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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Nº 2020.06.08.001, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM E A CONTRATADA WALEMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA.- EPP., NA FORMA ABAIXO E EM CONFORMIDADE COM A LEI 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTE-

RAÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO — Constitui objeto do presente instrumento o reequilíbrio econômico-financeiro de 
37% do item 3, bem como substituição de lata por sachê do item 20 do Contrato de Prestação de Serviços nº 2020.06.08.001, 
(fls.62/68 e 79, do processo 7489/2020), que, consoante a Cláusula Primeira, é a contratação da Ata de Registro de Preços nº 
31/2020, Pregão Presencial SRP nº 46/2019 – SEMEC/CT, Processo Administrativo nº 2704/19, visando a aquisição de gêne-

ros alimentícios para compor o cardápio de Alimentação Escolar desta Municipalidade.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO – O MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA em contrapartida ao reequilíbrio econômico-
-financeiro, a importância global de R$ 17.043,68 (dezessete mil, quarenta e três reais e sessenta e oito centavos).

Silva Jardim, 21 de outubro de 2020.

Regina Maria Conceição Xavier
SEMECT

790/0 

Walemar Comércio e Serviços Ltda.- Epp
Contratada

Contrato n.º 2020.09.16.001

DE 1993 E CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SILVA JAR-
DIM E A CONTRATADA LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, NA FORMA ABAIXO E EM CONFORMIDADE COM A LEI 

8.666 DE 21 DE JUNHO SUAS ALTERAÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – Constitui objeto do presente instrumento a contratação da Ata de Registro de Preços 
nº 67/2020, Pregão Presencial SRP nº 14/2020 – SEMAD, Processo Administrativo nº 9027/2019, visando a aquisição de ma-
teriais de limpeza, Higiene e consumo para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação, Administração 
e Saúde, conforme especificações contidas no Termo de Referência – Anexo II, parte integrante e inseparável deste edital 

independente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE – O MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA em con-
trapartida ao fornecimento dos materiais, a importância global de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO – O presente instrumento terá o prazo de 06 (seis) meses, com início na data da sua as-
sinatura, e o término previsto para 29 (vinte e nove) de março de 2021, podendo ser prorrogado por conveniência das partes, 

em conformidade com o que dispõe o art. 57, §1º da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – A despesa decorrente desta contratação correrá à 
conta da Dotação Orçamentária Nº. 05.01.041220001.2.001.3390.30.00.00 – Empenho nº 569/2020.

Prefeitura Municipal de Silva Jardim, 29 de setembro de 2020.

Jaime Figueiredo Lima
Prefeito em Exercício

Hugo Thiengo Kreischer
SEMAD

Mat. 5579/4

Linck Comércio e Serviços Ltda
Contratada

SEÇÃO I - CONTRATOS
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SEÇÃO II - ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2020

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2020 – SEMAD

No dia 02 de setembro de 2020,  na Prefeitura Municipal  de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa CIRÚRGICA ITAMARATY
COMERCIAL  -  EIRELI,  com  sede  na  Avenida  Goioerê,  180,  Centro,  Campo  Mourão/PR,  87.302-070,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº
29.426.310/0001-54, neste ato representada pela Sra. Elismar de Souza Vieira, portadora do documento de identidade nº. 3949042-0, órgão
expedidor SESP/PR, CPF sob nº 775.452.309-49, Registro de Preços para eventual Aquisição de material de consumo (álcool  Gel 70º e
outros) visando atender a demanda do Covid 19 – pelo Menor Preço Unitário, decorrente do Pregão, na forma Presencial nº 25/2020 para
Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência do Registro de preços será de 06 (seis) meses, contados da assinatura desta ata. As
especificações, obrigações, assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de Referência Anexo II, integram esta Ata de
Registro de Preços, independente de transcrição. O presente compromisso tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito
acima, constante do processo administrativo Nº 4025/2020 – SEMAD. A presente licitação será regida pelas normas da Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, bem como nos termos da Lei nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 – COVID-19 e Medida Provisória nº. 926 de
2020 e Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº
1.338  de 18  de  agosto  de  2011,  Decreto  nº  1727  de  16 de março de 2015,  Decreto  nº  1807  de  28  de março de 2016,  aplicando-se
subsidiariamente, as normas da Lei nº 8666/93 e pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei
complementar 68 de 23 de dezembro de 2009 observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, além das
demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital.

ITEM

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA V. UNIT. V. TOTAL

20

Máscara de proteção N95, filtro para retenção de
contaminantes presentes na atmosfera sob a sob
a forma de aerossóis, com tiras ajustáveis a todos
os tamanhos de cabeça. Possui 6 camadas, clipe

de material flexível sem memória. Elástico
ajustável preso a presilhas. Aprovada pelo

Ministério do Trabalho (C.A), conforme preconiza
Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº05/2020.

unid. 5500 Filtrax 3,20 17.600,00

TOTAL R$ 17.600,00

1   –   PRAZO DE FORNECIMENTO  
1.1 –  Prazo de Entrega:  A entrega deverá ser em até 05 (cinco) dias corridos após recebimento de requisição no e-mail  identificado na
Proposta Comercial o qual será reputado como recebido imediatamente independente de resposta de recebimento.

2 –     LOCAL/FORMA DE ENTREGA  
2.1 – Local de entrega: Será no Município de Silva Jardim no local designado pela pasta requisitante a saber:
SEMAD: Rua Luiz Gomes, nº. 838, loja 101 – Centro – Silva Jardim/RJ CEP: 28.820-000.
FMS: O dia e horário para entrega das mercadorias deverá ser agendado previamente junto ao Almoxarifado Central, no telefone: (22) 2668-
1535. O endereço para entrega fica situado à Rua Luiz Gomes, nº. 838, loja 101 – Centro, CEP: 28.820-000 – Silva Jardim/RJ.
FMAS: Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Promoção Social, sito à Rua Sansão Pedro David, Lote 11 – Quadra 10 – Centro – Silva
Jardim – RJ, no horário de 08:00 às 14 h.
SEMECT: Rua Augusto Antônio de Amorim, nº. 400 – Caju em dias úteis, em horários entre 09:00 e 16:00h. 

2.2 – Forma de entrega: Conforme necessidade da Pasta Requisitante.

6 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
6.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão a PMSJ, através dos servidores a serem designados, 
que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta
ou impedimento, ao seu substituto.
6.1.2 – A fiscalização da contratação decorrente deste edital caberá a cada secretaria requisitante, através dos servidores a serem designados,
que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666/93 e, na sua falta ou
impedimento, pelo seu substituto.
6.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no 
processo administrativo nº 4025/2020 – SEMAD e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para A 
PMSJ ou modificação da contratação.
6.3 – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal da PMSJ deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade 
administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
6.4 – A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela 
fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao 
desenvolvimento de sua atividade.
6.5 – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que 
concerne ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante A PMSJ ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de
irregularidades decorrentes da execução contratual em causa não implica em corresponsabilidade dA PMSJ ou de seus prepostos, devendo, 
ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato a PMSJ dos prejuízos apurados e 
imputados por falhas em suas atividades.

Hugo Thiengo Kreischer
SEMAD

Mat. 5579/4
Gestor

CIRÚRGICA ITAMARATY COMERCIAL – EIRELI

Empresa



www.silvajardim.rj.gov.br                                      08 de Outubro de 2020                                                       PÁGINA 3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2020

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2020 – FMS

No  dia  09  de  outubro  de  2020,  na  Prefeitura  Municipal  de  Silva  Jardim,  registram-se  os  preços  da  empresa  ZELO  COMÉRCIO  E
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.-ME, com sede na Rua Ferreira Cardoso, 90, Loja A, Maria da Graça, 21.050-470,
Rio de Janeiro/RJ inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.042.708/0001-57, neste ato representada pelo Sr.  Paulo Henrique da Silva Costa,
portador do documento de identidade nº, 09.595.822-9 órgão expedidor DIC/RJ, inscrito no CPF sob o nº 871.284.897-20 e Sr. Demetrius da
Fonseca, portador da CNH nº 00120494706 órgão expedidor DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 943.584.787-00, para eventual aquisição
de medicamentos (ácido tranexâmico 50 mg/ml e outros) – pelo Menor Preço Unitário, decorrente do Pregão, na forma Presencial nº 30/2020
para Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência do Registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da assinatura desta ata.
As especificações, obrigações, assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de Referência Anexo II, integram esta Ata de
Registro de Preços, independente de transcrição. O presente compromisso tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito
acima, constante do processo administrativo Nº 3738/2020– FMS, regendo-se o mesmo pelas normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011,
Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011, Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015, Decreto nº 1807 de 28 de março de 2016, aplicando-se
subsidiariamente, as normas da Lei nº 8666/93 e pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei
complementar 68 de 23 de dezembro de 2009 observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, além das
demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital.

Item
Especificação Unid. Quant.

Nome Comercial /
Laboratório

Cod
GGREM/ANVISA

V. Unit. V. Total

17
Betametasona (Dipropionato +

Fosfato) 5:2 mg Sol Inj 1 ml
Amp. 2.400

DUOFLAM
6,43mg/mL+2,63mg/mL/

Cristália

506717030067403/

1029802860129

R$ 13,70 R$ 32.880,00

146
Decanoato de haloperidol 50 mg/mL

1 ml
Amp. 2.000

HALO DECANOATO
70,52mg/mL/ Cristália

506717030068003/

1029802400047

R$ 11,55 R$ 23.100,00

TOTAL R$ 55.980,00

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  
1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando 
necessário.
1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções previstas
neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e condições da 
licitante vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme art. 64, §2º da Lei 
8.666/93.
1.3 – Local de entrega: Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro – Silva 
Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda à Sexta-feira.
1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.
1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.
5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao FMS, através dos servidores a serem designados,
que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua
falta ou impedimento, ao seu substituto.
5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no
processo administrativo nº 3738/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o FMS
ou modificação da contratação.
5.3 – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade
administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
5.4  – A CONTRATADA deverá  aceitar,  antecipadamente,  todos  os métodos de inspeção,  verificação e controle a serem adotados  pela
fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao
desenvolvimento de sua atividade.
5.5 – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que
concerne ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de
irregularidades decorrentes da execução contratual em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus prepostos, devendo,
ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao FMS dos prejuízos apurados e
imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

Zelo Comércio e Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda.-Me
Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2020
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2020 – FMS

No dia 09 de outubro de 2020, na Prefeitura Municipal de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa REAL NUTRIÇÃO COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI  – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 18.716.271/0001-03, com sede na Rua Haroldo Gaspar,  443,  Loja 02,  Santa Ely,
Casimiro de Abreu/RJ, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,  neste ato representado pelo Sr. Luís Henrique Souza Pedro
Júnior, portador do documento de identidade nº. 23.483.088-3, órgão expedidor (DETRAN/RJ), inscrito no CPF sob o nº 133.129.767-23, para
eventual aquisição de medicamentos (ácido tranexâmico 50 mg/ml e outros) – pelo Menor Preço Unitário, decorrente do Pregão, na forma
Presencial nº 30/2020 para Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência do Registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da
assinatura desta ata. As especificações, obrigações, assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de Referência Anexo II,
integram  esta  Ata  de  Registro  de  Preços,  independente  de  transcrição.  O presente  compromisso  tem seu  fundamento  e  finalidade  na
consecução do objeto descrito acima, constante do processo administrativo Nº 3738/2020– FMS, regendo-se o mesmo pelas normas da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de 2009, Decreto
1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011, Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015, Decreto nº 1807 de 28 de
março de 2016, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 8666/93 e pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, Lei complementar 68 de 23 de dezembro de 2009 observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos
diplomas legais, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital.

Item Especificação Unid. Quant. Nome Comercial / Laboratório Cod GGREM/ANVISA V. Unit. V. Total

41

Diclofenaco 
Dietilamônio 
10 mg/g Pom 
60 g

Tb. 1.000 DICLOFENACO DIETILAMÔNIO/GERMED
526118801169118/1058303
530011

R$ 7,25 R$ 7.250,00

66
Glicose 5% Sol
Inj 500 ml

Bsa 4.000 GLICOSE HALEXISTAR/ HALEXISTAR
511202411157415/1031100
130653

R$ 4,80 R$ 19.200,00

TOTAL R$ 26.450,00

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  
1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando
necessário.
1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções previstas
neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e condições da
licitante vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme art. 64, §2º da Lei
8.666/93.
1.3 – Local de entrega: Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro – Silva
Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda à Sexta-feira.
1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.
1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.
5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao FMS, através dos servidores a serem designados,
que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua
falta ou impedimento, ao seu substituto.
5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no
processo administrativo nº 3738/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o FMS
ou modificação da contratação.
5.3 – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade
administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
5.4  – A CONTRATADA deverá  aceitar,  antecipadamente,  todos  os métodos de inspeção,  verificação e controle a serem adotados  pela
fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao
desenvolvimento de sua atividade.
5.5 – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que
concerne ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de
irregularidades decorrentes da execução contratual em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus prepostos, devendo,
ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao FMS dos prejuízos apurados e
imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

REAL NUTRIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME
Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2020
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2020 – FMS

No dia 09 de outubro de 2020, na Prefeitura Municipal  de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa  MEDICOM RIO
FARMA LTDA - EPP, com sede na Av. Conselheiro Julius Arp, 414, Fundos, Galpão, 2º pavimento, Olaria, Nova Friburgo/RJ,
inscrita  no  CNPJ/MF sob o  nº  39.499.710/0001-43,  neste  ato  representada  pela  Srª.  Rosimery Aguiar  Rodrigues Garcia,
portadora do documento de identidade nº 07.766.440-7 IFP/RJ, inscrita no CPF sob o nº 961.118.017.91 e pelo  Sr.  Ernani
Amaral Garcia, portador do documento de identidade nº 03.557.977-0 IFP/RJ, inscrita no CPF sob o nº 385.902.207.53, para
eventual aquisição de medicamentos (ácido tranexâmico 50 mg/ml e outros) – pelo Menor Preço Unitário, decorrente do Pregão,
na forma Presencial nº 30/2020 para Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência do Registro de preços será de  12
(doze) meses, contados da assinatura desta ata. As especificações, obrigações, assim como os termos da Proposta Comercial –
Anexo I e Termo de Referência Anexo II, integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. O presente
compromisso tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito acima, constante do processo administrativo
Nº 3738/2020– FMS, regendo-se o mesmo pelas normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571
de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de
agosto  de  2011,  Decreto  nº  1727  de  16  de  março  de  2015,  Decreto  nº  1807  de  28  de  março  de  2016,  aplicando-se
subsidiariamente, as normas da Lei nº 8666/93 e pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006,  Lei  complementar  68 de 23 de dezembro de 2009 observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos
diplomas legais, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital.

Item
Especificação Unid. Quant.

Nome Comercial /
Laboratório

Cod
GGREM/ANVISA

V. Unit. V. Total

28
Ciprofloxacino (Cloridrato) 2 mg/ml Sol

Inj 100 ml EV
Bsa. 2.000 HYPOFARMA 514301401154116 R$ 46,50 R$ 93.000,00

TOTAL R$ 93.000,00

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  
1.1  –  O  FMS,  respeitada  a  ordem  de  registro,  selecionará  as  fornecedoras  para  os  quais  serão  emitidos  os  pedidos  de
fornecimento, quando necessário.
1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às
sanções previstas neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em
igual prazo e condições da licitante vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se
for o caso, conforme art. 64, §2º da Lei 8.666/93.
1.3 – Local de entrega: Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 –
Centro – Silva Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda à Sexta-feira.
1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.
1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.
5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao FMS, através dos servidores a serem
designados, que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal
nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto.
5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso
não previsto no processo administrativo nº 3738/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que
não acarrete ônus para o FMS ou modificação da contratação.
5.3 – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à
autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
5.4 – A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados
pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações
necessários ao desenvolvimento de sua atividade.
5.5 – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA,
no que concerne ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo
que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou
de  seus  prepostos,  devendo,  ainda,  a  CONTRATADA,  sem prejuízo  das  penalidades  previstas,  proceder  ao  ressarcimento
imediato ao FMS dos prejuízos apurados e imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

MEDICOM RIO FARMA LTDA - EPP
Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2020

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2020 – FMS

No dia 09 de outubro de 2020, na Prefeitura Municipal de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa LINEA-RJ COMÉRCIO LTDA.,
com sede na Rua Minas Gerais, 829A, Vila Palmares, Nova Iguaçu/RJ, 26282-190, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.624.789/0001-54, neste
ato representada peloSr. Leonardo Paulo da Cunha, portador do documento de identidade nº 12.299.712-5 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº
085.092.727.78, através de sua bastante procuradora Srª. Angelita da Conceição Chaves Teixeira, portador do documento de identidade nº
062.113.60-0 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 940.541.187-04, conforme instrumento particular de procuração, datado em 31 de julho de
2020, fls. 358, processo administrativo nº 3738/2020 e Sr. David Cid Machado, portador do documento de identidade nº 116.523.15-0 DIC/RJ,
inscrito no CPF sob o nº 095.014.757-51, conforme instrumento público de procuração registrado no Cartório do 3º Ofício de Magé – RJ, livro
n. 41, Fls. 189/190, Ato n. 081, datado em 09 de março de 2020, fls. 360/362, processo administrativo nº 3738/2020, para eventual aquisição
de medicamentos (ácido tranexâmico 50 mg/ml e outros) – pelo Menor Preço Unitário, decorrente do Pregão, na forma Presencial nº 30/2020
para Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência do Registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da assinatura desta ata.
As especificações, obrigações, assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de Referência Anexo II, integram esta Ata de
Registro de Preços, independente de transcrição. O presente compromisso tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito
acima, constante do processo administrativo Nº 3738/2020– FMS, regendo-se o mesmo pelas normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011,
Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011, Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015, Decreto nº 1807 de 28 de março de 2016, aplicando-se
subsidiariamente, as normas da Lei nº 8666/93 e pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei
complementar 68 de 23 de dezembro de 2009 observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, além das
demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital.

Item
Especificação Unid. Quant.

Nome Comercial / 
Laboratório 

Cod GGREM/ANVISA V. Unit. V. Total

04 Amicacina 250 mg/ml Sol Inj 2ml Amp. 400 AMICACINA/TEUTO 520700903158118 R$ 2,70 R$ 1.080,00

TOTAL R$ 1.080,00

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  
1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando
necessário.
1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções previstas
neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e condições da
licitante vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme art. 64, §2º da Lei
8.666/93.
1.3 – Local de entrega: Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro – Silva
Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda a Sexta-feira.
1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.
1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.
5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao FMS, através dos servidores a serem designados,
que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta
ou impedimento, ao seu substituto.
5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no
processo administrativo nº 3738/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o FMS
ou modificação da contratação.
5.3 – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade
administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
5.4  – A CONTRATADA deverá  aceitar,  antecipadamente,  todos  os métodos  de inspeção,  verificação e controle  a serem adotados  pela
fiscalização,  obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao
desenvolvimento de sua atividade.
5.5 – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que
concerne ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de
irregularidades decorrentes da execução contratual em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus prepostos, devendo,
ainda,  a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao FMS dos prejuízos apurados e
imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora
LINEA-RJ COMÉRCIO LTDA.

Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2020
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2020 – FMS

No dia  09 de outubro  de 2020,  na  Prefeitura  Municipal  de  Silva  Jardim,  registram-se os preços  da empresa  JUMEL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.123.155/0001-80, com sede na Rua Mario Costa, 189, Ap 05, Centro – Casimiro de
Abreu/RJ, neste ato, representada pelo Sr. Leandro Freitas do Nascimento, portador do documento de identidade nº 110655552 IFP/RJ, CPF nº
075.379.887-57, para eventual aquisição de medicamentos (ácido tranexâmico 50 mg/ml e outros) – pelo Menor Preço Unitário, decorrente do
Pregão, na forma Presencial nº 30/2020 para Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência do Registro de preços será de  12 (doze)
meses, contados da assinatura desta ata. As especificações, obrigações, assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de
Referência Anexo II, integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. O presente compromisso tem seu fundamento e
finalidade na consecução do objeto descrito acima, constante do  processo administrativo Nº 3738/2020– FMS,  regendo-se o mesmo pelas
normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de
2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011, Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015, Decreto nº 1807
de 28 de março de 2016, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 8666/93 e pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, Lei  complementar 68 de 23 de dezembro de 2009 observadas as alterações posteriores introduzidas nos
referidos diplomas legais, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital.

Item
Especificação Unid. Quant.

Nome  Comercial  /
Laboratório 

Cod GGREM/ANVISA V. Unit. V. Total

47
Enoxaparina Sódica 20 mg Sol Inj
0,2 ml

Amp. 2000 ENOXALOW/BLAU 504413509154414 R$ 17,00 R$ 34.000,00

48
Enoxaparina Sódica 40 mg Sol Inj
0,4 ml

Sga. 3000 ENOXALOW/BLAU 504413506155411 R$ 30,20 R$ 90.600,00

TOTAL R$ 124.600,00

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  
1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando
necessário.
1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções previstas
neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e condições da licitante
vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme art. 64, §2º da Lei 8.666/93.
1.3 –  Local de entrega:  Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro – Silva
Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda a Sexta-feira.
1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.
1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.
5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao FMS, através dos servidores a serem designados, que
determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou
impedimento, ao seu substituto.
5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no
processo administrativo nº 3738/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o FMS ou
modificação da contratação.
5.3 – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do  FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade
administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
5.4  –  A  CONTRATADA  deverá  aceitar,  antecipadamente,  todos  os  métodos  de  inspeção,  verificação  e  controle  a  serem  adotados  pela
fiscalização,  obrigando-se  a  fornecer  todos  os  dados,  elementos,  explicações,  esclarecimentos,  soluções  e  comunicações  necessários  ao
desenvolvimento de sua atividade.
5.5 – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne
ao  objeto  do  contrato,  às  implicações  próximas  e  remotas  perante  o  FMS  ou  perante  terceiros,  do  mesmo  modo  que  a  ocorrência  de
irregularidades decorrentes da execução contratual em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus prepostos, devendo, ainda,
a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao FMS dos prejuízos apurados e imputados por
falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

JUMEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2020
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2020 – FMS

No dia 09 de outubro de 2020, na Prefeitura Municipal de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa JAC MED DIST. DE MEDIC. EIRELI, com
sede  na  Rua  Sebastião  Martins,  nº  288,  Conselheiro  Paulino,  Nova  Friburgo/RJ,  28.635-430,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  26.651.036/0001-29,
representante legal  Sr. João Augusto Carneiro Rodrigues, portador do documento de identidade nº 42056S155 CTPS/RJ, CPF nº 128.988.497-82,
para eventual  aquisição de medicamentos  (ácido tranexâmico 50 mg/ml e outros)  – pelo  Menor  Preço Unitário,  decorrente do Pregão,  na forma
Presencial  nº 30/2020 para Sistema de Registro de Preços.  O prazo de vigência do Registro de preços será de  12 (doze) meses,  contados da
assinatura desta ata. As especificações, obrigações, assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de Referência Anexo II, integram
esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. O presente compromisso tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto
descrito acima, constante do processo administrativo Nº 3738/2020– FMS, regendo-se o mesmo pelas normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº
1.338 de 18 de agosto de 2011, Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015, Decreto nº 1807 de 28 de março de 2016, aplicando-se subsidiariamente, as
normas da Lei nº 8666/93 e pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar 68 de 23 de
dezembro de 2009 observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, além das demais disposições legais aplicáveis e do
disposto no Edital.

Item
Especificação Unid. Quant. Nome Comercial / Laboratório Cod GGREM/ANVISA V. Unit. V. Total

44
Dipirona Sódica 500 mg/ml

Sol Oral 20
Fr. 3000 DIPIRONA SÓDICA/FARMACE

508302906131119/

1108500300086

R$ 3,32 R$ 9.960,00

45
Dobutamina (Cloridrato) 12,5

ml/ml 20 ml
Amp. 300

CLORIDRATO DE
DOBUTAMINA/HYPOFARMA

511804001151111/

1038700570015

R$ 18,60 R$ 5.580,00

72 Hidrocolóides 10 x 10 cm Env. 600 CURATIVO HIDROCOLÓIDE/CREMER 80245110090 R$ 13,79 R$ 8.274,00

153
Tramadol 50 mg/ml Sol Inj 1

ml
Amp. 4000 CLORIDRATO DE TRAMADOL/TEUTO

520728103156110/

1037005020039

R$ 1,99 R$ 7.960,00

TOTAL R$ 31.774,00

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  
1.1  –  O FMS,  respeitada  a  ordem de  registro,  selecionará  as  fornecedoras  para  os  quais  serão  emitidos  os  pedidos  de  fornecimento,  quando
necessário.
1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções previstas neste
edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e condições da licitante vencedora,
comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme art. 64, §2º da Lei 8.666/93.
1.3 – Local de entrega: Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro – Silva Jardim –
RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda a Sexta-feira.
1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.
1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.
5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao FMS, através dos servidores a serem designados, que 
determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou 
impedimento, ao seu substituto.
5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no 
processo administrativo nº 3738/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o FMS ou 
modificação da contratação.
5.3 – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade 
administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
5.4 – A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, 
obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao desenvolvimento de sua 
atividade.
5.5 – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao 
objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades 
decorrentes da execução contratual em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, 
sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao FMS dos prejuízos apurados e imputados por falhas em suas 
atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

JAC MED DIST. DE MEDIC. EIRELI
Empresa



www.silvajardim.rj.gov.br                                      08 de Outubro de 2020                                                       PÁGINA 9

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2020

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2020 – FMS

No dia  09 de outubro  de 2020,  na  Prefeitura  Municipal  de  Silva  Jardim,  registram-se os  preços  da empresa  J B T INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA EPP, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 2200, Loja 02, Centro, Araruama/RJ,
inscrita no CNPJ sob o nº 27.168.027/0001-44, neste ato representada pelos sócios, Sr. Thuan Ferracini Carvalho Amaral Guimarães,
portador do documento de identidade nº. 30.333.757-0, órgão expedidor (DETRAN/RJ), CPF nº 174.745.717-57, e Srª Thayna Ferracini
C. Amaral Guimarães, portadora do documento de identidade nº 25.648.092-2 DIC/RJ, CPF nº 137.590.797-25, para eventual aquisição
de medicamentos (ácido tranexâmico 50 mg/ml e outros)  – pelo Menor Preço Unitário, decorrente do Pregão, na forma Presencial  nº
30/2020 para Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência do Registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da assinatura
desta ata.  As especificações,  obrigações, assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de Referência Anexo II,
integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. O presente compromisso tem seu fundamento e finalidade na
consecução do objeto descrito acima, constante do processo administrativo Nº 3738/2020– FMS, regendo-se o mesmo pelas normas da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de 2009,
Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011, Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015, Decreto nº 1807
de  28  de  março  de  2016,  aplicando-se  subsidiariamente,  as  normas  da  Lei  nº  8666/93  e  pelo  Capítulo  V,  Seção  Única,  da  Lei
Complementar  nº  123,  de  14  de  dezembro  de 2006,  Lei  complementar  68  de 23  de  dezembro  de 2009  observadas  as  alterações
posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital.

Item
Especificação Unid. Quant.

Nome Comercial /
Laboratório

Cod GGREM/ANVISA V. Unit. V. Total

39
Fosfato dissódico de

Dexametasona 4 mg/ml Sol Inj
2,5 ml

Amp. 2000 HYPOFARMA

511800502156413/

1038700470029

R$ 2,64 R$ 5.280,00

65 Glicose 25% Sol Inj 10 ml Amp. 2000 SAMTEC

539013090001203/

1559200060081

R$ 0,49 R$ 980,00

67 Glicose 50% Sol Inj 10 ml Amp. 3000 SAMTEC

539013090001403/

1559200060047

R$ 0,51 R$ 1.530,00

74
Hidrocortisona (Succinato
sódico) 500 mg Susp Inj

FA 3000 TEUTO

520726304154410/

1037004630062

R$ 7,16 R$ 21.480,00

89 Manitol 20% Sol Inj 250 ml Bsa. 200 HALEXISTAR

511205701156416/

1031100710064

R$ 9,45 R$ 1.890,00

101
Nistatina 100.000 UI/ml Susp

Oral 50 ml
Fr. 60 PRATTI

528504209134114/

1256800260043

R$ 6,32 R$ 379,20

121
Saccharomyces boilardii 17
liofilizado 100 mg Ad e Ped

Cps. 2400 CIFARMA

506304001113413/

1156000980010

R$ 1,14 R$ 2.736,00

122

Sais para reidratação
oral,composição sódio,

potássio,cloreto, citrato e
glicose,concentração 90 MEQ/L

+ 20MEQ/L + 80 MEQ/L + 30
MEQ/L+ 111, forma

farmacêutica pó para solução
oral

Env. 300 EUROFARMA

508011401130417/

1004306900211

R$ 1,84 R$ 552,00

TOTAL R$ 34.827,20

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  
1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento,
quando necessário.
1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções
previstas neste edital.  Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e
condições da licitante vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme art.
64, §2º da Lei 8.666/93.
1.3 – Local de entrega: Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro –
Silva Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda a Sexta-feira.
1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.
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1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.
5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
5.1  –  O  gerenciamento  e  a  fiscalização  da  contratação  decorrente  deste  edital  caberão  ao  FMS,  através  dos  servidores  a  serem
designados, que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art.  67 da Lei Federal  nº
8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto.
5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto
no processo administrativo nº 3738/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para
o FMS ou modificação da contratação.
5.3  –  As  decisões  que  ultrapassarem  a competência  do  fiscal  do  FMS deverão  ser  solicitadas  formalmente  pela  CONTRATADA à
autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
5.4 – A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela
fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao
desenvolvimento de sua atividade.
5.5 – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que
concerne ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência
de irregularidades decorrentes da execução contratual  em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus prepostos,
devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao FMS dos prejuízos
apurados e imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

J B T INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA EPP

Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2020

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2020 – FMS

No dia 09 de outubro de 2020, na Prefeitura Municipal  de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa  INVICTOS DISTRIBUIDORA
EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 14.912.933/0001-60, com sede na Rua Lourival de Mendes Ramos, 17 e 29 – Extensão do Santa Ely –
Casimiro de Abreu/RJ,  doravante denominada simplesmente  CONTRATADA,  neste ato,  representado pelo Sr.  Rafael  Cardoso Ferreira,
portador do RG nº 020454477-9 Detran/RJ e inscrito no CPF sob o nº 106.487.527-04, para eventual aquisição de medicamentos (ácido
tranexâmico 50 mg/ml e outros) – pelo Menor Preço Unitário, decorrente do Pregão, na forma Presencial nº 30/2020 para Sistema de Registro
de Preços. O prazo de vigência do Registro de preços será de  12 (doze) meses,  contados da assinatura desta ata.  As especificações,
obrigações, assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de Referência Anexo II, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição. O presente compromisso tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito acima, constante do
processo administrativo Nº 3738/2020– FMS, regendo-se o mesmo pelas normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do
Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de
18 de agosto de 2011, Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015, Decreto nº 1807 de 28 de março de 2016, aplicando-se subsidiariamente, as
normas da Lei nº 8666/93 e pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar 68 de
23 de dezembro de 2009 observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, além das demais disposições legais
aplicáveis e do disposto no Edital.

Item
Especificação Unid. Quant.

Nome Comercial /
Laboratório

Cod GGREM/ANVISA V. Unit. V. Total

16
Betametasona (Acetato +

Fosfato) 3:3 mg Sol Inj 1 ml
Amp. 1000 UNIÃO QUÍMICA 533001001157414 R$ 10,59 R$ 10.590,00

40
Diclofenaco de Potássio 25 mg/

ml Sol Inj 3 ml.
Amp. 8000 TEUTO 520714090092406 R$ 0,98 R$ 7.840,00

97
Metronidazol 5 mg/ml Sol Inj

100 ml
Fr. 1000 HALEX ISTAR 511219120038807 R$ 7,50 R$ 7.500,00

131 Vancomicina 500 mg Susp Inj FA 500 BLAUSIEGEL 504414010038516 R$ 11,99 R$ 5.995,00

TOTAL R$ 31.925,00

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  
1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando
necessário.
1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções previstas
neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e condições da
licitante vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme art. 64, §2º da Lei
8.666/93.
1.3 – Local de entrega: Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro – Silva
Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda a Sexta-feira.
1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.
1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.
5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao FMS, através dos servidores a serem designados,
que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta
ou impedimento, ao seu substituto.
5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no
processo administrativo nº 3738/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o FMS
ou modificação da contratação.
5.3 – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade
administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
5.4  – A CONTRATADA deverá  aceitar,  antecipadamente,  todos  os métodos  de inspeção,  verificação e controle  a serem adotados  pela
fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao
desenvolvimento de sua atividade.
5.5 – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que
concerne ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de
irregularidades decorrentes da execução contratual em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus prepostos, devendo,
ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder  ao ressarcimento imediato ao FMS dos prejuízos apurados e
imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP
Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2020

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2020 – FMS

No dia 09 de outubro de 2020, na Prefeitura Municipal de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa GMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI, com sede na Rua Manoel Monteiro da Rosa, nº 0000 – Lt. 14 – Qd. 15, Parte, Flexeiras – Magé/RJ, 25.900-
279, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.793.264/0001-57, neste ato representada pelo  Sr. Pietro Miranda Coccaro, portador do RG nº
21258642-4, órgão expedidor DETRAN/RJ e inscrito no CPF sob o nº 109.423.567-99, representado pela sua bastante procuradora Sra.
Ingrid Miranda Pereira,  portadora do documento de identidade nº  099.129.49-6 DIC/RJ, inscrita no CPF sob o nº 054.039.447-79,
conforme instrumento particular de procuração, datado em 13 de janeiro de 2020, fls. 385/386, processo administrativo nº 3738/2020,
para eventual aquisição de medicamentos (ácido tranexâmico 50 mg/ml e outros) – pelo Menor Preço Unitário, decorrente do Pregão, na
forma Presencial nº 30/2020 para Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência do Registro de preços será de 12 (doze) meses,
contados da assinatura desta ata. As especificações, obrigações, assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de
Referência  Anexo  II,  integram  esta  Ata  de  Registro  de  Preços,  independente  de  transcrição.  O  presente  compromisso  tem  seu
fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito acima, constante do processo administrativo Nº 3738/2020– FMS, regendo-
se o mesmo pelas normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto
1146 de 15 de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011, Decreto nº 1727 de 16 de
março de 2015, Decreto nº 1807 de 28 de março de 2016, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 8666/93 e pelo Capítulo V,
Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar 68 de 23 de dezembro de 2009 observadas
as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no
Edital.

Item
Especificação Unid. Quant.

Nome Comercial /
Laboratório

Cod
GGREM/ANVISA

V. Unit. V. Total

5
Aminofilina 24 mg/ml Sol Inj 10

ml
Amp 600 BLAU 504414010048918 R$ 0,79 R$ 474,00

6
Amiodarona 50 mg/ml Sol Inj 3

ml
Amp 500 HIPOLABOR 511614010041806 R$ 1,62 R$ 810,00

8
Ampicilina Sódica 1,0 g Susp Inj

IM/IV
FA 700 AUROBINDO 500119010026906 R$ 4,82 R$ 3.374,00

9
Atropina (Sulfato) 1% Sol Oft 5

ml
Fr 300 ALLERGAN 536512010007103 R$ 6,80 R$ 2.040,00

10 Azitromicina 500 mg/ml Susp Inj FA 50 ABL 501315070019506 R$ 99,55 R$ 4.977,50

11
Beclometasona Dipropionato

400 mcg/ml 2 ml
Flc 1.000 CHIESI 508501110175419 R$ 4,21 R$ 4.210,00

12
Benzilpenicilina Benzatina

1.200.000 UI Susp Inj
FA 1.500 TEUTO 520703503150416 R$ 7,17 R$ 10.755,00

13
Benzilpenicilina Benzatina

600.000 UI Susp.
FA 1.500 TEUTO 520703504157414 R$ 5,49 R$ 8.235,00

14
Benzilpenicilina

Potássica(Cristalina) 5.000.000
UI Susp Inj.

FA 50 NOVA FARMA 526303002153411 R$ 7,77 R$ 388,50

15
Benzilpenicilina Procaína
+Potássica 300.000 UI +
100.000 UI Susp Inj 2 ml.

FA 1.000 NOVA FARMA 526302001153418 R$ 4,01 R$ 4.010,00

19 Bisacodil 5 mg Cp 3.000 CIMED 6411301110419 R$ 0,24 R$ 720,00

22
Carvão Ativado com Prata 10 x

10
Pca 300 CURATEC 520724103151418 R$ 27,40 R$ 8.220,00

23
Carvão Vegetal Ativado Pó 250

mg
Env 15 UNIÃO QUÍMICA 533020030069407 R$ 1,05 R$ 15,75

24 Cefalotina 1,0 g Susp Inj FA 1.000 BIOCHIMICO 513416070027706 R$ 5,23 R$ 5.230,00

25 Cefepima 1,0 g Susp Inj FA 1.000 TEUTO 520724103151418 R$ 45,12 R$ 45.120,00

26 Ceftazidima 1,0 g Susp Inj FA 500 AUROBINDO 500100902156114 R$ 20,49 R$ 10.245,00

29 Claritromicina 500 mg Susp Inj FA 1.000 ABBOT 500204405159319 R$ 81,62 R$ 81.620,00

36 Cloreto de Sódio 20% Inj 10 ml Amp. 1.500 UNIÃO QUÍMICA 521112010051806 R$ 0,41 R$ 615,00

42
Dimenidrato + Piridoxina 50:50

mg/ml Sol Inj 1 ml
Amp. 1.000 UNIÃO QUÍMICA 533008103151412 R$ 1,50 R$ 1.500,00
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43
Dipirona Sódica 500 mg/ml Sol

Inj 2 ml
Amp. 12.000 SANTISA 530701204153411 R$ 0,68 R$ 8.160,00

50
Escopolamina (N-butilbrometo)
+ Dipirona Sódica 4 mg + 500

mg/ml 5ml
Amp. 6.000 TEUTO 520716050102003 R$ 1,96 R$ 11.760,00

51
Escopolamina (N-butilbrometo)

20 mg/ml Sol Inj 1ml
Amp. 6.000 UNIÃO QUÍMICA 533021202158110 R$ 1,06 R$ 6.360,00

52
Estreptoquinase 1500.000U

Susp Inj
FA 24 CSL BEHRING 502601401156414 R$ 1.032,00 R$ 24.768,00

53 Etilefrina 10 mg Sol Inj 1ml Amp. 180 UNIÃO QUÍMICA 533005701153414 R$ 1,07 R$ 192,60

54
Etilefrina Cloridrato 7,5 mg Sol

Oral gotas
Fr 20 BOEHRINGER 520731801111112 R$ 7,25 R$ 145,00

55 Etomidato 2 mg/ml Sol Inj 10 ml Amp. 10 BLAU 504413060034906 R$ 13,65 R$ 136,50

57
Fenoterol (Bromidrato) 5 mg/ml

Sol Inalante 20 ml
Fr 400 BOEHRINGER 504505701175314 R$ 3,50 R$ 1.400,00

58
Fluconazol 2 mg/ml Sol Inj 100

ml
Bsa 400 FRESENIUS 509518050032706 R$ 104,25 R$ 41.700,00

59
Fluoresceína Sódica 1% Colírio

3 ml
Fr 200 ALLERGAN 504615070030517 R$ 12,35 R$ 2.470,00

60
Furosemida 20 mg / 2 ml Sol Inj

2 ml
Amp. 3.000 SANTISA 530700501154414 R$ 0,51 R$ 1.530,00

61
Gentamicina (Sulfato) 80 mg / 2

ml Sol Inj 2 ml
Amp. 1.500 VITAMEDIC 504414010048918 R$ 1,67 R$ 2.505,00

62
Gentamicina (Sulfato) 10 mg/ml

Sol Inj 1 ml
Amp 400 SANTISA 530717060008007 R$ 0,42 R$ 168,00

63
Glicerol 120 mg/ml Enema c/

Sonda Aplicadora 500 ml
Fr 360 FARMACE 508301102179416 R$ 5,10 R$ 1.836,00

64 Glicerol Supositório Pediátrico Clister 300 MULTILAB 502819601118317S R$ 3,24 R$ 972,00

68
Gluconato de Cálcio 10% Sol Inj

10 ml
Amp. 400 HALEX ISTAR 511214090025104 R$ 1,50 R$ 600,00

69
Heparina Sódica 5.000 U/ml Sol

Inj 5 ml
Amp. 100 CRISTÁLIA 506718801157410 R$ 18,38 R$ 1.838,00

70
Heparina Sódica 5.000 UI / 0,25

ml Sub-Cut 0,25 ml
Amp. 1.000 CRISTÁLIA 506718803151411 R$ 4,22 R$ 4.220,00

71
Hidralazina (Cloridrato) 20 mg

Sol Inj 1 ml
Amp. 300 CRISTÁLIA 506710601159414 R$ 4,46 R$ 1.338,00

73
Hidrocortisona (Succinato
sódico) 100 mg Susp Inj

FA 3.000 BLAU 504414010040518 R$ 3,37 R$ 10.110,00

75
Sacarato de hidróxido férrico 20

mg/ml amp 5 ml
Amp. 250 BLAU 504416080058204 R$ 6,01 R$ 1.502,50

78
Insulina Humana NPH 100

UI/ml Sol Inj 10 ml
FA 200 ELI LILLY 507601613154412 R$ 30,67 R$ 6.134,00

79
Insulina Humana Regular

100UI/ml Sol Inj 10 ml
FA 80 ELI LILLY 507604502159410 R$ 29,86 R$ 2.388,80

82
Isossorbida Mononitrato 10 mg

Sol Inj 1 ml
Amp. 100 BIOLAB 504101501158418 R$ 2,05 R$ 205,00

85
Lidocaína Cloridrato 2% Gel 30

g
Tb 500 CRISTÁLIA 506702901165117 R$ 6,77 R$ 3.385,00

86
Lidocaína Cloridrato 2% Sol Inj

5 ml
Amp 2.000 CRISTÁLIA 506715020056403 R$ 2,08 R$ 4.160,00

91 Metilergometrina 0,125 mg Cp 600 NOVARTIS 50772040513141 R$ 0,49 R$ 294,00
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93
Metilprednisolona 125 mg Susp

Inj
FA 100 UNIÃO QUÍMICA 533014101155415 R$ 14,81 R$ 1.481,00

96 Metoprolol 1 mg/ml Sol Inj 5 ml Amp. 50 CRISTÁLIA 506717080071606 R$ 18,43 R$ 921,50

102
Vitelinato de Prata 10% Sol Oft

5 ml
Fr 20 ALLERGAN 501000601179319 R$ 7,60 R$ 152,00

103 Nitrofurantoína 100 mg Cp 600 TEUTO 520712060082006 R$ 0,20 R$ 120,00

104
Nitroglicerina 5 mg/ml Sol Inj 5

ml
Amp. 150 CRISTÁLIA 506714703150311 R$ 26,95 R$ 4.042,50

106
Norepinefrina 2 mg/ml Sol Inj 4

ml
Amp. 500 HYPORFARMA 511802102155416 R$ 7,73 R$ 3.865,00

108
Omeprazol sódico 40 mg pó liof

+ dil 10 ml
FA 2.400 ASTRAZENECA 502305901158215 R$ 25,99 R$ 62.376,00

110 Oxacilina 500 mg Susp Inj IM/IV FA 6.000 BLAU 504417060063206 R$ 2,37 R$ 14.220,00

113
Acido ascórbico; Hesperidina;
Cloridrato de Piperidolato drg

Cp 500 SAFONI 502803301111310 R$ 0,50 R$ 250,00

114
Policresuleno 36% Sol Top 12

ml
Fr 30 TAKEDA 543516010003804 R$ 17,50 R$ 525,00

115
Sulfato de polimixina B;

lidocaína 12000 ui + 45,4 mg/ml
sol otol 10 ml

Fr 100 FARMOQUÍMICA 525318100052216 R$ 8,76 R$ 876,00

116
Prometazina 25 mg/ml Sol Inj 2

ml
Amp. 2.000 CRISTÁLIA 506717040068103 R$ 2,10 R$ 4.200,00

117
Protamina (Cloridrato) 1% Sol

Inj 5 ml
Amp. 60 VALEANT 512001501157311 R$ 2,85 R$ 171,00

118
Proximetacaína (Cloridrato)

0,5% Sol Oft 5 ml
Fr 30 NOVARTIS 500900301173414 R$ 6,63 R$ 198,90

119 Ranitidina 25 mg/ml Sol Inj 2 ml Amp. 5.000 TEUTO 520707505158115 R$ 1,35 R$ 6.750,00

120

Lactato de Sódio, Cloreto de
Sódio; Cloreto de

Potássio;Cloreto de Cálcio Di-
hidratado Sol Inj 500 ml

Bsa 12.000 FARMACE 508314100020704 R$ 5,24 R$ 62.880,00

123
Salbutamol 0,5 mg/ml Sol Inj

1ml
Amp. 500 HIPOLABOR 511609406156115 R$ 1,25 R$ 625,00

127
Sulfametoxazol + Trimetoprim

80:16/mg Sol Inj IV 5ml
Amp. 650 BRAINFARMA 504617020050317 R$ 2,72 R$ 1.768,00

129 Tenoxicam 20 mg Susp Inj FA 4.000 CRISTÁLIA 533010503151411 R$ 7,43 R$ 29.720,00

130 Tropicamida 1% Sol Oft 5 ml Fr 30 UNIÃO QUÍMICA 533011501179414 R$ 11,70 R$ 351,00

132 Argipressina 20 ui/ml amp 1ml Amp. 300 BIOLAB 504111103155319 R$ 20,41 R$ 6.123,00

134
Vitamina B12

(Cianocobalamina) 500 mcg/ml
Sol Inj 2ml

Amp. 250 CASULA 540613080001103 R$ 3,03 R$ 757,50

135
Vitamina C (Ácido Ascórbico)

100 mg/ml Sol Inj 5 ml
Amp. 5.000 CRISTÁLIA 520706005151415 R$ 0,67 R$ 3.350,00

136
Vitamina K (Fitomenadiona) 10

mg/ml Sol Inj 1ml EV
Amp. 1.000 HIPOLABOR 511608802155415 R$ 1,56 R$ 1.560,00

137
Vitamina K (Fitomenadiona)
10mg/ml Sol Inj 1ml IM/SC

Amp. 150 CRISTÁLIA 506717030067803 R$ 1,17 R$ 175,50

138 Vitaminas do Complexo B
(Associado) Inj 2ml

(Nicotinamida, Fosfato sódico
de riboflavina; dexpantenol;

Cloreto de tiamina; Cloridrato

Amp. 5.000 CRISTÁLIA 506719120079507 R$ 0,74 R$ 3.700,00
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de Piridoxina)

140 Diazepam 5 mg/ml Sol Inj 2ml Amp. 2.000 SANTISA 530702301152112 R$ 0,60 R$ 1.200,00

141 Fenitoína 50 mg/ml Sol Inj 5ml Amp. 500 CRISTÁLIA 506715090058703 R$ 2,51 R$ 1.255,00

142
Fenobarbital 100 mg/ml Sol Inj

2 ml
Amp. 500 CRISTÁLIA 506717030066603 R$ 1,19 R$ 595,00

143 Fentanil 50 mcg/ml Sol Inj 10 ml Amp. 100 TEUTO 520716030100706 R$ 5,54 R$ 554,00

144
Flumazenil 0,1 mg/ml Sol Inj 5

ml
Amp. 50 TEUTO 520718020109303 R$ 90,21 R$ 4.510,50

147 Midazolam 5 mg/ml Sol Inj 3 ml Amp. 300 CRISTÁLIA 506715010054903 R$ 7,05 R$ 2.115,00

148
Midazolam 5 mg/ml Sol Inj 10

ml
Amp. 200 CRISTÁLIA 506704607159411 R$ 18,13 R$ 3.626,00

149
Morfina Sulfato 10 mg/ml Sol Inj

1 ml
Amp. 300 HIPOLABOR 511611102150119 R$ 1,52 R$ 456,00

151
Palmitato de Pipotiazina 25 mg/

mL 4 ml
Amp. 100 SANOFI 500505904111416 R$ 33,07 R$ 3.307,00

TOTAL R$ 561.490,55

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  
1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento,
quando necessário.
1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções
previstas neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e
condições da licitante vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme
art. 64, §2º da Lei 8.666/93.
1.3 – Local de entrega: Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro –
Silva Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda a Sexta-feira.
1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.
1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.
5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
5.1  –  O gerenciamento  e a fiscalização  da contratação decorrente  deste  edital  caberão ao FMS,  através  dos  servidores  a  serem
designados, que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº
8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto.
5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não
previsto no processo administrativo nº 3738/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete
ônus para o FMS ou modificação da contratação.
5.3  – As decisões  que ultrapassarem a competência  do fiscal  do  FMS deverão ser  solicitadas  formalmente  pela CONTRATADA à
autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
5.4 – A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela
fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao
desenvolvimento de sua atividade.
5.5 – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que
concerne ao objeto  do contrato,  às  implicações  próximas  e remotas  perante  o FMS ou perante  terceiros,  do  mesmo modo que a
ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus
prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao FMS dos
prejuízos apurados e imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2020
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2020 – FMS

No dia 09 de outubro de 2020, na Prefeitura Municipal de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa FBC DE NITERÓI COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI, com sede na Rua Reverendo Armando Ferreira, 350 – 206 / 207, Largo da Batalha, Niterói/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
22.341.240/0001-92, neste ato representada pelo Sr. Flávio Berriel Coelho, portador do RG nº 110022001, órgão expedidor IFP/RJ e inscrito no
CPF sob o nº 071.758.137-32, para eventual aquisição de medicamentos (ácido tranexâmico 50 mg/ml e outros) – pelo Menor Preço Unitário,
decorrente do Pregão, na forma Presencial nº 30/2020 para Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência do Registro de preços será de
12 (doze) meses, contados da assinatura desta ata. As especificações, obrigações, assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e
Termo de Referência  Anexo II,  integram esta  Ata  de Registro de Preços,  independente  de transcrição.  O presente  compromisso tem seu
fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito acima, constante do  processo administrativo Nº 3738/2020– FMS, regendo-se o
mesmo pelas normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15
de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011, Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015,
Decreto nº 1807 de 28 de março de 2016, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 8666/93 e pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar 68 de 23 de dezembro de 2009 observadas as alterações posteriores
introduzidas nos referidos diplomas legais, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital.

Item
Especificação Unid. Quant.

Nome Comercial /
Laboratório

Cod GGREM/ANVISA V. Unit. V. Total

20 Bromoprida 5 mg/ml Sol Inj 2 ml Amp. 5000 WASSER FARMA 540000102157411 R$ 2,38 R$ 11.900,00

80
Ipratrópio (Brometo) 0,25 mg/ml

Sol Inalante 20 ml
Fr. 1200 HIPOLABOR 511611202171118 R$ 2,49 R$ 2.988,00

84 Lidocaína 10% Spray 50 ml Fr. 200 HIPOLABOR 511612602173116 R$ 61,61 R$ 12.322,00

88
Loção oleosa á base de AGE e

vitaminas A e E 200ml
Fr. 500 NUTRIEX - R$ 4,52 R$ 2.260,00

105
Nitroprussiato Sódico 25 mg 2

ml
Amp. 50 HYPOFARMA 511803101152411 R$ 20,43 R$ 1.021,50

107 Óleo Mineral Puro 100 ml Fr. 1000 FARMACE - R$ 3,65 R$ 3.650,00

145 Haloperidol 5 mg/ml Sol Inj 1 ml Amp. 600 HYPOFARMA 511804603151118 R$ 1,90 R$ 1.140,00

TOTAL R$ 35.281,50

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  
1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando
necessário.
1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções previstas
neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e condições da licitante
vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme art. 64, §2º da Lei 8.666/93.
1.3 – Local de entrega: Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro – Silva
Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda a Sexta-feira.
1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.
1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.
5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao FMS, através dos servidores a serem designados, que
determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou
impedimento, ao seu substituto.
5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no
processo administrativo nº 3738/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o FMS ou
modificação da contratação.
5.3 – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do  FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade
administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
5.4  –  A  CONTRATADA  deverá  aceitar,  antecipadamente,  todos  os  métodos  de  inspeção,  verificação  e  controle  a  serem  adotados  pela
fiscalização,  obrigando-se  a  fornecer  todos  os  dados,  elementos,  explicações,  esclarecimentos,  soluções  e  comunicações  necessários  ao
desenvolvimento de sua atividade.
5.5 – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única,  integral  e exclusiva da CONTRATADA, no que
concerne ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de
irregularidades decorrentes da execução contratual  em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus prepostos, devendo,
ainda,  a  CONTRATADA,  sem prejuízo  das  penalidades  previstas,  proceder  ao  ressarcimento  imediato  ao FMS dos  prejuízos  apurados  e
imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

FBC DE NITERÓI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2020
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2020 – FMS

No dia 09 de outubro de 2020, na Prefeitura Municipal de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa CARMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI, com sede na Rua Benjamin Constant,  292, Barreto, Niterói/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 28.834.716/0001-03,
administrador da empresa, Sr. Rafael Valadão Teixeira, portador do documento de identidade nº 11.903.610-1 DETRAN/RJ, inscrito no CPF
sob o nº 085.652.377-10, para eventual aquisição de medicamentos (ácido tranexâmico 50 mg/ml e outros)  – pelo Menor Preço Unitário,
decorrente do Pregão, na forma Presencial nº 30/2020 para Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência do Registro de preços será de
12 (doze) meses, contados da assinatura desta ata. As especificações, obrigações, assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e
Termo de Referência Anexo II, integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. O presente compromisso tem seu
fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito acima, constante do processo administrativo Nº 3738/2020– FMS, regendo-se o
mesmo pelas normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15
de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011, Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015,
Decreto nº 1807 de 28 de março de 2016, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 8666/93 e pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar 68 de 23 de dezembro de 2009 observadas as alterações posteriores
introduzidas nos referidos diplomas legais, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital.

Item
Especificação Unid. Quant. Nome Comercial / Laboratório

Cod
GGREM/ANVISA

V. Unit. V. Total

7
Amoxicilina + Clavulanato
Potássio 1000 / 200 mg Inj

FA 1000
AMOXICILINA+CLAVULANATO DE

POTÁSSIO/EUROFARMA
508000204150118 R$ 35,76 R$ 35.760,00

21 Captopril 25 mg Cp. 6000 CAPOX GEOLAB 510400202114412 R$ 0,11 R$ 660,00

32 Clopidogrel (Bissulfato) 75 mg Cp. 1000
BISSULFATO DE

CLOPIDOGREL/NOVA QUÍMICA
525315100045506 R$ 1,98 R$ 1.980,00

34
Cloreto de Sódio 9 mg/ml sol. Inj.
Iv bols pvc trans sist fechado 500

ml
Gfa. 5000

SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE
CLORETO DE SÓDIO/ EQUIPLEX

507902105158410 R$ 4,19 R$ 20.950,00

109
Cloridrato de Petidina 50 mg/ml
Sol Inj amp vd amb X 2ml (bem

hosp)
Amp. 150 NAUSEDRON/CRISTÁLIA 506715110060303 R$ 33,86 R$ 5.079,00

125 Simeticona 75 mg/ml Gt 15 ml Fr. 650 SIMETICONA/PRATI 528525002131119 R$ 6,56 R$ 4.264,00

TOTAL R$ 68.693,00

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  
1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando
necessário.
1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções previstas
neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e condições da
licitante vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme art. 64, §2º da Lei
8.666/93.
1.3 – Local de entrega: Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro – Silva
Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda a Sexta-feira.
1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.
1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.
5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao FMS, através dos servidores a serem designados,
que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta
ou impedimento, ao seu substituto.
5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no
processo administrativo nº 3738/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o FMS
ou modificação da contratação.
5.3 – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade
administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
5.4  – A CONTRATADA deverá  aceitar,  antecipadamente,  todos  os  métodos  de inspeção,  verificação  e controle  a serem adotados  pela
fiscalização,  obrigando-se a fornecer todos os dados,  elementos,  explicações,  esclarecimentos,  soluções e comunicações necessários ao
desenvolvimento de sua atividade.
5.5 – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que
concerne ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de
irregularidades decorrentes da execução contratual em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus prepostos, devendo,
ainda,  a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas,  proceder  ao ressarcimento imediato ao FMS dos prejuízos apurados e
imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora
CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2020
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2020 – FMS

No  dia  09  de  outubro  de  2020,  na  Prefeitura  Municipal  de  Silva  Jardim,  registram-se  os  preços  da  empresa  empresa BÁLSAMO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME, com sede na Avenida Automóvel Club, s/n, Quadra 37, Lote 488, Loja B, Santa Cruz da
Serra, Duque de Caxias/RJ, neste ato representada pelo Sr. Cesar Peres Sampaio, portador do RG nº 12.101.721-4, órgão expedidor IFP/RJ e
inscrito no CPF sob o nº 090.660.427-37, representado pelo seu bastante procurador  Sr. Elimar Valim Castro,  portador do documento de
identidade nº 09742932-8, inscrito no CPF sob o nº 077.001.447-02, conforme instrumento particular de procuração, datado em 01 de junho de
2020, fls. 398, Processo Administrativo nº 3738/2020, para eventual aquisição de medicamentos (ácido tranexâmico 50 mg/ml e outros) – pelo
Menor Preço Unitário,  decorrente do Pregão, na forma Presencial  nº 30/2020 para Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência do
Registro de preços será de  12 (doze) meses,  contados da assinatura desta ata.  As especificações,  obrigações, assim como os termos da
Proposta Comercial – Anexo I  e Termo de Referência Anexo II,  integram esta Ata de Registro de Preços,  independente de transcrição.  O
presente compromisso tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito acima, constante do  processo administrativo Nº
3738/2020– FMS,  regendo-se o mesmo pelas normas da Lei nº 10.520,  de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de
setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011,
Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015, Decreto nº 1807 de 28 de março de 2016, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 8666/93
e pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar 68 de 23 de dezembro de 2009
observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no
Edital.

Item
Especificação Unid. Quant.

Nome Comercial /
Laboratório

Cod
GGREM/ANVISA

V. Unit. V. Total

1
Ácido Tranexâmico 50 mg/ml Sol Inj

5 ml Amp 500
Amp 500 HIPOLABOR 511613060040306 R$ 4,25 R$ 2.125,00

2 Adenosina 3 mg/ml Sol Inj 2 ml Amp 200 HIPOLABOR 511620070045207 R$ 10,20 R$ 2.040,00

3 Água p/ Injeção Sol Inj 10 ml Amp 40.000 FARMACE 508300101152419 R$ 0,35 R$ 14.000,00

18
Bicarbonato de Sódio 8,4% Sol Inj 10

ml
Amp. 500 FARMACE 508302401153417 R$ 0,64 R$ 320,00

31 Clonidina (Cloridrato) 0,100 mg Cp 300 BOEHRINGER 504500401114319 R$ 0,17 R$ 51,00

33 Cloreto de Potássio 10% Inj 10 ml Amp 600 SAMTEC 539013090002103 R$ 0,26 R$ 156,00

37
Colagenase c/ Cloranfenicol 0,6 U/g

+ 0,01 g/g Pom 30 g
Tb 3.000 ABBOTT 500204203165318 R$ 18,50 R$ 55.500,00

38 Deslanosídeo 0,2 mg/ml Sol Inj 2 ml Amp. 200 UNIÃO QUÍMICA 533019101153413 R$ 1,45 R$ 290,00

46 Dopamina (Cloridrato) 5 mg/ml 10 ml Amp. 300 HIPOLABOR 511616040042806 R$ 1,36 R$ 408,00

49
Epinefrina ou Adrenalina(Cloridrato

ou Hemitartarato) 1mg/ml Sol Inj
Amp. 300 HIPOLABOR 511617040044003 R$ 0,85 R$ 255,00

56
Fenilefrina (Cloridrato) 10% Sol Oft 5

ml
Fr 30 ALLERGAN 501002601176316 R$ 8,30 R$ 249,00

76 Hipromelose 5 mg/ml sol oft 10 ml Fr 30 ALLERGAN 501002701170417 R$ 8,20 R$ 246,00

81 Isossorbida (Mononitrato) 5 mg SL Cps 600 EMS 531601902116316 R$ 0,27 R$ 162,00

90 Metildopa 250 mg Cp 700 SANVAL 530806701114411 R$ 0,48 R$ 336,00

92
Metilergometrina (Maleato) 0,2 mg/ml

Sol Inj 1 ml
Amp. 200 UNIÃO QUÍMICA 533015010061103 R$ 1,50 R$ 300,00

99
Neostigmina (Brometo) 0,5 mg/ml

Sol Inj 1 ml
Amp. 50 UNIÃO QUÍMICA 533018060067217 R$ 0,70 R$ 35,00

100 Nifedipina 10 mg SL Caps Gel Cp 1.000 GEOLAB 510401603112419 R$ 0,28 R$ 280,00

111 Ocitocina 5 ui/ml sol inj com 1 ml Amp. 120 UNIÃO QUÍMICA 533009001156413 R$ 1,45 R$ 174,00

112 Pentoxifilina 20 mg Sol Inj 5 ml Amp. 120 UNIÃO QUÍMICA 533014602154411 R$ 1,85 R$ 222,00

128
Sulfato de Magnésio 50% Sol Inj 10

ml
Amp. 50 ISOFARMA 514300604159416 R$ 2,35 R$ 117,50

133 Verapamil 2,5 mg/ml Sol Inj 2ml Amp. 60 BLAU 504414010045318 R$ 1,30 R$ 78,00

150 Naloxona 0,4 mg/ml Sol Inj 1 ml Amp. 30 HIPOLABOR 511612802156118 R$ 7,18 R$ 215,40

TOTAL R$ 77.559,90
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1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  

1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando
necessário.
1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções previstas
neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e condições da licitante
vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme art. 64, §2º da Lei 8.666/93.
1.3 – Local de entrega:  Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro – Silva
Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda a Sexta-feira.
1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.
1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.

5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao FMS, através dos servidores a serem designados, que
determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou
impedimento, ao seu substituto.
5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no
processo administrativo nº 3738/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o FMS ou
modificação da contratação.
5.3 – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do  FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade
administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
5.4  –  A  CONTRATADA  deverá  aceitar,  antecipadamente,  todos  os  métodos  de  inspeção,  verificação  e  controle  a  serem  adotados  pela
fiscalização,  obrigando-se  a  fornecer  todos  os  dados,  elementos,  explicações,  esclarecimentos,  soluções  e  comunicações  necessários  ao
desenvolvimento de sua atividade.
5.5 – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única,  integral  e exclusiva da CONTRATADA, no que
concerne ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de
irregularidades decorrentes da execução contratual  em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus prepostos, devendo,
ainda,  a  CONTRATADA,  sem prejuízo  das  penalidades  previstas,  proceder  ao  ressarcimento  imediato  ao  FMS dos  prejuízos  apurados  e
imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

BÁLSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME
Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2020

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020 – FMS

No  dia  13  de  outubro  de  2020,  na  Prefeitura  Municipal  de  Silva  Jardim,  registram-se  os  preços  da  empresa  ZELO  COMÉRCIO  E
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.-ME, com sede na Rua Ferreira Cardoso, 90, Loja A, Maria da Graça, 21.050-470,
Rio de Janeiro/RJ inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.042.708/0001-57, neste ato representada pelo Sr. Paulo Henrique da Silva Costa, portador
do documento de identidade nº, 09.595.822-9 órgão expedidor DIC/RJ, inscrito no CPF sob o nº 871.284.897-20 e Sr. Demetrius da Fonseca,
portador  da  CNH nº  00120494706  órgão  expedidor  DETRAN/RJ,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº  943.584.787-00,  para  eventual  aquisição  de
medicamentos (Alprazolam 0,25 mg e outros) – pelo Menor Preço Unitário, decorrente do Pregão, na forma Presencial nº 33/2020 para Sistema
de  Registro  de  Preços.  O  prazo  de  vigência  do  Registro  de  preços  será  de  12  (doze)  meses,  contados  da  assinatura  desta  ata.  As
especificações, obrigações, assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de Referência Anexo II, integram esta Ata de
Registro de Preços, independente de transcrição. O presente compromisso tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito
acima, constante do processo administrativo Nº 3736/2020– FMS, regendo-se o mesmo pelas normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
bem como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto
nº  1.338 de 18 de agosto  de 2011,  Decreto nº  1727 de 16 de março de 2015,  Decreto  nº  1807 de 28 de março de 2016,  aplicando-se
subsidiariamente, as normas da Lei nº 8666/93 e pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei
complementar 68 de 23 de dezembro de 2009 observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, além das demais
disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital.

Item Especificação Unid. Quant.
Nome Comercial/

Laboratório
Cod GGREM/ANVISA V. Unit. V. Total

44 Topiramato 100 mg Comp. 10000
TEMPORA

100mg/Cristália
506717030067204/1029804450033 R$ 1,26 R$ 12.600,00

TOTAL R$ 12.600,00

1 – DA EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  
1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando
necessário.
1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções previstas
neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e condições da licitante
vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme art. 64, §2º da Lei 8.666/93.
1.3 – Local de entrega: Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro – Silva
Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda à Sexta-feira.
1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.
1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.

5 – FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO
5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao FMS, através dos servidores a serem designados, que
determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou
impedimento, ao seu substituto.
5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no
processo administrativo nº 3736/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o FMS ou
modificação da contratação.
5.3 – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade
administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
5.4  –  A  CONTRATADA deverá  aceitar,  antecipadamente,  todos  os  métodos  de  inspeção,  verificação  e  controle  a  serem  adotados  pela
fiscalização,  obrigando-se a  fornecer  todos  os  dados,  elementos,  explicações,  esclarecimentos,  soluções  e  comunicações  necessários  ao
desenvolvimento de sua atividade.
5.5 – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral  e exclusiva da CONTRATADA, no que
concerne ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de
irregularidades decorrentes da execução contratual  em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus prepostos, devendo,
ainda,  a  CONTRATADA,  sem prejuízo  das  penalidades  previstas,  proceder  ao  ressarcimento  imediato  ao FMS dos  prejuízos  apurados  e
imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

Zelo Comércio e Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda.-Me
Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2020
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020 – FMS

No dia 13 de outubro de 2020, na Prefeitura Municipal de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa ULTRAFARMA PRODUTOS
MÉDICOS LTDA. ME,  com sede na Rua do Engenho Novo,  n° 78 – Engenho Novo – Rio de Janeiro RJ, inscrita  no CNPJ sob o nº
00.945.806/0001-52,  sócio  administrador  Sr.  Carlos  Henrique  Bastos  Coelho,  portador  do  documento  de  identidade  nº.  09.508.823-3
DETRAN/RJ, CPF nº 022.087.347-00, neste ato representado pelo Sr. Jeferson Amaral Bizzo, portador do documento de identidade nº
06.526.272-7 DETRAN/RJ, CPF nº 771.273.077-68, conforme instrumento particular de procuração datado em 16 de junho de 2020, fls. 229,
Processo Administrativo nº  3736/2020,  para  eventual  aquisição de medicamentos  (Alprazolam 0,25 mg e outros)  – pelo Menor  Preço
Unitário, decorrente do Pregão, na forma Presencial nº 33/2020 para Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência do Registro de
preços será de 12 (doze) meses, contados da assinatura desta ata. As especificações, obrigações, assim como os termos da Proposta
Comercial – Anexo I e Termo de Referência Anexo II, integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. O presente
compromisso  tem  seu  fundamento  e  finalidade  na  consecução  do  objeto  descrito  acima,  constante  do  processo  administrativo  Nº
3736/2020– FMS, regendo-se o mesmo pelas normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de
setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011,
Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015, Decreto nº 1807 de 28 de março de 2016, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº
8666/93 e pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei  Complementar  nº 123,  de 14 de dezembro de 2006,  Lei  complementar  68 de 23 de
dezembro de 2009 observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, além das demais disposições legais
aplicáveis e do disposto no Edital.

Item Especificação Unid. Quant.
Nome

Comercial /
Laboratório

Cod GGREM/ANVISA V. Unit. V. Total

04 Amitriptilina 25 mg Comp. 60.000 AMITRIPTILINA TEUTO R$ 0,19 R$ 11.400,00

43 Sertralina 50 mg Comp. 5000 SERTRALINA PRATIDONADUZZI R$ 0,99 R$ 4.950,00

TOTAL R$ 16.350,00

1 – DA EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  
1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando
necessário.
1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções
previstas neste edital.  Neste caso, o FMS, convocará,  obedecida a ordem de classificação,  a próxima licitante para,  em igual  prazo e
condições da licitante vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme art.
64, §2º da Lei 8.666/93.
1.3 – Local de entrega: Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro – Silva
Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda à Sexta-feira.
1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.
1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.

5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao FMS, através dos servidores a serem designados,
que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua
falta ou impedimento, ao seu substituto.
5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto
no processo administrativo nº 3736/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o
FMS ou modificação da contratação.
5.3 – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade
administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
5.4  – A CONTRATADA deverá aceitar,  antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela
fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao
desenvolvimento de sua atividade.
5.5 – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que
concerne ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência
de irregularidades  decorrentes  da execução contratual  em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus prepostos,
devendo, ainda,  a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao FMS dos prejuízos
apurados e imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

Ultrafarma Produtos Médicos LTDA. ME
Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2020
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020 – FMS

No dia 13 de outubro de 2020, na Prefeitura Municipal de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa NOROMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.,  com sede na Travessa José Mercante,  15 – Jardim Bervely – Miracema/RJ,
inscrita no CNPJ sob o nº 12.391.412/0001-89, neste ato representada pelos sócios, Sr.ª Darlene Zacharias Coutinho da Silva, portadora do
RG nº 10132299-8 DETRAN/RJ e inscrita no CPF sob o nº  068.774.747-32,  e  Sr.  Marcos Paulo Branco da Silva,  portador do RG nº
10268246-5 IFP/RJ e inscrito  no CPF sob o nº 042.655.887-19,  neste  ato  representados  pelo  Sr.  Francisco Gastão  de Silva Jardim,
portador  do  documento  de identidade nº  11.386.571-1  IFP/RJ,  CPF nº  041.044.737-40 e  Sr.  Alessandro  Ecard  da Silva,  portador  do
documento de identidade nº 12.106.149-3 IFP/RJ, CPF nº 079.653.937-51, conforme instrumento particular de procuração datado em 28 de
julho de 2020, fls. 390, Processo Administrativo nº 3736/2020 para eventual aquisição de medicamentos (Alprazolam 0,25 mg e outros) – pelo
Menor Preço Unitário, decorrente do Pregão, na forma Presencial nº 33/2020 para Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência do
Registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da assinatura desta ata. As especificações, obrigações, assim como os termos da
Proposta Comercial – Anexo I e Termo de Referência Anexo II, integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. O
presente compromisso tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito acima, constante do processo administrativo Nº
3736/2020– FMS, regendo-se o mesmo pelas normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de
setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011,
Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015, Decreto nº 1807 de 28 de março de 2016, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº
8666/93 e pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar 68 de 23 de dezembro
de 2009 observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, além das demais disposições legais aplicáveis e do
disposto no Edital.

Item Especificação Unid. Quant.
Nome Comercial / 
Laboratório

Cod 
GGREM/ANVISA

V. Unit. V. Total

20 Divalproato de sódio 250 mg Comp. 5.000 ZYDUS 536201701114415 R$ 0,68 R$ 3.400,00

21 Divalproato de Sódio 500 mg Comp. 10.000 ZYDUS 536201702110413 R$ 1,24 R$ 12.400,00

TOTAL R$ 15.800,00

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  

1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando
necessário.

1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções previstas
neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e condições da
licitante vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme art. 64, §2º da Lei
8.666/93.

1.3 – Local de entrega: Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro – Silva
Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda à Sexta-feira.

1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.

1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.

5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  

5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao FMS, através dos servidores a serem designados,
que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua
falta ou impedimento, ao seu substituto.

5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no
processo administrativo nº 3736/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o FMS
ou modificação da contratação.

5.3 – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade
administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

5.4  – A CONTRATADA deverá aceitar,  antecipadamente,  todos os métodos  de inspeção,  verificação e controle  a serem adotados pela
fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao
desenvolvimento de sua atividade.

5.5  – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que
concerne ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de
irregularidades decorrentes da execução contratual em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus prepostos, devendo,
ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao FMS dos prejuízos apurados e
imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Empresa



www.silvajardim.rj.gov.br                                      08 de Outubro de 2020                                                       PÁGINA 23

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2020
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020 – FMS

No dia 13 de outubro de 2020, na Prefeitura Municipal de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa MEDICOM RIO FARMA
LTDA - EPP,  com sede na Av. Conselheiro Julius Arp, 414, Fundos, Galpão, 2º pavimento, Olaria,  Nova Friburgo/RJ, inscrita no
CNPJ/MF  sob  o  nº  39.499.710/0001-43,  neste  ato  representada  pela  Srª.  Rosimery  Aguiar  Rodrigues  Garcia,  portadora  do
documento de identidade nº 07.766.440-7 IFP/RJ, inscrita no CPF sob o nº 961.118.017.91 e pelo Sr. Ernani Amaral Garcia, portador
do  documento  de  identidade  nº  03.557.977-0  IFP/RJ,  inscrita  no  CPF  sob  o  nº  385.902.207.53,  para  eventual  aquisição  de
medicamentos (Alprazolam 0,25 mg e outros) – pelo Menor Preço Unitário, decorrente do Pregão, na forma Presencial nº 33/2020
para Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência do Registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da assinatura
desta ata. As especificações, obrigações, assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de Referência Anexo II,
integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. O presente compromisso tem seu fundamento e finalidade na
consecução  do objeto  descrito  acima,  constante  do  processo administrativo  Nº 3736/2020–  FMS,  regendo-se o mesmo pelas
normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de
maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011, Decreto nº 1727 de 16 de março de
2015, Decreto nº 1807 de 28 de março de 2016, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 8666/93 e pelo Capítulo V, Seção
Única, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar 68 de 23 de dezembro de 2009 observadas as
alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no
Edital.

Item Especificação Unid. Quant.
Nome Comercial / 
Laboratório

Cod 
GGREM/ANVISA

V. Unit. V. Total

41 Risperidona 2 mg Comp. 25.000 PRATI/GENERICO 528518120146006 R$ 0,89 R$ 22.250,00

TOTAL R$ 22.250,00

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  

1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento,
quando necessário.

1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções
previstas neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e
condições da licitante  vencedora,  comprovar  os requisitos  de habilitação e assinar  a Ata de Registro de Preços,  se for  o caso,
conforme art. 64, §2º da Lei 8.666/93.

1.3 – Local de entrega: Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro
– Silva Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda à Sexta-feira.

1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.

1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.

5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  

5.1  – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital  caberão ao FMS, através dos servidores a serem
designados, que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº
8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto.

5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não
previsto no  processo administrativo nº 3736/2020 –  FMS  e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não
acarrete ônus para o FMS ou modificação da contratação.

5.3  – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do  FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à
autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

5.4 – A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela
fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários
ao desenvolvimento de sua atividade.

5.5 – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no
que concerne ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo que a
ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus
prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao FMS
dos prejuízos apurados e imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

MEDICOM RIO FARMA LTDA - EPP
Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2020
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020 – FMS

No dia 13 de outubro de 2020, na Prefeitura Municipal de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa LINEA-RJ COMÉRCIO LTDA.,
com sede na Rua Minas Gerais, 829A, Vila Palmares, Nova Iguaçu/RJ, 26282-190, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.624.789/0001-54, neste
ato representada pelo Sr. Leonardo Paulo da Cunha, portador do documento de identidade nº 12.299.712-5 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº
085.092.727.78, através de sua bastante procuradora Srª. Angelita da Conceição Chaves Teixeira, portador do documento de identidade nº
062.113.60-0 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 940.541.187-04, conforme instrumento particular de procuração, datado em 31 de julho de
2020, fls. 495, processo administrativo nº 3736/2020 e Sr. David Cid Machado, portador do documento de identidade nº 116.523.15-0 DIC/RJ,
inscrito no CPF sob o nº 095.014.757-51, conforme instrumento público de procuração registrado no Cartório do 3º Ofício de Magé – RJ, livro
n. 41, Fls. 189/190, Ato n. 081, datado em 09 de março de 2020, fls. 497/499, processo administrativo nº 3736/2020, para eventual aquisição
de medicamentos (Alprazolam 0,25 mg e outros) – pelo Menor Preço Unitário, decorrente do Pregão, na forma Presencial nº 33/2020 para
Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência do Registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da assinatura desta ata. As
especificações, obrigações, assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de Referência Anexo II, integram esta Ata de
Registro de Preços, independente de transcrição. O presente compromisso tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito
acima, constante do processo administrativo Nº 3736/2020– FMS, regendo-se o mesmo pelas normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011,
Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011, Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015, Decreto nº 1807 de 28 de março de 2016, aplicando-se
subsidiariamente, as normas da Lei nº 8666/93 e pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei
complementar 68 de 23 de dezembro de 2009 observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, além das
demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital.

Item Especificação Unid. Quant.
Nome Comercial / 
Laboratório

Cod GGREM/ANVISA V. Unit. V. Total

05 Bromazepam 3 mg Comp. 50.000 TEUTO/BROMAZEPAM 520727402117119 R$ 0,20 R$ 10.000,00

TOTAL R$ 10.000,00

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  

1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando
necessário.

1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções previstas
neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e condições da
licitante vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme art. 64, §2º da Lei
8.666/93.

1.3 – Local de entrega: Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro – Silva
Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda a Sexta-feira.

1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.

1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.

5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  

5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao FMS, através dos servidores a serem designados,
que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua
falta ou impedimento, ao seu substituto.

5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no
processo administrativo nº 3736/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o FMS
ou modificação da contratação.

5.3 – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade
administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

5.4  – A CONTRATADA deverá aceitar,  antecipadamente,  todos os métodos  de inspeção,  verificação e controle  a serem adotados pela
fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao
desenvolvimento de sua atividade.

5.5  – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que
concerne ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de
irregularidades decorrentes da execução contratual em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus prepostos, devendo,
ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao FMS dos prejuízos apurados e
imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

LINEA-RJ COMÉRCIO LTDA.
Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2020
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020 – FMS

No dia 13 de outubro de 2020, na Prefeitura Municipal de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa  JUMEL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.123.155/0001-80, com sede na Rua Mario Costa, 189, Ap 05, Centro – Casimiro
de Abreu/RJ, neste ato, representada pelo Sr. Leandro Freitas do Nascimento, portador do documento de identidade nº 110655552 IFP/RJ,
CPF nº 075.379.887-57, para eventual aquisição de medicamentos (Alprazolam 0,25 mg e outros) – pelo Menor Preço Unitário, decorrente do
Pregão, na forma Presencial nº 33/2020 para Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência do Registro de preços será de 12 (doze)
meses, contados da assinatura desta ata. As especificações, obrigações, assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de
Referência Anexo II, integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. O presente compromisso tem seu fundamento e
finalidade na consecução do objeto descrito acima, constante do processo administrativo Nº 3736/2020– FMS, regendo-se o mesmo pelas
normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de
2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011, Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015, Decreto nº
1807  de  28  de março de  2016,  aplicando-se subsidiariamente,  as  normas  da  Lei  nº  8666/93  e  pelo  Capítulo  V,  Seção  Única,  da  Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar 68 de 23 de dezembro de 2009 observadas as alterações posteriores
introduzidas nos referidos diplomas legais, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital.

Item Especificação Unid. Quant.
Nome Comercial / 
Laboratório

Cod 
GGREM/ANVISA

V. Unit. V. Total

26
Levomepromazina 100 
mg

Comp. 6.000 LEVOZINE/CRISTALIA 506708001115414 R$ 0,67 R$ 4.020,00

27 Levomepromazina 25 mg Comp. 5.000 LEVOZINE/CRISTALIA 506713050050403 R$ 0,43 R$ 2.150,00

31 Nortriptilina 25 mg Caps 5.000 RANBAXY 529918050057406 R$ 0,47 R$ 2.350,00

35 Paroxetina 25 mg Comp. 10.000 PONDERA/EUROFARMA 508011013114414 R$ 3,60 R$ 36.000,00

TOTAL R$ 44.520,00

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  

1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando
necessário.

1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções previstas
neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e condições da
licitante vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme art. 64, §2º da Lei
8.666/93.

1.3 – Local de entrega: Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro – Silva
Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda a Sexta-feira.

1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.

1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.

5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  

5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao FMS, através dos servidores a serem designados,
que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua
falta ou impedimento, ao seu substituto.

5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no
processo administrativo nº 3736/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o FMS
ou modificação da contratação.

5.3 – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade
administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

5.4  – A CONTRATADA deverá aceitar,  antecipadamente,  todos os métodos  de inspeção,  verificação e controle  a serem adotados pela
fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao
desenvolvimento de sua atividade.

5.5  – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que
concerne ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de
irregularidades decorrentes da execução contratual em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus prepostos, devendo,
ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao FMS dos prejuízos apurados e
imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

JUMEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Empresa



www.silvajardim.rj.gov.br                        08 de Outubro de 2020                                                         PÁGINA 26

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2020
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020 – FMS

No dia 13 de outubro de 2020, na Prefeitura Municipal de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa J B T INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA EPP, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 2200, Loja 02, Centro, Araruama/RJ, inscrita no CNPJ sob
o nº 27.168.027/0001-44, neste ato representada pelos sócios, Sr. Thuan Ferracini Carvalho Amaral Guimarães, portador do documento de
identidade nº. 30.333.757-0, órgão expedidor (DETRAN/RJ), CPF nº 174.745.717-57, e Srª Thayna Ferracini C. Amaral Guimarães, portadora
do documento de identidade nº 25.648.092-2 DIC/RJ, CPF nº 137.590.797-25, para eventual aquisição de medicamentos (Alprazolam 0,25 mg e
outros) – pelo Menor Preço Unitário, decorrente do Pregão, na forma Presencial nº 33/2020 para Sistema de Registro de Preços. O prazo de
vigência do Registro de preços será de  12 (doze) meses, contados da assinatura desta ata. As especificações, obrigações, assim como os
termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de Referência Anexo II, integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.
O presente compromisso tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito acima, constante do processo administrativo Nº
3736/2020– FMS,  regendo-se o mesmo pelas normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de
setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011,
Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015, Decreto nº 1807 de 28 de março de 2016, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº
8666/93 e pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar 68 de 23 de dezembro de
2009 observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais,  além das demais disposições legais aplicáveis e do
disposto no Edital.

Item Especificação Unid. Quant.
Nome Comercial /

Laboratório
Cod GGREM/ANVISA V. Unit. V. Total

18 Diazepam 10 mg Comp. 70.000 UNIÃO QUÍMICA 533017100066006/1049713900057 R$ 0,19 R$ 13.300,00

TOTAL R$ 13.300,00

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  

1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando
necessário.

1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções previstas
neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e condições da licitante
vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme art. 64, §2º da Lei 8.666/93.

1.3 – Local de entrega: Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro – Silva
Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda a Sexta-feira.

1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.

1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.

5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  

5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao FMS, através dos servidores a serem designados, que
determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou
impedimento, ao seu substituto.

5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no
processo administrativo nº 3736/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o FMS
ou modificação da contratação.

5.3  – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do  FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade
administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

5.4  – A  CONTRATADA deverá  aceitar,  antecipadamente,  todos  os  métodos  de  inspeção,  verificação  e  controle  a  serem  adotados  pela
fiscalização,  obrigando-se a  fornecer  todos  os  dados,  elementos,  explicações,  esclarecimentos,  soluções  e  comunicações  necessários  ao
desenvolvimento de sua atividade.

5.5  – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral  e exclusiva da CONTRATADA, no que
concerne ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de
irregularidades decorrentes da execução contratual  em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus prepostos, devendo,
ainda,  a  CONTRATADA,  sem prejuízo  das  penalidades  previstas,  proceder  ao  ressarcimento  imediato  ao FMS dos  prejuízos  apurados  e
imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

J B T Indústria e Comércio de Importação Exportação LTDA EPP
Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2020
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020 – FMS

No dia 13 de outubro de 2020, na Prefeitura Municipal de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa  JAC MED DIST. DE MEDIC.
EIRELI,  com sede  na  Rua Sebastião  Martins,  nº  288,  Conselheiro  Paulino,  Nova  Friburgo/RJ,  28.635-430,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
26.651.036/0001-29, representante legal Sr. João Augusto Carneiro Rodrigues, portador do documento de identidade nº 42056S155 CTPS/
RJ, CPF nº 128.988.497-82, para eventual aquisição de medicamentos (Alprazolam 0,25 mg e outros) – pelo Menor Preço Unitário, decorrente
do Pregão, na forma Presencial nº 33/2020 para Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência do Registro de preços será de 12 (doze)
meses, contados da assinatura desta ata. As especificações, obrigações, assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de
Referência Anexo II, integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. O presente compromisso tem seu fundamento e
finalidade na consecução do objeto descrito acima, constante do processo administrativo Nº 3736/2020– FMS, regendo-se o mesmo pelas
normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de
2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011, Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015, Decreto nº
1807  de  28  de março de  2016,  aplicando-se subsidiariamente,  as  normas  da  Lei  nº  8666/93  e  pelo  Capítulo  V,  Seção  Única,  da  Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar 68 de 23 de dezembro de 2009 observadas as alterações posteriores
introduzidas nos referidos diplomas legais, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital.

Item Especificação Unid. Quant.
Nome Comercial /

Laboratório
Cod GGREM/ANVISA V. Unit. V. Total

02 Alprazolam 1 mg Comp. 15.000
PRAZOLAM/NOVA
QUÍMICA

1267502520085/
1267502520085

R$ 0,63 R$ 9.450,00

TOTAL R$ 9.450,00

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  

1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando
necessário.

1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções previstas
neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e condições da
licitante vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme art. 64, §2º da Lei
8.666/93.

1.3 – Local de entrega: Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro – Silva
Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda a Sexta-feira.

1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.

1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.

5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  

5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao FMS, através dos servidores a serem designados,
que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua
falta ou impedimento, ao seu substituto.

5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no
processo administrativo nº 3736/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o FMS
ou modificação da contratação.

5.3 – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade
administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

5.4  – A CONTRATADA deverá aceitar,  antecipadamente,  todos os métodos  de inspeção,  verificação e controle  a serem adotados pela
fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao
desenvolvimento de sua atividade.

5.5  – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que
concerne ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de
irregularidades decorrentes da execução contratual em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus prepostos, devendo,
ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao FMS dos prejuízos apurados e
imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

JAC MED DIST. DE MEDIC. EIRELI

Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2020
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020 – FMS

No dia 13 de outubro de 2020, na Prefeitura Municipal de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI-
EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 14.912.933/0001-60, com sede na Rua Lourival de Mendes Ramos, 17 e 29 – Extensão do Santa Ely – Casimiro
de Abreu/RJ, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato, representado pelo Sr. Rafael Cardoso Ferreira, portador do RG
nº 020454477-9 Detran/RJ e inscrito no CPF sob o nº 106.487.527-04, para eventual aquisição de medicamentos (Alprazolam 0,25 mg e outros)
– pelo Menor Preço Unitário, decorrente do Pregão, na forma Presencial nº 33/2020 para Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência do
Registro de preços será de  12 (doze) meses,  contados da assinatura desta ata. As especificações, obrigações, assim como os termos da
Proposta Comercial – Anexo I  e Termo de Referência Anexo II, integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. O
presente compromisso tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito acima, constante do  processo administrativo Nº
3736/2020– FMS,  regendo-se o mesmo pelas normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de
setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011,
Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015, Decreto nº 1807 de 28 de março de 2016, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº
8666/93 e pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar 68 de 23 de dezembro de
2009 observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais,  além das demais disposições legais aplicáveis e do
disposto no Edital.

Item Especificação Unid. Quant.
Nome  Comercial  /
Laboratório

Cod GGREM/ANVISA V. Unit. V. Total

49 Zolpidem Hemitartarato 10 mg Comp. 25.000 EUROFARMA 508018080122006 R$ 0,99 R$ 24.750,00

TOTAL R$ 24.750,00

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  

1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando
necessário.

1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções previstas
neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e condições da licitante
vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme art. 64, §2º da Lei 8.666/93.

1.3 – Local de entrega: Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro – Silva
Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda a Sexta-feira.

1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.

1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.

5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  

5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao FMS, através dos servidores a serem designados , que
determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou
impedimento, ao seu substituto.

5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no
processo administrativo nº 3736/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o FMS
ou modificação da contratação.

5.3  – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do  FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade
administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

5.4  – A  CONTRATADA deverá  aceitar,  antecipadamente,  todos  os  métodos  de  inspeção,  verificação  e  controle  a  serem  adotados  pela
fiscalização,  obrigando-se a  fornecer  todos  os  dados,  elementos,  explicações,  esclarecimentos,  soluções  e  comunicações  necessários  ao
desenvolvimento de sua atividade.

5.5  – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral  e exclusiva da CONTRATADA, no que
concerne ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de
irregularidades decorrentes da execução contratual  em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus prepostos, devendo,
ainda,  a  CONTRATADA,  sem prejuízo  das  penalidades  previstas,  proceder  ao  ressarcimento  imediato  ao FMS dos  prejuízos  apurados  e
imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP
Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2020
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020 – FMS

No dia 13 de outubro de 2020, na Prefeitura Municipal de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa GMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI, com sede na Rua Manoel Monteiro da Rosa, nº 0000 – Lt. 14 – Qd. 15, Parte, Flexeiras – Magé/RJ, 25.900-
279, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.793.264/0001-57, neste ato representada pelo  Sr. Pietro Miranda Coccaro, portador do RG nº
21258642-4, órgão expedidor DETRAN/RJ e inscrito no CPF sob o nº 109.423.567-99, representado pela sua bastante procuradora Sra.
Ingrid Miranda Pereira,  portadora  do documento de identidade nº  099.129.49-6 DIC/RJ,  inscrita  no CPF sob o nº  054.039.447-79,
conforme instrumento particular de procuração, datado em 13 de janeiro de 2020, fls. 522/524, processo administrativo nº 3736/2020, para
eventual  aquisição de medicamentos  (Alprazolam 0,25 mg e outros)  – pelo  Menor  Preço Unitário,  decorrente  do Pregão,  na  forma
Presencial  nº 33/2020 para Sistema de Registro de Preços.  O prazo de vigência do Registro de preços será de  12 (doze) meses,
contados da assinatura desta ata. As especificações, obrigações, assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de
Referência  Anexo  II,  integram  esta  Ata  de  Registro  de  Preços,  independente  de  transcrição.  O  presente  compromisso  tem  seu
fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito acima, constante do processo administrativo Nº 3736/2020– FMS, regendo-
se o mesmo pelas normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto
1146 de 15 de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011, Decreto nº 1727 de 16 de
março de 2015, Decreto nº 1807 de 28 de março de 2016, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 8666/93 e pelo Capítulo V,
Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar 68 de 23 de dezembro de 2009 observadas as
alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital.

Item Especificação Unid. Quant.
Nome Comercial
/ Laboratório

Cod GGREM/ANVISA V. Unit. V. Total

03 Alprazolam 2 mg Comp. 100.000 GERMED 526118407118119 R$ 0,96 R$ 96.000,00

09 Clobazam 10 mg Comp. 5000 SANOFI 576720030060817 R$ 0,34 R$ 1.700,00

10 Clomipramina 10 mg Comp. 5000 E M S 531626401110418 R$ 0,41 R$ 2.050,00

15 Cloxazolam 1 mg Comp. 2000 EUROFARMA 508013301117113 R$ 0,68 R$ 1.360,00

16 Cloxazolam 2 mg Comp. 2000 EUROFARMA 508013302113111 R$ 1,07 R$ 2.140,00

22 Fluoxetina 20 mg Comp. 120.000 GEOLAB 510416120140706 R$ 1,12 R$ 134.400,00 

30 Nortriptilina 10 mg Caps 4000 CELERA 541718110023207 R$ 0,63 R$ 2.520,00

36
Periciazina 1% (10 mg/ml) Sol
Oral 20 ml

Fr 150 SANOFI 529212090024303 R$ 7,63 R$ 1.144,50

37 Periciazina 10 mg Comp. 6000 SANOFI 520715080095303 R$ 0,35 R$ 2.100,00

38
Periciazina 4% (40 mg/ml) Sol
Oral 20 ml

Fr 150 SANOFI 500202405119310 R$ 14,50 R$ 2.175,00

39
Pipotiazina (Palmitatol) 25 mg/
ml Sol Inj 4 ml

Amp. 100 SANOFI 528512070121406 R$ 33,20 R$ 3.320,00

TOTAL R$ 248.909,50

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  

1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento,
quando necessário.

1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções
previstas neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e
condições da licitante vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme
art. 64, §2º da Lei 8.666/93.

1.3 – Local de entrega: Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro –
Silva Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda a Sexta-feira.

1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.

1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.

5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  

5.1  – O gerenciamento  e  a  fiscalização  da contratação  decorrente  deste  edital  caberão  ao  FMS,  através  dos  servidores  a  serem
designados, que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº
8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto.

5.2  – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular,  omisso ou duvidoso não
previsto no processo administrativo nº 3736/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete
ônus para o FMS ou modificação da contratação.

5.3  – As decisões  que  ultrapassarem a competência  do fiscal  do  FMS deverão ser  solicitadas  formalmente  pela  CONTRATADA à
autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

5.4 – A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela
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fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao
desenvolvimento de sua atividade.

5.5 – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que
concerne ao objeto  do contrato,  às implicações  próximas e remotas  perante  o  FMS ou perante  terceiros,  do  mesmo modo que  a
ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus
prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao FMS dos
prejuízos apurados e imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Empresa

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2020
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020 – FMS

No  dia  13  de  outubro  de  2020,  na  Prefeitura  Municipal  de  Silva  Jardim,  registram-se  os  preços  da  empresa  GETFARMA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, com sede  na Rua Lafayette  Bravo  Filho,  nº  93,  Conselheiro  Paulino,  Nova
Friburgo/RJ, inscrita  no  CNPJ sob o  nº  07.309.478/0001-47,  neste  ato  representada  pelo  sócio,  Sr.  José  Henrique Emrich,
portador do documento de identidade nº. 005.523.033-8, órgão expedidor (DETRAN/RJ), CPF nº 688.667.637-72, para eventual
aquisição de medicamentos (Alprazolam 0,25 mg e outros) – pelo Menor Preço Unitário, decorrente do Pregão, na forma Presencial
nº 33/2020 para Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência do Registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da
assinatura  desta  ata.  As  especificações,  obrigações,  assim como os  termos  da  Proposta  Comercial  –  Anexo  I  e  Termo  de
Referência Anexo II, integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. O presente compromisso tem seu
fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito acima, constante do  processo administrativo Nº 3736/2020– FMS,
regendo-se o mesmo pelas normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de
2013, Decreto 1146 de 15 de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011,
Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015, Decreto nº 1807 de 28 de março de 2016, aplicando-se subsidiariamente, as normas da
Lei nº 8666/93 e pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar 68 de
23 de dezembro de 2009 observadas  as alterações  posteriores  introduzidas  nos  referidos  diplomas legais,  além das  demais
disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital.

Item Especificação Unid. Quant.
Nome  Comercial  /
Laboratório

Cod
GGREM/ANVISA

V. Unit. V. Total

17
Codeína Fosfato + Paracetamol
30/500 mg 

Comp. 20.000 GEOLAB 510413070087406 R$ 0,76 R$ 15.200,00

TOTAL R$ 15.200,00

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  

1.1  –  O  FMS,  respeitada  a  ordem  de  registro,  selecionará  as  fornecedoras  para  os  quais  serão  emitidos  os  pedidos  de
fornecimento, quando necessário.
1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às
sanções previstas neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em
igual prazo e condições da licitante vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for
o caso, conforme art. 64, §2º da Lei 8.666/93.
1.3 –  Local de entrega:  Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 –
Centro – Silva Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda a Sexta-feira.
1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.
1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.

5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao FMS, através dos servidores a serem
designados, que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº
8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto.
5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não
previsto no processo administrativo nº 3736/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não
acarrete ônus para o FMS ou modificação da contratação.
5.3 – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à
autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
5.4 – A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados
pela fiscalização,  obrigando-se a fornecer todos os dados,  elementos, explicações,  esclarecimentos, soluções e comunicações
necessários ao desenvolvimento de sua atividade.
5.5 – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA,
no que concerne ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo
que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou
de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato
ao FMS dos prejuízos apurados e imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Empresa



www.silvajardim.rj.gov.br                                      08 de Outubro de 2020                                                       PÁGINA 31

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2020
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020 – FMS

No dia 13 de outubro de 2020, na Prefeitura Municipal de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa FBC DE NITERÓI COMÉRCIO
E SERVIÇOS EIRELI, com sede na Rua Reverendo Armando Ferreira, 350 – 206 / 207, Largo da Batalha, Niterói/RJ, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 22.341.240/0001-92, neste ato representada pelo Sr. Flávio Berriel Coelho, portador do RG nº 110022001, órgão expedidor IFP/
RJ e inscrito no CPF sob o nº 071.758.137-32, para eventual aquisição de medicamentos (Alprazolam 0,25 mg e outros) – pelo Menor
Preço Unitário,  decorrente do Pregão,  na forma Presencial  nº 33/2020 para Sistema de Registro de Preços.  O prazo de vigência do
Registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da assinatura desta ata. As especificações, obrigações, assim como os termos da
Proposta Comercial – Anexo I e Termo de Referência Anexo II, integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. O
presente compromisso tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito acima, constante do processo administrativo
Nº 3736/2020– FMS, regendo-se o mesmo pelas normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de
setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011,
Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015, Decreto nº 1807 de 28 de março de 2016, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº
8666/93 e pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei  Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar  68 de 23 de
dezembro de 2009 observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, além das demais disposições legais
aplicáveis e do disposto no Edital.

Item Especificação Unid. Quant.
Nome  Comercial  /
Laboratório

Cod GGREM/ANVISA V. Unit. V. Total

40 Risperidona 1 mg Comp. 25000 PRATI 528518120144706 R$ 0,59 R$ 14.750,00

TOTAL R$ 14.750,00

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  

1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento,
quando necessário.

1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções
previstas neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e
condições da licitante vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme art.
64, §2º da Lei 8.666/93.

1.3 – Local de entrega: Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro –
Silva Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda a Sexta-feira.

1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.

1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.

5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  

5.1  – O  gerenciamento  e  a  fiscalização  da  contratação  decorrente  deste  edital  caberão  ao  FMS,  através  dos  servidores  a  serem
designados, que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal  nº
8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto.

5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto
no processo administrativo nº 3736/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para
o FMS ou modificação da contratação.

5.3  – As  decisões  que  ultrapassarem  a  competência  do  fiscal  do  FMS deverão  ser  solicitadas  formalmente  pela  CONTRATADA à
autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

5.4  – A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela
fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao
desenvolvimento de sua atividade.

5.5 – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que
concerne ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência
de irregularidades decorrentes da execução contratual  em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus prepostos,
devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao FMS dos prejuízos
apurados e imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

FBC DE NITERÓI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2020
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020 – FMS

No  dia  13  de  outubro  de  2020,  na  Prefeitura  Municipal  de  Silva  Jardim,  registram-se  os  preços  da  empresa  CARMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, com sede na Rua Benjamin Constant, 292, Barreto, Niterói/RJ, inscrita no CNPJ sob
o  nº  28.834.716/0001-03,  administrador  da  empresa,  Sr.  Rafael  Valadão  Teixeira,  portador  do  documento  de  identidade  nº
11.903.610-1 DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 085.652.377-10, para eventual aquisição de medicamentos (Alprazolam 0,25 mg
e outros) – pelo Menor Preço Unitário, decorrente do Pregão, na forma Presencial nº 33/2020 para Sistema de Registro de Preços. O
prazo de vigência do Registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da assinatura desta ata. As especificações, obrigações,
assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de Referência Anexo II, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição. O presente compromisso tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito acima,
constante do processo administrativo Nº 3736/2020– FMS, regendo-se o mesmo pelas normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho
de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011, Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015, Decreto nº 1807 de 28 de março de
2016, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 8666/93 e pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, Lei complementar 68 de 23 de dezembro de 2009 observadas as alterações posteriores introduzidas nos
referidos diplomas legais, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital.

Item Especificação Unid. Quant. Nome Comercial / Laboratório
Cod

GGREM/ANVISA
V. Unit. V. Total

01 Alprazolam 0,25 mg Comp. 8000 ALPRAZOLAM/E M S 507727804110118 R$ 0,27 R$ 2.160,00

42 Sertralina 25 mg Comp. 5000
CLORIDRATO DE SERTRALINA/

EUROFARMA
508012040091006 R$ 1,25 R$ 6.250,00

45 Topiramato 25 mg Comp. 8000 TOPIRAMATO/NOVA QUÍMICA 525319010056006 R$ 0,37 R$ 2.960,00

48 Venlafaxina 75 mg Comp. 2400 VENLAXIN/EUROFARMA 510417020143906 R$ 1,81 R$ 4.344,00

TOTAL R$ 15.714,00

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  

1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento,
quando necessário.

1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções
previstas neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e
condições da licitante  vencedora,  comprovar  os requisitos  de habilitação e assinar  a Ata de Registro de Preços,  se for  o caso,
conforme art. 64, §2º da Lei 8.666/93.

1.3 – Local de entrega: Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro
– Silva Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda a Sexta-feira.

1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.

1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.

5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  

5.1  – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao FMS, através dos servidores a serem
designados, que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº
8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto.

5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não
previsto no  processo administrativo nº 3736/2020 –  FMS  e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não
acarrete ônus para o FMS ou modificação da contratação.

5.3  – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do  FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à
autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

5.4 – A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela
fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários
ao desenvolvimento de sua atividade.

5.5 – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no
que concerne ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo que a
ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus
prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao FMS
dos prejuízos apurados e imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.
Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2020
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020 – FMS

No dia 13 de outubro de 2020, na Prefeitura Municipal de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa empresa BÁLSAMO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME, com sede na Avenida Automóvel Club, s/n, Quadra 37, Lote 488, Loja B,
Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 11.858.797/0001-89, neste ato representada pelo Sr. Cesar
Peres  Sampaio,  portador  do  RG  nº  12.101.721-4,  órgão  expedidor  IFP/RJ  e  inscrito  no  CPF  sob  o  nº  090.660.427-37,
representado pelo seu bastante procurador Sr. Elimar Valim Castro, portador do documento de identidade nº 09742932-8, inscrito
no CPF sob o nº 077.001.447-02,  conforme instrumento particular  de procuração,  datado em 01 de junho de 2020,  fls.  385,
Processo Administrativo nº 3736/2020, para eventual aquisição de medicamentos (Alprazolam 0,25 mg e outros) – pelo Menor
Preço Unitário, decorrente do Pregão, na forma Presencial nº 33/2020 para Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência do
Registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da assinatura desta ata. As especificações, obrigações, assim como os
termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de Referência Anexo II, integram esta Ata de Registro de Preços, independente
de transcrição. O presente compromisso tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito acima, constante do
processo administrativo Nº 3736/2020– FMS, regendo-se o mesmo pelas normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem
como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011,
Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011, Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015, Decreto nº 1807 de 28 de março de 2016,
aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 8666/93 e pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006, Lei complementar 68 de 23 de dezembro de 2009 observadas as alterações posteriores introduzidas nos
referidos diplomas legais, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital.

Item Especificação Unid. Quant.
Nome  Comercial  /
Laboratório 

Cod
GGREM/ANVISA

V. Unit. V. Total

07 Carbonato de Lítio 300 mg Comp. 500 HIPOLABOR 511611603117114 R$ 0,37 R$ 185,00

11 Clomipramina 25 mg Comp. 3000 SANDOZ 511519120069907 R$ 0,90 R$ 2.700,00

12 Clomipramina 75 mg Comp. 2000 SANDOZ 511519120069807 R$ 1,30 R$ 2.600,00

24 Haloperidol 5 mg Comp. 10000 CRISTÁLIA 506715110060903 R$ 0,15 R$ 1.500,00

25 Imipramina 25 mg Comp. 5000 CRISTÁLIA 506707301115411 R$ 0,36 R$ 1.800,00

28
Levomepromazina  4% (40 mg/
ml) Gt 20 ml 

Fr. 150 CRISTÁLIA 506708003134416 R$ 8,85 R$ 1.327,50

TOTAL R$ 10.112,50

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  

1.1  –  O  FMS,  respeitada  a  ordem  de  registro,  selecionará  as  fornecedoras  para  os  quais  serão  emitidos  os  pedidos  de
fornecimento, quando necessário.
1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às
sanções previstas neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em
igual prazo e condições da licitante vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for
o caso, conforme art. 64, §2º da Lei 8.666/93.
1.3 –  Local de entrega:  Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 –
Centro – Silva Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda a Sexta-feira.
1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.
1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.

5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao FMS, através dos servidores a serem
designados, que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº
8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto.
5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não
previsto no processo administrativo nº 3736/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não
acarrete ônus para o FMS ou modificação da contratação.
5.3 – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à
autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
5.4 – A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados
pela fiscalização,  obrigando-se a fornecer todos os dados,  elementos, explicações,  esclarecimentos, soluções e comunicações
necessários ao desenvolvimento de sua atividade.
5.5 – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA,
no que concerne ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo
que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou
de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato
ao FMS dos prejuízos apurados e imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

BÁLSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME
Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2020

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2020 – FMS

No dia 15 de outubro de 2020, na Prefeitura Municipal de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa ULTRAFARMA PRODUTOS
MÉDICOS LTDA. ME, com sede na Rua do Engenho Novo,  n° 78 – Engenho Novo – Rio de Janeiro RJ, inscrita no CNPJ sob o nº
00.945.806/0001-52,  sócio-administrador  Sr.  Carlos Henrique Bastos Coelho,  portador  do  documento  de identidade nº.  09.508.823-3
DETRAN/RJ, CPF nº 022.087.347-00, neste ato representado pelo  Sr. Jeferson Amaral Bizzo, portador do documento de identidade nº
06.526.272-7 DETRAN/RJ, CPF nº 771.273.077-68, conforme instrumento particular de procuração datado em 25 de junho de 2020, fls. 528,
Processo Administrativo nº 3748/2020, para eventual aquisição de medicamentos (Albendazol 400 mg e outros) – pelo Menor Preço Unitário,
decorrente do Pregão, na forma Presencial nº 34/2020 para Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência do Registro de preços será
de  12 (doze) meses, contados da assinatura desta ata. As especificações, obrigações, assim como os termos da Proposta Comercial –
Anexo I e Termo de Referência Anexo II, integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. O presente compromisso
tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito acima, constante do  processo administrativo Nº 3748/2020– FMS,
regendo-se o mesmo pelas normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013,
Decreto 1146 de 15 de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011, Decreto nº 1727 de
16 de março de 2015, Decreto nº 1807 de 28 de março de 2016, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 8666/93 e pelo Capítulo
V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar 68 de 23 de dezembro de 2009 observadas as
alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital.

Item
Especificação Unid. Quant. Nome Comercial / Laboratório

Cod
GGREM/ANVISA

V. Unit. V. Total

36 Cilostazol 100 mg ** Cp 15.000 CILOSTAZOL/EUROFARMA 508024801116111 R$ 0,77 R$ 11.550,00

44 Clopidogrel 75 mg Cp 20.000 CLOPIDOGREL/E.M.S 507744601117118 R$ 2,30 R$ 46.000,00

87
Loção Hidratante

AGE 200 ml**
Fr 2.000 NUTRIEX ISENTO R$ 6,88 R$ 13.760,00

93 Metformina 500 mg Cp 80.000 METFORMINA/PRATIDONADUZZI 528512050118406 R$ 0,14 R$ 11.200,00

109 Nimodipino 30 mg Cp 30.000 NIMODIPINO/E.M.S 507735601118115 R$ 0,60 R$ 18.000,00

115 Omeprazol 20 mg Cp 60.000 OMEPRAZOL/HIPOLABOR 511612301114110 R$ 0,52 R$ 31.200,00

TOTAL R$ 131.710,00

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  
1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando
necessário.
1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções
previstas neste edital.  Neste caso,  o FMS, convocará,  obedecida a ordem de classificação,  a próxima licitante para,  em igual  prazo e
condições da licitante vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme art.
64, §2º da Lei 8.666/93.
1.3 – Local de entrega: Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro – Silva
Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda à Sexta-feira.
1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.
1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação
5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao FMS, através dos servidores a serem designados,
que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua
falta ou impedimento, ao seu substituto.
5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto
no processo administrativo nº 3748/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o
FMS ou modificação da contratação.
5.3 – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade
administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
5.4  – A CONTRATADA deverá aceitar,  antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela
fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao
desenvolvimento de sua atividade.
5.5 – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que
concerne ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência
de irregularidades  decorrentes  da execução contratual  em causa  não  implica  em corresponsabilidade  do FMS ou de seus  prepostos,
devendo,  ainda,  a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas,  proceder  ao ressarcimento imediato ao FMS dos prejuízos
apurados e imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

Ultrafarma Produtos Médicos LTDA. ME
Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2020

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2020 – FMS

No dia 15 de outubro de 2020,  na Prefeitura Municipal  de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa  JUMEL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.123.155/0001-80, com sede na Rua Mario Costa, 189, Ap 05, Centro – Casimiro de
Abreu/RJ, neste ato, representada pelo Sr. Leandro Freitas do Nascimento, portador do documento de identidade nº 110655552 IFP/RJ, CPF
nº 075.379.887-57, para eventual aquisição de medicamentos (Albendazol 400 mg e outros) – pelo Menor Preço Unitário, decorrente do Pregão,
na forma Presencial nº 34/2020 para Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência do Registro de preços será de  12 (doze) meses,
contados da assinatura desta ata. As especificações, obrigações, assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de Referência
Anexo II, integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. O presente compromisso tem seu fundamento e finalidade na
consecução do objeto descrito acima, constante do processo administrativo Nº 3748/2020– FMS, regendo-se o mesmo pelas normas da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de 2009, Decreto 1326
de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011, Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015, Decreto nº 1807 de 28 de março de
2016, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 8666/93 e pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar  nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, Lei complementar 68 de 23 de dezembro de 2009 observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas
legais, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital.

Item
Especificação Unid. Quant.

Nome Comercial / 
Laboratório

Cod 
GGREM/ANVISA

V. Unit. V. Total

67 Finasterida 5 mg Cp. 20.000 AUROBINDO 500114010015706 R$ 1,80 R$ 36.000,00

111
Nistatina 25000UI/G cr vag 60 g 
+ aplic

Tb. 3.000 GREEN 510804701163115 R$ 5,75 R$ 17.250,00

120 Polivitamínico com minerais Cp. 80.000 VITAMED ISENTO R$ 0,85 R$ 68.000,00

142
Riboflavina; pantotenato de 
cálcio; nicotinamida; clor de 
tiamina; clor de piridoxina drg ct

Cp. 120.000 NATULAB ISENTO R$ 0,22 R$ 26.400,00

143

Riboflavina; pantotenato de 
cálcio; nicotinamida; fosfato de 
sódico de riboflavina; clor de 
tiamina; clor de piridoxina fr 30 
ml

Fr. 1.000 NATULAB ISENTO R$ 8,00 R$ 8,000,00

TOTAL R$ 155.650,00

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  
1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando
necessário.
1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções previstas
neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e condições da licitante
vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme art. 64, §2º da Lei 8.666/93.
1.3 – Local de entrega: Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro – Silva
Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda a Sexta-feira.
1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.
1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.
5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao FMS, através dos servidores a serem designados, que
determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou
impedimento, ao seu substituto.
5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no
processo administrativo nº 3748/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o FMS ou
modificação da contratação.
5.3  – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do  FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade
administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
5.4  – A  CONTRATADA  deverá  aceitar,  antecipadamente,  todos  os  métodos  de  inspeção,  verificação  e  controle  a  serem  adotados  pela
fiscalização,  obrigando-se  a  fornecer  todos  os  dados,  elementos,  explicações,  esclarecimentos,  soluções  e  comunicações  necessários  ao
desenvolvimento de sua atividade.
5.5  – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única,  integral  e exclusiva da CONTRATADA, no que
concerne ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de
irregularidades decorrentes da execução contratual  em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus prepostos, devendo,
ainda,  a  CONTRATADA,  sem prejuízo  das  penalidades  previstas,  proceder  ao  ressarcimento  imediato  ao FMS dos  prejuízos  apurados  e
imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

JUMEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2020

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2020 – FMS

No dia 15 de outubro de 2020, na Prefeitura Municipal de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa  JAC MED DIST. DE MEDIC.
EIRELI,  com  sede  na  Rua  Sebastião  Martins,  nº  288,  Conselheiro  Paulino,  Nova  Friburgo/RJ,  28.635-430,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
26.651.036/0001-29, representante legal Sr. João Augusto Carneiro Rodrigues, portador do documento de identidade nº 42056S155 CTPS/
RJ, CPF nº 128.988.497-82, para eventual aquisição de medicamentos (Albendazol 400 mg e outros) – pelo Menor Preço Unitário, decorrente
do Pregão, na forma Presencial nº 34/2020 para Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência do Registro de preços será de 12 (doze)
meses, contados da assinatura desta ata. As especificações, obrigações, assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de
Referência Anexo II, integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. O presente compromisso tem seu fundamento e
finalidade na consecução do objeto descrito acima, constante do processo administrativo Nº 3748/2020– FMS, regendo-se o mesmo pelas
normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de
2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011, Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015, Decreto nº
1807  de  28  de  março de  2016,  aplicando-se subsidiariamente,  as  normas  da  Lei  nº  8666/93  e  pelo  Capítulo  V,  Seção  Única,  da  Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar 68 de 23 de dezembro de 2009 observadas as alterações posteriores
introduzidas nos referidos diplomas legais, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital.

Item
Especificação Unid. Quant.

Nome Comercial / 
Laboratório

Cod GGREM/ANVISA V. Unit. V. Total

09
Amoxicilina 50 mg/
ml Susp Oral 60 
ml

Fr. 3000 AMOXICILINA/PRATI
528528612133111/1256
801560024

R$ 6,74 R$ 20.220,00

16
Azitromicina 40 
mg/ml Susp Oral 
22,5 m

Fr. 2000 AZITROMICINA/PRATI
528512030112406/1256
801850065

R$ 21,90 R$ 43.800,00

24
Bromoprida 4 mg/
ml Sol Oral 20m

Fr. 2000 BROMOPRIDA/NATIVITA
542018100004706/1476
100290028

R$ 5,76 R$ 11.520,00

96
Metoclopramida 4 
mg/ml 10 ml

Fr. 500 VOMISTOP/MEDQUÍMICA
525112030017403/1091
700160012

R$ 2,50 R$ 1.250,00

TOTAL R$ 76.790,00

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  
1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando
necessário.
1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções previstas
neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e condições da
licitante vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme art. 64, §2º da Lei
8.666/93.
1.3 – Local de entrega: Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro – Silva
Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda a Sexta-feira.
1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.
1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.
5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao FMS, através dos servidores a serem designados ,
que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta
ou impedimento, ao seu substituto.
5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no
processo administrativo nº 3748/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o FMS
ou modificação da contratação.
5.3 – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade
administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
5.4  – A CONTRATADA deverá  aceitar,  antecipadamente,  todos  os métodos  de inspeção,  verificação e  controle  a  serem adotados  pela
fiscalização,  obrigando-se a fornecer  todos os dados,  elementos,  explicações,  esclarecimentos,  soluções e comunicações necessários ao
desenvolvimento de sua atividade.
5.5  – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que
concerne ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de
irregularidades decorrentes da execução contratual em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus prepostos, devendo,
ainda,  a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder  ao ressarcimento imediato ao FMS dos prejuízos apurados e
imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

JAC MED DIST. DE MEDIC. EIRELI
Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 150/2020

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2020 – FMS

No dia  15  de  outubro  de  2020,  na  Prefeitura  Municipal  de  Silva  Jardim,  registram-se  os  preços  da  empresa  GMED  DISTRIBUIDORA  DE
MEDICAMENTOS EIRELI, com sede na Rua Manoel Monteiro da Rosa, nº 0000 – Lt. 14 – Qd. 15, Parte, Flexeiras – Magé/RJ, 25.900-279, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº  20.793.264/0001-57,  neste ato representada pelo  Sr. Pietro Miranda Coccaro,  portador  do RG nº 21258642-4, órgão
expedidor DETRAN/RJ e inscrito no CPF sob o nº 109.423.567-99, representado pela sua bastante procuradora  Sra. Ingrid Miranda Pereira,
portadora do documento de identidade nº 099.129.49-6 DIC/RJ, inscrita no CPF sob o nº 054.039.447-79, conforme instrumento particular  de
procuração,  datado em 13 de janeiro de 2020,  fls.  428/429,  processo administrativo nº 3748/2020,  para eventual  aquisição de medicamentos
(Albendazol 400 mg e outros) – pelo Menor Preço Unitário, decorrente do Pregão, na forma Presencial nº 34/2020 para Sistema de Registro de
Preços. O prazo de vigência do Registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da assinatura desta ata. As especificações, obrigações,
assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de Referência Anexo II, integram esta Ata de Registro de Preços, independente de
transcrição.  O  presente  compromisso  tem  seu  fundamento  e  finalidade  na  consecução  do  objeto  descrito  acima,  constante  do  processo
administrativo Nº 3748/2020 – FMS, regendo-se o mesmo pelas normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571
de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011,
Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015, Decreto nº 1807 de 28 de março de 2016, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 8666/93 e
pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar 68 de 23 de dezembro de 2009
observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no
Edital.

Item
Especificação Unid. Quant.

Nome 
Comercial / 
Laboratório

Cod GGREM/ANVISA V. Unit. V. Total

01 Albendazol 400 mg Cp 18000 EMS 541818100089206 R$ 2,68 R$ 48.240,00

05 Aminofilina 100 mg Cp 26000 TEUTO 520701002111111 R$ 0,11 R$ 2.860,00

08 Amoxicilina 50 mg/ml Susp Oral 150 ml Fr 6000 GERMED 526116090097506 R$ 12,19 R$ 73.140,00

10
Amoxicilina +Clavulanato Potássio 250mg/62,5 
mg susp Oral 100 ml

Fr 5000 EMS 507720305135411 R$ 24,74 R$ 123.700,00

11
Amoxicilina +Clavulanato Potássio 250mg/62,5 
mg susp Oral 100 ml

Cp 50000 SANDOZ 511516120064106 R$ 2,32 R$ 116.000,00

15 Atropina Sulfato 0,5 g Sol Oft Fr 150 ALLERGAN 501000701173312 R$ 6,78 R$ 1.017,00

32 Cefalexina 500 mg Cp 100000 TEUTO 576720060073217 R$ 1,00 R$ 100.000,00

33 Cefalexina 50 mg/ml Sol Oral 60 ml Fr 4000 TEUTO 525012030099606 R$ 13,68 R$54.720,00

39 Claritromicina 50 mg/ml sus fr 60 ml Cps 3000 EUROFARMA 541817020018906 R$ 62,84 R$ 188.520,00

42 Cloridrato de Clonidina 0,10 mg com ct bl al pl Cp 60000 PRATI 511606402133116 R$ 0,17 R$ 10.200,00

43 Clonidina 0,200 mg Cp 10000 BIOLAB 511801902158411 R$ 0,25 R$ 2,500,00

49 Dexametasona 0,5 mg Cp 6000 CIMED 505220050018007 R$ 0,30 R$ 1.800,00

61 Escopolamina Butilbrometo 10 mg Cp 30000 EMS 508019110127907 R$ 0,29 R$ 8.700,00

62 Escopolamina Butilbrometo 10 mg Gts 20 ml Fr 1000 EMS 506716090064606 R$ 7,05 R$ 7.050,00

63
Escopolamina Butilbrometo + Dipirona 10 mg + 
250 mg

Cp 80000 EMS 528512040113003 R$ 0,52 R$ 41.600,00

64
Escopolamina Butilbrometo + Dipirona 6,667 mg/
ml + 333,4 mg/ml fr 20 ml

Fr 2000 EMS 540912100007113 R$ 7,04 R$ 14.080,00

65 Estriol 1 mg/g Creme Vag Tb 500 GEOLAB 540917040027417 R$ 22,94 R$ 11.470,00

68 Fluconazol 100 mg/ml Susp Oral 60 m Cps 50 TEUTO 515102301115411 R$ 20,57 R$ 1.028,50

69 Fluconazol 150 mg Cp 30000 PRATI 506718503113415 R$ 5,58 R$ 167.400,00

73 Glimepirida 4 mg com ct bl al plas comp Cp 20000 VITAMEDIC 540918060035704 R$ 1,02 R$ 20.400,00

74 Hidralazina 25 mg Cp 25000 EUROFARMA 506313701114411 R$ 0,22 R$ 5.500,00

75 Hidralazina 50 mg Cp 40000 EUROFARMA 501103504117321 R$ 0,32 R$12.800,00

76 Hidroclorotiazida 50 mg Cp 120000 PRATI 514005801119419 R$ 0,06 R$ 7.200,00

81 Isossorbida Dinitrato 05 mg Cp 20000 CIMED 541813110006506 R$ 0,18 R$ 3.600,00

82 Isossorbida Dinitrato 10 mg Cp 20000 CIMED 525314010040606 R$ 0,20 R$ 4.000,00

84 Isossorbida Mononitrato 40 mg Cp 50000 CIMED 531615060078204 R$ 0,37 R$ 18.500,00

85 Ivermectina 6 mg Cp 5000 NOVAQUÍMICA 528520050172207 R$ 2,96 R$ 14.800,00
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86 Levofloxacina 500 mg Cp 20000 EUROFARMA 500516020062604 R$ 5,30 R$ 106.000,00

90 Losartana 50 mg Cp 900000 GEOLAB 528529603111115 R$ 0,28 R$ 252.000,00

91 Mebendazol 100 mg Comp Cp 20000 EMS 523716090034404 R$ 0,35 R$ 7.000,00 

94 Metformina 850 mg Cp 500000 NATULAB 528520050172307 R$ 0,17 R$ 85.000,00

95 Metildopa 500 mg Cp 60000 VITAMEDIC 525314090043803 R$0,88 R$ 52.800,00 

98 Metotrexato 25 mg/ml Sol Inj 2 m Amp 50 PRATI 525314010040506 R$ 15,29 R$ 764,50

99
Benzoilmetronidazol 04% Susp Oral (200 mg / 5 
ml) 100ml

Fr 1000 EMS 541813110006406 R$ 7,80 R$ 7.800,00

106 Nifedipina 20 mg Cp 200000 VITAMEDIC 500516020062504 R$ 0,38 R$ 76.000,00

107 Nifedipina 20 mg Retard Cp 200000 EMS 502300304119219 R$ 0,31 R$ 62.000,00

113 Ofloxacina 400 mg com rev cx bl al Cp 20000 BIOLAB 529917100055904 R$ 0,73 R$ 14.600,00

117 Permanganato de Potássio 100 mg Cp 3000 NATULAB 529206704119313 R$ 0,68 R$ 2.040,00

119
Sulfato de polimixina B; lidocaína 12000UI + 45,4
mg/ml sol 10 ml

Fr 300 UNIÃO QUIMICA 532415100015503 R$ 8,97 R$ 2.691,00 

121
Riboflavina; pantotenato de cálcio; nicotinamida; 
clor de tiamina; clor de piridoxina

Fr 4000 ALLERGAN 526120020106507 R$ 7,11 R$ 28.440,00

133
Cloridrato de Tetraciclina + Anfotericina B 25 mg/
g + 12,5 mg/g Creme Vag 45 g com aplic

Tb 2000 UNIAÕ QUIMICA 528512040115706 R$ 24,55 R$ 49.100,00

140 Vitamina C 500 mg (Ácido Ascórbico) Cp 80000 NATULAB 517601806111418 R$ 0,37 R$ 29.600,00

141 Cloranfenicol 4 mg/ml sol oft 10 ml Fr 200 EMS 504614110024417 R$ 5,97 R$ 1.194,00

TOTAL R$ 1.837.855,00

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  

1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando 
necessário.
1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções previstas 
neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e condições da licitante 
vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme art. 64, §2º da Lei 8.666/93.
1.3 – Local de entrega: Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro – Silva Jardim
– RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda a Sexta-feira.
1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.
1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.

5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao FMS, através dos servidores a serem designados, que 
determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou 
impedimento, ao seu substituto.
5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no 
processo administrativo nº 3748/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o FMS ou 
modificação da contratação.
5.3 – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade 
administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
5.4 – A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, 
obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao desenvolvimento de 
sua atividade.
5.5 – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne 
ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades 
decorrentes da execução contratual em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus prepostos, devendo, ainda, a 
CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao FMS dos prejuízos apurados e imputados por 
falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2020
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2020 – FMS

No dia  15  de  outubro  de  2020,  na  Prefeitura  Municipal  de  Silva  Jardim,  registram-se  os  preços  da  empresa  FBC DE NITERÓI
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI,  com sede na Rua Reverendo Armando Ferreira, 350 – 206 / 207, Largo da Batalha, Niterói/RJ,
inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº  22.341.240/0001-92,  neste  ato  representada  pelo  Sr.  Flávio  Berriel  Coelho,  portador  do  RG nº
110022001, órgão expedidor IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 071.758.137-32, para eventual aquisição de medicamentos (Albendazol
400 mg e outros) – pelo Menor Preço Unitário, decorrente do Pregão, na forma Presencial nº 34/2020 para Sistema de Registro de
Preços. O prazo de vigência do Registro de preços será de  12 (doze) meses, contados da assinatura desta ata. As especificações,
obrigações, assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de Referência Anexo II, integram esta Ata de Registro de
Preços,  independente de transcrição.  O presente compromisso tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito
acima, constante do processo administrativo Nº 3748/2020– FMS, regendo-se o mesmo pelas normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho
de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011, Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015, Decreto nº 1807 de 28 de março de 2016,
aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 8666/93 e pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, Lei complementar 68 de 23 de dezembro de 2009 observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos
diplomas legais, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital.

Item Especificação Unid. Quant.
Nome Comercial / 
Laboratório

Cod 
GGREM/ANVISA

V. Unit. V. Total

04 Alopurinol 300 mg Cp 18000 PRATI 528530006113111 R$ 0,35 R$ 6.300,00

104
Neomicina + Bacitracina 5 
mg:250UI/g Pom 15 g 

Tb 10000 PRATI 528524403165113 R$ 4,99 R$ 49.900,00

124 Propranolol 40 mg Cp 150000 SANVAL 530806505110417 R$ 0,08 R$ 12.000,00

127

Glicose; Cloreto de Sódio; 
cloreto de Potássio; Citrato de 
oDi-hidratado 13,95 g Pó p/ 
Sol Oral 

Env 4000 IFAL - R$ 3,64 R$ 14.560,00

TOTAL R$ 82.760,00

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  

1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento,
quando necessário.
1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções
previstas neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e
condições da licitante vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme
art. 64, §2º da Lei 8.666/93.
1.3 – Local de entrega: Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro –
Silva Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda a Sexta-feira.
1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.
1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.
5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
5.1  – O gerenciamento  e a fiscalização da contratação decorrente  deste  edital  caberão ao FMS, através  dos  servidores  a serem
designados, que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº
8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto.
5.2  – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não
previsto no processo administrativo nº 3748/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete
ônus para o FMS ou modificação da contratação.
5.3  – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal  do  FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à
autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
5.4 – A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela
fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários
ao desenvolvimento de sua atividade.
5.5 – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que
concerne ao objeto do contrato,  às implicações próximas e remotas  perante  o FMS ou perante  terceiros,  do mesmo modo que a
ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus
prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao FMS dos
prejuízos apurados e imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

FBC DE NITERÓI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 156/2020

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2020 – FMS

No dia 15 de outubro de 2020, na Prefeitura Municipal de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa CARMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI,  com sede na Rua Benjamin Constant, 292, Barreto, Niterói/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 28.834.716/0001-03,
administrador da empresa, Sr. Rafael Valadão Teixeira, portador do documento de identidade nº 11.903.610-1 DETRAN/RJ, inscrito no CPF
sob o nº 085.652.377-10, para eventual aquisição de medicamentos (Albendazol 400 mg e outros) – pelo Menor Preço Unitário, decorrente do
Pregão, na forma Presencial nº 34/2020 para Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência do Registro de preços será de 12 (doze)
meses, contados da assinatura desta ata. As especificações, obrigações, assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de
Referência Anexo II, integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. O presente compromisso tem seu fundamento e
finalidade na consecução do objeto descrito acima, constante do processo administrativo Nº 3748/2020– FMS, regendo-se o mesmo pelas
normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de
2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011, Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015, Decreto nº
1807  de  28  de  março  de  2016,  aplicando-se  subsidiariamente,  as  normas  da  Lei  nº  8666/93  e  pelo  Capítulo  V,  Seção  Única,  da  Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar 68 de 23 de dezembro de 2009 observadas as alterações posteriores
introduzidas nos referidos diplomas legais, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital.

Item
Especificação Unid. Quant.

Nome Comercial /
Laboratório

Cod
GGREM/ANVISA

V. Unit. V. Total

47
Dexametasona 0,1% Creme

10 g
Tb 8000

ACETATO DE
DEXAMETASONA/PRATI

528524001164112 R$ 2,47 R$ 19.760,00

57 Diclofenaco Sódio 50 mg Cp 150000
DICLOFENACO
SÓDICO/PRATI

528529403112118 R$ 0,24 R$ 36.000,00

105 Nifedipina 10 mg Cp 50000 NIOXIL/GEOLAB 510401603112419 R$ 0,25 R$ 12.500,00

118
Permetrina 10 mg/g Loção

60 ml
Fr 600 PERMENATI/NATIVITA 542012060001404 R$ 7,36 R$ 4.416,00

TOTAL R$ 72.676,00

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  
1.1 –  O FMS, respeitada a ordem de registro,  selecionará as fornecedoras  para os quais  serão emitidos os pedidos  de
fornecimento, quando necessário.
1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às
sanções previstas neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para,
em igual prazo e condições da licitante vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de
Preços, se for o caso, conforme art. 64, §2º da Lei 8.666/93.
1.3 – Local de entrega: Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 –
Centro – Silva Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda a Sexta-feira.
1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.
1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.
5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao FMS, através dos servidores a serem designados ,
que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta
ou impedimento, ao seu substituto.
5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no
processo administrativo nº 3748/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o FMS
ou modificação da contratação.
5.3 – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade
administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
5.4  – A CONTRATADA deverá  aceitar,  antecipadamente,  todos  os  métodos  de inspeção,  verificação  e  controle  a  serem adotados  pela
fiscalização,  obrigando-se a fornecer  todos  os dados,  elementos,  explicações,  esclarecimentos,  soluções  e comunicações necessários  ao
desenvolvimento de sua atividade.
5.5  – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que
concerne ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de
irregularidades decorrentes da execução contratual em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus prepostos, devendo,
ainda,  a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder  ao ressarcimento imediato ao FMS dos prejuízos apurados e
imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 159/2020
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2020 – FMS

No dia 16 de outubro de 2020, na Prefeitura Municipal  de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa  ULTRAFARMA PRODUTOS
MÉDICOS LTDA. ME, com sede  na  Rua do  Engenho  Novo,  n°  78  –  Engenho  Novo  –  Rio  de Janeiro  RJ,  inscrita  no  CNPJ sob  o  nº
00.945.806/0001-52,  sócio  administrador  Sr.  Carlos  Henrique  Bastos  Coelho,  portador  do  documento  de  identidade  nº.  09.508.823-3
DETRAN/RJ, CPF nº 022.087.347-00,  neste  ato  representado pelo  Sr.  Jeferson Amaral  Bizzo,  portador  do documento de identidade nº
06.526.272-7 DETRAN/RJ, CPF nº 771.273.077-68, conforme instrumento particular de procuração datado em 16 de junho de 2020, fls. 326,
Processo Administrativo nº 3737/2020, para eventual aquisição de medicamentos (ácido acetilsalicílico 100mg e outros) – pelo Menor Preço
Unitário, decorrente do Pregão, na forma Presencial nº 32/2020 para Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência do Registro de preços
será de 12 (doze) meses, contados da assinatura desta ata. As especificações, obrigações, assim como os termos da Proposta Comercial –
Anexo I e Termo de Referência Anexo II, integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. O presente compromisso tem
seu fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito acima, constante do processo administrativo Nº 3737/2020– FMS, regendo-se
o mesmo pelas normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de
15 de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011, Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015,
Decreto nº 1807 de 28 de março de 2016, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 8666/93 e pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar 68 de 23 de dezembro de 2009 observadas as alterações posteriores
introduzidas nos referidos diplomas legais, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital.

Item
Especificação Unid. Quant. Nome Comercial / Laboratório

Cod
GGREM/ANVISA

V. Unit. V. Total

27 Espironolactona 25 mg Comp 50000 ALDOSTERIN/ASPEN PHARMA 505600204114415 R$ 0,33 R$ 16.500,00

37 Metoclopramida 10 mg Comp 20000 PLABEL/BELFAR 503405201113415 R$ 0,22 R$ 4.400,00

38
Parecetamol 200 mg/ml

Sol Oral 15 ml
Fr 3000 PARACETAMOL/MARIOL 537100514139117 R$ 2,25 R$ 6.750,00

39 Parecetamol 500 mg Comp 80000 PARACETAMOL/PRATIDONADUZZI 528504411111111 R$ 0,23 R$ 18.400,00

TOTAL R$ 46.050,00

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  
1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando
necessário.
1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções previstas
neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e condições da
licitante vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme art. 64, §2º da Lei
8.666/93.
1.3 – Local de entrega: Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro – Silva
Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda à Sexta-feira.
1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.
1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.

5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao FMS, através dos servidores a serem designados ,
que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta
ou impedimento, ao seu substituto.
5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no
processo administrativo nº 3737/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o FMS
ou modificação da contratação.
5.3 – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade
administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
5.4  – A CONTRATADA deverá  aceitar,  antecipadamente,  todos  os  métodos  de  inspeção,  verificação  e  controle  a  serem adotados  pela
fiscalização,  obrigando-se a fornecer  todos  os dados,  elementos,  explicações,  esclarecimentos,  soluções  e comunicações  necessários  ao
desenvolvimento de sua atividade.
5.5  – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral  e exclusiva da CONTRATADA, no que
concerne ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de
irregularidades decorrentes da execução contratual em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus prepostos, devendo,
ainda,  a CONTRATADA, sem prejuízo  das penalidades  previstas,  proceder  ao ressarcimento  imediato  ao FMS dos prejuízos apurados  e
imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

Ultrafarma Produtos Médicos LTDA. ME
Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2020

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2020 – FMS

No dia 16 de outubro de 2020, na Prefeitura Municipal de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa LINEA-RJ COMÉRCIO LTDA., com
sede na Rua Minas Gerais,  829A, Vila Palmares, Nova Iguaçu/RJ, 26282-190, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.624.789/0001-54, neste ato
representada pelo  Sr. Leonardo Paulo da Cunha,  portador do documento de identidade nº 12.299.712-5 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº
085.092.727.78, através de sua bastante procuradora  Srª. Angelita da Conceição Chaves Teixeira, portador do documento de identidade nº
062.113.60-0 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 940.541.187-04, conforme instrumento particular de procuração, datado em 31 de julho de 2020,
fls. 307, processo administrativo nº 3737/2020 e Sr. David Cid Machado, portador do documento de identidade nº 116.523.15-0 DIC/RJ, inscrito
no CPF sob o nº 095.014.757-51, conforme instrumento público de procuração registrado no Cartório do 3º Ofício de Magé – RJ, livro n. 41, Fls.
189/190,  Ato  n.  081,  datado  em  09  de  março  de  2020,  fls.  309/311,  processo  administrativo  nº  3737/2020,  para  eventual  aquisição  de
medicamentos (ácido acetilsalicílico 100mg e outros) – pelo Menor Preço Unitário, decorrente do Pregão, na forma Presencial nº 32/2020 para
Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência do Registro de preços será de  12 (doze) meses, contados da assinatura desta ata. As
especificações, obrigações, assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de Referência Anexo II, integram esta Ata de
Registro de Preços, independente de transcrição. O presente compromisso tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito
acima, constante do processo administrativo Nº 3737/2020– FMS, regendo-se o mesmo pelas normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
bem como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº
1.338  de  18  de  agosto  de  2011,  Decreto  nº  1727  de  16  de  março  de  2015,  Decreto  nº  1807  de  28  de  março  de  2016,  aplicando-se
subsidiariamente, as normas da Lei nº 8666/93 e pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei
complementar 68 de 23 de dezembro de 2009 observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, além das demais
disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital.

Item
Especificação Unid. Quant.

Nome Comercial / 
Laboratório

Cod GGREM/ANVISA V. Unit. V. Total

01
Ácido Acetilsalicílico 
100 mg

Comp. 300000 IMEC/DORMEC 543615010000104 R$ 0,04 R$ 12.000,00

06
Alendronato de Sódio 
70 mg

Comp. 3000 ELOFAR/OSTEOFAR 517115050014204 R$ 0,79 R$ 2.370,00

07 Anlodipino 10 mg Comp. 80000 GEOLAB/BESILAPIN 510401305111414 R$ 0,34 R$ 27.200,00

TOTAL R$ 41.570,00

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  
1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando
necessário.
1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções previstas
neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e condições da licitante
vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme art. 64, §2º da Lei 8.666/93.
1.3 – Local de entrega:  Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro – Silva
Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda a Sexta-feira.
1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.
1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.

5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao FMS, através dos servidores a serem designados, que 
determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou 
impedimento, ao seu substituto.
5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no 
processo administrativo nº 3737/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o FMS ou 
modificação da contratação.
5.3 – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade 
administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
5.4 – A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela 
fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao 
desenvolvimento de sua atividade.
5.5 – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que 
concerne ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de 
irregularidades decorrentes da execução contratual em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus prepostos, devendo, ainda,
a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao FMS dos prejuízos apurados e imputados por 
falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

LINEA-RJ COMÉRCIO LTDA.
Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2020

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2020 – FMS

No dia  16 de outubro  de 2020,  na  Prefeitura  Municipal  de  Silva Jardim,  registram-se os  preços  da empresa  JUMEL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.123.155/0001-80, com sede na Rua Mario Costa, 189, Ap 05, Centro – Casimiro de
Abreu/RJ, neste ato, representada pelo Sr. Leandro Freitas do Nascimento, portador do documento de identidade nº 110655552 IFP/RJ, CPF nº
075.379.887-57, para eventual aquisição de medicamentos (ácido acetilsalicílico 100mg e outros)  – pelo Menor Preço Unitário,  decorrente do
Pregão, na forma Presencial nº 32/2020 para Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência do Registro de preços será de  12 (doze)
meses, contados da assinatura desta ata. As especificações, obrigações, assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de
Referência Anexo II, integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. O presente compromisso tem seu fundamento e
finalidade na consecução do objeto descrito acima, constante do  processo administrativo Nº 3737/2020– FMS,  regendo-se o mesmo pelas
normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de
2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011, Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015, Decreto nº 1807
de 28 de março de 2016, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 8666/93 e pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar  68 de 23 de dezembro de 2009 observadas as alterações posteriores introduzidas nos
referidos diplomas legais, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital

Item
Especificação Unid. Quant.

Nome Comercial /
Laboratório

Cod
GGREM/ANVISA

V. Unit. V. Total

24
Eritromicina (Estolato) 500

mg
Caps. 10000 PRATI 528530124116110 R$ 1,10 R$ 11.000,00

34
Levotiroxina Sódica 25

mcg
Comp. 10000 MERCK 525418120050803 R$ 0,22 R$ 2.200,00

43 Ranitidina 150 mg Comp 70000 ULTIDIN/GEOLAB 510404705110411 R$ 0,52 R$ 36.400,00

TOTAL R$ 49.600,00

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  

1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando
necessário.

1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções previstas
neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e condições da licitante
vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme art. 64, §2º da Lei 8.666/93.

1.3 –  Local de entrega:  Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro – Silva
Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda a Sexta-feira.

1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.

1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.

5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao FMS, através dos servidores a serem designados , que
determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou
impedimento, ao seu substituto.
5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no
processo administrativo nº 3737/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o FMS ou
modificação da contratação.
5.3  – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do  FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade
administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
5.4  – A  CONTRATADA  deverá  aceitar,  antecipadamente,  todos  os  métodos  de  inspeção,  verificação  e  controle  a  serem  adotados  pela
fiscalização,  obrigando-se  a  fornecer  todos  os  dados,  elementos,  explicações,  esclarecimentos,  soluções  e  comunicações  necessários  ao
desenvolvimento de sua atividade.
5.5 – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne
ao  objeto  do  contrato,  às  implicações  próximas  e  remotas  perante  o  FMS  ou  perante  terceiros,  do  mesmo  modo  que  a  ocorrência  de
irregularidades decorrentes da execução contratual em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus prepostos, devendo, ainda,
a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao FMS dos prejuízos apurados e im putados por
falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

JUMEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2020

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2020 – FMS

No dia 16 de outubro de 2020, na Prefeitura Municipal de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa JAC MED DIST. DE
MEDIC. EIRELI, com sede na Rua Sebastião Martins, nº 288, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo/RJ, 28.635-430, inscrita no
CNPJ sob o nº 26.651.036/0001-29, representante legal  Sr. João Augusto Carneiro Rodrigues,  portador do documento de
identidade nº  42056S155 CTPS/RJ,  CPF nº  128.988.497-82,  para eventual  aquisição  de medicamentos  (ácido acetilsalicílico
100mg e outros) – pelo Menor Preço Unitário, decorrente do Pregão, na forma Presencial nº 32/2020 para Sistema de Registro de
Preços.  O  prazo  de  vigência  do  Registro  de  preços  será  de  12  (doze)  meses,  contados  da  assinatura  desta  ata.  As
especificações, obrigações, assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de Referência Anexo II, integram
esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. O presente compromisso tem seu fundamento e finalidade na
consecução do objeto descrito acima, constante do processo administrativo Nº 3737/2020– FMS, regendo-se o mesmo pelas
normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15
de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011, Decreto nº 1727 de 16 de
março de 2015, Decreto nº 1807 de 28 de março de 2016, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 8666/93 e pelo
Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar 68 de 23 de dezembro de
2009  observadas  as  alterações  posteriores  introduzidas  nos  referidos  diplomas  legais,  além das  demais  disposições  legais
aplicáveis e do disposto no Edital.

Item
Especificação Unid. Quant. Nome Comercial / Laboratório Cod GGREM/ANVISA V. Unit. V. Total

31
Ibuprofeno 50 mg/ml
Susp. Oral 30 ml

Fr 3000 IBUPROTRAT/NATULAB 540418010010803/1384100330083 R$ 5,87 R$ 17.610,00

46

Sulfametoxazol; 
Trimetoprima 40 mg/
ml + 8 mg/ml Susp. 
Oral 100 ml

Fr 3000
SULFAMETOXAZOL+TRIMETOP
RIMA/TEUTO

520718805131110/1037004100111 R$ 7,11 R$ 21.330,00

51 Verapamil 120 mg Comp 10000
CLORIDRATO DE 
VERAPAMIL/ACHÉ

552920020113417/1057306400031 R$ 1,19 R$ 11.900,00

TOTAL R$ 50.840,00

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  
1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando
necessário.
1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções previstas
neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e condições da licitante
vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme art. 64, §2º da Lei 8.666/93.
1.3 –  Local de entrega:  Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro – Silva
Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda a Sexta-feira.
1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.
1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.
5– FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao FMS, através dos servidores a serem designados, que 
determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou 
impedimento, ao seu substituto.
5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no 
processo administrativo nº 3737/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o FMS ou 
modificação da contratação.
5.3 – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade 
administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
5.4 – A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização,
obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao desenvolvimento de 
sua atividade.
5.5 – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne
ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de 
irregularidades decorrentes da execução contratual em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus prepostos, devendo, ainda, 
a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao FMS dos prejuízos apurados e imputados por 
falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

JAC MED DIST. DE MEDIC. EIRELI
Empresa



www.silvajardim.rj.gov.br                                      08 de Outubro de 2020                                                       PÁGINA 45

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2020

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2020 – FMS

No dia 16 de outubro de 2020,  na Prefeitura Municipal  de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa  GMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI,  com sede na Rua Manoel Monteiro da Rosa, nº 0000 – Lt. 14 – Qd. 15, Parte, Flexeiras – Magé/RJ, 25.900-279,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.793.264/0001-57, neste ato representada pelo Sr. Pietro Miranda Coccaro, portador do RG nº 21258642-4,
órgão expedidor DETRAN/RJ e inscrito no CPF sob o nº 109.423.567-99, representado pela sua bastante procuradora  Sra. Ingrid Miranda
Pereira,  portadora  do documento  de identidade nº  099.129.49-6 DIC/RJ,  inscrita  no  CPF sob o nº  054.039.447-79,  conforme instrumento
particular de procuração, datado em 13 de janeiro de 2020, fls. 250/251, processo administrativo nº 3737/2020, para eventual aquisição de
medicamentos (ácido acetilsalicílico 100mg e outros) – pelo Menor Preço Unitário, decorrente do Pregão, na forma Presencial nº 32/2020 para
Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência do Registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da assinatura desta ata. As
especificações, obrigações, assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de Referência Anexo II, integram esta Ata de
Registro de Preços, independente de transcrição. O presente compromisso tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito
acima, constante do processo administrativo Nº 3737/2020– FMS, regendo-se o mesmo pelas normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011,
Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011, Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015, Decreto nº 1807 de 28 de março de 2016, aplicando-se
subsidiariamente, as normas da Lei nº 8666/93 e pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei
complementar 68 de 23 de dezembro de 2009 observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, além das demais
disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital.

Item
Especificação Unid. Quant.

Nome Comercial /
Laboratório

Cod GGREM/ANVISA V. Unit. V. Total

03 Acido Fólico 0,2 mg/ml Sol Oral 30 ml Fr 60 ATIVUS 502402107134412 R$ 8,95 R$ 537,00

05 Alendronato de Sódio 10 mg Comp 500 BIOLAB 504101102113410 R$ 1,60 R$ 800,00

09 Atenolol 50 mg Comp 300000 BIOLAB 504114070052103 R$ 0,20 R$ 60.000,00

17 Digoxina 0,05 mg/ml Elixir 60 ml Fr 120 ASPEN 505615110041014 R$ 10,36 R$ 1.243,20

18 Digoxina 0,25 mg Comp 30000 PHARLAB 527920070037407 R$ 0,11 R$ 3.300,00

28 Hidroclorotiazida 25 mg Comp 800000 MEDQUIMICA 525114060020206 R$ 0,06 R$ 48.000,00

29 Ibuprofeno 200 mg Comp 5000 PRATI 528529506116116 R$ 0,69 R$ 3.450,00

32 Ibuprofeno 600 mg Comp 100000 TEUTO 520714050090803 R$ 0,38 R$ 38.000,00

44 Sinvastatina 20 mg Comp 300000 EMS 531614090076503 R$ 0,40 R$ 120.000,00

TOTAL R$ 275.330,20

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  
1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando
necessário.
1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções previstas
neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e condições da licitante
vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme art. 64, §2º da Lei 8.666/93.
1.3 – Local de entrega: Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro – Silva
Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda a Sexta-feira.
1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.
1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.
5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao FMS, através dos servidores a serem designados , que
determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou
impedimento, ao seu substituto.
5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no
processo administrativo nº 3737/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o FMS
ou modificação da contratação.
5.3  – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade
administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
5.4  – A  CONTRATADA  deverá  aceitar,  antecipadamente,  todos  os  métodos  de  inspeção,  verificação  e  controle  a  serem  adotados  pela
fiscalização,  obrigando-se a  fornecer  todos  os  dados,  elementos,  explicações,  esclarecimentos,  soluções  e  comunicações  necessários  ao
desenvolvimento de sua atividade.
5.5  – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única,  integral  e exclusiva da CONTRATADA, no que
concerne ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de
irregularidades decorrentes da execução contratual em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus prepostos, devendo,
ainda,  a CONTRATADA, sem prejuízo  das  penalidades  previstas,  proceder  ao  ressarcimento  imediato  ao FMS dos  prejuízos  apurados  e
imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2020
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2020 – FMS

No dia 16 de outubro de 2020, na Prefeitura Municipal de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa FBC DE NITERÓI
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, com sede na Rua Reverendo Armando Ferreira, 350 – 206 / 207, Largo da Batalha, Niterói/RJ,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.341.240/0001-92, neste ato representada pelo  Sr. Flávio Berriel Coelho, portador do RG nº
110022001, órgão expedidor IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 071.758.137-32, para eventual aquisição de medicamentos (ácido
acetilsalicílico 100mg e outros) – pelo Menor Preço Unitário, decorrente do Pregão, na forma Presencial nº 32/2020 para Sistema
de Registro de Preços. O prazo de vigência do Registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da assinatura desta ata. As
especificações, obrigações, assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de Referência Anexo II, integram
esta Ata de Registro de Preços,  independente de transcrição. O presente compromisso tem seu fundamento e finalidade na
consecução do objeto descrito acima, constante do processo administrativo Nº 3737/2020– FMS, regendo-se o mesmo pelas
normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15
de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011, Decreto nº 1727 de 16 de
março de 2015, Decreto nº 1807 de 28 de março de 2016, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 8666/93 e pelo
Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar 68 de 23 de dezembro de
2009  observadas  as  alterações  posteriores  introduzidas  nos  referidos  diplomas  legais,  além  das  demais  disposições  legais
aplicáveis e do disposto no Edital.

Item
Especificação Unid. Quant.

Nome Comercial /
Laboratório

Cod GGREM/ANVISA V. Unit. V. Total

12
Carbonato de Cálcio; Colecalciferol

500 mg+ 200 UI
Comp 3000 IMEC 543615120000304 R$ 0,57 R$ 1.710,00

23 Enalapril (maleato) 20 mg Comp 80000 HIPOLAR 511615120042006 R$ 0,32 R$ 25.600,00

33 Levotiroxina Sódica 100 mcg Comp 5000 MERCK 525420602116117 R$ 0,22 R$ 1.100,00

35 Levotiroxina Sódica 50 mcg Comp 10000 MERCK 525420607118118 R$ 0,26 R$ 2.600,00

TOTAL R$ 31.010,00

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  
1.1  –  O  FMS,  respeitada  a  ordem  de  registro,  selecionará  as  fornecedoras  para  os  quais  serão  emitidos  os  pedidos  de
fornecimento, quando necessário.
1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às
sanções previstas neste edital. Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em
igual prazo e condições da licitante vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se
for o caso, conforme art. 64, §2º da Lei 8.666/93.
1.3 – Local de entrega:  Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 –
Centro – Silva Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda a Sexta-feira.
1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.
1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.
5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao FMS, através dos servidores a serem
designados, que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal
nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto.
5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não
previsto no processo administrativo nº 3737/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não
acarrete ônus para o FMS ou modificação da contratação.
5.3 – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do FMS deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à
autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
5.4 – A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados
pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações
necessários ao desenvolvimento de sua atividade.
5.5 – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA,
no que concerne ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo
que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou
de  seus  prepostos,  devendo,  ainda,  a  CONTRATADA,  sem prejuízo  das  penalidades  previstas,  proceder  ao  ressarcimento
imediato ao FMS dos prejuízos apurados e imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

FBC DE NITERÓI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2020

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2020 – FMS

No dia 16 de outubro de 2020, na Prefeitura Municipal de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa CARMED DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS EIRELI, com sede na Rua Benjamin Constant, 292, Barreto, Niterói/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 28.834.716/0001-
03, administrador da empresa, Sr. Rafael Valadão Teixeira, portador do documento de identidade nº 11.903.610-1 DETRAN/RJ, inscrito
no CPF sob o nº 085.652.377-10, para eventual aquisição de medicamentos (ácido acetilsalicílico 100mg e outros) – pelo Menor Preço
Unitário, decorrente do Pregão, na forma Presencial nº 32/2020 para Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência do Registro de
preços será de 12 (doze) meses, contados da assinatura desta ata. As especificações, obrigações, assim como os termos da Proposta
Comercial – Anexo I e Termo de Referência Anexo II, integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. O presente
compromisso tem seu fundamento  e finalidade  na consecução do objeto  descrito  acima,  constante  do  processo administrativo  Nº
3737/2020– FMS, regendo-se o mesmo pelas normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de
setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011,
Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015, Decreto nº 1807 de 28 de março de 2016, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº
8666/93 e pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar  68 de 23 de
dezembro de 2009 observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, além das demais disposições legais
aplicáveis e do disposto no Edital.

Item
Especificação Unid. Quant. Nome Comercial / Laboratório

Cod
GGREM/ANVISA

V. Unit. V. Total

20
Dipirona Sódica 500 mg/

ml Sol Oral 20 ml
Comp. 6000 MAXALGINA/NATULAB 540400301130411 R$ 3,39 R$ 20.340,00

41 Prednisona 20 mg Comp. 30000 PREDNISONA/VITAMEDIC 533514100028106 R$ 0,53 R$ 15.900,00

TOTAL R$ 36.240,00

1 – DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL   FORMA  /PRAZO DE ENTREGA  
1.1 – O FMS, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento,
quando necessário.
1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções
previstas neste edital.  Neste caso, o FMS, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e
condições da licitante vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme
art. 64, §2º da Lei 8.666/93.
1.3 – Local de entrega: Os medicamentos deverão ser entregues na Farmácia Central, situado à Avenida 8 de maio n° 534 – Centro –
Silva Jardim – RJ. Em dias úteis, entre 10:00h e 16:00h de Segunda a Sexta-feira.
1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade do FMS.
1.5 – Prazo de Entrega: A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após a solicitação.
5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
5.1  – O  gerenciamento  e  a  fiscalização  da  contratação  decorrente  deste  edital  caberão  ao  FMS,  através  dos  servidores  a  serem
designados, que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº
8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto.
5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto
no processo administrativo nº 3737/2020 – FMS e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para
o FMS ou modificação da contratação.
5.3  – As  decisões  que  ultrapassarem a competência  do  fiscal  do  FMS deverão  ser  solicitadas  formalmente  pela  CONTRATADA à
autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
5.4  – A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela
fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao
desenvolvimento de sua atividade.
5.5 – A existência e a atuação fiscalizadora em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que
concerne ao objeto do contrato, às implicações próximas e remotas perante o FMS ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência
de irregularidades decorrentes da execução contratual  em causa não implica em corresponsabilidade do FMS ou de seus prepostos,
devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao FMS dos prejuízos
apurados e imputados por falhas em suas atividades.

Josiane da Ferreira da Silva do Espírito Santo
SEMSA/FMS
MAT. 2877/0

Gestora

CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Empresa
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SEÇÃO III - DIVERSOS


