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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAl DE SANTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE OE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO OE PREÇOS N» 021/202100 PREGÃO ELETRONICO N» 019/2021
A SECRETARIA OE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA. com sede na Avenida Flavio RIbelfO Coutinho. S/N, Centro, Santa

Rita/PB,inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n» 08.694.222/0001-63, neste ato representado pelo Secretário Luciano Correia Carneiro, do CPF n®
339.800.471-72, Carteira de Identidade n» 4518235-SSP/P8, considerando o Julgamento da llcitaçáo na modalidade de pregSo, na forma
eletrônica, n« 019/2021, processo administrativo n.® 070/2021, RESOLVE registrar os preços dajs) empresais) indlcada(s) e qualificada(s)
fwsta ATA, de acordo com a classificação por eia(s) alcançada(s) e na(s) quantidadels) cotada(s), atendendo as condições previstas no
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações; Decreto Federal n® 3.555,

de 08 de Agosto de 2000; Lei Complementar n® 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal n« 7.892, de 23 de janeiro de 2013; Lei
Complementar 147/2014; Decreto Federai n 8.538 de 05 de outubro de 2015; Decreto n? 9.488 de 31 de agosto de 2018; Decreto Federal
n* 10.024 de 20 de setembro de 2019, c em conformidade comas disposições a seguir:
L 00 OBJETO.

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual REGISTRO OE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
INSERIDOS NA RELAÇÃO NACIONAL OE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA {RENAME), PARA
ATENDER A SECRETARIA Dc SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, especificado(s) no(s) item{ns) do Termo de Referência, anexo do

edital de Pregão n® 019/2021,que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS.ESPEQHCAÇÕESE QUANTITATIVOS.

2.1, O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade,fomecedorjes)e as demais condições ofertadas najs) proposla{s)sSo
as que seguem:

EMPRESA:AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTOA

CNPJi 65.817.900/0001-71
TEL:(1913S73-7300
VALOR UNITÁRIO

E-MAJU aRloneiaBlon.com.br t> a»loflfiaBlonmedliamentos.com.fa

DESCRIÇÃO

ITENS

09

GLICAZIOA

60MG,

COMPRIMIDO

LIBERAÇÃO

MARCA

QUANT. UNID.

SERVIER

30.000

R$8.700,00

R$ 0,29

Comp.

VALORTOTAL

PROLONGADA

VALOR TOTAL: R$ 8.700,00

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3,1. A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido
de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico n®
019/2021, parte integrante do presente instrumento de compromisso. Apresente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá
ser utilizada:

3.1.1. Pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, que também é o órgão gerenciador responsável
pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento
programa.

3.1.2. Por órgãos ou entidades da administração pública,observadas as disposições do Pregão Eletrônico n® 019/2021,que fizerem
adesão 3 esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador e observando o Art. 22. parágrafo 3* e parágrafo 4*,
Inciso II do Decreto n® 9.488 de 31 de agosto de 2018.
4. VAUDADEDAATA.

4.1. Avalidade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses,a partir da sua publicação, não podendo ser prorrogada.
5. REVISÃO ECANtrELAMENTO.

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em Intenralos não superiores a 180{cento e oitenta) djas, a fim de
verificar se ainda são vantajosos os preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência dc eventual redução dos preços praticados no mercado o^à^f^to que
eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s)fornecedorfes).
EROS
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5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente,a Administração convpcará
o[s) íornecedor(cs) para negoci3r(em)a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
5.4. O fornecedor que nSo aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado ot>servará a classificação
original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor nâo puder cumprir o compromisso, o órgio
gerenciador poderá:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido,caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento,e sem aplicação
da penalidade se confírmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
5.6. Não havendo êxito nas negociações,o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCEIADO QUANDO:
5.7.1. C}escumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou Instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justifícativa
aceitável;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador
eórgão(s] partlclpanie(s}.

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos Itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O CANCELAMENTO 00 REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORjyiiaOU

FORÇA MAIOR,QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS;
5.9.1. Por razão de interesse público; ou

dcTj
r

5.9.2. A pedido do fornecedor.
6. OASPENAUDAOES.

6.1. O descumprímcnto da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.2. é da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactu»
registro de preço (art. Sv, inciso X, do Decreto n> 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento

contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6^. Parágrafo
único, do Decreto n» 7.892/2013).
6.3. O órgão participante deverá comunicar aoórgãogerenciadorqualquerdas ocorrências previstas no art.20doOecretonP7.892/2013,
dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
7. CONDIÇÕES GERAIS.
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

7.2. í vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1> do
art.65 da Lei n® 8.6G6/93, nos termos do art. 12,§ie do Decreto n» 7892/13.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com
preços iguais ao do iicitame vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4® do Decreto n.
7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado,a presente Ata foi lavrada depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

SANTA RITA/PB,02 DE JUNHO DE 2021.

LUCIANO COTREíAC^NEIRO
RepresentanteJegaLdoÕfgão gerenciador

EROS CARRAROl^^í
25391270880

AGLON COMERCIO E REPRESÍnTACOES LTDA
representantels) legal(ls} do(s) fornecedor(s} regístrado{s)
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARtTA

COMISSAO PERMANENTE DE UOTAÇAO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N> 021/Z021 DO PREGAO aETRONICO N» 019/2Ó21
A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, com sede na Avenida Flavio Ribeiro Coutinho, S/N, Centro, Santa

Rita/PB, inscrítola) no CNPJ/MF sob o ns 08.694.2Z2/0001-63, neste ato representado pelo Secretário Luciano Correia Carneiro, do CPF n»

339.800.471-72, Carteira de Identidade n« 4S18235-SSP/PB, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, ns 019/2021, processo administrativo n.t 070/2021. RESOLVE registrar os preços da{s) empresa(s)indicada(s)e qualifiC3da(s)

nesta ATA, de acordo com a classificação por elajs) alcançadaís] e nã{s) quantidade{s} cotada{s), atendendo as condições previstas no
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993e suas alterações; Decreto Federal n> 3.55S,
de 06 de Agosto de 2000; Lei Complementar n> 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal n9 7.892, de 23 de janeiro de 2013; Lei
Complementar 147/2014; Decreto Federal n 8.538 de 06 de outubro tíe 201S; Deaeto ns 9.488 de 31 de agosto de 2018; Decreto Federal
n* 10.024 de 20 de setembro de 2019,e em conformidade com as disposições a seguir:
1. 00 OBJETO.

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

INSERIDOS NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS 00 COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNOA FARMACÊUTICA (RENAMEj, PARA
ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE 00 MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, especlficado{s) no(s) Item(ns) do Termo de Referência, anexo do
edital de Pregão n> 019/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,independentemente de transcrição.
■M-

2. DOS PREÇOS,ESPEanCAÇÕESE QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor{es) e as demais condições ofertadas na{s) proposta(s) são
as que seguem:
EMPRESA: DROGAFONTE LTDA

CNPJ: 0R.77B.201/00O1-7B

..-i . -i
TEU: (8112102-1^0/(8118102-1606/(81) 8102-1819
UNID.
VALOR UNITÁRIO
OUANT.
MARCA

E-MAIL contabI1ldadeiS>drosa{onte.com.br

DESOIICÃG

ITENS

02

03

AMOXICILINA 250MG/5ML PO P/ SUSP ORAL - FRS
60ML

VALOR TOTAL

18.000

Frasco

R$2,40

R$ 43.200,00

SANDOZ (SP]

12.000

Frasco

R$8,9S

R$ 107.400,00

PRATI DONAD

6.000

Frasco

R$S.90

R$35.400,00

saooo

Comp.

R$0,22

R$ 6.600,0)

PRATIDONAO

m

AMOXICILINA * CLAVULONATO DE POTÁSSIO

50MG/ML + 12.S MG/ML SUSPENSÃO ORAL
OS

AZITROMICINASUSPENSÃO ORAL

(PR)
08

GUCAZIDA

30MG,

COMPRIMIDO

PROLONGADA

UBERAÇÃO

SUN
PARMACEUTIC

VAIOR TOTAU R$ 192.61X1.00

3. oaadesAoAataoeregistrodepreços.

3.1. A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido
de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de ilcUaçSo que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico n>
019/2021, parte Integrante do presente Instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá
ser utilizada:

3.1.1. Pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, que também é o órgão gerenciador responsável
pela administração e controle desta Ala, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento
programa.

3.1.2. Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Eletrônico n< 019/2021, que fizerem
adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador e observando o Art. 22, parágrafo 3* e parágrafo 4*,
Inciso 11 do Decreto ns 9.488 de 31 de agosto de 2018.

4. VAUDADfrOAATA.

_

4.1. Avalidade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a panir da sua publicação, não podendo ser

y
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s. RnnsAoEowaiAMENTO.

•
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5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente,em Intervalos nio superiores a 180{cento e olienlaNWjfíti
verificar se ainda sio vantajosos os preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registradas poderáo ser revistos em decorrência de eventual reduçSo dos preços praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao[s)fornecedorfes).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará
o(s)fornecedorles) para negociar|em} a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao vaior praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercada observará a classificação
original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,o órgão
gerenciador poderá:

5.5.1. Uberar o fornecedor do compromisso assumido,caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento,c sem aplicação
da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentadas; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações,o órgão gerenciador deverá procederá revogação desta ata de registro de preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O REGISraO 00 FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO;
5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou Instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançandoo órgãogerenciador
e órgãols) particlpante[s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, S.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTC DE CASO FORTUITO OU
FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
5.9.2. A pedido do fornecedor.
6. OASPENAUOAOES.

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de
registro de preço (art. S®. inciso X, do Decreto n« 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6V, Parágrafo
único, do Decreto nv 7.892/2013).

6.3. O órgão participante deverá comunicarão órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nP 7.892/2013,
dada a necessidade de Instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor,
7. CONDIÇÕES GERAIS.

:

V *'

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência,ANEXO AO EDITAL

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços. Inclusive o acréscimo de que trata o §!< do
art.65 da Lei nv 8.666/93, nos termos do art. 12,§1* do Decreto ns 7892/13.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos iícitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com
preços iguais ao do licitante vencedor do certame,será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art 11, §4* do Decreto n.
7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado,a presente Ata foi lavrada depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

SANTA RITA/PB,02 DE JUNHO DE 2021.

LUCIANO CORUlACAR^iRO
Representante legdfocrorgãtfgerenciadar
DROGAFONTE

Auin»doaefemiiagiulpij«
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DROGAFONTE LTDA

representantels) tegal(is] do(s) fornecedor(s) registrado(sJ
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUMCtPAL DE SANTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LIOTAÇAO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N> 021/M2100 PREGÃO EIETRONICO NftÓ19/2Cm
A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, com sede na Avenida Fíavio Ribeiro Coutinho, S/N, Centro, Santa

Rita/PB, lnscriio(3) no CNPi/MF sob o na 08.694.222/0001-63, neste ato representado pelo Secretário Luciano Correia Carneiro, do CPF na

339.800.471-72, Carteira de Identidade m 4516235-SSP/PB, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eietrônica, n'019/2021, processo administrativo n.s 070/2021, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indlcada{s)e gualiricada(s)

nesta ATA, de acordo com a classificação por cla{s) aicançada(s) e na(s) quanüdade(s) cotada{s), atendendo as condições previstas no
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na lei ns 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações; Decreto Federa!

3.355,

de 08 de Agosto de 2000; Lei Complementar nv 123,de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal n< 7.892, de 23 de janeiro de 2013; Lei
Complementar 147/2014; Decreto Federal n 8.538 de 06 de outubro de 2015; Decreto ne 9.488 de 31 de agosto de 2018; Decreto Federai
n* 10.024 de 20 de setembro de 2019, e em conformidade com as disposições a seguir:
1 OOOBJETO.

;

-

r

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual REGISTRO DE PREÇOSVISANOO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
INSERIDOS NA RELAÇÃO NAOCNAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (RENAME), PARA
ATENDER A SECRETARIA DE SA|)DE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, especificadols) no(5} item(ns)do Termo de Referência, anexo do

editai de Pregão ns 019/2021,que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS,ESPEaFICAÇÕESE QUANTITATIVOS.

•

-

'

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade,fornecedorfes)e as demais condições ofertadas na(s] proposta(s)sSo
as que seguem;

EMPRESAiCIRURGICAMONTEBELLOLTDA
CNPJ:08.674.752/0001-40

TELS Í8H 3035-9050/(81)3035-9052/(81)3094-0444

E-MAIU lidtacaol6)clruelreamontebe]lacom.br

12

MARCA

QUANT.

UNID.

VITAMEDIC

12.000

Comp.

DESCRIÇÃO

ITENS

IVERMECTINA 6 MG

VALORTOTAL

VALOR UNITÁRIO
R$0,74

R$ 8.880,00

VALOR TOTAL: R$ 8.880,00

3. daadesAoAataderegistrodepreços.

.: J.

3.1. A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido

de Compra,serio o^ervadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico n>
019/2021, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá
ser utilizada:

3.1.1. Pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, que também é o õrgão gerenciador responsável
pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento
programa.

3.1.2. Por órgãos ou entidades da administração pública,observadas as disposições do Pregão Eletrônico nc 019/2021,que fizerem
adcjao a esta Ata. mediante a consulta e a anuência do órgSo gerenciador e observando o Art. 22, parágrafo 3'e parágrafo 4*,

inciso II do Decreto n!9.488 de 31 de agosto de 2018.
4. VAUOADEDAATA.

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses,a partir da sua publicação, não podendo ser prorrogada.
5. REVISÃO ECANCEUU4ENT0.

5.1. AAdmInIstração realizará pesquisa de mercado periodicamente,em intervalos náo superiores a 180(cento e oitenta) dias, a fim de
verificar se ainda são vantajosos os preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados th/mercado ou de fato que
eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s)fomecedor(eL).
5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo supervenlente-aAdmlrilstração convocará

o(s) forneccdor(es) para negociarfem)a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

( W\
\\\

S.4. O fornecedor que nâo aceitar redutir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do rampromisso assumido, sem
aplicação de penalidade.
S.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores tfe mercado observará a classificação
originai.

5.5> Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,o órgão
gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento,e som aplicação
da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações,o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:
5.7.1. Oescumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justifícativa
aceitável;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;ou
5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador
e órgâojs] participantefs].

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.L, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO I
FORÇA MAtOR,QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA,OEVIDAMEffTE COMPROVADOS £ JUSTIFICADOS;

5.9.1. Por razão de interesse público; ou
5.9.2. A pedido do fornecedor.
6. OASPENAUDADES.

6.1. o descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuac
registro de preço {art. 5», inciso X, do Decreto ns 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser rei,
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6e, Parágrafo
único, do Decreto ns 7.892/2013).

6.3. Oórgãopartícipantedeverá comunicarão órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas noart.20do Decreto ne 7.892/2013,
dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
7. CONDIÇÕES GERAtS.

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, penalidades c demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL

7.2. £ vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,inclusive o acréscimo de que trata o § 1^ do
an.65 da Lei nS 8.666/93, nos termos do art. 12, §1# do Decreto n'7892/13.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos llcitanies que aceitarem cotar os bens ou serviços com
preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nostermos do art. 11,§4!do Decreto n.
7.892. de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada depois de lida e achada em ordem,vai assinada pelas partes.

SANTA RITA/P8,02 DE JUNHO DE 2021.

LuÀaNO COXEIA AMjÍeíRQ

Representantejggat do ^gão gerenciador
MIRELA DA FONTE

OUVÉIRA:68548583Aa7|
CIRÚRGICA MQNTE8ELL0 LTOA

represenuntefs]legal(ís) do(s)fornecedor(s) registrado(s)

-r>|

f^l

Pd

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

comissAo permanente de licitaçAg

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N» 021/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO N» 019/2021
A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, com sede na Avenida Flavlo Ribeiro Coullnho, S/N, l^ntro, Santa

Rita/PB, inscritola) no CNPJ/MF sob o n® 0S.694.222/OO01-63, neste ato representado pelo Secretário Luciano Correia Carneiro, do CPF n«
339.800.471-72, Carteira de Identidade n® 4S18235-SSP/PB, considerando o juigamento da iicitaçâo rta modalidade de pregão, na forma
eletrônica, n® 019/2021. processo administrativo n.® 070/2021, RESOLVE registrar cs preços da(s) empresais) indlcada(s) e qualificadais)
nesta ATA, de acordo com a classificação por eiais) aicançadais) e na{s) quanlidade($) cotada(s), atendendo as condições previstas no
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações; Decreto Federal n® 3.555,
de 08 de Agosto de 2000; Lei Complementar n® 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal n< 7.892, de 23 de janeiro de 2013; Lei
Complementar 147/2014; Decreto Federal n 8.538 de 06 de outubro de 2015; Decreto n® 9.488 de 31 de agosto de 2018; Decreto Federal
n* 10.024 de 20 de setembro de 2019,e em conformidade com as disposições a seguir:
L DOOBIETO.

•

.lí,.

'V

.'V

1.1. A presente Ata tem por objeto o re^stro de preços para a eventual REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
INSERIDOS NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO OA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (RENAME), PARA
ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE 00 MUNIOPIO DE SANTA RITA/PB,especiflcadois) no(s) itemjns)do Termo de Referência, anexo do
edital de Pregão n® 019/2021,que é parte Integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora. Independentemente de transcrição.

2. DOSPRE^S,ESPEaFlCAÇÔESEQUAMTITATíyOS.

<-

^

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade,farnecedor(es)e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s)sSo
as que seguem:

EMPRESA: NAQONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREU

!
•

CNPJ:18.588.224/0001-21
AwU. p narImakSnMamilatLcom

E-MAILS Mftnwal

DESCRIÇÃO

MARCA

DINITRATO DE ISOSORBÍOA SMG. COMPRIMIDO

EMS

ITENS

06

TEL:18413025-9397/(8413025-9692
VALOR UNITÁRIO
QUANT.
UNID.
12.000

Comprimido

1

VALOR TOTAL

R$ 4.560,00

R$038

SUBLINGUAL

VALOR TOTAL: R$ 4.560,00

3. DAApESÃOÃATADEREGiSTRO.OEPRE^ .,

.«isti---,

^

3.1. A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido
de Compra,serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico n®
019/2021, parte Integrante do presente Instrumento de compromisso.A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá
ser utilizada:

3.1.1. Pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, que também é o órgão gerenciador responsável
pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no res(^ctlvo orçamento
programa.

3.1.2. Por órgãos ou entidades da administração pública,observadas as disposições do Pregão Eletrônico n® 019/2021,que Tizerem
adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador e observando o Art 22, parágrafo 3* e parágrafo 4*,
inciso II do Decreto n® 9.488 de 31 de agosto de 2018.
4. VAUOADEDAATA.

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses,a partir da sua publicação, não podendo ser prorrogada.
5. REVISÃO E CANCELAMENTO.

<

'

5.1. A Administração reaiizará pesquisa de mercado periodicamente,em Intervalos não superiores a 180(cenU e oitenta] dias, a fim de
vcrlflcar se ainda são vantajosos os preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pratlcaçi
eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negoclaçÕesjuntoao{s)fomec

cado ou de fato que
MARIADA-.

CONCEICM^^r
MOURA

NASCIM6NTS

_

Os'
023241414SB»^.

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente,a Administração convocará
o{s)forneeedorfes) para negociar(em)a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
5.4. O fornecedor que n3o aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação
original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,o órgão
gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,caso a comunicação ocorra antes do pedido defornecimento,e sem aplicação
da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados: e
5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociaçdes,o órgão gerenciador deverá proceder á revogação desta ata de registro de preços,adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.7. O flEGISntO 00 FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:
5.7.1. Descumprir as condiçSes da ata de registro de preços;
5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;ou
5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,alcançando o órgão gerenciador
e órgãois) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE. DECORRENTE DE CASO FOf
FORÇA MAIOR,QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA. DEViDAMENTC COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:

5.9.1. Por razão de Interesse público; ou
5J.2. A pedido do fornecedor.

6. DASPENAUDADES.

. ...

-iiir.

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Editai.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuadò>
registro de preço (art. S', inciso X, do Decreto n> 7.692/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeit

contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art.6*,Parágrafo
único, do Decreto n« 7.892/2013).

6.3. O órgão participante deverá comunicar aoórgãogerencladorquaiquerdas ocorrências previstas no art.20do Decreto n* 7.892/2013,
dada a necessidade de Instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. C0NDIÇÕE5QEBA1S.. .

.. .

' v,:

'-'r

, ,

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL

7.2. é vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços. Inclusive o acréscimo de que trata o § 1< do
art.65 da Lei n« 8.666/93, nos termos do art. 12.§1» do Decreto n® 7892/13.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos iicitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com
preços iguais ao do licitante vencedor do certame,será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11,§49 do Decreto n.
7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado,a presente Ata foi lavrada depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

SANTA RUA/PB,02 DE JUNHO DE 2021.

LUCIÁNO ÇPft^A C^NEIRO
Representante legal do órgão gerenciador

NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI

representante(s) legal{lsj do(s]fornecedor(s)registradofs)
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ESTADO OA PARAIbA
PBÊfEITURA MUNIQPAl DE SANTA RUA

COMISSÃO PERMANENTE OE UQTAÇÃO
ATADEREGISntOOE PREÇOS N» 021/2021 DO P«E6toELETBOWCOH« 019/2021

A SECRETARIA DÊ SAUOf DA PREfEITURA MUNlClPM DE SANTA RUA, rom «de na Avenlod fliivio

j^ ^

Rito/PB,inicrico(a|ro CNPI/MF sob o n» 08.694.ZZ2/C001-63, neste ato representado pelo Secretario
f
339.800,471-72, Carteira de Identidade ní 4518235-SSP/PB, considerando a joipnrento da
^
e «uálilIcadaU»
e-etrõn:ca, n» 019/2021, processo administrativo n.» 070/2021. RESOLVE registrar os piemos
'"f

nesta ATa! de a-.o-dc ccm a classi^icaç5e por ela[s) alc.n-adals) e nais)
Fede"-'3 55^^
edital, sujenando-se as partes ás rtormas constantes na Lei n® 8.666. de 21 de jjnho e p.!'"f ,7 oca ri#! 73 rte ianeTO de 2013-

de 08,le ASMO de !000; lei Complemente, nP ,23. de IA d.

°f''1°'íí'/ í d'

de

Complementar 147/2014; Decreto Federal n 8.S38 de 06 de outubro de 2015; Decreto n® 9.488 de 31 de agosto de 2U1B, uec
n' 10.074 de 20 de setembro ds 2019. e em conformidade com ss disposições a segun
1. 00 OBJETO.

1.1. A presente Ata tem poroü)eto o reg.stro de preços para

''daSiSiÍa ÍarSSW
(rSaMÊ),PARA
Referência, anevo dO

IN^IOOS NA RELAÇÃO NAOCNAL OE MEDICAMENTOS 00 COMPONENTE BASIM OA AKISTEN
ATENDER A SECRETARIA DE 5AÚ0Ê DO MUNICÍPIO DE SANTA RUA/PB, especificado s

^

de transcrição.

edil.ll da Pregão 019/2021, que é parte integrante desta Ata,assim como a proposta ve c

.

P

í DOS PREÇOS,ESPECIFICAÇÕES EaUANTUATtVOS.

2.1. o d..(0,de»..»do. d,.,pnc,l,n.çd.t d.dblnto..

lom.Cdofel."d.m.d .onditde,o,.«.d..«W pro,=...|.|tâd

as Giic seguem;

EMPRESA: NNMED - DISTRIBUIÇÃO.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO OE MEDICAMENTOS LTDJ^
• CNPl:lS.Z18.561/0001-39
CNPl:lS.Z18.561/0001-39

c.Mftii - urinifiin.nnmgdfigmaii.eom e mntabliTredeptwnruiP^ftfiaifíiWFtFQmtfrÊ
2315
DESCRIÇÃO

UENS !
04

07
13

AZUROMIONA SOOlulG

tVIARCA

tci - IArI 33*^7317/ <83> 8322-7312/ (83) 3341-

QUANT.

•<

I ONID. '
' i.m/so
VAIQR inJiTÃBin
UNITÁRIO I VALOR TOTAL
RS IZS.000,00

100.000

Comp. i

R5

Z.000

Comp. 1

R$0,33

RS 060,00

12.000

Comp.

R$0.31

RS 3.720.00

PHARIAB

FINAS7ERIDA 5MG.COMPRIMIDO

TEUTO

MESILATÒ OE 00XAZ05INA4M6

EUROFARMA

: VALOR TOTAL: R$ 129,380,00

3. DAAOESÃOÃATADEREGISTROOEPREÇOS.

3.1. A rada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente

ri»
O,mora. serão observadas as díusuias e condições constantes dtj Editai de kiiaçâo que ^ P""
019/7071,partelmcErartcdoores6rteinítrumentodecompromi5SO.Aore5enteAtadeRe8ist
o 'ç ,durante soa vigência podará
.da administração e controle desu Ata. -emesentada oeia sua estiuia.a o.ganlratKrnal dermiüa no rt-sper.i.vo o.çameruo

STotórcsos OU entidade; da administração pública, observadas as dísoosiCOes <Jo

Eleirõnicc

nUctóo a .«a ASn, nwdian» n r.viiuira G 3 anuência do órp.io gerenciador e observando o Art. 22. parágrafo 3 e paragra o .
nciso II do Decreto n? 9.488 de 31 de agosto de 201E.

4. VAUDAOE DA ATA.

4.1. A validade da Au de Registro dc Preços sofá rle :2 meses.3 partir de sua publicação. n5o podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO.
""í \
5.1.
realuará pesquisa
mercado periodicamente,
verifutaiA Administração
se ainda S3a variajosos
os preçosderegistrados
nesia Ata. em intervalos nSo superiores a 18D (cenlo\e oltWta)
T jjdias. a fitn^

5.2. Os preços regtsuados poderão ser revUlus em decortènda dç eventual reduçlo dos preços praticados no mercado ou de fa q
eleve c custo do objeto registrado, cabendo í Administração promover as negociaçõesjunto at)(s)fornecetíoriesj.

5.3.
üuarrdo o preço registrado tomar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superverticntc,a Admirtistraçaa cortvccara
cis)iotnecedo((eíiparan5Eoci8r(em)3ieduçàobospreçosaosvatoteiprflticaflospeiomercaiJo.
5.4. O fornecedor que nio acenar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado se.d liberado do compromrsso assumido, se
anii-^aíao
fornecedores oiie aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado obse-vara a dassificaçao

5.5^'Zdo o preço de mercado lornar-se supertor aos preços registrados e o fornecedor nSo puder cumprir o compromisso,o drglo

^'Ts.füSfotornecedor do cornprorn,ssoassum,do.casoacornu..kaíao ocorraan.es do pedido de rornecimerrto.esemaprrcaçio
03 pcrralidade sc confirmada a veracuJade dos motivos o comprovantes apresentados; e
5.5.2. ConvocarosdemaisfomecedoresparaasjegurariBualoportunldadedeflêBOCiaçao.

5.6. Não haverrdo é.to nas negociações,o orgão gerenciador deverá proceder i revogação desta ala de registro de preços,.dotando as
medidas catuveís paia obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O RCOlSTRO 00 rOftNECEDOn SEnÂCANCEUSDO QUANDO;'
5.7.1. Oescumprirascpndtçôesdaataderegisirodeproços;

i.. ..m ,>iiirf.cjiiva

5.7.2. Ndu rc-ii-at a nota de empenho ou instrumento equivalente ro praro estabslecido pela Administração, se

sí.T Náu acenar reduzir o seu preçu registrado, na h.põtese deste se tomar superior àqueles praticados no

5.7.d. Sofrer sonção administrativa cujo eferto torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o orgao gerenc
é CfgSo(s) f.articipante(s).

•

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas rws itens 5,7.1. 5,7.2 e 5.7.4 sera tormai.zado por tíespacno 4o o-gao
5.9. o CANCEIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE. DECORRENTE DE CAS^
fOaÇAMA10H.QUEPReJUOIQU£OCUrvtPRIMENTOOAATA.DEVIOAMENTECOMPROVAOO&£JUSTlFICAD05;
gvienciador. assegurado o contraditório e a ampla defesa-

5.9.1. Por raz3o rie interesse püblicoi ou
5.9.2. A pedido do fcrnecodor.
6. DASPENAUOADES.

6.1. O descomprimi-nto da Ala d« Registro de Pieços ensejará aplicação cas penalidades estabelecidas i>o Ediul.

6.2. f da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimemo tio pactu3l

registro tle preço (an. 5f, inciso x, do Decreto ns 7.892/2013), exceio nas hipóteses em que o descumprimento dis
contratações cos Órgãos participantes, uso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art.6«.Par gra o
ún CO. üo Decreto n' 7.892,'2013)-

6.3. Cl úigSo pan clpanie deverá comunicar ao orgao gerenciador qualquer oas ocorrências previstas no atl.20do Decreto ní 7.892/2013.
dada a necessidade de inssgraçâo de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
7. C0NDIÇÚE5 GERAIS.

7.1. As condiçSos e»-iais liu fotrecirtsento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da
CO fcíAQCédof ífigiMfado. penalidades e demais coí^rfj^âes do ajusíe,encontram-se definidos no Termo de Referência. ANbX

^

7.2. í vedado efetuar sciéscirros nos quantitativos íiiodos nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § l« do
art.65 (Ia Lei n« 8.656/93, nos termos do art. 1», §1» do Decreto n« 7892/13.

7.3. A i-tfl de realização da sessão pública co pregão, contendo a relação dos licitantes que aceiurem cotar os bens ou serviços com

preços iguais ao do iicitante vencedor do certame,seta anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos doart. 11.§4'do Decie.o n
Z.8S2, de 20!4.

Para fnirwii« validade do pactuado,a presente Ata foi lavrada depois de lida e achada em ordem vai assinada pelas partes.
SANTA RITA/PB. 02 DP JUNHO 0£ 2021

LUcílÇNO CorfREl/cAÁNEIRO
Representante Cegfil ^úrgão gerenciador
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SAIBAM quantos virem este Público instrumento de Procuração que aos sete dias

s
O. X

de janeiro do ano de dois mi! e vinte e um (07/01/2021). nesta cidade de Campina Grande, Estódo da
Paraíba, perante mim, NELÍA MELLO LUCAS - Substituta, compareceu como OUTOR^NTE^ A

Firma- NNMED - DISTRIBUIÇÃO. IMPORTACÃn E EXPQRTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA,
com sede á Rua Major Belmiro n." 200 - Bairro do São José, nesta cidade de Campina Grande
_ PB devidamente Inscrita no CNPJ sob n." 15.218.561/0001-39; neste ato representada por seu
'^Sócio-Adminlstrador NEILTON NEVES DOS SANTOS, brasileiro, casado, empresáno, r^ldente
e domiciliado à Rua Paulo de Frontim n.» 382 - Apt- 1102 - Bairro

Campina Grande - PB. portador de RG n. " 1.252.530-SSP/PB, CPF(MF) n.-» 675.637.594-68.
■ , devidamente reconhecido pelos documentos públicos de identificação exibida a
®^

ele me foi dito que nomeia e constitui como sua bastante procuradora: KARLA COUTO MAiA^
brasileira, solteira, administradora, residente e domiciliada à Rua Arnaldo deAlbuquerqw n.^
' 240 bairro do Alto Branco, nesta cidade de Campina Grande - PB, portador de RG n.
J 1.425.666-SSP/PB. CPF(MF) n.» 691.651.494-91; A quem confere amplos, Oe^is e ilimitados
poderes com o fim especifico de REPRESENTAR A FIRMA
CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS. PROCESSO DE LICITAÇÕES E/OU TOMADA DE PREÇOS,

CARTA CONVITE. PREGÃO PRESENCIAL, inclusive assinar CONTRATOS, ju^ as
Repartições Públicas Federais. Estaduais, Municipais, Autárquicas. Empresa Publica. Privada
e Particular, e dennais órgãos onde com esta se apresentar, bem como assinar propc^tas.
participar de licitações, concorrências, tomadas de preços, carta convite, pregões pr^nciats, fazer

vistorias, impugnar ações, interpor recursos, renunciar o direito de recurso, discordar de valores,
apresentar, juntar e retirar documentos, abdicar recursos, sentenças, prestar declarações e
informações, termos, declarações, requisições, foimulários, petições, recibos, requenmentos. assinar
cartas de credenciamento e demais outras, recoirer sentença, assistir audfência, ajuizar
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^ taxas e emolumentos, requerer, recorrer, nomear procuradores, impugnar, podendo ainda formular
ofertas de lances de preços as propostas apresentadas em pregões de quaisquer espécies, enfim,
cumpnr e satisfazer exigências e tudo promover, praticar, requerer e assinar o que for preciso para o
fiel cumprimento do presente mandato, inclusive subst^lecer, A presente procuração tem
validade fixada por 01 (um) ano a contar desta data. Selo Digital: AKP93070-L8G4 - Consulte a

>
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i %

?!

autenticidade em https://selodig'ital.^pb.jus.br. Assim o disse © dou fé. A pedido das paites lavrei este
Instrumento que lhes sendo lido, outorgou, aceitou e assinou serxlo dispensadas a presença e a
assinabjra de testemunhas, de acordo com o Art. 1° do Provimento n. ® 03^ da Conegedoria Geral da

Justiça deste Estado. E eu, NEUA MELLO LUCAS - Substituta do 6® Oficio de Notas, su^ew e
assino em público e raso que uso. Aos sete dias do mte de janeiro de dpíS''mífe vinte e um.
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da Justiça
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REPÚBLICA FB^VMÍVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAIbA
CARTÓRIO AZEVÈDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMSRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMBaO EÒBITOS E PRIVATIVODECASAMSíTOS,
IMTWDIÇÔES ETUTaAS DA COMARCA DE JOAO
PB5»3A
Av. Epiiâcn Ffessoa. 1145 Bairro aos Esiados 58030-00, João Ftessoa FB
Tei.;(83) 3244-5404 I Fax:(83) 3244-5484
htlp:/^ww.a2evedobastos,not.br
E-mail. carlorlo@azevedoba8los.nol.br

DKLARAÇÃO06 SBWIÇO DE AIJTSíTICAÇAO DI(3TAL

D Bel. vaiher Azevêdo de Mrarrda Cavalcanti, Oficaí do -^ir,«.o Reglslro CM de Nasciniontos e ObKos e
com atribuição de aulonttcar o reconhecer firmas Oa Comarca de João FVssoa Capital do Estado da Paraba.em vrrlude Lei, etc...

®

DEOARA.wa os devidos lUts de direito que, o docun^n.o em anexo tíenliffcado rndivklua^me em cada Côdflo de Autenlicação Wal'oü na relerida

/^luértca.for autenticado de acordo comas Legislações e normas vigentes'.
OEOARO

«»,para ,a,»»....nspa.ãpc».s.gar.nça

Pa lod» >»

htip8:/'oorregedoria.I|pb.jus.br/solo-dlaiial/

A autenticação digital do documento faz prove de que. ne data e hora em que ele foi realizada, e
p^ftTRTACÂO DE MffiCAM&4T0S LTOA linrta 00530 d« um documenlo com as mesmas caractereíicas que foram reprod z

P

"««rAÇiO E EXTORTAÇÍO DE MEDCAMENTOS 111» a ,.span..»«a«.. Ono.s<plps»a. patt

idoneidadô do documento apresentado a este Canõno.

feia nFOARACAO 'oi eiTilida em08/01/2021 07:53:04(hora local) através do sistema de aotenilcaçáo digitai do Carlôrlo Azevêtío ^«'osjle acordo
romo Ari. 1° 10" e seus 88 1" e 2" da Ittf» 2200/2001, conx) tarTOém. o documento eleitônico autenticado coolendo o Cerllftcado
d

«LIS bL.» „?dl,á.ísL«,i dP.,a»n,. a .rapr.a, NN»ED «BTRIBUIÇAO MPORTAÇAO E ERPORTAçAO DE «mlCAMENTOS

LTDA ou ao CarlOro pelo endoiaço da e-mai autonUca@azevodoba8tos,noLbr

IB Inforr» o Codigo da Aulent/caçâo D/gilal.,

F^rs mfortTteçÕes mais detalhadas deste ato. acesse o site
|

Esla Declaração e vaWa por tempo Indeterminado a está disponwel para consulta em nosso site.

■Còdtoo de Autenticação Digital: 92460701218650459562-1 3 92460701218850459552-2

, »

,n=,pni8 i,.! fe iafluai

'Leglílações Vigentes: Lei Federal n» 6.035/94, Le. Federal n" 10.406/2002, Medida Provisóran" 2200/2001, Lei Federal n 13,105/2015,
8.721/2008. Lei fe tadual o" 10.132/2013 e Movimento C6J N' 003/2014.
^ referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL
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ESTADO DA PARAIbA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE OE UOTAÇÃO
ATA DE REGISTRO OE PREÇOS N< 021/202100 PREGÃO ELETRÔNICO Ni 019/2021
A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, com sede na Avenida Flavio Ribeiro Coutinho, S/N, Centro, Santa
Rita/PB, inscrito[a) no CNPI/MF sob o n* OS.694.222/0001-63. neste ato representado pelo Secretário Luciano Correia Carneiro, do CPF nR

339.800.471-72, Carteira de Identidade n» 4518235-SSP/PB, considerando o Julgamento da íícitaç3o na modalidade de pregSo, na forma
eletrônica. n9 019/2021, processo administrativo n.e 070/2021, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e quaiincada(s)
nesta ATA, de acorda com a classificação por eia(s) aícançada(s} e na{s) quantidadels) cotada(s), atendendo as condições previstas no
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na lei n> 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações; Decreto Federal nt 3.S55,
de 08 de Agosto de 2000; Lei Complementar ns 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federai nt 7.892, de 23 de janeiro de 2013; Lei

Complementar 147/2014; Decreto Federal n 8.538 de 06 de outubro de 2015; Decreto n® 9.488 de 31 de agosto de 2018; Decreto Federal
n' 10.024 de 20 de setembro de 2019, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DOOBJETO.,""

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual REGISTRO OE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
INSERIDOS NA RELAÇÃO NAOONAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÃSICO DA ASSISTÊNOA FARMACÊUTICA (RENAMEj, PARA
ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, especificado(s) no|s) itemlns) do Termo de Referência, anexo do
edital de Pregão n« 019/2021, que é parte Integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES EQUM4TITATIV0S.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) s3o
as que seguem:

EMPRESA: PHARMAFLUS LTDA

CNPJ: 03.817.043/(X)01-S2
E-MAIL: Dharmaolü$dlstrlbuldora<8hotman.com

10

TEL.: (87) 3838-1652/ (87) 3838-4210
VALOR UNITARIO
QUANT.
UNID.

VALOR TOTAL

DESCRIÇÃO

MARCA

HEPARINA SÚDÍCA 5000UI/ML - SML FRASCO

BLAU (SP)

2000

lUtipola

R$ 25,46

R$50.920,00

TEUTO(GO)

30.000

Cápsula

R$0,24

R$7.200,00

ITENS

AMPOLA

14

NITROFURANTOlNA lOOMG

VAU3R TOTAL: R$ 58.120,00

3. daaoesAoAataderegistrodepreços.

-

'

3.1. A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido
de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico n®
019/2021, parte Integrante do presente Instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá
ser utilizada:

3.1.1. Pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, que também é o órgão gerenciador responsável
pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura oi^anizacianai definida no respectivo orçamento
programa.

3.1.2. Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as duposições do Pregão Eletrônico n® 019/2021, que fizerem

adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador e observando o Art. 22, parágrafo 3' e parágrafo 4*,
Inciso II do Decreta n® 9.488 de 31 de agosto de 2018.
4. VAUDADEDAATA.

"

'

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua publicação, não podendo ser prorrogada.
5. REVISÃOECANCELAMENTO.
JOSEPH
DOMINGOS DA

.

SiLVA!i2SSi7s 3.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) çias, a çm de
verificar se ainda são vantajosos OS preços registrados nesta Ata.

dguiponsEPH 5.Z. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercaqo oir.de fátp que
OD401úO$Dli

CMocmiMA)
isâ35S'0no'

»
»
eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações
juntor ao(s)
fornecedorles).

7

I

r
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5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente,a Administração convocará
o(s)fornecedor{es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados peio mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade.

S.4.1. Aordem de classificação dosfornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos vaiores de mercado observará a classificação
original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,o órgão
gerenciador poderá:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido,caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento,e sem aplicação
da penalidade se confirmada a veracidade dos motives e comprovantes apresentados: e
5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações,o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.7. O REGiSTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços:

5.7.2. Não retirar a nota de empenha ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitávei:

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueies praticados no mercado; ou
5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador
e órgão(s] participantels).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens S.7,1, S.7.2 e S.7.4 será formaiizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O CANCÊtAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE,DECORRENTE OE CAK
FORÇA fvtAiOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA. DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
5.9.2. A pedido do fornecedor.
6. DAS PEN/UJDADES.

%

6.1. 0 descumprimenio da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Editai.
6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado i

registro de preço (art. 5», inciso X, do Decreto nfi 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade(art. 6*, Parágrafo
único, do Decreto nv 7.892/2013].

6.3. O órgão participante deverá comunicarão órgão gerenciador qualquer das ocorrêticias previstas no art. 20do Decreto n> 7.892/2013,
dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS.

^

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAI.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, Inclusive o acréscimo de que trata o § 19 do
art. 55 da Lei ns 8.666/93, nos termos do art. 12,§1» do Decreto n® 7892/13.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos iicitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com
preços iguais ao do licitante vencedor do certame,será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11,§4t do Decreto n,
7.g92, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado,a presente Ata foi lavrada depois de ilda e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

SANTA RITA/PB,02 DE JUNHO DE 2021.

LUCIANO CORitEl^yCARy^0

Representante 1e^.^o^rBãa gerenciador
JOSEPH DOMINGOS pcímbihdomimgos
DA

DASUMMISSIISMOt

SILVA:12S51759«I4
PHARMAPLUS LTDA

representantels)legalfis] do(s) fornecedorfs] registrado(5)

ü,

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N" 021/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2021.

PREGÃO ELETRÔNICO N® 019/2021. 1.0 - DO OBJETIVO. REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO
DE MEDICAMENTOS INSERIDOS NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (RENÃME), PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
SANTA RITA/PB. 2.0 - DO RESULTADO. - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ:

65.817.900/0001-71 - Valor R$: 8.700,00. - DROGAFONTE LTDA - CNPJ: 08.778.201/0001-26
Valor RS: 192.600,00. - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - CNPJ: 08.674.752/0001-40 - Valor

RS: 8.880,00. - NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - CNPJ: 18.588.224/0001-21 Valor RS: 4.560,00. - NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS
LTDA - CNPJ: 15.218.561/0001-39 - Valor RS: 129.380,00. - PHARMAPLUS LTDA - CNPJ:
03.817.043/0001-52 - Valor RS: 58.120,00. Publique-se e cumpra-se. Santa Rita - PB, 02

de junho de 2021. LUCIANO CORREIA CARNEIRO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

'r/>
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Criado pela Lei Municipal n» 1.524/2013, Publicada no DOE n'01, Ano 01, de 01/04/2013.

MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PARAÍBA
ANO 09

NS1500

PÁGINA 1

Segunda-Feira,07 de junho de 2021

PB, 02 de junho de 2021. LUCANO CORREIA
CARNEIRO ■ SECRETÁRIO MUNICIPAL DE

PODER EXECUTIVO

SAÚDE

Secretaria de Administração
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

PREGÃO ELETRÔNICO N"028/2021
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°

Toma público que fará realizar através da Pregoeira Oficial

124/2020

e Equipe de Apoio,sediada na RUA VIRGÍNIO VELOSO
BORGES,S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA,

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 075/2020
DISPENSA DE MOTIVO N» 020/2020

CENTRO,SANTA RITA, PB ■ CEP 58300-270, is 09:00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE

horas do dia 21 de junho de 2021, por meio do site

SANTA

www.ponaídccompraspubíicas.com.br,
licitação
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO
DE

KITS

DE

TESTES RÁPIDOS PARA

ENFRENTAMENTO

DA

COVID-19

O

PARA

RITA, ATRAVÉS

CONTRATADA:

DA

EDLEUDA

DE

SECRETARIA
OLIVEIRA

HOLANDA LINS
CPF; 277.399,964-91

OBJETO: I^NOVAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 12

.\TENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. Recursos: previstos

(DOZE) MESES DO CONTRATO N" 124/2020,

no orçamento vigente. Fundamento legal; Lei Federal n"

PARA
O
FUNCIONAMENTO DO
CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PMSR,

10.520/02 c subsidiariamente a Lei Federal n" 8.666/93; Lei

Complementar n° 123/06; Decreto Federal n° 5,450/05;
Decreto Federal n° 10,024 de 20 de setembro de 2019, e

legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores
das referidas nomias. Informações; no horário das 08:00 as
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail:
r)rnsrDregaoeletTonico/áiiimail.com.

Edital:

httos://licitacoes.sanlarita.nb.gov.br

/caleuoria-^editais:

REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART.57, INCISO II, DA
LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES
POSTERIORES
DATA DA ASSINATURA: 17/05/2021

JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA CRUZ

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E GESTÃO

www.tce.Db.gov.bn v.n^v.nonaldecompraspüblicas.com.br

t Instituto dePrê^^çia do* Municípid

Santa Rila/PB,07 de junho de 2021,
Valquiria Silva de Araújo
Prcgocira/PMSR

EXTRATO DE CONTRATO
Processo administrativo n°: 9448/2021

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N"

Contratada: ELIONALDO ANTONIO GUEDES DO

021/2021.

NASCIMENTO FILHO
CNPJ: 13,903.543/0001-60

PROCESSO

AD.VnMSTRATIVO

N"

070/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N"019/2021. 1.0 DO OBJETIVO.REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A

Fundamentação legal: Ari. 25, II, combinado com o art

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INSERIDOS NA

13, JII, da Lei Federal n" 8.666/93.

RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS DO

Vigência: O presente contrato terá vigência,com validade e

COMPONENTE

ASSISTÊNCIA

eficácia legal após a respectiva publicação no Diário Oficial

FARMACÊUTICA (RENAME), PARA ATENDER A

Eletrônico do Município, e vencimento no ato da
realização dos serviços.
Finalidade/Objeto do contrato: Consertos e reparos em ar
condicionados, em nome do Instituto de Previdência do
Município dc Santa Rita-IPREV/SR.

BÁSICO

DA

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA
RITA/PB. 2.0 - DO RESULTADO. - AGLON
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LIDA • CNPJ:

65.817.900/0001-7!

-

Valor

RS:

8.700,00.

-

DROGAFONTE LTDA - CNPJ;08.778.201/0001-26

Valor R$; 192,600,00, • CIRÚRGICA MONTEBELLO

Unidade

LTDA - CNPJ:08,674.752/0001-40 - Valor RS: 8,880,00. NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO

PREVIDÊNCIA SOCIAL -IPREVSR

EÍRELI-CNPJ: 18,588,224/0001-21 -Valor RS: 4.560,00.
- NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPQRTACAG E

09.122.2109.2004 Manutenção
das
Atividades
Adminisiroiivas - IPREVSR
Elemento de despesa:33.90.39
Aplicações de despesas: Outros seivicas de terceiros
Pessoa jurídica

EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ;

15.218,561/0001-39

-

Valor

RS:

129.380.00.

•

PHARMAPLUS LTDA - CNPJ: 03.817.043/0001-52 -

Valor RS: 58.120,00. Publique-se e cumpra-se. Santa Rita -

Orçamentária. 02.011 - INSTITUTO DE

Classificação

Institucional Funcional

Proeramática:

de/

João Pessoa ■ Terça-feira,08 de Junho de 2021

70

LTDA-CNI'J;39.829.9l8.(K»i-83,g4nhaiíoradosuens:-l-7-8 - II - 16 - 23 -

- 30 - 31 - 32•

33 O-I-Sl-SS-SJ-SS-Só-SO-M-SI - 62 -63 -M-65 - fcó-ftT-OS-b^-TO-TI - 73-74
-75 - 78 - 79-110- 81 -82 -83 -W • R5 -»6-88-89-01 -92-93-46- 105 - 108 • 110- 114- 115
- 117- 118 - 120- 121 - 124 - 125- 126 - 128 - 129 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 137 - 139 - 141
- 143- 155 - 156 - 160- 161 - 162- 166 - 167 - 168 - 172 - 174 - 175 • 176 - 178- 182 - 183 - 184
- 185 - 188- 189 - 190- 192 - 200-202 - 204 - 207 - 209 -225 - 226 - 227 - 231 -232-234-235
-237-241- 242-243 - 245 -247- 248 -249- 250- 252 -253 - 254 - 256 - 257-258- 259-260-

261 -262-273 - 274-280-282-283 - 284 - 285 - 286.pelo valor lout de RS 247.183,49(duaenlot
e quarenta e acre mil, cento e oitenta c ir2a reala e quarenta e rtove ccniacoal: a empresa TACIEL DA

modalidade Pregão PrcsenciaJ.dotipo menorpreço,resirita a pamcipaçàodc Microcinprcvas, Empresas dc
Pequeno Porte e Equiparados, pata:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS
DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE
SOl-EDADE-PB(ITENS REMANESCENTES DO PR 041-2021). Recursos: previstos no orçamento

vigente- Fundamento legal: Lei Federal o* 10.520/02 c subsidiariamcnlc a Lei Federal n* 8.666/93; lei
Complementar t* l23.D6;e legislação peninente, consideradas as alterações posteiiorcs das teferiilas
normas. Informações: no horírio das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado
Telefone:(083)3383-1725/ID94. E-mail: licilajoledadeiagmail.com.
Soledade - PB.01 de Junho de 2021
DA3TD PIERRE GONÇALVES PEREIRA

SILVASANTOS-CSPJ:37.639.423'OOOI-66ganhâdondosilens: 1-2-3-5-6 -10 -17 -18-21
-22-25 -26-35 -36-38 -39-40-42-43-44 -45-46 -47 -48-49 - 50- 51 -.57 - 58-72-76
-77 - 94 - 97 - 98 - 99- 100- 101 - 102- 103- 104- 106- 107- 109- 112- 113- 116- 119- 122123- 127- 130-136- 144- 146-147 - 148 - 149 -150 - 151 - 152 -153 - 154 - 158 - 159 - 163 - 164
- 165 - 169- 177- 179- 180- 181 - 186 - 187 - 191 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198- 199 - 201
- 203 - 205 - 206 - 208 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222
- 223 - 224 - 229 - 230 • 233 - 236 - 238 • 239 - 240 - 244 - 246. 255 • 263 • 264 • 265 - 266 - 267 -

Diário Ofidal

Prcgoelro Oflelal

Prefeitura Municipal

de Algodão de Jandaíra

268-269 - 270• 271 - 275 • 276 - 277.278 - 279, pelo valor lotai de RS 207.658,88(durcnUM e sete

mil. seiscenios e ciitquenu e oilu tcais e oitcnia e oilo cenlavos)e a empiesa V & V LOCACOFS.
SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - CNPJi 11.747.585.0001-24 ganhadora dos llens: 27 - 28 - 29.

pelo valor total de RS RS 3.006,78(tris mil, seis reais c scleitta e oito centavos). Ficam Fracaasadt»

LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDaIRA

oueancdadoso.«itens:9- 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 37 - 41 -87 - 90 - 95 -111 - 138- 140-

ADJUDICAÇÃO

142 - 145 - 157- 170- 171 - 173 - 228 - 251 - 272 - 281.

Pedras de Fogo/PB,07 de junho dc 2021.
.MAURO CÉSAR I.EITE SIQUEIRA
Pregoelm Oflelal

PREGÃO ELETRÔNICO N-00001/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente eobscrvadasos disposições da legislação
vigente, referente ao Pregão Elerrõnico n" 00001/2021, que objetiva. AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO)
VEÍCULOS(ZERO QUILÔMETRO)DESTINADO Á SECRETARIA DE SAÚDE: ADJUDICOoseu
objeto a: FIORJ VEICOLO S.A - RS 212.800.00.

Prefeitura Municipal

Algodão de Jandalm - PB,04 de Junho de 2021

de Santa Rita

JOSÉ ELIZONALDO DOS SANT OS SOUZA
Pregoelro Oflelal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAI. DF. SANTA HITA

HOMOLOGAÇÃO

SECRETARIA DE ADMISISTHAÇAO E GESTAO

PREGÃO ELETRÔNICO N"00001/2021

COMlSSAO PERMANENTE l)E I.ICITAÇÃO
AVISO DE I.ICI I AÇÃO

ref<reiite ao Pre^o Eletrônico n* 00001/2021.que objeiiva; AQUISK ^0 ÜE 4(QUATRO)VElCULOS

Nos lermos dorelatório final apresentado pelo Pregociro Oficial e observado parecerda AssessoriaJurídica.
PREGÃO ELETRÔNICO N» 018/2021

(ZEROQUILÔMETRO)DESTINADO ASECRETARIADE SAÚDE;HOMOLOGOocorrespcndente
procedimento ticilatório c ADJUDICO o seu objeto a: FIORI VEICOLO S.A - RS 212.800,00.
Algodão dc Jandaim • PB.04 de Junho dc 2021

Toma público que Tari realizar através da Prcgocira Oficial e Equipe iJc Apoio, sediada na RUA
VIRGÍNIO VELOSO BORGES,S/N - LOTF-AMESTO JARDIM MIRITÃNIA,CENTRO,SANTA
RITA, PB - CEP 58300-270, às 09:00 hoias do dia 21 dc junho de 2021, por meto do site wvcTk',
portaldceornpraspubUcas.com br. licilacâo modalidade Prcgào Eletrônico, do tipo menor prcqo. para

REGISTRO Dt PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTES RÁPIDOS PARA O
BNFRENTAMF.NTO DA COVID-19 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI

CÍPIO DE SANTA KITA/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei

HUMBERTO DOS SANTOS
Frerclio

Prefeitura Municipal
de Manaíra

Federal n* 10.520/02 e subsidiariamcnlc a Lei Fcdcial n" a.666'93; Let Coraplemenlat n" 123/06;
Dcírelo Federal n° 5.450/05; Decreto Federal n" 10.1)24 dc 20 dc setembro de 2019, e legislação

pertinenle, consideradas as alterações posteriores das rclcridas normas. Informações: no horário
das 08:00 as 12:00 horas dos dias iilcis.no endereço supracitado. E-raail: nmsmtcitaofleironicn/n

CONVOCAÇÃO
prefeituramunicipalde.manaIra

Santa Rita/PB,07 de junho de 2D2I.

3'alqolrla Silva de Anujo
Preettelrt/PMSR
.

PREFEITURA MUMCIPaI.DE SANTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONN/OCAÇÃO PAR.\ ASSINAR CONTRATO

PROCESSO:Pregão Eletrônico n° 00011 /2021. OBJETO.Conlralaçâo dc cmpnsa para romecimcnlo de
malmaia gráficos para atenderas neccasidaiJes da Prcfeittira.Municipal de Manaira-PB. NOTIFICAÇÃO;
Convocamos as seguintes empresas para ao prazo dc 05 (cinco) dias útets, considerados da data desla
publicação,comparecerjimto aComissâo Permanentedc Licitaçãoobjetivando a assinatura do respectivo
contrato, sob pena de incidência da coraínação prevista no Art. 81, da Lei Federal n" 8.666/93 c «ua-s

EXTRATO Da .ATA DE REGISTRO DE PREÇO N" 011/1021.

alterações postenores: CARLOS EDUARDO S. MELO - ME-CVPJ n' 16.889.821/0001-60 - VALOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO N-070/2(121. PREGÃO ELETRÔNICO S"0192021. 1.0-DO

RS2I.620.7Ü. DECK.GRAFICA F.ED1T0R.A-EIRELI-CNPJ n" 11.461.719/0001-16-VALOR RS
5 090 00 IJ PAPELARIAE GRAFICA LTDA- CNPJn" 36.886.019/0001-24 - VALOR RS 49.597.00.
MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAÚJO - CNPJ n'02.432.832/0001-02 - VALOR RS 26.238.40.
TGMGRAFICAE EDITORAEIRELI-CNPJ n"33.682.705/00OI-95-VALOR RS2.685,00. VALOR

OBJETIVO.REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AAQU1SIÇÃODEMEDICAMENTOSIN'SERIDOS

NARELAÇAONACIONALDE MEDICAMENTOS DOCOMPONENTF BÁSICO DAASSISTÉNCIA
FARMACEUriCA(RENAMEl.PARA ATENDER ASECRETARIADE SAÚDE IX)MUNICÍPIO DE
SANTA RITAPB. 2.0 • DO RESULTADO.• AGl.ON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -

TOTAL: RS10S.231.10. INTORMAÇÔES: na sededa CPL, Rua José Rosa.s, SN-Centro-Manaíra-

CNPJ:55.817.9000001-71-Vblor RS:8.700,00.-DROGAEONTELTDA-CNPJtOS.778.201/0001-26
Valor RS: 192.600,00. - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA-CNPJ; 1)8.674.752/0001-40 - Valor RS:
8 880,00.-NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - CNPJ: 18.588.224/0001-21 •
Valor RS; 4.560.00. - NNMED - DISTRIBUIÇÃO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICA
MENTOS LIDA-CSPi: 15.218.561/0001-39 • Valor RS: 129 .180.00. - PHARMAPLUS LTDA-CNPJ:
03.817.043/0001-52 - Valor RS: 58.120.00. PublIque-MC cumpra-se.
Santa Riu • PU,02 de junho de 2021.

PD,no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias liieis

LICIANO CORRF.U CARNEIRO

Manaira- PB.07 dejunho 2021.
Manael Virguliito SImão
PrercKa

LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

SECRF.TÃRIO MUNICIPAI.DE SAÚDF-

AVISO DE LICITAÇÃO

^ Prefeitura Municipal|
de Soledade

I

PRF.GÃO ELETRÔNICO N* 1)0014/2021

A Prefeitura Municipal de Manaíra - PB ruma público a licitação sob modalidade Pregão Elcirôniçn.
do tipo menor preço, para: Aquisição de Mcdicantenlos para os programas dc as.si.stcncjà famincèutica
básica, programa dc hipertensão e diabetes c programa de saúde mental para distribuição graluita nas

unidades básicas dc satíde do Município dc Manaíra- PB. Data c horário do recebimento das propostas:

LICITAÇÃO
PRKFF.ITURA MUNICIPAL DK SOLEDADE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N'00046/2021
Toma piiblico que fará reali/ar aimvís do Prcgociro Olicial e Equipe de Apoio, scdioda na Rua José
Francisco de Araiijo. 62 - Centro - Soledade - PB. às 09:00 Itoras do dia 16 dc Junho dc 2021. licitação

até às 09:15hs d/a dia 21/06/2021. Data c horário do Inicio da disputa: 09:30hs/min dn dia 21/06/2021.

Fundamento legal: Ui N" 10.520/02.Decreto N'10.024/2019,Lei N"8.666/1993 e subsidiárias, I.IXTAL:
Ponalílc Compras Públioa.,-\vu.-w nonaldrrnmpmsp<ihlicas combr. Modo dc Disputa: Aberto. Outros
esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 is 13;0üh5, através
do Setor de Licitação, na Rua Jo.vc Rosas. S/N-Centro - Manaira - PB.
Manaira - PB,07 de Junho de 2021.

JOSÉ ALBERTO TAVARES JÚNIOR
PregMlro Oâciil

loifl Pessoa,Panlto-TnçA-FHIU.Sde^adMíe2021
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