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PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA 

AUTARQUIA MUNICIPAL – SAÚDE-IS 

Folha de informação nº_______ 
 
Do Processo Administrativo nº. I – 18786/2013   em ___/ ___/ ___ (a)______________ 
 

DESPACHO 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 111/AMS – IS/2013 
Processo Administrativo nº.  I - 18786/2013 
Tipo: Menor preço unitário por item. 
 
OBJETO:  Registro de preço para aquisição de medicamentos diversos, obedecidas às 
especificações técnicas constantes no Anexo I do edital. 
 
I - No exercício das atribuições a mim conferida por Portaria, com fundamento na Lei Federal nº 
8.666/93 e demais normas complementares e Lei Federal nº. 10.520/02, HOMOLOGO, para que 
produza efeitos legais, a decisão alcançada pela Comissão Permanente de Licitações, constante da 
Ata de fls. 575 a 582. 
 
II – ADJUDICO o item do certame (01) - Ácidos Graxos Essenciais – 100ml, no valor unitário de 
R$ 3,89 (três reais e oitenta e nove centavos) à empresa LM FARMA INDÚSTRIA E COMÉCIO 
S.A., CNPJ: 57.532.343/0001-14 ; e os itens do certame (04) - Brometo de Ipratrópio 0,025ml, no 
valor unitário de R$ 0,95 (noventa e cinco centavos); (05) - Brometo N-Butilescopalamina 
10mg/ml, no valor unitário de R$ 3,12 (três reais e doze centavos); (06) - Brometo de Fenoterol 
5,0mg/ml, no valor unitário de R$ 3,05 (três reais e cinco centavos); (07) - Bromoprida 4mg/ml, 
no valor unitário de R$ 1,53 (um real e cinquenta e três centavos); (10) - Cloridrato de Pilocarpina 
2%, no valor unitário de R$ 20,50 (vinte reais e cinquenta centavos); (12) - Dexametasona 0,1% - 
creme 10g, no valor unitário de R$ 0,91 (noventa e um centavos); (13) - Dexclorfeniramina 
2mg/5ml, no valor unitário de R$ 1,37 (um real e trinta e sete centavos); (14) - Dimenidrato 
25mg+Piridoxina 5mg, no valor unitário de R$ 3,64 (três reais e sessenta e quatro centavos); (15) 
- Dimeticona 75mg/ml, no valor unitário de R$ 1,00 (um real); (16) - Dipirona Sódica 500mg/ml, 
no valor unitário de R$ 0,95 (noventa e cinco centavos); (19) - Domperidona 1mg/ml, no valor 
unitário de R$ 14,50 (catorze reais e cinquenta centavos); (23) - Atropina sulfato 0,25mg/ml, no 
valor unitário de R$ 0,35 (trinta e cinco centavos); (28) - Dexametasona 4mg/ml solução 
injetável – 2,5ml, no valor unitário de R$ 2,10 (dois reais e dez centavos); (29) - Dobutamina 
cloridrato 250mg/ml – ampola 20ml, no valor unitário de R$ 4,15 (quatro reais e quinze 
centavos); (30) - Dopamina Cloridrato 50mg – ampola 10ml, no valor unitário de R$ 1,22 (um 
real e vinte e dois centavos); (31) - Enantato de norestirona 50mg+valerato de estradiol 5mg – 
solução injetável, no valor unitário de R$ 8,10 (oito reais e dez centavos); (32) - Epinefrina 
1mg/ml – solução injetável, no valor unitário de R$ 1,71 (um real e setenta e um centavos); (33) - 
Fitomenadiona 10mg/ml – solução injetável (INTRAMUSCULAR), no valor unitário de R$ 3,13 
(três reais e treze centavos); (35) - Azitromicina 500mg, no valor unitário de R$ 0,67 (sessenta e 
sete centavos); (37) - Doxicilina 100mg, no valor unitário de R$ 0,14 (catorze centavos); (39) - 
Ivermectina 6mg, no valor unitário de R$ 0,80 (oitenta centavos); (40) - Mebendazol 100mg, no 
valor unitário de R$ 0,05 (cinco centavos); (42) - Sulfadiazina 500mg, no valor unitário de R$ 0,16 
(dezesseis centavos); (43) - Metronidazol 100mg/g – creme vaginal 50g, no valor unitário de R$ 
5,55 (cinco reais e cinquenta e cinco centavos); (44) - Ácido ascórbico 500mg/ml – solução 
injetável, no valor unitário de R$ 0,95 (noventa e cinco centavos); à empresa QUALITY MEDICAL 
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA , CNPJ: 07.118.264/0001-93, 
onerando a dotação nº. 33.90.30.17, despesa 16, órgão 18.20.00, conforme fl.  do processo de 
compras.  
 
III – Os itens do certame: (02) - Atropina colírio 1%; (03) - Brometo de Tiotrópio 2,5mcg; (08) - 
Budesonida 0,25mg/ml; (09) - Cloreto de sódio + benzalcônio 0,9%; (11) - ; Cloridrato de 
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Pilocarpina 4%; (17) - Dipropinato Beclometasona 250mcg/dosespray; (18) - Dipropinato 
Beclometasona 50mcg / dose spray; (20) - Dorzolamida 20mg; (21) - Acetato de 
medroxiprogesterona 150mg – solução injetável; (22) - Atracúrio, besilato 10mg/ml – 
ampola 2,5ml; (24) - Brometo de pancurônio 4mg/2ml – solução injetável; (25) - Bupivacaina 
0,5% + glicose, pesada hiperbárica sem epinefrina – solução injetável – 4ml; (26) – 
Bupivacaina 5mg sem vasoconstritor – solução injetável – 20ml; (27) - Cloridrato de 
Verapamil 5mg/2ml – solução injetável; (34) - Furosemida 20mg/2ml – solução injetável – 
ampola 2ml; (36) - Cloranfenicol 250mg; (38) - Eritromicina 250mg; (41) - Pirimetamina 
25mg; (45) - Hidroxicobalamina 1500mcg- solução injetável intramuscular; (46) - Metoprolol 
tartarato 1mg/ml – solução injetável e (47) - Fenitoina 100mg/5ml – suspensão oral, foram 
FRACASSADOS . 
 
IV - Ao Setor de Suprimentos, determino nova pesquisa de preços dos itens fracas sados, e 
posterior à abertura de novo certame . 
 
V – Publique–se na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. 
 
 
 
 
 

Itapecerica da Serra, 19 de fevereiro de 2014. 
 
 
 
 
 
 

Dra. Maria Dalva Amim dos Santos 
Superintendente 


