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TERMO DO CONTRATO Nº 38/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TABAPUÃ E A EMPRESA CIRURGICA 
OLIMPIO- EIRELI EPP, TENDO COMO OBJETO O FORNECIMENTO, DE FORMA FRACIONADA, DE MEDICAMENTOS. 
 
 

Pelo presente instrumento, as partes no final assinadas, de um lado, o MUNICÍPIO 
DE TABAPUÃ, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 45.128.816/0001-33, com sede à Avenida 
Rodolfo Baldi nº 817, Centro, CEP: 15.880-000, na cidade de Tabapuã, neste ato representada pela Prefeita Municipal, 
a Sra. MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO, portadora do CPF. nº 109.285.408-80 e RG nº 10.124.043 SSP/SP, 
doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a Empresa CIRURGICA OLIMPIO- EIRELI EPP, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 01.140.868/0001-50, Inscrição Estadual nº. 647.262.336.117, com sede à Rua João Antônio 
Sicoli, nº 560, Jardim Maracanã, CEP 15.092-050, na cidade de São José do Rio Preto-SP, neste ato representada pelo 
Sócio Administrador, Sr. DENILSON OLIMPIO, portador do CPF. nº 118.115.908-37 e do RG. nº 18.030.139-1 SSP/SP,  
resolvem celebrar o presente Contrato de fornecimento medicamentos, genéricos ou de referência (éticos) ou 
similares, com fulcro na Lei do Pregão nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, de 
21 de junho de 1993, alterada pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98, e de acordo com o que consta no Processo nº 
30/2017 - Pregão Presencial nº 12/2017, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FINALIDADE 
1.1 - O presente contrato tem por objeto: aquisição de medicamentos, genéricos ou de referência (éticos) ou similares 
cujos manuais de boas práticas sejam aprovados pela ANVISA e sua comercialização seja devidamente autorizada pelo 
Ministério da Saúde, destinado a manutenção das atividades da Farmácia Municipal de Tabapuã, conforme 
especificações e quantidades constantes do Anexo I, do Processo nº 030/2017, Pregão Presencial nº 12/2017, que fica 
fazendo parte integrante deste instrumento.   
 
1.2 - O fornecimento do objeto deste Contrato obedecerá ao estipulado neste instrumento, bem como às 
disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que, independentemente de transcrição, fazem parte 
integrante e complementar deste contrato: 
a) Edital de Pregão Presencial nº 12/2017; 
b) Proposta da CONTRATADA, com os documentos que a integram, constante do Processo nº 030/2017; 
 
1.3 - A finalidade do objeto deste contrato é o fornecimento de medicamentos, genéricos ou de referência (éticos) ou 
similares destinados a manutenção das atividades da Farmácia Municipal de Tabapuã Município de Tabapuã. 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO 
2.1 - A CONTRATADA deverá efetuar o fornecimento do produto de acordo com a necessidade da Prefeitura durante o 
prazo contratual, conforme requisição, devendo a mercadoria ser entregue no prazo máximo de dez dias a contar do 
pedido.  
2.2 - A CONTRATANTE não se responsabilizará por fornecimento feito sem a apresentação de requisição devidamente 
preenchida. 
   
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 
3.1 - Os valores unitários referentes ao fornecimento dos produtos, serão os estipulados na proposta apresentada 
pela CONTRATADA, acostada ao Procedimento Administrativo do Pregão nº 12/2017, vencedora do(s) item(ns) nº 4, 
5, 6, 7, 15, 18, 19, 26, 27, 29, 30, 36, 41, 42, 46, 47, 51, 54, 55, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 67, 68, 73, 76, 79, 86, 88, 91, 98, 
102, 105, 107, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 122, 124, 127, 129, no valor total de R$ 144.775,15(Cento e Quarenta e 
Quatro Mil, Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Quinze Centavos). 
3.2 - Os preços homologados são fixos e irreajustáveis, podendo, para manter o equilíbrio contratual, ser objeto 
revisão, de ofício ou a pedido, caso haja motivo relevante, tal como variação substancial do custo de aquisição do 
produto, junto ao distribuidor, devidamente justificado e demonstrado pela Contratada. 
3.3 - Somente haverá revisão de valor quando o reajuste for notório e de amplo conhecimento da sociedade, não se 
enquadrando nesta hipótese simples mudança de marca ou de distribuidora por parte da Contratada. 
3.4 - O reajuste será promovido levando-se em conta apenas o saldo não consumido, e não servirá, em hipótese 
alguma para ampliação de margem de lucro. 
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3.5 - O reajustamento apenas será efetuado no caso da Contratada demonstrar através de Notas Fiscais do 
distribuidor o preço praticado anteriormente e o atual. 
3.6 - Nos preços acima estipulados estão inclusas todas as despesas sobre o objeto contratado tais como: tributos, 
fretes, seguros, encargos sociais e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações 
decorrentes deste instrumento. 
3.7 - A recomposição de preços não ficará adstrita a aumento devendo, o fornecedor repassar ao município as 
reduções que possivelmente venham ocorrer em seus respectivos percentuais.  
3.7.1 - Tais recomposições poderão ser espontaneamente ofertadas pelo fornecedor ou requeridas pelo município. 
 
 
4. CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 
4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no Setor de 
Contabilidade da Prefeitura Municipal de Tabapuã, em duas vias, devidamente preenchidas, sem rasuras, juntamente 
com as cópias das requisições autorizadas pela CONTRATANTE. 
4.2 - O CONTRATANTE não se responsabiliza pelo pagamento de notas fiscais sem a apresentação das respectivas 
requisições, devidamente assinadas na forma indicada no item 4.1. 
4.3 - Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93. 
4.4 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito à atualização 
monetária. 
4.5 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 
30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 
 
5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
5.1 - O prazo previsto do presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua 
assinatura, ocorrendo seu termino em 05 de abril de 2018. 
 
5.2 O prazo contratual, obedecidas às normas legais e regulamentares, poderá ser prorrogado na hipótese de 
alteração do cronograma de entregas, atendidas a conveniência e a oportunidade administrativas. 
 
5.3 A obrigação da CONTRATADA garantir a qualidade do produto entregue, pelo prazo da respectiva validade, 
subsistirá mesmo que se tenha atingido o termo final do prazo contratual. 
 
6. CLÁUSULA SEXTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
6.1 - As despesas decorrentes do objeto desta contratação correrão às contas de recursos consignados e serão 
empenhados nas rubricas:  
 
02. – PODER EXECUTIVO 
02.11 – Fundo Municipal de Saúde 
10.303.0015.2048 – Assistência Farmacêutica Básica e Especializada 
3.3.90.32 – Material de Consumo 
Ficha n.º 360 - Fonte de Recurso 01 – RECURSO PRÓPRIO  
Ficha n.º 361- Fonte de Recurso 02 – TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 
Ficha n.º 362- Fonte de Recurso 05 – TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS – VINCULADOS 
 
7. - CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1 - Para o fiel cumprimento deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a: 
a) fornecer à CONTRATADA, todas as informações relacionadas com o objeto do presente contrato; 
b) pagar à CONTRATADA na forma estabelecida neste instrumento, efetuando a retenção dos tributos devidos, 
consoante a legislação vigente; 
c) acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o cumprimento deste instrumento, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu 
critério, exijam medidas corretivas;  
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d) exigir a apresentação de notas fiscais juntamente com as requisições fornecidas, recibos, atestados, declarações e 
outros documentos que comprovem as operações realizadas, o cumprimento de pedidos, o atendimento de 
providências, o compromisso de qualidade, etc., bem como fornecer à CONTRATADA recibos, atestados, vistos, 
declarações e autorizações de compromissos que exijam essas comprovações; 
   
8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 - Para o fiel cumprimento deste Contrato a CONTRATADA se compromete a: 
a) atender as requisições da CONTRATANTE, fornecendo os produtos na forma estipulada neste instrumento e no 
edital do Pregão Presencial nº 012/2017; 
b) substituir às suas expensas os produtos que se apresentarem de má qualidade, dentro das condições de garantia 
estipuladas pelo distribuidor; 
c) entregar os materiais requisitados nos locais indicados pela CONTRATANTE, obedecendo os prazos estipulados. 
d) prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam a atender 
prontamente; 
e) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE; 
f) credenciar junto a CONTRATANTE um representante e números de telefone e fax para prestar esclarecimentos e 
atender as solicitações, bem como reclamações que porventura surgirem durante a execução contratual; 
g) indicar, a pedido da CONTRATANTE, telefone para contato fora dos horários normais de atendimento, inclusive 
finais de semana e feriados, para os casos excepcionais que porventura venham a ocorrer; 
h) responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação 
ou omissão dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou 
legais a que estiver sujeita; 
i) responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, contribuições 
previdenciárias e quaisquer outras que forem devidos e referentes aos serviços executados por seus empregados, 
uma vez inexistir, no caso, vínculo empregatício deles com a CONTRATANTE; 
j) manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
9.- CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 
9.1 - Durante o período de vigência, este Contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor da CONTRATANTE, a 
ser designado posteriormente, devendo este: 
a) promover a avaliação e fiscalização dos serviços, solicitando à CONTRATADA e seus prepostos todas as providências 
necessárias ao bom andamento deste contrato; 
b) atestar as notas fiscais da CONTRATADA para efeitos de pagamento; 
c) solicitar ao Prefeita Municipal, as providências que ultrapassarem a sua competência, possibilitando a adoção das 
medidas convenientes para a perfeita execução deste Contrato. 
9.2 - A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO 
10.1 - O objeto deste instrumento será recebido pelo servidor designado para o acompanhamento do contrato, de 
forma provisória, imediatamente após efetuada a entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade 
com a especificação e perfeitas condições de funcionamento e segurança. 
10.2 - Caso o fornecimento seja executado em desacordo com o contrato e a proposta, a CONTRATADA terá prazo 
24 (vinte e quatro) horas para a troca do produto ou a reparação das incorreções. 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
11.1 - De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, o atraso injustificado na execução dos serviços objeto deste 
contrato, sujeitará a CONTRATADA, a juízo da Administração do Município de Tabapuã, à multa de 0,2% (zero vírgula 
dois por cento) por dia de atraso. 
11.2 - A multa prevista no item 11.1 será descontada dos créditos que a CONTRATADA possuir com o CONTRATANTE, 
e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 11.3. 
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11.3 - Nos termos do disposto no artigo 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto que lhe for 
adjudicado, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, mediante publicação no Diário Oficial do Estado as 
seguintes penalidades: 
a) advertência em simples irregularidades que não apresentam prejuízo efetivo de ordem administrativa à 
Contratante, exceto situações previstas em outros locais do presente edital; 
b) multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) do valor do pedido representado pela Nota de Empenho/Autorização 
de Compras, por dia, na hipótese de atraso injustificado da entrega dos produtos, sendo aplicada em dobro nas 
reincidências, sem prejuízo dos descontos e indenizações. A presente multa será aplicada também nos dias de atraso 
nas substituições de produtos que não estejam em conformidade com o objeto licitado; 
c) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor global do contrato, pelo descumprimento de qualquer outra disposição 
do edital e seus anexos; 
d) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão do mesmo por culpa do 
contratado, sem prejuízo da suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Tabapuã, por um ano; 
e) declaração de inidoneidade nas hipóteses que caracterize fraude ou outro evento criminoso diretamente 
relacionado com a execução de contrato. 
11.4 - Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da 
intimação, podendo a Administração reconsiderar ou não sua decisão, dentro do mesmo prazo; 
11.5 - Se a CONTRATADA não recolher ao CONTRATANTE o valor da multa que porventura lhe for aplicada, dentro de 
05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, será esta encaminhada para inscrição na Dívida Ativa. 
11.6 - Será considerado valor total deste Contrato, para efeitos de aplicação das multas previstas nos itens desta 
cláusula, o somatório dos valores constantes nas Notas Fiscais emitidas pela CONTRATADA até a data da aplicação 
da respectiva penalidade. 
11.7 - O prazo de apresentação de recurso referente à aplicação das penalidades será de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da intimação do ato. 
11.8 - As multas de que trata o presente subitem não tem caráter compensatório, porém moratório e seu pagamento 
não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar 
à Contratante ou a terceiros, não impedindo, em qualquer caso, que esta opte pela rescisão contratual. 
11.9. Ficará impedido de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ, pelos prazos abaixo 
previstos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, quando: 
a) deixar de entregar documento de habilitação exigido para o certame: impedimento de contratar com a 
Administração por 03 (três) anos; 
b) apresentar documentação falsa exigida para o certame, fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal: impedimento de contratar com a Administração por 05 (cinco) anos; 
11.10. A aplicação da penalidade capitulada no item anterior não impossibilitará a incidência das demais cominações 
legais contempladas na Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, publicada no DOU de 22/06/1.993 e previstas neste Edital. 
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
12.1 - O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento por parte da CONTRATADA 
assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de ofício entregue 
diretamente ou por via postal, com prova de recebimento. 
12.2 - Caberá rescisão administrativa, independentemente de qualquer processo judicial ou extrajudicial, quando: 
a) constar de relatório firmado pelo servidor designado para acompanhamento e fiscalização deste Contrato a 
comprovação de dolo ou culpa da CONTRATADA, referente ao descumprimento das obrigações ajustadas; 
b) constar do processo, a reincidência da CONTRATADA em ato faltoso, com esgotamento de todas as outras sanções 
previstas; 
c) ocorrer atraso injustificado, a juízo da CONTRATANTE, no fornecimento dos produtos; 
d) ocorrer falência, dissolução ou liquidação da CONTRATADA; 
e) ocorrer as demais infrações previstas na Lei nº 8.666/93. 
12.3 - Pode ocorrer rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo administrativo 
pertinente, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE e esta conveniência seja devidamente justificada. 
12.4 - A rescisão amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
12.5 - A rescisão judicial ocorrerá nos termos da legislação pertinente à espécie. 
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PRERROGATIVAS 
13.1 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, relativos ao presente Contrato e abaixo elencados: 
a) modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, nos termos do art. 65 da 
Lei nº 8.666/93; 
b) extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93; 
c) aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato; 
d) fiscalização da execução do Contrato.  
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO 
14.1 - Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência dos fatos estipulados no artigo 65 da Lei nº 8.666/93 
alterada pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98. 
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 
15.1 - As partes declaram-se sujeitas às determinações da Lei nº 8.666/93, legislação complementar, aos preceitos de 
Direito Público, às cláusulas deste Contrato. 
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 
16.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Tabapuã –SP competente para dirimir questões oriundas deste contrato, com 
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato lavrado em 03 (três) cópias de 
igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 
 

Prefeitura Municipal de Tabapuã, 06 de abril de 2017. 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ - CONTRATANTE 
MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO 

Prefeita Municipal  
 
 

CIRURGICA OLIMPIO EIRELI-EPP 
CONTRATADA 

DENILSON OLIMPIO – Sócio Administrador  
 
 
 
 
1ª___________________________________________ 
   Nome: ADRIANA APARECIDA DONATI MAURO 
  CPF. 070.634.988-19 
 
 
2ª___________________________________________ 
    Nome: LINCOLN LUIZ FERNANDES FONTES 
   CPF. 437.072.928-94 
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EXTRATO DE CONTRATO  

 
Contrato nº 38/2017; Respaldo legal: Processo de Licitação nº 030/2017 – Modalidade Pregão Presencial nº 12/2017 Contratante: 
Município de Tabapuã-SP; CNPJ. nº 45.128.816/0001-33; Contratada: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI-EPP; CNPJ. nº 01.140.868/0001-
50, Inscrição Estadual nº 647.262.336.117;  Objeto: Aquisição de Medicamentos destinados a manutenção das atividades da 
Farmácia Municipal; Vigência: 12 meses a contar da data de assinatura ocorrendo o término em  05/04/2018; Valor Total R$ 
144.775,15; Classificação dos recursos orçamentários: 02. – PODER EXECUTIVO - 02.11 – Fundo Municipal de Saúde; Programa de 
Trabalho: 10.303.0015.2048 – Assistência Farmacêutica Básica e Especializada, Categoria Econômica: 3.3.90.32 – Material. Bem ou 
Serviço de Distribuição; Ficha n.º 360 - Fonte de Recurso 01 – RECURSO PRÓPRIO; Ficha n.º 361- Fonte de Recurso 02 – 
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS – VINCULADOS; Ficha n.º 362 - Fonte de Recurso 05 – TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 
FEDERAIS – VINCULADOS; Data da assinatura: 06/04/2017; MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO – Prefeita Municipal de 
Tabapuã - PUBLIQUE-SE. 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
  
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TABAPUÃ 
 
CONTRATADA: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI-EPP 
 
CONTRATO N° (DE ORIGEM):038/2017 
 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos, genéricos ou de referência (éticos) 
ou similares cujos manuais de boas práticas sejam aprovados pela ANVISA e sua comercialização seja 
devidamente autorizada pelo Ministério da Saúde, destinado a manutenção das atividades da Farmácia 
Municipal de Tabapuã, conforme especificações constantes do Anexo I, deste Edital. 
 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do 
seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos 
por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final 
e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder 
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei 
Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos 
interessados. 
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 Fornecedor: 5450  -  CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP 
 
 Item Cd. Produto Descrição 
 Marca Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Desconto Valor Imposto Valor Líquido 
 4 005.09008 .Acetato de retinol (vit A) 50.000UI + colecalciferol (vit D) 10.000UI por ml, frasco  
 VITAPAN 200,0000 FR 2,6030 0,00 0,00 520,60  
 5 005.09013 .Acetonida de fluocinolona 0,25mg/ml + sulfato de polimixina B 10.000 UI/ml + sulfato de neomicina 3,5mg/ml + clor de  
 lidocaina 20mg/ml sol otológica estéril frasco 
 ELOFAR 500,0000 FR 1,7300 0,00 0,00 865,00  
 6 005.09014 .Aciclovir 200mg comp.  
 MERCK 5.000,0000 COMP. 0,2930 0,00 0,00 1.465,00  
 7 005.09015 .Aciclovir 50mg/g pomada tb c/ 10gr  
 PRATI 200,0000 TUBO 2,4500 0,00 0,00 490,00  
 15 005.09048 .Besilato de anlodipina 5mg comp.  
 TEUTO 60.000,0000 COMP. 0,0210 0,00 0,00 1.260,00  
 18 005.09066 .Carbamazepina 200mg CR comprimidos devisíveis de liberação controlada.  
 NOVARTIS 6.000,0000 COMP. 0,8500 0,00 0,00 5.100,00  
 19 005.09068 .Carbamazepina 400mg CR comprimidos devisíveis de liberação controlada.  
 NOVARTIS 6.000,0000 COMP. 2,0000 0,00 0,00 12.000,00  
 26 005.09084 .Cetoprofeno 50mg cáps  
 NEOQUIMICA 3.000,0000 CAPS 0,1640 0,00 0,00 492,00  
 27 005.09091 .Citrato de orfenadrina 35mg + dipirona sódica 300mg + cafeina anidra 50mg comp  
 CIFARMA 40.000,0000 COMP. 0,1550 0,00 0,00 6.200,00  
 29 005.09117 .Cloridrato de diltiazem 60mg comp.  
 TEUTO 10.000,0000 COMP. 0,1470 0,00 0,00 1.470,00  
 30 005.00988 .Cloridrato de doxiciclina equivalente a 100mg de doxiciclina base drageas.  
 PHARLAB 5.000,0000 COMP. 0,1400 0,00 0,00 700,00  
 36 005.09157 .Diclofenaco sódico 75mg/3ml sol injeável  
 MEIZLER 500,0000 AMP 0,4300 0,00 0,00 215,00  
 41 005.09240 .Maleato de dexclorfeniramina 2mg/5ml + betametasona 0,25mg/5ml  xarope 100ml frasco  
 PRATI 1.000,0000 FR 3,5500 0,00 0,00 3.550,00  
 42 005.09266 .Nitrato de Isoconazol 10mg/g creme vaginal tubo c/ 40grs.  
 GERMED 50,0000 TUBO 15,7350 0,00 0,00 786,75  
 46 005.09030 Amilorida, clor + Hidroclorotiazida 5/50mg comp  
 NEOQUIMICA 2.000,0000 COMP. 0,0870 0,00 0,00 174,00  
 47 005.00089 AMINOFILINA 100MG  
 NEOQUIMICA 5.000,0000 COMP. 0,0530 0,00 0,00 265,00  
 51 005.15564 Bromoprida 4 mg/ml frasco com 20ml  
 MARIOL 500,0000 FR 0,9330 0,00 0,00 466,50  
 54 005.15566 Cetoconazol 20 mg/g pomada dermatológica tb c/ 20gr  
 SOBRAL 200,0000 TUBO 1,4850 0,00 0,00 297,00  
 55 005.09077 Cetoconazol 200mg  
 PRATI 2.000,0000 COMP. 0,1310 0,00 0,00 262,00  
 58 005.00658 Clomipramina 25mg comp.  
 GERMED 60.000,0000 COMP. 0,6280 0,00 0,00 37.680,00 



 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Anexo Referente a Licitação - Pregão Presencial - 12/2017  

 
Av. Rodolfo Baldi, 817 – Centro- CEP 15880-000 – TABAPUÃ-SP Fone/Fax:(17) 3562-9022 

 

 
 59 005.09096 Clonazepam 0,5 mg comp.  
 GEOLAB 5.000,0000 COMP. 0,0530 0,00 0,00 265,00  
 60 005.13284 Clonazepam 2 mg comp  
 GEOLAB 120.000,0000 COMP. 0,0510 0,00 0,00 6.120,00  
 62 005.09101 Clor. Buclizina 15mg + clor. levolisina 100mg + clor. tiamina 4,8mg + clor. carnitina 7,5mg + riboflavina 1mg +  
 clor.Piridoxina 2mg + cianocobalamina 6mcg + nicotinamida 10mg + cafeína 50mg. Por 10ml solução oral fr. com 100 ml. 
 ACHE 200,0000 FR 13,7100 0,00 0,00 2.742,00  
 63 005.09103 Cloreto de potássio 6% solução oral fr  
 PRATI 300,0000 FR 2,1070 0,00 0,00 632,10    
 Item Cd. Produto Descrição 
 Marca Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Desconto Valor Imposto Valor Líquido 
 64 005.00913 Cloridrato de diltiazem 30mg comp  
 RATIOPHARMA 6.000,0000 COMP. 0,0790 0,00 0,00 474,00  
 67 005.09136 Cloridrato de verapamil 80mg comp.  
 PRATI 5.000,0000 COMP. 0,0650 0,00 0,00 325,00  
 68 005.00660 Clorpromazina, clor 100mg comp  
 UNIAO 6.000,0000 COMP. 0,1970 0,00 0,00 1.182,00  
 73 005.09152 Dexclorfeniramina, maleato 0,4ml/ml sol oral fr  
 PRATI 500,0000 FR 1,0530 0,00 0,00 526,50  
 76 005.09159 Dicloridrato de Flunarizina 10mg comp.  
 NEOQUIMICA 10.000,0000 COMP. 0,0710 0,00 0,00 710,00  
 79 005.09171 Dropropizina 3,0mg/ml xarope adulto.  
 NEOQUIMICA 300,0000 FR 3,6400 0,00 0,00 1.092,00  
 86 005.13285 Fluconazol 150 mg cáps  
 MEDQUIMICA 5.000,0000 CAPS 0,2270 0,00 0,00 1.135,00  
 88 005.09205 Glimepirida 2mg comp.  
 CIMED 30.000,0000 COMP. 0,0700 0,00 0,00 2.100,00  
 91 005.00687 -Hidroxocobalamina (vitB12) 5.000 mcg ampola I  +  21-fosfato de dexametasona 1,5mg/dipirona sódica 500mg ampola II,  
 dose. 
 EUROFARMA 1.000,0000 DOSE 12,4900 0,00 0,00 12.490,00  
 98 005.09232 Lincomicina 600mg/2ml sol. Injetável  
 NEOQUIMICA 500,0000 AMP 3,1330 0,00 0,00 1.566,50  
 102 005.09257 Mononitrato de Isossorbida 20mg comp.  
 ZYDUS 15.000,0000 COMP. 0,0890 0,00 0,00 1.335,00  
 105 005.09262 Nimesulida 100mg.  
 CIMED 60.000,0000 COMP. 0,0640 0,00 0,00 3.840,00  
 107 005.09264 Nimodipina 30mg comp. revest.  
 VITAMEDIC 15.000,0000 COMP. 0,2020 0,00 0,00 3.030,00  
 112 005.09272 Oxcarbazepina - 300mg comp  
 MEDLEY 15.000,0000 COMP. 0,5100 0,00 0,00 7.650,00  
 113 005.09275 Paracetamol 750mg comp.  
 ZYDUS 20.000,0000 COMP. 0,0660 0,00 0,00 1.320,00  
 114 005.01144 PENTOXIFILINA 400MG - COMP. REVESTIDO  
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 GERMED 15.000,0000 COMP. 0,5800 0,00 0,00 8.700,00  
 115 005.09277 Periciazina 10mg comp.  
 SANOFI 3.000,0000 COMP. 0,4620 0,00 0,00 1.386,00  
 116 005.09279 Periciazina 40mg/ml sol oral fr  
 SANOFI 50,0000 FR 18,4400 0,00 0,00 922,00  
 118 005.09284 Polivitaminico comp  
 VITAMED 15.000,0000 COMP. 0,0430 0,00 0,00 645,00  
 122 005.09293 Ranitidina, clor. 150 mg comp. Revest.  
 TEUTO 50.000,0000 COMP. 0,0600 0,00 0,00 3.000,00  
 124 005.09300 Secnidazol 1000mg comp.  
 PHARLAB 1.000,0000 COMP. 0,4530 0,00 0,00 453,00  
 127 005.09313 Ticlopidina 250mg comp  
 GERMED 10.000,0000 COMP. 0,5780 0,00 0,00 5.780,00  
 129 005.09316 Tobramicina 3mg/ml solução Oftálmica Estéril  
 NEOQUIMICA 200,0000 FR 5,4760 0,00 0,00 1.095,20   
 Total do Fornecedor: 144.775,15  
 Total Geral: 144.775,15 
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