm caráter 
l audos  de  aná l i se  f í s ico -qu ímica  e  c o m p e n s a t ó r i o ,  p o r é m  m o r a t ó r i o  e  3- Ao assinar o presente documento, a 
microbiológica (lote a lote), como rege o artigo consequentemente o pagamento delas não ADJUDICATÁRIA fica ciente que deverão ser 
3º da Lei 9.787/99. exime a Contratada da reparação dos eventuais obedecidas as demais condições estabelecidas 

danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível no respectivo Edital e proposta.
venha a acarretar à Administração.Serão aceitos medicamentos de referência, 

genéricos e similares. 4- Demais condições são as estabelecidas no 
2 - Pela recusa de assinar a ata de registro de instrumento editalício que deu origem a esta Ata.
preço, multa de 20% (vinte por cento) sobre o II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
valor total dos itens adjudicados. E, por estarem justas e contratadas, firmam a 

A presente Ata de Registro de Preços terá presente Ata de Registro de Preços, perante as 
VI - DA RESCISÃO CONTRATUAL:validade de 12 (doze) meses, a contar da testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins 

assinatura. e efeitos de direito.
1. O preço registrado poderá ser cancelado ou ______________________________
suspenso nos seguintes casos:III - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO MUNICÍPIO DE PIRACAIA

LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 
Dr. José Silvino Cintra

LICITAÇÃO. 1.1. Pelo ADJUDICADOR, quando:
Prefeito Municipal
_________________________________

1. Os medicamentos serão fornecidos a) Houver descumprimento, total ou parcial, pela 
D U PAT R I  H O S P I TA L A R  C O M E R C I O ,  

parceladamente, em atendimento às requisições Adjudicatária, das condições previstas na Ata de 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDAperiódicas escritas, no prazo de 05 (cinco) dias Registro de Preços;

após o recebimento da requisição.  
Testemunhas:

b) A Adjudicatária não assinar Ata decorrente do 
2 - Correrão por conta da contratada todas as Registro de Preços ou não retirar a Autorização 

1 - _______________________despesas de embalagem, seguros, transporte, de Fornecimento, no prazo estabelecido, sem 
tributos e encargos trabalhistas e previdenciários justificativa aceitável;

2 - _______________________decorrentes do fornecimento.

c) A Adjudicatária não aceitar reduzir o seu preço 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS3 - As entregas deverão ser feitas no seguinte registrado, na hipótese deste se tornar superior 

local: Departamento de Saúde – Rua Jan Antonin àqueles praticados no mercado;
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017 - Bata, 06, Centro, nesta cidade de Piracaia.
PROCESSO N° 460/2017d) Por razões de interesse público;

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A IV - DA FORMA DE PAGAMENTO e) Da liquidação judicial ou extrajudicial, concurso 
EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, de credores ou falência da Adjudicatária;

contados da data da entrega efetiva de todos os MEDICAMENTOS DIVERSOS (II), PARA O 
produtos constantes da respectiva Ordem de DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE f) Das demais hipóteses previstas no Artigo 78, da 
Fornecimento, em conta bancária cuja PIRACAIA-SP/FARMÁCIA MUNICIPAL, POR 12 Lei 8666/93, bem como do Edital desta licitação.
titularidade seja a do fornecedor, após a MESES, CONFORME ANEXO.
apresentação da nota fiscal/fatura. 1.2. Pela ADJUDICATÁRIA, quando mediante 
1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo Aos 17 dias do mês de julho de 2017, o Exmo. Sr. solicitação, por escrito, comprovar estar 
superior a 30 (trinta) dias, a partir de então, Prefeito Municipal, Dr. JOSÉ SILVINO CINTRA, impossibilitada de cumprir as exigências do 
incidirá correção monetária, bem como juros brasileiro, casado, CPF nº 187.777.738/29, R.G. instrumento convocatório que deu origem ao 
moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) ao nº 28.816.741-7, residente na Alameda das Registro de Preços; a solicitação da Adjudicatária 
mês, calculados proporcional ao tempo em Flores, 35, Bairro Boa Vista, em Piracaia/SP e a para o cancelamento ou suspensão do preço relação ao atraso verificado. empresa ESTRATTI VEGETALI FAMARCIA E registrado deve ser formulada com antecedência 2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem M A N I P U L A Ç Ã O  E I R E L I ,  C N P J  n ° :  de 30 dias, facultada ao ADJUDICADOR a incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 04.162.170/0001-23, com sede à Av. Waldir aplicação das penalidades previstas no vencimento ocorrerá em 20 (vinte) dias após a 

Felizola de Moraes, nº 1211, Jardim Paulista, instrumento convocatório, caso não aceitas as data de sua apresentação válida.
Araçatuba – SP, CEP: 16015-295 por seu razões do pedido.3 - As Notas Fiscais referente a entrega do objeto 
representante legal, Sr. FABIO COSER SILVA, desta l ic i tação deverão ser  emi t idas 
portador do R.G. 19.947.472-2 SSP/SP  e CPF 2. O cancelamento e a suspensão de registro nas eletronicamente e constar a indicação do banco, 
sob o n° 137.762.848.54, acordam proceder, nos hipóteses previstas, assegurado à Adjudicatária o agência e número de conta em que os 
termos da Lei Federal 8.666/93, Decreto 

ITEM

 

MEDICAMENTO

 

UNIDADE

 

QUANTIDADE

 

 

PREÇO 
UNITÁRIO

 
 
  

35

 

Propatilnitrato 10mg blíster

 

MARCA: SANKYO

 

CP

 

56250

  

R$     0,38 

 

51

 

Vitamina A (acetato de retinol) 
50.000ui/ml + Vitamina D 
(colecalciferol) 10.000ui/ml gotas 
c/10ml com uso destinado à recem -
nascidos e lactentes

 

MARCA: TAKEDA

 
FR

 

1500

  

R$   5,32

 

52 

Vitamina A (acetato de retinol) 
50.000ui/ml + Vitamina D 
(colecalciferol) 10.000ui/ml gotas 
c/20ml com uso destinado à recem -
nascidos e lactentes

 
MARCA: TAKEDA

 

FR  1500   R$   6,65  

53

 

Vitaminas e sais minerais  blíster

 

MARCA: BIONATUS

 

CP

 

60000

  

R$     0,09 

 

105

 

Vitamina A (acetato de retinol) 
50.000ui/ml + Vitamina D 
(colecalciferol) 10.000ui/ml gotas 
c/20ml com uso destinado à recem -
nascidos e lactentes

 

MARCA: TAKEDA

 

FR

 

500

  

R$   6,65 
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Municipal n°. 2813/06, observadas as demais Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação 
1.2.1 - Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% normas legais aplicáveis do edital do Pregão da Adjudicatária de cumprir os compromissos 
(três décimos por cento), calculada sobre o valor Eletrônico em epígrafe, ficando registrados os assumidos e constantes da Autorização de 
total da Ordem de Fornecimento, por dia de atraso; preços conforme segue: Fornecimento emitidas dentro da vigência;

1.2.2 - A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se I – DO OBJETO: 2- A adjudicadora não se obriga a utilizar a Ata de 
como inexecução total da obrigação; Registro de Preços, se durante sua vigência 

Constitui (em)-se objeto(s) da presente Ata de constatar que os preços registrados estão 
1.3 - Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% Registro de Preços, o eventual fornecimento superiores aos praticados no mercado, nas 
(vinte por cento) sobre o valor total da Ordem de parcelado de medicamentos, sendo: mesmas condições estabelecidas no Edital e as 
Fornecimento; normas contidas na Lei 8666/93 e suas alterações 

posteriores;
1.3.1 - Aplicadas as multas, a Administração 
descontará do primeiro pagamento que fizer à 3- Ao assinar o presente documento, a 
Contratada, após a sua imposição; ADJUDICATÁRIA fica ciente que deverão ser 

Todos os itens deverão possuir os respectivos 
obedecidas as demais condições estabelecidas 

laudos de anál ise  f ís ico-química e  1.4 - As multas previstas não têm caráter 
no respectivo Edital e proposta.

microbiológica (lote a lote), como rege o artigo c o m p e n s a t ó r i o ,  p o r é m  m o r a t ó r i o  e  
3º da Lei 9.787/99. consequentemente o pagamento delas não exime 

4- Demais condições são as estabelecidas no 
a Contratada da reparação dos eventuais danos, 

instrumento editalício que deu origem a esta Ata.Serão aceitos medicamentos de referência, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a 
genéricos e similares. acarretar à Administração.

E, por estarem justas e contratadas, firmam a 
presente Ata de Registro de Preços, perante as II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 2 - Pela recusa de assinar a ata de registro de 
testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins 

preço, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
e efeitos de direito.A presente Ata de Registro de Preços terá validade total dos itens adjudicados.
________________________________de 12 (doze) meses, a contar da assinatura.
MUNICÍPIO DE PIRACAIAVI - DA RESCISÃO CONTRATUAL:
Dr. José Silvino CintraIII - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO 
Prefeito MunicipalLOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 1. O preço registrado poderá ser cancelado ou 
_________________________________LICITAÇÃO. suspenso nos seguintes casos:
E S T R AT T I  V E G E TA L I  FA M A R C I A E  

1. Os medicamentos serão fornecidos MANIPULAÇÃO EIRELI1.1. Pelo ADJUDICADOR, quando:
parceladamente, em atendimento às requisições 
periódicas escritas, no prazo de 05 (cinco) dias Testemunhas:a) Houver descumprimento, total ou parcial, pela 
após o recebimento da requisição.  Adjudicatária, das condições previstas na Ata de 

1 - _______________________Registro de Preços;
2 - Correrão por conta da contratada todas as 
despesas de embalagem, seguros, transporte, b) A Adjudicatária não assinar Ata decorrente do 2 - _______________________
tributos e encargos trabalhistas e previdenciários Registro de Preços ou não retirar a Autorização de 
decorrentes do fornecimento. Fornecimento, no prazo estabelecido, sem ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

justificativa aceitável;
3 - As entregas deverão ser feitas no seguinte PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017 - 
local: Departamento de Saúde – Rua Jan Antonin c) A Adjudicatária não aceitar reduzir o seu preço PROCESSO N° 460/2017
Bata, 06, Centro, nesta cidade de Piracaia. registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A 
IV - DA FORMA DE PAGAMENTO EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, d) Por razões de interesse público; MEDICAMENTOS DIVERSOS (II), PARA O 
contados da data da entrega efetiva de todos os DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
produtos constantes da respectiva Ordem de e) Da liquidação judicial ou extrajudicial, concurso DE PIRACAIA-SP/FARMÁCIA MUNICIPAL, POR 
Fornecimento, em conta bancária cuja titularidade de credores ou falência da Adjudicatária; 12 MESES, CONFORME ANEXO.
seja a do fornecedor, após a apresentação da nota 

f) Das demais hipóteses previstas no Artigo 78, da fiscal/fatura. Aos 18 dias do mês de julho de 2017, o Exmo. Sr. 
Lei 8666/93, bem como do Edital desta licitação.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo Prefeito Municipal, Dr. JOSÉ SILVINO CINTRA, 

superior a 30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá brasileiro, casado, CPF nº 187.777.738/29, R.G. 
1.2. Pela ADJUDICATÁRIA, quando mediante correção monetária, bem como juros moratórios à nº 28.816.741-7, residente na Alameda das Flores, 
solicitação, por escrito, comprovar estar razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, 35, Bairro Boa Vista, em Piracaia/SP e a empresa 
impossibilitada de cumprir as exigências do calculados proporcional ao tempo em relação ao EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS 
instrumento convocatório que deu origem ao atraso verificado. HOSPITALARES LTDA ME, inscrita no CNPJ sob 
Registro de Preços; a solicitação da Adjudicatária 

o nº23.312.871/0001-46 com sede à Rua 
para o cancelamento ou suspensão do preço 2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem 

SERGIPE, nº 955, Bairro Bela Vista, Erechim - RS, 
registrado deve ser formulada com antecedência incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 

CEP: 99704-080, por seu representante legal, Sr. 
de 30 dias, facultada ao ADJUDICADOR a vencimento ocorrerá em 20 (vinte) dias após a 

CASSIANO RODRIGO CHMIEL, portador do R.G. 
aplicação das penalidades previstas no data de sua apresentação válida.

606.840.263-2 e CPF sob o n° 948.635.630-00, 
instrumento convocatório, caso não aceitas as 

acordam proceder, nos termos da Lei Federal 
3 - As Notas Fiscais referente a entrega do objeto razões do pedido.

8.666/93, Decreto Municipal n°. 2813/06, 
des ta  l i c i tação  deverão  ser  emi t idas  

observadas as demais normas legais aplicáveis 
eletronicamente e constar a indicação do banco, 2. O cancelamento e a suspensão de registro nas 

do edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, 
agência e número de conta em que os hipóteses previstas, assegurado à Adjudicatária o 

ficando registrados os preços conforme segue:
pagamentos serão efetuados e o número do contraditório e a ampla defesa, serão formalizados 
pedido de compras. por despacho da autoridade competente.

I – DO OBJETO:
V – DAS PENALIDADES 3. A comunicação do cancelamento ou suspensão 

Constitui (em)-se objeto(s) da presente Ata de de preço registrado será efetuada pessoalmente 
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º Registro de Preços, o eventual fornecimento ou por correspondência com aviso de 
da lei Federal nº. 10.520/02 e artigo 87 da lei parcelado de medicamentos, sendo:recebimento, juntando-se comprovante aos autos 
federal nº. 8.666/93, a Contratada ficará sujeita às que deram origem ao Registro de Preços.
seguintes penalidades, garantida a defesa prévia: 

4. O prazo para a suspensão temporária deverá 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem ser estabelecido em cada caso, sendo que, 
de Fornecimento dentro do prazo estabelecido ou enquanto perdurar a suspensão, poderão ser 
de recebê-la dentro de sua validade, multa de 20% realizadas novas licitações para a aquisição do 
(vinte por cento), calculada sobre o valor total da respectivo objeto registrado. 
Ordem de Fornecimento.

Todos os itens deverão possuir os respectivos 
VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS laudos de anál ise  f ís ico-química e  1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos 

microbiológica (lote a lote), como rege o artigo 
produtos: 1- O vencimento do prazo de validade da presente 3º da Lei 9.787/99.

ITEM

 
MEDICAMENTO

 
UNIDADE

 
QUANTIDADE

 

 

PREÇO 
UNITÁRIO

 
 
  

84

 

Polivitamínico ( 
Vit.A+D3B1+B2+C+Nicotinamida) 
30ml

 

MARCA: ABCDE KIDS 30ML

 

FR

 

1250

  

R$    12,00

 

 

ITEM

 

MEDICAMENTO

 

UNIDADE

 

QUANTIDADE

 
 

PREÇO UNITÁRIO

 
 
  

58

 
Mebendazol 100mg/5ml susp

 

MARCA: NATULAB

 
FR

 

250

  

R$     3,89 

 

81

 
Pentoxifilina 400mg blíster MARCA: GERMED

 

CP

 
2500

  
R$     0,93 

 
88

 

Propatilnitrato 10mg blíster

 

MARCA: FARMOQUIMICA

 

CP

 

18750

  

R$     0,54 

 

99

 

Sulfato de Salbutamol 100mcg/dose

 

MARCA: TEUTO

 

AERO

 

250

  

R$   12,47 
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Serão aceitos medicamentos de referência, 2 - Pela recusa de assinar a ata de registro de E, por estarem justas e contratadas, firmam a 
genéricos e similares. preço, multa de 20% (vinte por cento) sobre o presente Ata de Registro de Preços, perante as 

valor total dos itens adjudicados. testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins 
II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS e efeitos de direito.

VI - DA RESCISÃO CONTRATUAL: ________________________________
A presente Ata de Registro de Preços terá MUNICÍPIO DE PIRACAIA
validade de 12 (doze) meses, a contar da 1. O preço registrado poderá ser cancelado ou Dr. José Silvino Cintra
assinatura. suspenso nos seguintes casos: Prefeito Municipal

________________________________
III - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO 1.1. Pelo ADJUDICADOR, quando: EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS 
LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA HOSPITALARES LTDA ME
LICITAÇÃO. a) Houver descumprimento, total ou parcial, pela 

Adjudicatária, das condições previstas na Ata de Testemunhas:
1. Os medicamentos serão fornecidos Registro de Preços;
parceladamente, em atendimento às requisições 1 - _______________________
periódicas escritas, no prazo de 05 (cinco) dias b) A Adjudicatária não assinar Ata decorrente do 

2 - _______________________após o recebimento da requisição.  Registro de Preços ou não retirar a Autorização de 
2 - Correrão por conta da contratada todas as Fornecimento, no prazo estabelecido, sem 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOSdespesas de embalagem, seguros, transporte, justificativa aceitável;
tributos e encargos trabalhistas e previdenciários 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017 - decorrentes do fornecimento. c) A Adjudicatária não aceitar reduzir o seu preço 
PROCESSO N° 460/20173 - As entregas deverão ser feitas no seguinte registrado, na hipótese deste se tornar superior 

local: Departamento de Saúde – Rua Jan Antonin àqueles praticados no mercado;
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A Bata, 06, Centro, nesta cidade de Piracaia.
EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE d) Por razões de interesse público;
MEDICAMENTOS DIVERSOS (II), PARA O IV - DA FORMA DE PAGAMENTO

e) Da liquidação judicial ou extrajudicial, concurso DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, 
de credores ou falência da Adjudicatária; DE PIRACAIA-SP/FARMÁCIA MUNICIPAL, contados da data da entrega efetiva de todos os 

POR 12 MESES, CONFORME ANEXO.produtos constantes da respectiva Ordem de 
f) Das demais hipóteses previstas no Artigo 78, da Fornecimento, em conta bancária cuja titularidade 
Lei 8666/93, bem como do Edital desta licitação. Aos 17 dias do mês de julho de 2017, o Exmo. Sr. seja a do fornecedor, após a apresentação da 

Prefeito Municipal, Dr. JOSÉ SILVINO CINTRA, nota fiscal/fatura. 
1.2. Pela ADJUDICATÁRIA, quando mediante brasileiro, casado, CPF nº 187.777.738/29, R.G. 1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo 
solicitação, por escrito, comprovar estar nº 28.816.741-7, residente na Alameda das superior a 30 (trinta) dias, a partir de então, 
impossibilitada de cumprir as exigências do Flores, 35, Bairro Boa Vista, em Piracaia/SP e a incidirá correção monetária, bem como juros 
instrumento convocatório que deu origem ao empresa FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) ao 
Registro de Preços; a solicitação da Adjudicatária MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no mês, calculados proporcional ao tempo em 
para o cancelamento ou suspensão do preço CNPJ sob o nº 08.231.734/0001-93 com sede à relação ao atraso verificado.
registrado deve ser formulada com antecedência Rua Doutor Gualter Nunes, nº 100, Chácara 2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem 
de 30 dias, facultada ao ADJUDICADOR a Junqueira, Tatuí-SP, CEP: 18.271-210 por seu incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 
aplicação das penalidades previstas no representante legal, Sr. LUCIANO DE SOUZA vencimento ocorrerá em 20 (vinte) dias após a 
instrumento convocatório, caso não aceitas as LOPES, portador do R.G. 33.289.623-7 SSP/SP  data de sua apresentação válida.
razões do pedido. e CPF sob o n° 215.816.628-23, acordam 3 - As Notas Fiscais referente a entrega do objeto 

proceder, nos termos da Lei Federal 8.666/93, desta  l ic i tação deverão ser  emi t idas 
2. O cancelamento e a suspensão de registro nas Decreto Municipal n°. 2813/06, observadas as eletronicamente e constar a indicação do banco, 
hipóteses previstas, assegurado à Adjudicatária o demais normas legais aplicáveis do edital do agência e número de conta em que os 
contraditório e a ampla defesa, serão Pregão Eletrônico em epígrafe, ficando pagamentos serão efetuados e o número do 
formalizados por despacho da autoridade registrados os preços conforme segue:pedido de compras.
competente.V – DAS PENALIDADES

I – DO OBJETO:
3. A comunicação do cancelamento ou suspensão 1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 
de preço registrado será efetuada pessoalmente Constitui (em)-se objeto(s) da presente Ata de 7º da lei Federal nº. 10.520/02 e artigo 87 da lei 
ou por correspondência com aviso de Registro de Preços, o eventual fornecimento federal nº. 8.666/93, a Contratada ficará sujeita às 
recebimento, juntando-se comprovante aos autos parcelado de medicamentos, sendo:seguintes penalidades, garantida a defesa prévia: 
que deram origem ao Registro de Preços.

1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem 
4. O prazo para a suspensão temporária deverá de Fornecimento dentro do prazo estabelecido ou 
ser estabelecido em cada caso, sendo que, de recebê-la dentro de sua validade, multa de 
enquanto perdurar a suspensão, poderão ser 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 

Todos os itens deverão possuir os respectivos realizadas novas licitações para a aquisição do da Ordem de Fornecimento.
l a u d o s  d e  a n á l i s e  f í s i c o - q u í m i c a  e  respectivo objeto registrado. 
microbiológica (lote a lote), como rege o artigo 1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos 
3º da Lei 9.787/99.VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAISprodutos:

Serão aceitos medicamentos de referência, 1- O vencimento do prazo de validade da presente 1.2.1 - Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% 
genéricos e similares.Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação (três décimos por cento), calculada sobre o valor 

da Adjudicatária de cumprir os compromissos total da Ordem de Fornecimento, por dia de 
II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

assumidos e constantes da Autorização de atraso; 
Fornecimento emitidas dentro da vigência; A presente Ata de Registro de Preços terá validade 

1.2.2 - A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se de 12 (doze) meses, a contar da assinatura.
2- A adjudicadora não se obriga a utilizar a Ata de como inexecução total da obrigação; 
Registro de Preços, se durante sua vigência III - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO 

1.3 - Pela inexecução total do ajuste, multa de constatar que os preços registrados estão LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 
20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ordem superiores aos praticados no mercado, nas LICITAÇÃO.
de Fornecimento; mesmas condições estabelecidas no Edital e as 

1.  Os medicamentos serão fornec idos normas contidas na Lei 8666/93 e suas alterações 
parceladamente, em atendimento às requisições 1.3.1 - Aplicadas as multas, a Administração posteriores;
periódicas escritas, no prazo de 05 (cinco) dias após descontará do primeiro pagamento que fizer à 
o recebimento da requisição.  Contratada, após a sua imposição; 3- Ao assinar o presente documento, a 

ADJUDICATÁRIA fica ciente que deverão ser 
2 - Correrão por conta da contratada todas as 1.4 - As multas previstas não têm caráter obedecidas as demais condições estabelecidas 
despesas de embalagem, seguros, transporte, c o m p e n s a t ó r i o ,  p o r é m  m o r a t ó r i o  e  no respectivo Edital e proposta.
tributos e encargos trabalhistas e previdenciários consequentemente o pagamento delas não 
decorrentes do fornecimento.

exime a Contratada da reparação dos eventuais 4- Demais condições são as estabelecidas no 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível instrumento editalício que deu origem a esta Ata.

3 - As entregas deverão ser feitas no seguinte local: 
venha a acarretar à Administração. Departamento de Saúde – Rua Jan Antonin Bata, 

ITEM

 

MEDICAMENTO

 

UNIDADE

 

QUANTIDADE

 

 

PREÇO 
UNITÁRIO

 
 
  

28

 

Pentoxifilina 400mg blíster

 MARCA: E M S 

 

CP

 

7500
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06, Centro, nesta cidade de Piracaia. d) Por razões de interesse público; DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE PIRACAIA-SP/FARMÁCIA MUNICIPAL, 
POR 12 MESES, CONFORME ANEXO.IV - DA FORMA DE PAGAMENTO e) Da liquidação judicial ou extrajudicial, concurso 

1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, de credores ou falência da Adjudicatária;
contados da data da entrega efetiva de todos os Aos 18 dias do mês de julho de 2017, o Exmo. Sr. 
produtos constantes da respectiva Ordem de Prefeito Municipal, Dr. JOSÉ SILVINO CINTRA, f) Das demais hipóteses previstas no Artigo 78, da 
Fornecimento, em conta bancária cuja titularidade brasileiro, casado, CPF nº 187.777.738/29, R.G. Lei 8666/93, bem como do Edital desta licitação.
seja a do fornecedor, após a apresentação da nº 28.816.741-7, residente na Alameda das 
nota fiscal/fatura. Flores, 35, Bairro Boa Vista, em Piracaia/SP e a 1.2. Pela ADJUDICATÁRIA, quando mediante 
1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo empresa KENAN MEDICAMENTOS LTDA ME, solicitação, por escrito, comprovar estar 
superior a 30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá inscrita no CNPJ sob o nº 21.257.684/0001-81 impossibilitada de cumprir as exigências do 
correção monetária, bem como juros moratórios à com sede à RUA Perú nº 29 – Vila Sanderson – instrumento convocatório que deu origem ao 
razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, Bebedouro/SP – CEP: 14.706-092 por seu Registro de Preços; a solicitação da Adjudicatária 
calculados proporcional ao tempo em relação ao representante legal, Sr. OSWALDO GRANHANI para o cancelamento ou suspensão do preço 
atraso verificado. FILHO, portadora do R.G. 9.297.395-4 SSP/SP  e registrado deve ser formulada com antecedência 

CPF sob o n°. 776.089.928-91, acordam 2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem de 30 dias, facultada ao ADJUDICADOR a 
proceder, nos termos da Lei Federal 8.666/93, incorreções serão devolvidas à Contratada e seu aplicação das penalidades previstas no 
Decreto Municipal n°. 2813/06, observadas as vencimento ocorrerá em 20 (vinte) dias após a instrumento convocatório, caso não aceitas as 
demais normas legais aplicáveis do edital do data de sua apresentação válida. razões do pedido.
Pregão Eletrônico em epígrafe, ficando 3 - As Notas Fiscais referente a entrega do objeto 
registrados os preços conforme segue:desta  l i c i tação deverão ser  emi t idas 2. O cancelamento e a suspensão de registro nas 

eletronicamente e constar a indicação do banco, hipóteses previstas, assegurado à Adjudicatária o 
agência e número de conta em que os I – DO OBJETO:contraditório e a ampla defesa, serão 
pagamentos serão efetuados e o número do formalizados por despacho da autoridade 
pedido de compras. Constitui (em)-se objeto(s) da presente Ata de competente.

Registro de Preços, o eventual fornecimento 
V – DAS PENALIDADES parcelado de medicamentos, sendo:3. A comunicação do cancelamento ou suspensão 

de preço registrado será efetuada pessoalmente 
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo ou por correspondência com aviso de 
7º da lei Federal nº. 10.520/02 e artigo 87 da lei recebimento, juntando-se comprovante aos autos 
federal nº. 8.666/93, a Contratada ficará sujeita às que deram origem ao Registro de Preços.
seguintes penalidades, garantida a defesa prévia: 

4. O prazo para a suspensão temporária deverá 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem ser estabelecido em cada caso, sendo que, 
de Fornecimento dentro do prazo estabelecido ou enquanto perdurar a suspensão, poderão ser 
de recebê-la dentro de sua validade, multa de realizadas novas licitações para a aquisição do 
20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total respectivo objeto registrado. Todos os itens deverão possuir os respectivos 
da Ordem de Fornecimento. l a u d o s  d e  a n á l i s e  f í s i c o - q u í m i c a  e  

microbiológica (lote a lote), como rege o artigo VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos 3º da Lei 9.787/99.
produtos: 1- O vencimento do prazo de validade da presente 

Serão aceitos medicamentos de referência, Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação 
genéricos e similares.1.2.1 - Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% da Adjudicatária de cumprir os compromissos 

(três décimos por cento), calculada sobre o valor assumidos e constantes da Autorização de 
II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOStotal da Ordem de Fornecimento, por dia de Fornecimento emitidas dentro da vigência;

atraso; 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade 

2- A adjudicadora não se obriga a utilizar a Ata de 
de 12 (doze) meses, a contar da assinatura.1.2.2 - A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se Registro de Preços, se durante sua vigência 

como inexecução total da obrigação; constatar que os preços registrados estão 
III - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO 

superiores aos praticados no mercado, nas LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 
1.3 - Pela inexecução total do ajuste, multa de mesmas condições estabelecidas no Edital e as LICITAÇÃO.
20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ordem normas contidas na Lei 8666/93 e suas alterações 
de Fornecimento; posteriores; 1.  Os medicamentos serão fornec idos 

parceladamente, em atendimento às requisições 
1.3.1 - Aplicadas as multas, a Administração 3- Ao assinar o presente documento, a periódicas escritas, no prazo de 05 (cinco) dias após 
descontará do primeiro pagamento que fizer à ADJUDICATÁRIA fica ciente que deverão ser o recebimento da requisição.  
Contratada, após a sua imposição; obedecidas as demais condições estabelecidas 

no respectivo Edital e proposta. 2 - Correrão por conta da contratada todas as 
1.4 - As multas previstas não têm caráter 

despesas de embalagem, seguros, transporte, 
c o m p e n s a t ó r i o ,  p o r é m  m o r a t ó r i o  e  4- Demais condições são as estabelecidas no tributos e encargos trabalhistas e previdenciários 
consequentemente o pagamento delas não exime instrumento editalício que deu origem a esta Ata. decorrentes do fornecimento.
a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a E, por estarem justas e contratadas, firmam a 
acarretar à Administração. 3 - As entregas deverão ser feitas no seguinte local: presente Ata de Registro de Preços, perante as 

Departamento de Saúde – Rua Jan Antonin Bata, testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins 
2 - Pela recusa de assinar a ata de registro de 06, Centro, nesta cidade de Piracaia.e efeitos de direito.
preço, multa de 20% (vinte por cento) sobre o _____________________________
valor total dos itens adjudicados. MUNICÍPIO DE PIRACAIA IV - DA FORMA DE PAGAMENTO

Dr. José Silvino Cintra 1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, 
VI - DA RESCISÃO CONTRATUAL: Prefeito Municipal contados da data da entrega efetiva de todos os 

_______________________________ produtos constantes da respectiva Ordem de 
1. O preço registrado poderá ser cancelado ou FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS Fornecimento, em conta bancária cuja titularidade 
suspenso nos seguintes casos: MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA seja a do fornecedor, após a apresentação da nota 

fiscal/fatura. 
1.1. Pelo ADJUDICADOR, quando: 1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo Testemunhas:

superior a 30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá 
a) Houver descumprimento, total ou parcial, pela correção monetária, bem como juros moratórios à 1 - _______________________
Adjudicatária, das condições previstas na Ata de razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados 
Registro de Preços; proporcional ao tempo em relação ao atraso 2 - _______________________

verificado.

b) A Adjudicatária não assinar Ata decorrente do 2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Registro de Preços ou não retirar a Autorização de incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 
Fornecimento, no prazo estabelecido, sem vencimento ocorrerá em 20 (vinte) dias após a data PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017 - 
justificativa aceitável; de sua apresentação válida.PROCESSO N° 460/2017

3 - As Notas Fiscais referente a entrega do objeto 
c) A Adjudicatária não aceitar reduzir o seu preço d e s t a  l i c i t a ç ã o  d e v e r ã o  s e r  e m i t i d a s  

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A 
registrado, na hipótese deste se tornar superior eletronicamente e constar a indicação do banco, 

EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
àqueles praticados no mercado; agência e número de conta em que os pagamentos 

MEDICAMENTOS DIVERSOS (II), PARA O 
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serão efetuados e o número do pedido de hipóteses previstas, assegurado à Adjudicatária o epígrafe, ficando registrados os preços conforme 
compras. contraditório e a ampla defesa, serão segue:

formalizados por despacho da autoridade 
V – DAS PENALIDADES I – DO OBJETO:competente.

1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo Constitui (em)-se objeto(s) da presente Ata de 3. A comunicação do cancelamento ou suspensão 
7º da lei Federal nº. 10.520/02 e artigo 87 da lei Registro de Preços, o eventual fornecimento de preço registrado será efetuada pessoalmente 
federal nº. 8.666/93, a Contratada ficará sujeita às parcelado de medicamentos, sendo:ou por correspondência com aviso de 
seguintes penalidades, garantida a defesa prévia: recebimento, juntando-se comprovante aos autos 

que deram origem ao Registro de Preços.
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem 
de Fornecimento dentro do prazo estabelecido ou 4. O prazo para a suspensão temporária deverá 
de recebê-la dentro de sua validade, multa de ser estabelecido em cada caso, sendo que, 
20% (vinte por cento), calculada sobre o valor Todos os itens deverão possuir os respectivos enquanto perdurar a suspensão, poderão ser 

l audos  de  aná l ise  f ís ico-qu ímica  e  total da Ordem de Fornecimento. realizadas novas licitações para a aquisição do 
microbiológica (lote a lote), como rege o artigo respectivo objeto registrado. 
3º da Lei 9.787/99.1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos 

produtos: VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Serão aceitos medicamentos de referência, 
genéricos e similares.1.2.1 - Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% 1- O vencimento do prazo de validade da presente 

(três décimos por cento), calculada sobre o valor Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação 
II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOStotal da Ordem de Fornecimento, por dia de da Adjudicatária de cumprir os compromissos 

atraso; assumidos e constantes da Autorização de 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade 

Fornecimento emitidas dentro da vigência; de 12 (doze) meses, a contar da assinatura.1.2.2 - A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se 
como inexecução total da obrigação; 2- A adjudicadora não se obriga a utilizar a Ata de III - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO 

Registro de Preços, se durante sua vigência LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 1.3 - Pela inexecução total do ajuste, multa de 
constatar que os preços registrados estão LICITAÇÃO.20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ordem 
superiores aos praticados no mercado, nas 

de Fornecimento;
mesmas condições estabelecidas no Edital e as 1. Os medicamentos serão fornecidos 
normas contidas na Lei 8666/93 e suas alterações parceladamente, em atendimento às requisições 1.3.1 - Aplicadas as multas, a Administração 
posteriores; periódicas escritas, no prazo de 05 (cinco) dias descontará do primeiro pagamento que fizer à 

após o recebimento da requisição.  
Contratada, após a sua imposição;

3- Ao assinar o presente documento, a 
2 - Correrão por conta da contratada todas as ADJUDICATÁRIA fica ciente que deverão ser 1.4 - As multas previstas não têm caráter 
despesas de embalagem, seguros, transporte, obedecidas as demais condições estabelecidas c o m p e n s a t ó r i o ,  p o r é m  m o r a t ó r i o  e  
tributos e encargos trabalhistas e previdenciários no respectivo Edital e proposta.consequentemente o pagamento delas não decorrentes do fornecimento.

exime a Contratada da reparação dos eventuais 
4- Demais condições são as estabelecidas no danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível 3 - As entregas deverão ser feitas no seguinte local: instrumento editalício que deu origem a esta Ata.venha a acarretar à Administração. Departamento de Saúde – Rua Jan Antonin Bata, 

06, Centro, nesta cidade de Piracaia.E, por estarem justas e contratadas, firmam a 2 - Pela recusa de assinar a ata de registro de 
presente Ata de Registro de Preços, perante as preço, multa de 20% (vinte por cento) sobre o IV - DA FORMA DE PAGAMENTOtestemunhas abaixo indicadas, para todos os fins valor total dos itens adjudicados. 1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, 
e efeitos de direito.

contados da data da entrega efetiva de todos os 
_______________________________VI - DA RESCISÃO CONTRATUAL: produtos constantes da respectiva Ordem de 
MUNICÍPIO DE PIRACAIA Fornecimento, em conta bancária cuja titularidade 
Dr. José Silvino Cintra1. O preço registrado poderá ser cancelado ou seja a do fornecedor, após a apresentação da nota 
Prefeito Municipalsuspenso nos seguintes casos: fiscal/fatura. 
________________________________
KENAN MEDICAMENTOS LTDA ME1.1. Pelo ADJUDICADOR, quando: 1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo 

superior a 30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá 
Testemunhas:a) Houver descumprimento, total ou parcial, pela correção monetária, bem como juros moratórios à 
1 - _______________________Adjudicatária, das condições previstas na Ata de razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados 

proporcional ao tempo em relação ao atraso Registro de Preços;
2 - _______________________ verificado.

2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem b) A Adjudicatária não assinar Ata decorrente do 
incorreções serão devolvidas à Contratada e seu ATA DE REGISTRO DE PREÇOSRegistro de Preços ou não retirar a Autorização de 
vencimento ocorrerá em 20 (vinte) dias após a data Fornecimento, no prazo estabelecido, sem 
de sua apresentação válida.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017 - justificativa aceitável;

PROCESSO N° 460/2017
3 - As Notas Fiscais referente a entrega do objeto c) A Adjudicatária não aceitar reduzir o seu preço 
des ta  l i c i t ação  deve rão  se r  em i t i das  OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A registrado, na hipótese deste se tornar superior 
eletronicamente e constar a indicação do banco, EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE àqueles praticados no mercado;
agência e número de conta em que os pagamentos MEDICAMENTOS DIVERSOS (II), PARA O 
serão efetuados e o número do pedido de compras.

d) Por razões de interesse público; DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE PIRACAIA-SP/FARMÁCIA MUNICIPAL, 

V – DAS PENALIDADESe) Da liquidação judicial ou extrajudicial, concurso POR 12 MESES, CONFORME ANEXO.
de credores ou falência da Adjudicatária;

1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º 
Aos 18 dias do mês de julho de 2017, o Exmo. Sr. 

da lei Federal nº. 10.520/02 e artigo 87 da lei f) Das demais hipóteses previstas no Artigo 78, da Prefeito Municipal, Dr. JOSÉ SILVINO CINTRA, federal nº. 8.666/93, a Contratada ficará sujeita às 
Lei 8666/93, bem como do Edital desta licitação. brasileiro, casado, CPF nº 187.777.738/29, R.G. seguintes penalidades, garantida a defesa prévia: 

nº 28.816.741-7, residente na Alameda das 
1.2. Pela ADJUDICATÁRIA, quando mediante Flores, 35, Bairro Boa Vista, em Piracaia/SP e a 1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de 
solicitação, por escrito, comprovar estar e m p r e s a  N O VA S U L C O M É R C I O  D E  Fornecimento dentro do prazo estabelecido ou de 
impossibilitada de cumprir as exigências do PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no recebê-la dentro de sua validade, multa de 20% 
instrumento convocatório que deu origem ao CNPJ sob o nº 14.595.725/0001-84 com sede à (vinte por cento), calculada sobre o valor total da 
Registro de Preços; a solicitação da Adjudicatária Ordem de Fornecimento.Rua Gotardo Mazarollo, nº 330, Centro, Barão de 
para o cancelamento ou suspensão do preço Cotegipe-RS, CEP: 99740-000 por sua 
registrado deve ser formulada com antecedência 1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos representante legal, Sra. JACILDE TONIN, 
de 30 dias, facultada ao ADJUDICADOR a produtos:portadora do R.G. 305.884.081-4  e CPF sob o n° 
aplicação das penalidades previstas no 931.959.580-15, acordam proceder, nos termos 

1.2.1 - Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% instrumento convocatório, caso não aceitas as da Lei Federal 8.666/93, Decreto Municipal n°. 
(três décimos por cento), calculada sobre o valor razões do pedido. 2813/06, observadas as demais normas legais 
total da Ordem de Fornecimento, por dia de 

aplicáveis do edital do Pregão Eletrônico em 
atraso; 2. O cancelamento e a suspensão de registro nas 
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1.2.2 - A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se 2- A adjudicadora não se obriga a utilizar a Ata de Todos os itens deverão possuir os respectivos 
Registro de Preços, se durante sua vigência laudos de anál ise f ís ico-química e como inexecução total da obrigação; 
constatar que os preços registrados estão microbiológica (lote a lote), como rege o artigo 
superiores aos praticados no mercado, nas 1.3 - Pela inexecução total do ajuste, multa de 3º da Lei 9.787/99.
mesmas condições estabelecidas no Edital e as 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ordem 
normas contidas na Lei 8666/93 e suas alterações de Fornecimento; Serão aceitos medicamentos de referência, 
posteriores; genéricos e similares.

1.3.1 - Aplicadas as multas, a Administração 
3- Ao assinar o presente documento, a descontará do primeiro pagamento que fizer à II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
ADJUDICATÁRIA fica ciente que deverão ser Contratada, após a sua imposição;
obedecidas as demais condições estabelecidas A presente Ata de Registro de Preços terá 
no respectivo Edital e proposta.1.4 - As multas previstas não têm caráter validade de 12 (doze) meses, a contar da 

c o m p e n s a t ó r i o ,  p o r é m  m o r a t ó r i o  e  assinatura.
4- Demais condições são as estabelecidas no consequentemente o pagamento delas não exime 
instrumento editalício que deu origem a esta Ata.a Contratada da reparação dos eventuais danos, III - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO 

perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 
E, por estarem justas e contratadas, firmam a 

acarretar à Administração. LICITAÇÃO.presente Ata de Registro de Preços, perante as 
testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins 

2 - Pela recusa de assinar a ata de registro de 1. Os medicamentos serão fornecidos e efeitos de direito.
preço, multa de 20% (vinte por cento) sobre o parceladamente, em atendimento às requisições _______________________________
valor total dos itens adjudicados. periódicas escritas, no prazo de 05 (cinco) dias MUNICÍPIO DE PIRACAIA

após o recebimento da requisição.  Dr. José Silvino Cintra
VI - DA RESCISÃO CONTRATUAL: Prefeito Municipal

2 - Correrão por conta da contratada todas as ________________________________
1. O preço registrado poderá ser cancelado ou despesas de embalagem, seguros, transporte, NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS 
suspenso nos seguintes casos: tributos e encargos trabalhistas e previdenciários HOSPITALARES LTDA

decorrentes do fornecimento.
1.1. Pelo ADJUDICADOR, quando: Testemunhas:

3 - As entregas deverão ser feitas no seguinte 
a) Houver descumprimento, total ou parcial, pela 1 - _______________________ local: Departamento de Saúde – Rua Jan Antonin 
Adjudicatária, das condições previstas na Ata de Bata, 06, Centro, nesta cidade de Piracaia.
Registro de Preços; 2 - _______________________

IV - DA FORMA DE PAGAMENTO
b) A Adjudicatária não assinar Ata decorrente do ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, 
Registro de Preços ou não retirar a Autorização de contados da data da entrega efetiva de todos os 
Fornecimento, no prazo estabelecido, sem PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017 - produtos constantes da respectiva Ordem de 
justificativa aceitável; PROCESSO N° 460/2017 Fornecimento, em conta bancária cuja titularidade 

seja a do fornecedor, após a apresentação da 
c) A Adjudicatária não aceitar reduzir o seu preço OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A nota fiscal/fatura. 
registrado, na hipótese deste se tornar superior EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo 
àqueles praticados no mercado; MEDICAMENTOS DIVERSOS (II), PARA O superior a 30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO correção monetária, bem como juros moratórios à 
d) Por razões de interesse público; DE PIRACAIA-SP/FARMÁCIA MUNICIPAL, razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

POR 12 MESES, CONFORME ANEXO. calculados proporcional ao tempo em relação ao 
e) Da liquidação judicial ou extrajudicial, concurso atraso verificado.

Aos 18 dias do mês de julho de 2017, o Exmo. Sr. de credores ou falência da Adjudicatária; 2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem 
Prefeito Municipal, Dr. JOSÉ SILVINO CINTRA, 

incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 
brasileiro, casado, CPF nº 187.777.738/29, R.G. f) Das demais hipóteses previstas no Artigo 78, da 

vencimento ocorrerá em 20 (vinte) dias após a 
nº 28.816.741-7, residente na Alameda das Lei 8666/93, bem como do Edital desta licitação. data de sua apresentação válida.
Flores, 35, Bairro Boa Vista, em Piracaia/SP e a 

3 - As Notas Fiscais referente a entrega do objeto empresa ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME, 1.2. Pela ADJUDICATÁRIA, quando mediante 
desta  l i c i tação deverão ser  emi t idas inscrita no CNPJ sob o nº 10.661.851/0001-39 solicitação, por escrito, comprovar estar 
eletronicamente e constar a indicação do banco, com sede à Avenida Conselheiro Carrão, nº 2002, impossibilitada de cumprir as exigências do agência e número de conta em que os Altos, Vila Carrão, São Paulo-SP, CEP: 03402-instrumento convocatório que deu origem ao pagamentos serão efetuados e o número do 001 por seu representante legal, Sr. MATHEUS Registro de Preços; a solicitação da Adjudicatária pedido de compras.GOUVEIA, portador do R.G. 52.642.980-X  e para o cancelamento ou suspensão do preço V – DAS PENALIDADESCPF/MF sob o n°. 481.579.218-64, acordam registrado deve ser formulada com antecedência 

proceder, nos termos da Lei Federal 8.666/93, 
de 30 dias, facultada ao ADJUDICADOR a 1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo Decreto Municipal n°. 2813/06, observadas as 
aplicação das penalidades previstas no 7º da lei Federal nº. 10.520/02 e artigo 87 da lei demais normas legais aplicáveis do edital do 
instrumento convocatório, caso não aceitas as federal nº. 8.666/93, a Contratada ficará sujeita às Pregão Eletrônico em epígrafe, ficando 
razões do pedido. seguintes penalidades, garantida a defesa prévia: registrados os preços conforme segue:

2. O cancelamento e a suspensão de registro nas I – DO OBJETO: 1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem 
hipóteses previstas, assegurado à Adjudicatária o de Fornecimento dentro do prazo estabelecido ou 
contraditório e a ampla defesa, serão Constitui (em)-se objeto(s) da presente Ata de de recebê-la dentro de sua validade, multa de 
formalizados por despacho da autoridade Registro de Preços, o eventual fornecimento 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
competente. parcelado de medicamentos, sendo: da Ordem de Fornecimento.

3. A comunicação do cancelamento ou suspensão 1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos 
de preço registrado será efetuada pessoalmente produtos:
ou por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se comprovante aos autos 1.2.1 - Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% 
que deram origem ao Registro de Preços. (três décimos por cento), calculada sobre o valor 

total da Ordem de Fornecimento, por dia de 
4. O prazo para a suspensão temporária deverá atraso; 
ser estabelecido em cada caso, sendo que, 
enquanto perdurar a suspensão, poderão ser 1.2.2 - A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se 
realizadas novas licitações para a aquisição do como inexecução total da obrigação; 
respectivo objeto registrado. 

1.3 - Pela inexecução total do ajuste, multa de 
VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ordem 

de Fornecimento;
1- O vencimento do prazo de validade da presente 
Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação 

1.3.1 - Aplicadas as multas, a Administração 
da Adjudicatária de cumprir os compromissos descontará do primeiro pagamento que fizer à 
assumidos e constantes da Autorização de Contratada, após a sua imposição;
Fornecimento emitidas dentro da vigência;

    

 
 

 
  

 
 

 
 

    

  
 

    

 
 

   

     

 
 

   

    

    

  
 

    

 

ITEM MEDICAMENTO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

57
Mebendazol 100mg blíster
MARCA: ME
NTELMIN/SOBRAL

CP 625 R$     0,09 

61
Metronidazol 0,75% gel uso 
ginecológico 50g
MARCA: GENERICO/SOBRAL

TB 250 R$     7,00 

73

Óleo com AGE (ác. graxos 
essenciais) com vit A e E/ uso tópico  
100ml
MARCA: DERMAEX/ NUTRIEX

 

FR

 

1250 R$   2,628 

76
Oxido de zinco + vitA + vitD pom.  
45g
MARCA:  GENERICO/SOBRAL

 
TB

 

1250 R$   2,916 

83

Polivitamínico ( 
Vit.A+D3B1+B2+C+Nicotinamida) 
20ml
MARCA: NEH VTIT/NUNES FARMA

 

FR

 
1250 R$    7,00

87
Prometazina 25mg  blíster

 

MARCA: GENERICO/TEUTO 

 

CP

 

12500 R$   0, 072

89
Protetor Solar FPS 30 c/ 120ml

 

MARCA: SUNDAY/NUTRIEX

 

FR

 

1000 R$   5,93 

96
Sulfametoxazol + trimetoprima 
susp.oral
MARCA: BACSULFAPRIM/SOBRAL

FR 750 R$     1,50 

100
Sulfato ferroso 40mg  blíster
MARCA: NESH 
FERRO/NUNESFARMA

CP 30000 R$     0,04
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1.4 - As multas previstas não têm caráter ADJUDICATÁRIA fica ciente que deverão ser II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
c o m p e n s a t ó r i o ,  p o r é m  m o r a t ó r i o  e  obedecidas as demais condições estabelecidas 
consequentemente o pagamento delas não no respectivo Edital e proposta. A presente Ata de Registro de Preços terá 
exime a Contratada da reparação dos eventuais 4- Demais condições são as estabelecidas no validade de 12 (doze) meses, a contar da 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível instrumento editalício que deu origem a esta Ata. assinatura.
venha a acarretar à Administração.

E, por estarem justas e contratadas, firmam a III - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO 
2 - Pela recusa de assinar a ata de registro de presente Ata de Registro de Preços, perante as LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 
preço, multa de 20% (vinte por cento) sobre o testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins LICITAÇÃO.
valor total dos itens adjudicados. e efeitos de direito.

_____________________________ 1. Os medicamentos serão fornecidos 
VI - DA RESCISÃO CONTRATUAL: MUNICÍPIO DE PIRACAIA parceladamente, em atendimento às requisições 

Dr. José Silvino Cintra periódicas escritas, no prazo de 05 (cinco) dias 
1. O preço registrado poderá ser cancelado ou Prefeito Municipal após o recebimento da requisição.  
suspenso nos seguintes casos: _________________________________

ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME 2 - Correrão por conta da contratada todas as 
1.1. Pelo ADJUDICADOR, quando: Testemunhas: despesas de embalagem, seguros, transporte, 

tributos e encargos trabalhistas e previdenciários 
a) Houver descumprimento, total ou parcial, pela 1 - _______________________ decorrentes do fornecimento.
Adjudicatária, das condições previstas na Ata de 
Registro de Preços; 2 - _______________________ 3 - As entregas deverão ser feitas no seguinte 

local: Departamento de Saúde – Rua Jan Antonin 
b) A Adjudicatária não assinar Ata decorrente do ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Bata, 06, Centro, nesta cidade de Piracaia.
Registro de Preços ou não retirar a Autorização 
de Fornecimento, no prazo estabelecido, sem PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017 - IV - DA FORMA DE PAGAMENTOjustificativa aceitável; PROCESSO N° 460/2017 1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, 

contados da data da entrega efetiva de todos os c) A Adjudicatária não aceitar reduzir o seu preço OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A produtos constantes da respectiva Ordem de registrado, na hipótese deste se tornar superior EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE Fornecimento, em conta bancária cuja àqueles praticados no mercado; MEDICAMENTOS DIVERSOS (II), PARA O 
titularidade seja a do fornecedor, após a 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
apresentação da nota fiscal/fatura. d) Por razões de interesse público; DE PIRACAIA-SP/FARMÁCIA MUNICIPAL, 
1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo 

POR 12 MESES, CONFORME ANEXO.
superior a 30 (trinta) dias, a partir de então, e) Da liquidação judicial ou extrajudicial, concurso 
incidirá correção monetária, bem como juros de credores ou falência da Adjudicatária; Aos 17 dias do mês de julho de 2017, o Exmo. Sr. 
moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) ao Prefeito Municipal, Dr. JOSÉ SILVINO CINTRA, 
mês, calculados proporcional ao tempo em f) Das demais hipóteses previstas no Artigo 78, da brasileiro, casado, CPF nº 187.777.738/29, R.G. 
relação ao atraso verificado.Lei 8666/93, bem como do Edital desta licitação. nº 28.816.741-7, residente na Alameda das 
2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem Flores, 35, Bairro Boa Vista, em Piracaia/SP, e a 
incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 1.2. Pela ADJUDICATÁRIA, quando mediante empresa PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA, 
vencimento ocorrerá em 20 (vinte) dias após a solicitação, por escrito, comprovar estar inscrita no CNPJ sob o nº 02.816.696/0001-54 
data de sua apresentação válida.impossibilitada de cumprir as exigências do com sede à Rua Franco Grilo, nº 374, Fundos, 
3 - As Notas Fiscais referente a entrega do objeto instrumento convocatório que deu origem ao Colônia Dona Luiza, Ponta Grossa-PR, CEP: 

Registro de Preços; a solicitação da Adjudicatária 84.045-320 por seu representante legal, Sr. desta l ic i tação deverão ser  emi t idas 
para o cancelamento ou suspensão do preço FERNANDO PARUCKER DA SILVA JÚNIOR, eletronicamente e constar a indicação do banco, 
registrado deve ser formulada com antecedência portador do R.G. 3.804.296/SC e CPF sob o n° agência e número de conta em que os 
de 30 dias, facultada ao ADJUDICADOR a 006.538.939-57, acordam proceder, nos termos pagamentos serão efetuados e o número do 
aplicação das penalidades previstas no da Lei Federal 8.666/93, Decreto Municipal n°. pedido de compras.
instrumento convocatório, caso não aceitas as 2813/06, observadas as demais normas legais V – DAS PENALIDADES
razões do pedido. aplicáveis do edital do Pregão Eletrônico em 

epígrafe, ficando registrados os preços conforme 1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 
segue:2. O cancelamento e a suspensão de registro nas 7º da lei Federal nº. 10.520/02 e artigo 87 da lei 

hipóteses previstas, assegurado à Adjudicatária o federal nº. 8.666/93, a Contratada ficará sujeita às 
contraditório e a ampla defesa, serão I – DO OBJETO: seguintes penalidades, garantida a defesa prévia: 
formalizados por despacho da autoridade 
competente. Constitui (em)-se objeto(s) da presente Ata de 1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem 

Registro de Preços, o eventual fornecimento 
de Fornecimento dentro do prazo estabelecido ou 

3. A comunicação do cancelamento ou parcelado de medicamentos, sendo:
de recebê-la dentro de sua validade, multa de 

suspensão de preço registrado será efetuada 
20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 

pessoalmente ou por correspondência com aviso 
total da Ordem de Fornecimento.de recebimento, juntando-se comprovante aos 

autos que deram origem ao Registro de Preços.
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos 
produtos:4. O prazo para a suspensão temporária deverá 

ser estabelecido em cada caso, sendo que, 
1.2.1 - Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% enquanto perdurar a suspensão, poderão ser 
(três décimos por cento), calculada sobre o valor realizadas novas licitações para a aquisição do 
total da Ordem de Fornecimento, por dia de respectivo objeto registrado. 
atraso; 

VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.2.2 - A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se 
como inexecução total da obrigação; 1- O vencimento do prazo de validade da 

presente Ata de Registro de Preços não cessa a 
1.3 - Pela inexecução total do ajuste, multa de obrigação da Adjudicatária de cumprir os 
20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ordem compromissos assumidos e constantes da 
de Fornecimento;Autorização de Fornecimento emitidas dentro da 

vigência;
1.3.1 - Aplicadas as multas, a Administração 
descontará do primeiro pagamento que fizer à 2- A adjudicadora não se obriga a utilizar a Ata de 
Contratada, após a sua imposição;Registro de Preços, se durante sua vigência 

constatar que os preços registrados estão Todos os itens deverão possuir os 
1.4 - As multas previstas não têm caráter superiores aos praticados no mercado, nas respectivos laudos de análise físico-química e 
c o m p e n s a t ó r i o ,  p o r é m  m o r a t ó r i o  e  mesmas condições estabelecidas no Edital e as microbiológica (lote a lote), como rege o artigo 
consequentemente o pagamento delas não normas contidas na Lei 8666/93 e suas 3º da Lei 9.787/99.
exime a Contratada da reparação dos eventuais alterações posteriores;
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível Serão aceitos medicamentos de referência, 
venha a acarretar à Administração.genéricos e similares.3- Ao assinar o presente documento, a 

ITEM

 

MEDICAMENTO

 

UNIDADE

 

QUANTIDADE

 

 

PREÇO 
UNITÁRIO

 
 
  

4

 

Mebendazol 100mg blíster

 

MARCA: SOBRAL

 

CP

 

1875

  

R$     0,04 

 

5

 

Mebendazol 100mg/5ml 
susp

 

MARCA: SOBRAL

 

FR

 

750

  

R$     1,03 

 

13

 

Nimesulida 5 0mg/ml gotas 
fr 15ml

 

MARCA: VITAMEDIC

 

FR

 

3750

  

R$     1,14 

 

14

 

Nimodipino 30mg blíster

 

MARCA: VITAMEDIC

 

CP

 

30000

  

R$     0,18 

 

15

 
Nistatina 100.000UI 
suspensão oral  fr c/ 50 ml

 

MARCA: PRATI 
DONADUZZI

 FR

 

750

  

R$     2,40 

 

20

 

Óleo com AGE (ác. graxos 
essenciais) com vit A e E/ 
uso tópico  100ml

 
MARCA: NUTRIEX

 

FR

 

3750

  

R$   2,03 

 
27

 

Paracetamol 750mg  blíster

 

MARCA: PRATI 
DONADUZZI

 

CP

 

45000

  

R$     0,06 

 

41

 

Sul.neomicina 
5mg/g+bacitracina 250UI/g 
pomada 15g

 

MARCA: SOBRAL

 

TB

 

3750

  

R$     1,27 

 

67

 

Nimodipino 30mg blíster

 

MARCA: VITAMEDIC

 

CP

 

10000

  

R$     0,18 
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2 - Pela recusa de assinar a ata de registro de instrumento editalício que deu origem a esta Ata. decorrentes do fornecimento.
preço, multa de 20% (vinte por cento) sobre o 
valor total dos itens adjudicados. E, por estarem justas e contratadas, firmam a 3 - As entregas deverão ser feitas no seguinte 

presente Ata de Registro de Preços, perante as local: Departamento de Saúde – Rua Jan Antonin 
VI - DA RESCISÃO CONTRATUAL: Bata, 06, Centro, nesta cidade de Piracaia.testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins 

e efeitos de direito.
1. O preço registrado poderá ser cancelado ou IV - DA FORMA DE PAGAMENTO______________________________
suspenso nos seguintes casos: 1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, MUNICÍPIO DE PIRACAIA

contados da data da entrega efetiva de todos os Dr. José Silvino Cintra
1.1. Pelo ADJUDICADOR, quando: produtos constantes da respectiva Ordem de Prefeito Municipal

Fornecimento, em conta bancária cuja _______________________________
a) Houver descumprimento, total ou parcial, pela titularidade seja a do fornecedor, após a ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME
Adjudicatária, das condições previstas na Ata de apresentação da nota fiscal/fatura. Testemunhas:
Registro de Preços; 1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo 

superior a 30 (trinta) dias, a partir de então, 1 - _______________________
b) A Adjudicatária não assinar Ata decorrente do incidirá correção monetária, bem como juros 
Registro de Preços ou não retirar a Autorização moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) ao 2 - _______________________
de Fornecimento, no prazo estabelecido, sem mês, calculados proporcional ao tempo em 
justificativa aceitável; relação ao atraso verificado.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem 
c) A Adjudicatária não aceitar reduzir o seu preço incorreções serão devolvidas à Contratada e seu PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017 - 
registrado, na hipótese deste se tornar superior vencimento ocorrerá em 20 (vinte) dias após a PROCESSO N° 460/2017
àqueles praticados no mercado; data de sua apresentação válida.

3 - As Notas Fiscais referente a entrega do objeto OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A 
d) Por razões de interesse público; desta l ic i tação deverão ser  emi t idas EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 

eletronicamente e constar a indicação do banco, MEDICAMENTOS DIVERSOS (II), PARA O 
e) Da liquidação judicial ou extrajudicial, concurso agência e número de conta em que os DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
de credores ou falência da Adjudicatária; pagamentos serão efetuados e o número do DE PIRACAIA-SP/FARMÁCIA MUNICIPAL, 

pedido de compras.POR 12 MESES, CONFORME ANEXO.
f) Das demais hipóteses previstas no Artigo 78, da V – DAS PENALIDADES
Lei 8666/93, bem como do Edital desta licitação. Aos 17 dias do mês de julho de 2017, o Exmo. Sr. 

1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo Prefeito Municipal, Dr. JOSÉ SILVINO CINTRA, 
1.2. Pela ADJUDICATÁRIA, quando mediante 7º da lei Federal nº. 10.520/02 e artigo 87 da lei brasileiro, casado, CPF nº 187.777.738/29, R.G. 
solicitação, por escrito, comprovar estar federal nº. 8.666/93, a Contratada ficará sujeita nº 28.816.741-7, residente na Alameda das 
impossibilitada de cumprir as exigências do às seguintes penalidades, garantida a defesa Flores, 35, Bairro Boa Vista, em Piracaia/SP, e a 
instrumento convocatório que deu origem ao prévia: empresa PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA, 
Registro de Preços; a solicitação da Adjudicatária inscrita no CNPJ sob o nº 02.816.696/0001-54 
para o cancelamento ou suspensão do preço 1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem com sede à Rua Franco Grilo, nº 374, Fundos, 
registrado deve ser formulada com antecedência de Fornecimento dentro do prazo estabelecido ou Colônia Dona Luiza, Ponta Grossa-PR, CEP: 
de 30 dias, facultada ao ADJUDICADOR a de recebê-la dentro de sua validade, multa de 84.045-320 por seu representante legal, Sr. 
aplicação das penalidades previstas no 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor FERNANDO PARUCKER DA SILVA JÚNIOR, 
instrumento convocatório, caso não aceitas as total da Ordem de Fornecimento.portador do R.G. 3.804.296/SC e CPF sob o n° 
razões do pedido. 006.538.939-57, acordam proceder, nos termos 

1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos da Lei Federal 8.666/93, Decreto Municipal n°. 
2. O cancelamento e a suspensão de registro nas produtos:

2813/06, observadas as demais normas legais 
hipóteses previstas, assegurado à Adjudicatária o 

aplicáveis do edital do Pregão Eletrônico em 
1.2.1 - Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% contraditório e a ampla defesa, serão 

epígrafe, ficando registrados os preços conforme 
(três décimos por cento), calculada sobre o valor formalizados por despacho da autoridade 

segue:
total da Ordem de Fornecimento, por dia de competente.
atraso; I – DO OBJETO:

3. A comunicação do cancelamento ou 
Constitui (em)-se objeto(s) da presente Ata de 1.2.2 - A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se suspensão de preço registrado será efetuada 
Registro de Preços, o eventual fornecimento como inexecução total da obrigação; pessoalmente ou por correspondência com aviso 
parcelado de medicamentos, sendo:de recebimento, juntando-se comprovante aos 

1.3 - Pela inexecução total do ajuste, multa de autos que deram origem ao Registro de Preços.
20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ordem 
de Fornecimento;4. O prazo para a suspensão temporária deverá 

ser estabelecido em cada caso, sendo que, 
1.3.1 - Aplicadas as multas, a Administração enquanto perdurar a suspensão, poderão ser 
descontará do primeiro pagamento que fizer à realizadas novas licitações para a aquisição do 

Todos os itens deverão possuir os Contratada, após a sua imposição;respectivo objeto registrado. 
respectivos laudos de análise físico-química e 
microbiológica (lote a lote), como rege o 1.4 - As multas previstas não têm caráter VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
artigo 3º da Lei 9.787/99. c o m p e n s a t ó r i o ,  p o r é m  m o r a t ó r i o  e  

consequentemente o pagamento delas não 1- O vencimento do prazo de validade da 
Serão aceitos medicamentos de referência, exime a Contratada da reparação dos eventuais presente Ata de Registro de Preços não cessa a 
genéricos e similares. danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível obrigação da Adjudicatária de cumprir os 

venha a acarretar à Administração.compromissos assumidos e constantes da 
II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOSAutorização de Fornecimento emitidas dentro da 

2 - Pela recusa de assinar a ata de registro de vigência;
A presente Ata de Registro de Preços terá preço, multa de 20% (vinte por cento) sobre o 
validade de 12 (doze) meses, a contar da valor total dos itens adjudicados.2- A adjudicadora não se obriga a utilizar a Ata de 
assinatura. VI - DA RESCISÃO CONTRATUAL:Registro de Preços, se durante sua vigência 

constatar que os preços registrados estão 
III - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO 1. O preço registrado poderá ser cancelado ou superiores aos praticados no mercado, nas 
LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA suspenso nos seguintes casos:mesmas condições estabelecidas no Edital e as 
LICITAÇÃO.

normas contidas na Lei 8666/93 e suas 1.1. Pelo ADJUDICADOR, quando:
alterações posteriores;

1. Os medicamentos serão fornecidos 
a) Houver descumprimento, total ou parcial, pela parceladamente, em atendimento às requisições 

3- Ao assinar o presente documento, a Adjudicatária, das condições previstas na Ata de periódicas escritas, no prazo de 05 (cinco) dias 
ADJUDICATÁRIA fica ciente que deverão ser Registro de Preços;após o recebimento da requisição.  
obedecidas as demais condições estabelecidas 

b) A Adjudicatária não assinar Ata decorrente do no respectivo Edital e proposta.
2 - Correrão por conta da contratada todas as Registro de Preços ou não retirar a Autorização 
despesas de embalagem, seguros, transporte, de Fornecimento, no prazo estabelecido, sem 4- Demais condições são as estabelecidas no 
tributos e encargos trabalhistas e previdenciários justificativa aceitável;

ITEM

 

MEDICAMENTO

 

UNIDADE

 

QUANTIDADE

 

 

PREÇO 
UNITÁRIO

 
 
  

22 Omeprazol 20mg blíster
 

MARCA: PRATI DONADUZZI 
CP  525000   R$     0,05  

23

 

Oxido de zinco + vitA + vitD pom.  
45g

 

MARCA: PRATI DONADUZZI

 

TB

 

3750

  

R$   2,91 
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c) A Adjudicatária não aceitar reduzir o seu preço PROCESSO N° 460/2017 incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 
vencimento ocorrerá em 20 (vinte) dias após a registrado, na hipótese deste se tornar superior OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A 
data de sua apresentação válida.àqueles praticados no mercado; EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 

MEDICAMENTOS DIVERSOS (II), PARA O 
3 - As Notas Fiscais referente a entrega do objeto DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO d) Por razões de interesse público;
desta  l i c i tação deverão ser  emi t idas  DE PIRACAIA-SP/FARMÁCIA MUNICIPAL, 
eletronicamente e constar a indicação do banco, POR 12 MESES, CONFORME ANEXO.e) Da liquidação judicial ou extrajudicial, concurso 
agência e número de conta em que os Aos 18 dias do mês de julho de 2017, o Exmo. Sr. de credores ou falência da Adjudicatária;
pagamentos serão efetuados e o número do Prefeito Municipal, Dr. JOSÉ SILVINO CINTRA, 
pedido de compras.brasileiro, casado, CPF nº 187.777.738/29, R.G. f) Das demais hipóteses previstas no Artigo 78, da 
V – DAS PENALIDADESnº 28.816.741-7, residente na Alameda das Lei 8666/93, bem como do Edital desta licitação.

Flores, 35, Bairro Boa Vista, em Piracaia/SP e a 
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo empresa QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E 1.2. Pela ADJUDICATÁRIA, quando mediante 
7º da lei Federal nº. 10.520/02 e artigo 87 da lei DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, solicitação, por escrito, comprovar estar federal nº. 8.666/93, a Contratada ficará sujeita às inscrita no CNPJ sob o nº 07.118.264/0001-93 impossibilitada de cumprir as exigências do seguintes penalidades, garantida a defesa prévia: com sede à Avenida Alberto Ramos, nº 274, instrumento convocatório que deu origem ao 

Jardim Independência, São Paulo-SP, CEP: Registro de Preços; a solicitação da Adjudicatária 1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem 
03222-000 por seu representante legal, Sr. para o cancelamento ou suspensão do preço de Fornecimento dentro do prazo estabelecido ou 
RICARDO LAURENTINO ARCANJO, portador registrado deve ser formulada com antecedência de recebê-la dentro de sua validade, multa de 
do R.G. 45.788.505-1 e CPF sob o n° de 30 dias, facultada ao ADJUDICADOR a 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
387.263.188-81, acordam proceder, nos termos aplicação das penalidades previstas no da Ordem de Fornecimento.
da Lei Federal 8.666/93, Decreto Municipal n°. instrumento convocatório, caso não aceitas as 
2813/06, observadas as demais normas legais razões do pedido. 1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos 
aplicáveis do edital do Pregão Eletrônico em produtos:
epígrafe, ficando registrados os preços conforme 2. O cancelamento e a suspensão de registro nas 
segue:hipóteses previstas, assegurado à Adjudicatária o 1.2.1 - Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% 

(três décimos por cento), calculada sobre o valor contraditório e a ampla defesa, serão I – DO OBJETO:
total da Ordem de Fornecimento, por dia de formalizados por despacho da autoridade 
atraso; competente. Constitui (em)-se objeto(s) da presente Ata de 

Registro de Preços, o eventual fornecimento 1.2.2 - A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se 3. A comunicação do cancelamento ou suspensão parcelado de medicamentos, sendo: como inexecução total da obrigação; de preço registrado será efetuada pessoalmente 
ou por correspondência com aviso de 

1.3 - Pela inexecução total do ajuste, multa de recebimento, juntando-se comprovante aos autos 
20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ordem que deram origem ao Registro de Preços.
de Fornecimento;

4. O prazo para a suspensão temporária deverá 
1.3.1 - Aplicadas as multas, a Administração 

ser estabelecido em cada caso, sendo que, 
descontará do primeiro pagamento que fizer à 

enquanto perdurar a suspensão, poderão ser 
Contratada, após a sua imposição;

realizadas novas licitações para a aquisição do 
respectivo objeto registrado. 1.4 - As multas previstas não têm caráter Todos os itens deverão possuir os 

c o m p e n s a t ó r i o ,  p o r é m  m o r a t ó r i o  e  respectivos laudos de análise físico-química e VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS consequentemente o pagamento delas não exime 
microbiológica (lote a lote), como rege o artigo 

a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
3º da Lei 9.787/99.1- O vencimento do prazo de validade da presente perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a 

Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação acarretar à Administração.
Serão aceitos medicamentos de referência, da Adjudicatária de cumprir os compromissos 
genéricos e similares.assumidos e constantes da Autorização de 2 - Pela recusa de assinar a ata de registro de 

Fornecimento emitidas dentro da vigência; preço, multa de 20% (vinte por cento) sobre o 
II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS valor total dos itens adjudicados.

2- A adjudicadora não se obriga a utilizar a Ata de 
A presente Ata de Registro de Preços terá VI - DA RESCISÃO CONTRATUAL:Registro de Preços, se durante sua vigência 
validade de 12 (doze) meses, a contar da constatar que os preços registrados estão 
assinatura. 1. O preço registrado poderá ser cancelado ou superiores aos praticados no mercado, nas 

suspenso nos seguintes casos:mesmas condições estabelecidas no Edital e as 
III - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO normas contidas na Lei 8666/93 e suas alterações 
LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 1.1. Pelo ADJUDICADOR, quando:posteriores;
LICITAÇÃO.

a) Houver descumprimento, total ou parcial, pela 3- Ao assinar o presente documento, a 
Adjudicatária, das condições previstas na Ata de 1. Os medicamentos serão fornecidos ADJUDICATÁRIA fica ciente que deverão ser 
Registro de Preços;parceladamente, em atendimento às requisições obedecidas as demais condições estabelecidas 

periódicas escritas, no prazo de 05 (cinco) dias no respectivo Edital e proposta.
b) A Adjudicatária não assinar Ata decorrente do após o recebimento da requisição.  
Registro de Preços ou não retirar a Autorização de 

4- Demais condições são as estabelecidas no 
Fornecimento, no prazo estabelecido, sem 2 - Correrão por conta da contratada todas as instrumento editalício que deu origem a esta Ata. justificativa aceitável;despesas de embalagem, seguros, transporte, 

tributos e encargos trabalhistas e previdenciários E, por estarem justas e contratadas, firmam a c) A Adjudicatária não aceitar reduzir o seu preço 
decorrentes do fornecimento.presente Ata de Registro de Preços, perante as registrado, na hipótese deste se tornar superior 

testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins àqueles praticados no mercado;
3 - As entregas deverão ser feitas no seguinte e efeitos de direito.
local: Departamento de Saúde – Rua Jan Antonin _____________________________ d) Por razões de interesse público;
Bata, 06, Centro, nesta cidade de Piracaia.MUNICÍPIO DE PIRACAIA

Dr. José Silvino Cintra e) Da liquidação judicial ou extrajudicial, concurso 
IV - DA FORMA DE PAGAMENTOPrefeito Municipal de credores ou falência da Adjudicatária;
1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, _________________________________
contados da data da entrega efetiva de todos os f) Das demais hipóteses previstas no Artigo 78, da PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
produtos constantes da respectiva Ordem de Lei 8666/93, bem como do Edital desta licitação.
Fornecimento, em conta bancária cuja titularidade 

Testemunhas:
seja a do fornecedor, após a apresentação da nota 1.2. Pela ADJUDICATÁRIA, quando mediante 
fiscal/fatura. solicitação, por escrito, comprovar estar 1 - _______________________
1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo impossibilitada de cumprir as exigências do 
superior a 30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá instrumento convocatório que deu origem ao 2 - _______________________ correção monetária, bem como juros moratórios à 

Registro de Preços; a solicitação da Adjudicatária 
razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

para o cancelamento ou suspensão do preço ATA DE REGISTRO DE PREÇOS calculados proporcional ao tempo em relação ao 
registrado deve ser formulada com antecedência 

atraso verificado.
de 30 dias, facultada ao ADJUDICADOR a PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017 - 2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem 
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ITEM

 

MEDICAMENTO

 

UNIDADE

 

QUANTIDADE

 

 

PREÇO 
UNITÁRIO

 
 
  

30

 

Polivitamínico ( 
Vit.A+D3B1+B2+C+Nicotinamida) 
20ml

 

MARCA: NESH VIT/NUNES FARMA

 
FR

 

3750

  

R$    6,50

 

31 
Polivitamínico ( 
Vit.A+D3B1+B2+C+Nicotinamida) 
30ml

 MARCA: NESH VIT/NUNES FARMA

 

FR  3750   R$    10,49  
34

 

Prometazina 25mg  blíster

 

MARCA: GENERICO/TEUTO

 

CP

 

37500

  

R$  

   

0,07 

 

43

 

Sulfametoxazol + trimetoprima 
susp.oral

 

MARCA: BACSULFAPRIM/SOBRAL

 

FR

 

2250

  

R$     3,00 

 

 



aplicação das penalidades previstas no 000, por sua representante legal, Sra. JOYCE pagamentos serão efetuados e o número do 
instrumento convocatório, caso não aceitas as KELLEN TEIXEIRA DE LIMA LOMBARDI, pedido de compras.
razões do pedido. portadora do R.G. 40.830.000-0 SSP/SP  e CPF V – DAS PENALIDADES

sob o n° 358.186.108-96, acordam proceder, nos 
2. O cancelamento e a suspensão de registro nas 1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo termos da Lei Federal 8.666/93, Decreto 
hipóteses previstas, assegurado à Adjudicatária o 7º da lei Federal nº. 10.520/02 e artigo 87 da lei Municipal n°. 2813/06, observadas as demais 
contraditório e a ampla defesa, serão federal nº. 8.666/93, a Contratada ficará sujeita normas legais aplicáveis do edital do Pregão 
formalizados por despacho da autoridade às seguintes penalidades, garantida a defesa Eletrônico em epígrafe, ficando registrados os 
competente. prévia: preços conforme segue:

3. A comunicação do cancelamento ou 1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem I – DO OBJETO:
suspensão de preço registrado será efetuada de Fornecimento dentro do prazo estabelecido ou 
pessoalmente ou por correspondência com aviso Constitui (em)-se objeto(s) da presente Ata de de recebê-la dentro de sua validade, multa de 
de recebimento, juntando-se comprovante aos Registro de Preços, o eventual fornecimento 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
autos que deram origem ao Registro de Preços. parcelado de medicamentos, sendo: total da Ordem de Fornecimento.

4. O prazo para a suspensão temporária deverá 1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos 
ser estabelecido em cada caso, sendo que, produtos:
enquanto perdurar a suspensão, poderão ser 

1.2.1 - Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% realizadas novas licitações para a aquisição do 
(três décimos por cento), calculada sobre o valor respectivo objeto registrado. 
total da Ordem de Fornecimento, por dia de 

VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS atraso; 

1- O vencimento do prazo de validade da 1.2.2 - A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se 
presente Ata de Registro de Preços não cessa a como inexecução total da obrigação; 
obrigação da Adjudicatária de cumprir os 

1.3 - Pela inexecução total do ajuste, multa de compromissos assumidos e constantes da 
20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ordem Autorização de Fornecimento emitidas dentro da 
de Fornecimento;vigência;

1.3.1 - Aplicadas as multas, a Administração 2- A adjudicadora não se obriga a utilizar a Ata de 
Todos os itens deverão possuir os descontará do primeiro pagamento que fizer à Registro de Preços, se durante sua vigência 
respectivos laudos de análise físico-química e Contratada, após a sua imposição;constatar que os preços registrados estão 
microbiológica (lote a lote), como rege o superiores aos praticados no mercado, nas 
artigo 3º da Lei 9.787/99. 1.4 - As multas previstas não têm caráter mesmas condições estabelecidas no Edital e as 

c o m p e n s a t ó r i o ,  p o r é m  m o r a t ó r i o  e  normas contidas na Lei 8666/93 e suas 
Serão aceitos medicamentos de referência, consequentemente o pagamento delas não alterações posteriores;
genéricos e similares. exime a Contratada da reparação dos eventuais 

danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível 3- Ao assinar o presente documento, a 
II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS venha a acarretar à Administração.ADJUDICATÁRIA fica ciente que deverão ser 

obedecidas as demais condições estabelecidas 
A presente Ata de Registro de Preços terá 2 - Pela recusa de assinar a ata de registro de no respectivo Edital e proposta.
validade de 12 (doze) meses, a contar da preço, multa de 20% (vinte por cento) sobre o 
assinatura. valor total dos itens adjudicados.4- Demais condições são as estabelecidas no 

instrumento editalício que deu origem a esta Ata.
III - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO VI - DA RESCISÃO CONTRATUAL:
LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA E, por estarem justas e contratadas, firmam a 
LICITAÇÃO. 1. O preço registrado poderá ser cancelado ou presente Ata de Registro de Preços, perante as 

suspenso nos seguintes casos:testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins 
1. Os medicamentos serão fornecidos e efeitos de direito.
parceladamente, em atendimento às requisições 1.1. Pelo ADJUDICADOR, quando:______________________________
periódicas escritas, no prazo de 05 (cinco) dias MUNICÍPIO DE PIRACAIA
após o recebimento da requisição.  a) Houver descumprimento, total ou parcial, pela Dr. José Silvino Cintra

Adjudicatária, das condições previstas na Ata de Prefeito Municipal
2 - Correrão por conta da contratada todas as Registro de Preços;_______________________________
despesas de embalagem, seguros, transporte, Q U A L I T Y  M E D I C A L  C O M É R C I O  E  
tributos e encargos trabalhistas e previdenciários b) A Adjudicatária não assinar Ata decorrente do DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
decorrentes do fornecimento. Registro de Preços ou não retirar a Autorização 

de Fornecimento, no prazo estabelecido, sem Testemunhas:
3 - As entregas deverão ser feitas no seguinte justificativa aceitável;1 - _______________________
local: Departamento de Saúde – Rua Jan Antonin 
Bata, 06, Centro, nesta cidade de Piracaia. c) A Adjudicatária não aceitar reduzir o seu preço 2 - _______________________

registrado, na hipótese deste se tornar superior 
IV - DA FORMA DE PAGAMENTO àqueles praticados no mercado;
1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
contados da data da entrega efetiva de todos os d) Por razões de interesse público;
produtos constantes da respectiva Ordem de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017 - 
Fornecimento, em conta bancária cuja PROCESSO N° 460/2017 e) Da liquidação judicial ou extrajudicial, concurso 
titularidade seja a do fornecedor, após a de credores ou falência da Adjudicatária;
apresentação da nota fiscal/fatura. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A 

EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE f) Das demais hipóteses previstas no Artigo 78, da 
1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo MEDICAMENTOS DIVERSOS (II), PARA O Lei 8666/93, bem como do Edital desta licitação.
superior a 30 (trinta) dias, a partir de então, DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
incidirá correção monetária, bem como juros 1.2. Pela ADJUDICATÁRIA, quando mediante DE PIRACAIA-SP/FARMÁCIA MUNICIPAL, 
moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) ao solicitação, por escrito, comprovar estar POR 12 MESES, CONFORME ANEXO.
mês, calculados proporcional ao tempo em impossibilitada de cumprir as exigências do 
relação ao atraso verificado.Aos 17 dias do mês de julho de 2017, o Exmo. Sr. instrumento convocatório que deu origem ao 

Prefeito Municipal, Dr. JOSÉ SILVINO CINTRA, Registro de Preços; a solicitação da Adjudicatária 
2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem brasileiro, casado, CPF nº 187.777.738/29, R.G. para o cancelamento ou suspensão do preço 
incorreções serão devolvidas à Contratada e seu nº 28.816.741-7, residente na Alameda das registrado deve ser formulada com antecedência 
vencimento ocorrerá em 20 (vinte) dias após a Flores, 35, Bairro Boa Vista, em Piracaia/SP e a de 30 dias, facultada ao ADJUDICADOR a 
data de sua apresentação válida.e m p r e s a  C O M E R C I A L  C I R Ú R G I C A aplicação das penalidades previstas no 
3 - As Notas Fiscais referente a entrega do objeto RIOCLARENSE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº instrumento convocatório, caso não aceitas as 
desta l ic i tação deverão ser  emi t idas 67.729.178/0004-91 com sede em PC Emilio razões do pedido.
eletronicamente e constar a indicação do banco, Marconato, nº 1000, Galpão G22, Jaguariúna 
agência e número de conta em que os 2. O cancelamento e a suspensão de registro nas Park Industrial, Jaguariúna – SP, CEP: 13.820-
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ITEM

 

MEDICAMENTO

 

UNIDADE

 

QUANTIDADE

 

 

PREÇO 
UNITÁRIO

 
 
  

2

 

Maleato de enalapril 20mg blíster

 

MARCA: MEDQUIMICA

 

CP

 

112500

  

R$     0,04 

 

9

 

Metronidazol 250mg  blíster

 

MARCA: PRATI DONADUZZI

 

CP

 

15000

  

R$     0,10 

 

12

 

Nimesulida 100mg  blíster

 

MARCA: 

 

GEOLAB

 

CP

 

112500

  

R$     0,06 

 

17

 
Nitrato de miconazol 20 mg/g 
creme vaginal c/60gr + aplic.

 

MARCA: PRATI DONADUZZI

 TB

 

375

  

R$   4,70 

 

26

 
Paracetamol 500mg blíster

 MARCA: HIPOLABOR

 

CP

 
45000

  
R$     0,04 

 
32

 

Prednisona 20mg blíster

 

MARCA: CRISTALIA

 

CP

 

67500

  

R$     0,19 

 

42

 

Sulfadiazina de prata 1% 50g

 

MARCA: 

 

PRATI DONADUZZI

 

TB

 

1500

  

R$     3,68 

 

48

 

Sulfato ferroso sol oral gotas

 

MARCA: HIPOLABOR

 

FR

 

1500

  

R$     0,78 

 

50

 

Varfarina sódica 5mg blíster

 

MARCA: TEUTO

 

CP

 

11250

  

R$     0,12 

 

 



hipóteses previstas, assegurado à Adjudicatária o I – DO OBJETO:
contraditório e a ampla defesa, serão 1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos 
formalizados por despacho da autoridade Constitui (em)-se objeto(s) da presente Ata de produtos:
competente. Registro de Preços, o eventual fornecimento 

parcelado de medicamentos, sendo: 1.2.1 - Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% 
3. A comunicação do cancelamento ou (três décimos por cento), calculada sobre o valor 
suspensão de preço registrado será efetuada total da Ordem de Fornecimento, por dia de 
pessoalmente ou por correspondência com aviso atraso; 
de recebimento, juntando-se comprovante aos 
autos que deram origem ao Registro de Preços.

1.2.2 - A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se 
4. O prazo para a suspensão temporária deverá 

como inexecução total da obrigação; ser estabelecido em cada caso, sendo que, 
enquanto perdurar a suspensão, poderão ser 

1.3 - Pela inexecução total do ajuste, multa de realizadas novas licitações para a aquisição do Todos os itens deverão possuir os 
20% (vinte por cento) sobre o valor total da respectivo objeto registrado. respectivos laudos de análise físico-química 
Ordem de Fornecimento;e microbiológica (lote a lote), como rege o 
1.3.1 - Aplicadas as multas, a Administração VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS artigo 3º da Lei 9.787/99.
descontará do primeiro pagamento que fizer à 
Contratada, após a sua imposição;1- O vencimento do prazo de validade da Serão aceitos medicamentos de referência, 

presente Ata de Registro de Preços não cessa a genéricos e similares.
obrigação da Adjudicatária de cumprir os 1.4 - As multas previstas não têm caráter 
compromissos assumidos e constantes da c o m p e n s a t ó r i o ,  p o r é m  m o r a t ó r i o  e  II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOSAutorização de Fornecimento emitidas dentro da consequentemente o pagamento delas não 
vigência; exime a Contratada da reparação dos eventuais A presente Ata de Registro de Preços terá 

danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível validade de 12 (doze) meses, a contar da 2- A adjudicadora não se obriga a utilizar a Ata de venha a acarretar à Administração.assinatura.Registro de Preços, se durante sua vigência 
constatar que os preços registrados estão 

2 - Pela recusa de assinar a ata de registro de III - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO superiores aos praticados no mercado, nas 
preço, multa de 20% (vinte por cento) sobre o LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA mesmas condições estabelecidas no Edital e as 
valor total dos itens adjudicados.normas contidas na Lei 8666/93 e suas LICITAÇÃO.

alterações posteriores;
VI - DA RESCISÃO CONTRATUAL:1. Os medicamentos serão fornecidos 

3- Ao assinar o presente documento, a parceladamente, em atendimento às requisições 
1. O preço registrado poderá ser cancelado ou ADJUDICATÁRIA fica ciente que deverão ser periódicas escritas, no prazo de 05 (cinco) dias 
suspenso nos seguintes casos:obedecidas as demais condições estabelecidas após o recebimento da requisição.  

no respectivo Edital e proposta.
1.1. Pelo ADJUDICADOR, quando:2 - Correrão por conta da contratada todas as 

4- Demais condições são as estabelecidas no 
despesas de embalagem, seguros, transporte, 

instrumento editalício que deu origem a esta Ata. a) Houver descumprimento, total ou parcial, pela tributos e encargos trabalhistas e previdenciários 
Adjudicatária, das condições previstas na Ata de decorrentes do fornecimento.E, por estarem justas e contratadas, firmam a Registro de Preços;

presente Ata de Registro de Preços, perante as 
3 - As entregas deverão ser feitas no seguinte testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins b) A Adjudicatária não assinar Ata decorrente do local: Departamento de Saúde – Rua Jan Antonin e efeitos de direito. Registro de Preços ou não retirar a Autorização Bata, 06, Centro, nesta cidade de Piracaia.______________________________ de Fornecimento, no prazo estabelecido, sem 

MUNICÍPIO DE PIRACAIA
justificativa aceitável;IV - DA FORMA DE PAGAMENTODr. José Silvino Cintra

1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, Prefeito Municipal
c) A Adjudicatária não aceitar reduzir o seu preço _________________________________________ contados da data da entrega efetiva de todos os 
registrado, na hipótese deste se tornar superior COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA produtos constantes da respectiva Ordem de 
àqueles praticados no mercado;Fornecimento, em conta bancária cuja 

Testemunhas: titularidade seja a do fornecedor, após a 
d) Por razões de interesse público;apresentação da nota fiscal/fatura. 

1 - _______________________
e) Da liquidação judicial ou extrajudicial, 1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo 

2 - _______________________ concurso de credores ou falência da superior a 30 (trinta) dias, a partir de então, 
Adjudicatária;incidirá correção monetária, bem como juros 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) ao 
f) Das demais hipóteses previstas no Artigo 78, da mês, calculados proporcional ao tempo em 
Lei 8666/93, bem como do Edital desta licitação.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017 - relação ao atraso verificado.

PROCESSO N° 460/2017
1.2. Pela ADJUDICATÁRIA, quando mediante 2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem 
solicitação, por escrito, comprovar estar OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 
impossibilitada de cumprir as exigências do EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE vencimento ocorrerá em 20 (vinte) dias após a 

MEDICAMENTOS DIVERSOS (II), PARA O instrumento convocatório que deu origem ao data de sua apresentação válida.
DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO Registro de Preços; a solicitação da Adjudicatária 
DE PIRACAIA-SP/FARMÁCIA MUNICIPAL, para o cancelamento ou suspensão do preço 3 - As Notas Fiscais referente a entrega do objeto 
POR 12 MESES, CONFORME ANEXO. registrado deve ser formulada com antecedência desta l ic i tação deverão ser  emit idas 

de 30 dias, facultada ao ADJUDICADOR a eletronicamente e constar a indicação do banco, 
Aos 18 dias do mês de julho de 2017, o Exmo. Sr. aplicação das penalidades previstas no agência e número de conta em que os 
Prefeito Municipal, Dr. JOSÉ SILVINO CINTRA, instrumento convocatório, caso não aceitas as pagamentos serão efetuados e o número do brasileiro, casado, CPF nº 187.777.738/29, R.G. razões do pedido.pedido de compras.nº 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, 35, Bairro Boa Vista, em Piracaia/SP e a 2. O cancelamento e a suspensão de registro nas V – DAS PENALIDADESempresa SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA hipóteses previstas, assegurado à Adjudicatária 
DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ o contraditório e a ampla defesa, serão 1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo sob o nº 00.203.590/0001-50 com sede à Rua 

formalizados por despacho da autoridade 7º da lei Federal nº. 10.520/02 e artigo 87 da lei João Pedro de Alcântara, nº 135, Cachoeirinha-
competente.federal nº. 8.666/93, a Contratada ficará sujeita RS, CEP: 94920-330 por sua representante legal, 

Sra. DENISE MARY CANTO DA FONSECA, às seguintes penalidades, garantida a defesa 
3. A comunicação do cancelamento ou portadora do R.G. 602.802.779-2  e CPF sob o n° prévia: 
suspensão de preço registrado será efetuada 502.088.960-15, acordam proceder, nos termos 
pessoalmente ou por correspondência com aviso da Lei Federal 8.666/93, Decreto Municipal n°. 1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem 
de recebimento, juntando-se comprovante aos 2813/06, observadas as demais normas legais de Fornecimento dentro do prazo estabelecido 
autos que deram origem ao Registro de Preços.aplicáveis do edital do Pregão Eletrônico em ou de recebê-la dentro de sua validade, multa de 

epígrafe, ficando registrados os preços conforme 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
4. O prazo para a suspensão temporária deverá segue: total da Ordem de Fornecimento.
ser estabelecido em cada caso, sendo que, 
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ITEM

 

MEDICAMENTO

 

UNIDADE

 

QUANTIDADE

 

 

PREÇO 
UNITÁRIO

 
 
  

85
 Prednisona 20mg blíster

 
MARCA: NEO QUIMICA CP

 
22500

  
R$     0,29 

 

94

 

Sul.neomicina 5mg/g+bacitracina 
250UI/g pomada 15g

 

MARCA: SOBRAL

 

TB

 

1250

  

R$     1,62 

 106

 

Vitaminas e sais minerais  blíster

 

MARCA: VITAMED

 

CP

 

20000

  

R$     0,179 

 

 



enquanto perdurar a suspensão, poderão ser Todos os itens deverão possuir os 
realizadas novas licitações para a aquisição do respectivos laudos de análise físico-química e 1.4 - As multas previstas não têm caráter 
respectivo objeto registrado. microbiológica (lote a lote), como rege o artigo c o m p e n s a t ó r i o ,  p o r é m  m o r a t ó r i o  e  

3º da Lei 9.787/99. consequentemente o pagamento delas não 
VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS exime a Contratada da reparação dos eventuais 

Serão aceitos medicamentos de referência, danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível 
genéricos e similares. venha a acarretar à Administração.1- O vencimento do prazo de validade da presente 

2 - Pela recusa de assinar a ata de registro de Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação 
preço, multa de 20% (vinte por cento) sobre o da Adjudicatária de cumprir os compromissos II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
valor total dos itens adjudicados.assumidos e constantes da Autorização de 

Fornecimento emitidas dentro da vigência; VI - DA RESCISÃO CONTRATUAL:A presente Ata de Registro de Preços terá 
validade de 12 (doze) meses, a contar da 

2- A adjudicadora não se obriga a utilizar a Ata de assinatura. 1. O preço registrado poderá ser cancelado ou 
Registro de Preços, se durante sua vigência suspenso nos seguintes casos:
constatar que os preços registrados estão III - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO 
superiores aos praticados no mercado, nas 1.1. Pelo ADJUDICADOR, quando:LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 
mesmas condições estabelecidas no Edital e as LICITAÇÃO.
normas contidas na Lei 8666/93 e suas alterações a) Houver descumprimento, total ou parcial, pela 
posteriores; 1. Os medicamentos serão fornecidos Adjudicatária, das condições previstas na Ata de 

parceladamente, em atendimento às requisições Registro de Preços;
3- Ao assinar o presente documento, a periódicas escritas, no prazo de 05 (cinco) dias 
ADJUDICATÁRIA fica ciente que deverão ser após o recebimento da requisição.  b) A Adjudicatária não assinar Ata decorrente do 
obedecidas as demais condições estabelecidas Registro de Preços ou não retirar a Autorização de 
no respectivo Edital e proposta. 2 - Correrão por conta da contratada todas as Fornecimento, no prazo estabelecido, sem 

despesas de embalagem, seguros, transporte, justificativa aceitável;
4- Demais condições são as estabelecidas no tributos e encargos trabalhistas e previdenciários 
instrumento editalício que deu origem a esta Ata. decorrentes do fornecimento. c) A Adjudicatária não aceitar reduzir o seu preço 

registrado, na hipótese deste se tornar superior 
E, por estarem justas e contratadas, firmam a àqueles praticados no mercado;3 - As entregas deverão ser feitas no seguinte 
presente Ata de Registro de Preços, perante as local: Departamento de Saúde – Rua Jan Antonin 
testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins Bata, 06, Centro, nesta cidade de Piracaia. d) Por razões de interesse público;
e efeitos de direito.
________________________________ IV - DA FORMA DE PAGAMENTO e) Da liquidação judicial ou extrajudicial, concurso 
MUNICÍPIO DE PIRACAIA 1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, de credores ou falência da Adjudicatária;
Dr. José Silvino Cintra contados da data da entrega efetiva de todos os 
Prefeito Municipal produtos constantes da respectiva Ordem de f) Das demais hipóteses previstas no Artigo 78, da 
_________________________________ Fornecimento, em conta bancária cuja Lei 8666/93, bem como do Edital desta licitação.
SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE titularidade seja a do fornecedor, após a 
MEDICAMENTOS LTDA apresentação da nota fiscal/fatura. 1.2. Pela ADJUDICATÁRIA, quando mediante 

1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo solicitação, por escrito, comprovar estar 
superior a 30 (trinta) dias, a partir de então, Testemunhas: impossibilitada de cumprir as exigências do 
incidirá correção monetária, bem como juros instrumento convocatório que deu origem ao 
moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) ao 1 - _______________________ Registro de Preços; a solicitação da Adjudicatária 
mês, calculados proporcional ao tempo em para o cancelamento ou suspensão do preço 
relação ao atraso verificado. registrado deve ser formulada com antecedência 2 - _______________________
2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem de 30 dias, facultada ao ADJUDICADOR a 
incorreções serão devolvidas à Contratada e seu aplicação das penalidades previstas no ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
vencimento ocorrerá em 20 (vinte) dias após a instrumento convocatório, caso não aceitas as 
data de sua apresentação válida. razões do pedido.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017 - 
3 - As Notas Fiscais referente a entrega do objeto PROCESSO N° 460/2017
desta l ic i tação deverão ser  emi t idas 2. O cancelamento e a suspensão de registro nas 
eletronicamente e constar a indicação do banco, hipóteses previstas, assegurado à Adjudicatária o OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A 
agência e número de conta em que os contraditório e a ampla defesa, serão EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
pagamentos serão efetuados e o número do formalizados por despacho da autoridade MEDICAMENTOS DIVERSOS (II), PARA O 
pedido de compras. competente.DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
V – DAS PENALIDADESDE PIRACAIA-SP/FARMÁCIA MUNICIPAL, 

3. A comunicação do cancelamento ou suspensão POR 12 MESES, CONFORME ANEXO.
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo de preço registrado será efetuada pessoalmente 

Aos 17 dias do mês de julho de 2017, o Exmo. Sr. 7º da lei Federal nº. 10.520/02 e artigo 87 da lei ou por correspondência com aviso de 
Prefeito Municipal, Dr. JOSÉ SILVINO CINTRA, federal nº. 8.666/93, a Contratada ficará sujeita às recebimento, juntando-se comprovante aos autos 
brasileiro, casado, CPF nº 187.777.738/29, R.G. seguintes penalidades, garantida a defesa prévia: que deram origem ao Registro de Preços.
nº 28.816.741-7, residente na Alameda das 
Flores, 35, Bairro Boa Vista, em Piracaia/SP e a 1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem 4. O prazo para a suspensão temporária deverá 
empresa CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA, inscrita de Fornecimento dentro do prazo estabelecido ou ser estabelecido em cada caso, sendo que, 
no CNPJ sob o nº 55.309.074/0001-04 com sede de recebê-la dentro de sua validade, multa de enquanto perdurar a suspensão, poderão ser 
à Rodovia Geraldo Scavone, nº 2300, Galpões 23 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor realizadas novas licitações para a aquisição do 
e 24 Cond Califórnia Center, Rio Comprido, total da Ordem de Fornecimento. respectivo objeto registrado. 
Jacareí-SP, CEP: 12.305-900 por sua 
r e p r e s e n t a n t e  l e g a l ,  S r .  L E A N D R O  1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
BUSTAMANTE RIBEIRO, portador do R.G. produtos:
43.672.050-4 SSP/SP  e CPF sob o n° 1- O vencimento do prazo de validade da presente 
365.650.528-40, acordam proceder, nos termos 1.2.1 - Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação 
da Lei Federal 8.666/93, Decreto Municipal n°. (três décimos por cento), calculada sobre o valor da Adjudicatária de cumprir os compromissos 
2813/06, observadas as demais normas legais total da Ordem de Fornecimento, por dia de assumidos e constantes da Autorização de 
aplicáveis do edital do Pregão Eletrônico em atraso; Fornecimento emitidas dentro da vigência;
epígrafe, ficando registrados os preços conforme 
segue: 1.2.2 - A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se 2- A adjudicadora não se obriga a utilizar a Ata de 

como inexecução total da obrigação; Registro de Preços, se durante sua vigência 
I – DO OBJETO: constatar que os preços registrados estão 

1.3 - Pela inexecução total do ajuste, multa de superiores aos praticados no mercado, nas 
Constitui (em)-se objeto(s) da presente Ata de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ordem mesmas condições estabelecidas no Edital e as 
Registro de Preços, o eventual fornecimento de Fornecimento; normas contidas na Lei 8666/93 e suas alterações 
parcelado de medicamentos, sendo: posteriores;

1.3.1 - Aplicadas as multas, a Administração 
descontará do primeiro pagamento que fizer à 3- Ao assinar o presente documento, a 
Contratada, após a sua imposição; ADJUDICATÁRIA fica ciente que deverão ser 
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ITEM

 

MEDICAMENTO

 

UNIDADE

 

QUANTIDADE

 

 

PREÇO 
UNITÁRIO

 
 
  

6

 

Mesilato de doxazo sina 
2mg blíster

 
MARCA: EUROFARMA

 

CP

 

45000

  

R$     0,09 
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obedecidas as demais condições estabelecidas À Diretoria Geral Administrativa para as servidora municipal Renata Suyama da Silva, 
no respectivo Edital e proposta. providências legais cabíveis. Recepcionista, Matrícula 104, no período de 24 

Câmara Municipal de Piracaia, em 27 de junho de julho a 02 de agosto de 2017.
4- Demais condições são as estabelecidas no de 2017. Dê-se conhecimento à interessada. 
instrumento editalício que deu origem a esta Ata. GLAUCO VINICIUS FERREIRA GODOY – À Diretoria Geral Administrativa para as 

Presidente providências legais cabíveis.
E, por estarem justas e contratadas, firmam a Câmara Municipal de Piracaia, em 17 de julho de 
presente Ata de Registro de Preços, perante as PORTARIA N.º 16/2017 2017.
testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins GLAUCO VINICIUS FERREIRA GODOY, GLAUCO VINICIUS FERREIRA GODOY – 
e efeitos de direito. Presidente da Câmara Municipal de Piracaia, no Presidente
_______________________________ uso das suas atribuições legais,
MUNICÍPIO DE PIRACAIA RESOLVE: PORTARIA N.º 20/2017
Dr. José Silvino Cintra CONCEDER, nos termos do artigo 26, inciso VII, GLAUCO VINICIUS FERREIRA GODOY, 
Prefeito Municipal alínea “a” do Regimento Interno do Poder Presidente da Câmara Municipal de Piracaia, no 

Legislativo, 20 (vinte) dias de férias, referente ao _________________________________ uso das suas atribuições legais,
período aquisitivo de 04/06/2016 a 03/06/2017, CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA RESOLVE:
ao servidor municipal Evaldo de Almeida, CONCEDER, nos termos do artigo 26, inciso VII, 
Procurador do Legislativo, Matrícula 50, no Testemunhas: alínea “a” do Regimento Interno do Poder 
período de 03 de julho a 22 de julho de 2017. Legislativo, 10 (dez) dias de férias, referente ao 
Dê-se conhecimento ao interessado. 1 - _______________________ período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016, 
À Diretoria Geral Administrativa para as ao servidor municipal Clóvis Pinheiro, Motorista, 
providências legais cabíveis. Matrícula 56, no período de 24 de julho a 02 de 2 - _______________________ 
Câmara Municipal de Piracaia, em 27 de junho agosto de 2017.
de 2017. Dê-se conhecimento ao interessado. JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM 
GLAUCO VINICIUS FERREIRA GODOY – À Diretoria Geral Administrativa para as CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS
Presidente providências legais cabíveis.

Câmara Municipal de Piracaia, em 17 de julho de Dr. JOSÉ SILVINO CINTRA, Prefeito do 
PORTARIA N.º 17/2017 2017.Município de Piracaia, no uso de suas atribuições 
Dispõe sobre: Adicional de Tempo de Serviço.legais vem a público informar, a quem possa GLAUCO VINICIUS FERREIRA GODOY – 
Considerando que a servidora municipal Mônica interessar a quebra da Ordem Cronológica de Presidente
Nascimento de Souza Fernandes, nomeada em Pagamento, segundo justificativas abaixo:
04 de junho de 2002, para o cargo de provimento A ordem cronológica é instituto previsto em Lei e PORTARIA N.º 21/2017
efetivo de Recepcionista, Matrícula 48, tendo que vincula a Administração Pública a efetuar os GLAUCO VINICIUS FERREIRA GODOY, 
completado 15 anos de efetivo exercício em 04 pagamentos aos fornecedores em conformidade Presidente da Câmara Municipal de Piracaia, no 
de junho de 2017;com a exigibilidade dos créditos que se uso das suas atribuições legais,
GLAUCO VINICIUS FERREIRA GODOY, apresentem ao pagamento. RESOLVE:
Presidente da Câmara Municipal de Piracaia, Tal instituto, no que tange ao pagamento de CONCEDER, nos termos do artigo 26, inciso VII, 
Estado de São Paulo, no uso das suas contratos administrativos, está previsto no art. 5º alínea “a” do Regimento Interno do Poder 
atribuições legais,da Lei 8.666/93 e em atendimento ao art. 5º da Legislativo, 20 (vinte) dias de férias, referente ao 
RESOLVE:referida lei, justifica a quebra da ordem período aquisitivo de 04/06/2016 a 03/06/2017, à 
CONCEDER, nos termos do artigo 108, §§ 1º e cronológica para pagamento dos fornecedores servidora municipal Juliana Quelho Pecoraro 
2º, da Lei Complementar nº 75/2011, Adicional abaixo relacionados: Basilio da Silva, Oficial Legislativa, Matrícula 47, 
por Tempo de Serviço (3º qüinqüênio), à COOPERPIRA COOP AUTONOMOS TRANSP no período de 31 de julho a 19 de agosto de 2017.
servidora municipal.PASS PIRACAIA referente a parte da nota fiscal Dê-se conhecimento à interessada. 
Dê-se conhecimento à interessada. nº. 257, datada de 30/06/2017 no valor total de À Diretoria Geral Administrativa para as 
À Diretoria Geral Administrativa para as R$ 326.727,40 (trezentos e vinte e seis mil providências legais cabíveis.
providências legais cabíveis.setecentos e vinte e sete reais e quarenta Câmara Municipal de Piracaia, em 17 de julho de 
Câmara Municipal de Piracaia, em 03 de julho de centavos). 2017.
2017.O pagamento das referidas notas fiscais de GLAUCO VINICIUS FERREIRA GODOY - 
GLAUCO VINICIUS FERREIRA GODOY - forma antecipada se justifica pelo fato de se tratar Presidente
Presidentede despesas inadiáveis e imprescindíveis ao 

prosseguimento das ações governamentais, 
bem como de serviços essenciais e PORTARIA N.º 18/2017
indispensáveis para o andamento dos trabalhos Dispõe sobre: Adicional de Tempo de Serviço.
desta Prefeitura, serviços esses que também Considerando que a servidora municipal Marcelo 
atuam direta e indiretamente na saúde com Tadeu de Souza, nomeado em 04 de junho de 
fornecimento de medicamentos, educação e no 2002, para o cargo de provimento efetivo de 
bem estar das pessoas, tratando ainda de Auxiliar Legislativo, Matrícula 49, tendo 
fornecimento de combustíveis, publicidade dos completado 15 anos de efetivo exercício em 04 
atos oficiais, motivos pelo quais justifico a quebra de junho de 2017;
da ordem cronológica para pagamento dos GLAUCO VINICIUS FERREIRA GODOY, 
fornecedores identificados. Presidente da Câmara Municipal de Piracaia, 
Tendo em vista o acima justificado, assino a Estado de São Paulo, no uso das suas 
presente para que a mesma surta os efeitos atribuições legais,
jurídicos e legais, devendo ser efetuado o RESOLVE:
referido pagamento e as publicações CONCEDER, nos termos do artigo 108, §§ 1º e 
necessárias. 2º, da Lei Complementar nº 75/2011, Adicional 
Piracaia, 19 de julho de 2017. por Tempo de Serviço (3º qüinqüênio), ao 
Dr. José Silvino Cintra - Prefeito Municipal servidor municipal.

Dê-se conhecimento ao interessado. 
À Diretoria Geral Administrativa para as 

“ATOS DO PODER LEGISLATIVO” providências legais cabíveis.
Câmara Municipal de Piracaia, em 03 de julho de 

PORTARIA N.º 15/2017 2017.
GLAUCO VINICIUS FERREIRA GODOY, GLAUCO VINICIUS FERREIRA GODOY – 
Presidente da Câmara Municipal de Piracaia, no Presidente
uso das suas atribuições legais,
RESOLVE: PORTARIA N.º 19/2017
CONCEDER, nos termos do artigo 26, inciso VII, GLAUCO VINICIUS FERREIRA GODOY, 
alínea “a” do Regimento Interno do Poder Presidente da Câmara Municipal de Piracaia, no 
Legislativo, 20 (vinte) dias de férias, referente ao uso das suas atribuições legais,
período aquisitivo de 04/06/2016 a 03/06/2017, à RESOLVE:
servidora municipal Mônica Nascimento de CONCEDER, nos termos do artigo 26, inciso VII, 
Souza Fernandes, Recepcionista, Matrícula 48, alínea “a” do Regimento Interno do Poder 
no período de 03 de julho a 22 de julho de 2017. Legislativo, 10 (dez) dias de férias, referente ao 
Dê-se conhecimento ao interessado. período aquisitivo de 15/01/2016 a 14/01/2017, à 
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