


EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 

DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI - ESTADO 

DO PARANA

SILVIO GABRIEL PETRASSI, brasileiro, casado, agricultor, 

portador do RG 15.563.194/SP e do CPF 041.949.518-59. residente a rua - Roberto 

Miguel Guedert - quadra 25 - lote 04 - CEP 86.880-000 - Ariranha do Ivai/PR, 

com fulcro no inciso VIII do artigo 117 da Lei Organica Municipal e inciso VII do 

artigo 4° Decreto Lei Federal n° 201/1967, vein a presen9a de Vossa Excelencia 

apresentar

DENUNCIA COM PEDIDO DE INSTAURACAO DE 

COMISSAO PROCESSANTE E CASSA^AO DE MANDATO 

ELETIVO

do Prefeito Municipal de Ariranha do Ivai, gestao 2017/2020, Sr. 
AUGUSTO APARECIDO CICATTO, brasileiro, casado, funcionario publico 

municipal, portador do RG.5.318.207-0/PR e do CPF 017.083.559-69, residente a 

rua - Marcio Jose Rodrigues - s/n - CEP 86.880-000 - Ariranha do Ivai/PR, pelos 

seguintes motivos de fato e dc direito.

O denunciante e eleitor do Municipio de Ariranha do Ivai. portador 
do Titulo de Eleitor n°. 024800030612 - zona 196 - se^ao 0166 - estando, portanto, 
legitimado a proper denuncia contra o Prefeito Municipal, nos termos do inciso I do 

art.l 18 da Lei Organica Municipal e inciso I do artigo 5° do Decreto-Lei Federal n°. 

201/1967.

E publico e notorio na cidade de Ariranha do Ivai que o Prefeito 

Municipal, Sr. AUGUSTO APARECIDO CICATTO, gestao 2017/2020, ora 

denunciado, vem administrando o municipio vioiando Principios Constitucionais, 

em especial o da legalidade, impessoalidade e moralidade, cometendo inumeras 

irregularidades administrativa. passiveis de serem sancionadas com a cassa9ao do 

seu mandate por esta Casa de Lei.
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0 artigo 37 da Constitui^ao Federal estabelece que “A administragao 

publica direta e indirela de qualquer das Poderes da Uni do, das Esiados, do 

Distrito Federal e dos Municipios obedecerd aos principios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e ejiciencia e, tambem, ao seguinte:

O artigo 19 da Lei Organica do Municipio de Ariranha do Ivai 

determina que “/l Adininistraqdo Publica Direta, Indirela on Fundacional de 

qualquer dos Poderes do Municipio de Ariranha do Ivai. adotardo as lecnica de 

planejamento, coordenaqdo, descentralizaqdo, desconcentraqdo e controle 

obedecerd aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

ejiciencia, a participaqdo popular e ao seguinte:"

O artigo 20 da LOM estabelece ainda que "Os atos de improbidade 

administrativa importardo a suspensdo dos direilos politicos, a perdu da Junqcio 

publica, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erdrio, no forma e 

gradagdo previstas em Lei, sent prejuizo da agcio penal cabivel; ”

Portanto. cabe ao Chefe do Poder Executive Municipal administrar o 

municipio obedecendo aos principios e os comandos previstos na Constimiyao 

Federal, na Lei Organica Municipal e na Lei de Improbidades Administrativas, sob 

pena de cassayao do mandato eletivo.

O denunciado. na condigao de Prefeito do Municipio de Ariranha do 

Ivai, frente a administragao municipal, vem desobedecendo reiteradamente esses 

principios e dispositivos legais, devendo ser sancionado com cassagao do sen 

mandato pela Camara Municipal, conforme determina o inciso VI do artigo 118 da 

Lei Organica Municipal e inciso VI do art. 5° do Decreto-Lei Federal n°. 201/1967.

Vejamos.

As inumeras irregularidades administrativas praticadas diariamente 

pelo denunciado. passiveis de serem sancionadas com a cassa^ao do sen mandato. 

estao em todas as areas da adminisirayao municipal e vao do desrespeito a direitos 

trabalhistas dos servidores Municipais, utiliza9ao indevida de maquinarios publicos



para realizar servivos a particular em outro Municipio e a cessao irregular de bens 

imoveis do Municipio a terceiros.

Soa aos quatro ventos no Municipio de Ariranha do Ivai. inclusive, 
tramita na Promotoria de Justiva da Comarca de Ivaipora o Inquerito Civil IVIPPR n° 

0069.19.001214-1. a notieia de que o denunciado, na condi^ao de gestor publico, 

adquiriu mais de R$ 40.000.00 (quarenta mil reais) em medicamentos na empresa 

DOR1VAL CARLOS DA SILVA-ME, nome Fantasia FARMACIA BOM 

JESUS DE ARIRANHA DO IVAI, pessoa juridica de direito privado. CNPJ 

02.159.722/0001-19. com sede a rua - Cambe - 28 - Ariranha do Ivai/PR. 

realizagao do devido processo licitatorio e os respectivos valores nao foram pagos 

ate esta data.

sem

A proposito. em 07/08/2019, o proprietario da FARMACIA BOM 

JESUS DE ARIRANHA DO IVAI. Sr. DORIVAL CARLOS DA SILVA, 
ao Ministerio Publico da Comarca de Ivaipora:

narrou

Que a declarante 6 proprietario da Farmacia Bom Jesus no Municipio de Ariranha 
do Ivai. Que a Farmacia do declarante linha contrato de licitapao com o Municipio 
de Ariranha uo Ivai para (ornecimento de medicamentos. porem o contrato expirou 
em marge de 2018; Que pelo quo tomou conhecimento nSo teve licitagao ap6s tal 
data, pois segundo ouviu dizer a justiga modiflcou algumas regras uas iicttagoes. u 
ate agora nao hoove licitagao Que apds o termino do contrato de iir.Uag&o se 
apurou que tinha um saido de uns RS 30 000,00 (trinta mil reais) da 'icitagso 
expirada para retirada em medicamentos. sendo que tal saido foi utilizado ainda 
dentro daquele mes que a ticitagao expirou. Que apos tal data, o declarante toi ate 
a Prefeitura e conversou corn SEBASTlAO DERNEIS, Secretdno de Saude. 
ocasiao em que tambem estava presente o funcionario ERIVELTO o o declarante. 
aldm de entiagar as notes daquilo que toi adquirtdo apos a licitag.no ter expuado. 
mdagou a SEBASTlAO corno que ficaria clall para (rente, tendo ERIVELTO pedido 
para que o declarante continuasse fornecendo medicamentos. d zendo que 
quando salssc* um novo contrato. colocaria aqueles medicamentos que seriam 
pegos no contrato, o entao cj deciarants continuou (ornecendo medicamentos para 
a Prefeitura de Ariranha do Ivai e a forma de entrega consistia ern o cidadcio levar 
urns autorizagao assinada por SEBASTlAO ou ERIVELTO, e as vezes atfc'mesmo 
autorizagoes por tulefone do ambos. e as vezes ule mesmo assinature doles nas 
receilas mddicas esclarocendo que nas vezes que as autorizagoes se davam por 
telefone, o declarante tazia o cidadao que pegava o remedio assinar o docurnento; 
Que a sttuagao foi se arrastandc ate o mfes de abiil de 2019, pois daquilo que o 
declarante forrvaceu do medicarttentos, pouco recebou. sendo quo furnocou R$ 
42.150,00 (quarenta e dois mil. cento e cinquenta reals) em medicamentos. porem 
recebeu apenas RS 2.750.00 (dois rnll, selecentos e cinquunta reais). sendo uma 
vez RS 1.500.00 (um mil e quinhentos reais), em dozembro de 2018, e em Janeiro 
de 2019 mais RS 1 250,00 (um mil e duzentos o cmquenta reais); Que o 
declarante procurou imciaimentc ERIVELTO para questionar sobre o recebirnonto 
daquilo que forneceu, e enlao ERIVELTO dizia que quern tinha que a cedar 
alguma coisa era SEBASTlAO pois ele, ERIVELIO, n3o tinha autorlzado rtada; 
Que entao o declarante foi procurar SEBASTlAO, e SEBAS f lAo procurou



tfanquilizar o deciaranie dizendo ‘nos lemos nosso esquema e vamos pagar"; Que 
como os pagamentos nco aconteceram, o declarant© abordou o Prefeito Municipal 
em via publico e o indagou quanto ao conhecimc-nto dole da situafao. e ontao o 
Prefeito demonstrou conhecer do assunto, e que tinha conversado com 
ERIVELTO e SEBASTlAO e Ihes dlsse que se eles tinham retirado cnedicamentos 
e distrlbuidos para a pcpulacdo que eles mesmos pagassem; Que o Prefeito ainda 
disse ten tar ver urn melo legal de pagar o declarante. pois conversano com o 
contadur da Prefeitura; Quo esta conversa foi no final do mes de junho de 2019 e 
o Prefeito nunca mats tocou no assunto Que o declarante esta no prejulzo e se 
comprornete a trazer todas as tequisiqOes e respectivos va'ores de fornecimento 
de modicamentos no prazo de do-.s dias. Quo nao precede a informafSo de que 
parentes ce ve read ores pegararn modicarnentos da forma ora tratada na farrnacia 
do declarante. se recordanao que-somente uma vez o vereador conbecido como 
'ZE2INHO DO ONIBUS" solicited para o declarante a entrega de urn medicamento 
para urn cidadao, apresentando a receita em maos, e entSo o declarante telefonou 
para SEBASTlAO DERNEIS que autonzou a venda e o declarante fez o vereador 
assinai uma autorizagao elaborada pelo declarante. Que o declarante tinlia 
conhecimento de que preasava de veneer IlcitapSo para continual -'ornecendo 
medicamento; porern o pessoal aa Prefeitura disse que regularizaria rapido e por 
tsso o deciaranie foi vendendo e 'ornecendo os medicarnentos; Que nao precede 
a mformagao de que os medicamentos fornecidcs tinham por destmo aliados 
politicos do Prefeito, o pole quo o declarante pode perceber erarn pesscas que 
pareciam precisar do re medio, Que o declarante nab tern cdnhocimenln onde a 
Prefeitura esta pegando medicamentos agora, pois o declarante desde abril nao 
fotnece mais. Que precede a hformaccio de que SEBASTlAO se propQs em pagar 
os R$ 40.000.00 (quarenta mil ieais) em quarenta pagamentos de R> 1 000,00 
(urn mil re.-ais) pordm o declarante nao aceitou a propor.tn pelo prazo ser muito 
iongo se recordando que Ml o/oposta se deu antes do declarante lalar com o 
Prefeito Nada mats, eu
Promotoria 5-C). ertcerro o presente quo segue devidamente assinado

(Naiara Taiitta Daufembach. Assistente de

Da simples leitura do depoimento do depoimento de DOK1VAL 

CARLOS DA SILVA e das provas earreadas ao Inquerito Civil MLPR ii° 

0069.19.001214-1, constata-se que possuia eontrato para idrneeimento de 

medicamentos de "A" a "Z” ao Municipio de Ariranha do Ivai, conlbrme Ala de 

Registro de Pregos n° 022/2017. pregao preseneial n° 027/2017. processo 

administrative n° 039/2017 e o mesmo expirou em margo de 2018; porem. 

atendendo a pedido da administrayao munieipal e sem proeesso lieitaiorio. 

continuou fornecendo medicamentos ate abril de 2019, o que importou na \enda de 

RS 42.150,00 (quarenta e dois mil. centos e einqiienta reals) dos quais. ate o 

presente momento. recebeu apenas RS 2.750,00 (dois mil. setecentos e einqiienta 

reals), restando. portanlo, saldo a receber de RS 39.400,00 (trinta e nove mil e 

quatroeentos reais).
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As inumeras autorizayoes firmadas pelo Secretario Municipal de 

Saude do Municipio de Ariranha do Ivai, Sr. SEBASTIAO DERNEIS, carreadas 

aos autos do Inquerito Civil MPPR n° 0069.19. 001214-1 demonstram a efetiva 

entrega dos medicamentos aos pacientes no periodo de maryo de 2018 ate abril de 

2019. porem, ainda nao houve o pagamento dos respectivos valores pelo Municipio.

Destaca-se que. ha quase 02 (dois) anos a empresa 1)0RIVAL 

CARLOS DA S1LVA-ME, espera receber sen credito e a ausencia de contrato 

administrativo formal do periodo de maryo de 2018 ate abril de 2019. nao desobriga 

a Municipalidade do pagamento. pois. "Se o Poc/er Publico, embora esiando 

obrigado a contratar formalmente, cm observdncia aos requisites legais, opto por 

nao faze-lo, nao pode valer-se de disposiqdo legal que prestigia a nulidade do 

contrato, porque isso configuraria uma tentative! de se valer da propria lorpeza, 

comporiainento vedado pelo ordenamenlo jurldico por conta do prestigio da boa-fe 

objetiva, bem como porque se estaria prestigiando o enriquecimento sem causa do 

Estado, o que e vedado. Ensinamentos doutrindrios e precedentes jurisprudenciais. 

AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo N° 70067215905, Vigesima Segunda Camara 

Civel, Tribunal de Justiqa do RS, Relator: Mari/ene Bonzanini, Julgado cm 

26/11/2015). (TJ-RS - AGE: 7006V15905 RS, Relator: Mari/ene Bonzanini, Data 

de Julgamento: 26/11 2015. Vigesima Segunda Camara Civel, Data de Publicaqdo: 

Diario da Justica do dia 01/12 2015) "

O Superior Tribunal de Justiya ja decidiu que e "2. Inaceitavel que o 

Municipio. pessoa de Direito Publico, ignore os principios eomezinhos do Direito 

Administrativo, nao realizando o processo licitatorio previsto pela Lei 8.666/93. 3. 

Entretanto, realizado o negocio juridico com o recebimento do produto. compete 

ao Municipio honrar sens compromissos, sob pena de enriquecimento 

ilicito. Precedentes desta Cone. 4. Recurso especial improvido. (REsp 609.207/RS. 

22 Turma. Rel.a Min.a ELI ANA CALMON. DJ de 03/10/2005.)”

Assim, resta ao denunciante, na condiyao de cidadao Ariranhense 

manejar esta demanda para pugnar pela responsabilizayao do denuneiado pelo 

engodo perpetrado contra a empresa DORIVAL CARLOS DA S1LVA-ME e a
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Administrate Publica Municipal, com a aplica^ao das respectivas samboes previstas 

em lei.

E eompetencia da Camara Municipal fiscalizar e controlar os atos do 

Chefe do Poder Executivo, bem como. iul«a-lo nos crimes de responsabilidade e nas 

infra^oes politico-administrativas. fixadas na Lei Organica Municipal.

O art.l 13 e sen §2° da Lei Organica Municipal de Ariranha do Ivai,

preve:

“Artigo 113 - Os crimes de responsabilidade do Prefeito Municipal, 

sao os fixados em Lei Federal, e as infra^oes politico-administrativas 

sao as fixadas por esta Lei Organica.

§ i°-[-]

§ 2° - O Prefeito Municipal sera julgado perante a Camara Municipal, 

pela pratica de infra^oes politico-administrativas, em processo 

regular, disciplinado por esta Lei Organica, em que Ihe seja garantido 

o direito do contraditorio e da ampla defesa, com os meios e recursos 

a ela inerentes.”

O art. 117 da LOM, por sua vez, estabelece:

“Artigo 117 - Sao infra^oes politico administrativas do Prefeito 

Municipal, sujeitas ao julgamento pela Camara Municipal, e 

sancionadas com a cassa9ao do mandate:

1-[•••]

VI11 - Praticar ato contra expressa disposigao de Lei. ato de sua 

eompetencia ou omitir-se na sua pratica;”

Na mesma linha, determina o inciso XIV do artigo 1° do Decreto 

Lei Federal n°. 201/1967. estabelecendo que:
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"An. 1° Sao crimes de responsabilidade dos Preteilos Municipal, 

sujeitos ao julgamento do Poder Judiciario. independentemente do 

pronunciamento da Camara dos Vereadores:

XIV - Negar execi^ao a lei federal, estadual ou municipal, on deixar 

de cumprir ordem judicial, sem dar o motive da recusa ou da 

impossibilidade, por escrito, a autoridade competente;”

O inciso Vll do artigo 4° do Decreto Lei Federal n°. 201/1967.

ainda preve que:

“Art. 4° Sao infravoes politico-administrativas dos Prefeitos 

Municipals sujeitas ao julgamento pela Camara dos Vereadores e 

sancionadas com a cassavao do mandato:

1- [•••]

VII - Praticar, contra expressa disposi^ao de lei. ato de sua 

competencia ou omitir-se na sua pratica;”

Ao adquirir os medicamentos da FARMACIA BOM JESUS DE 

ARIRANHA DO IVAI, sem processo licitatorio do pen'odo de mar^o de 2018 ate 

abril de 2019, o denunciado praticou ato contra as expressas disposi^oes dos 

artigos 2° e 14 da Lei Federal n° 8.666/93, os quais determinam:

“Art. 2s As obras, servi^os. inclusive de publicidade, compras, 

alienates, concessdes, permissoes e loca^oes da Administravao 

Publica, quando contratadas com terceiros, serao necessariamente 

precedidas de licitavao. ressalvadas as hipoteses previstas nesta Lei.

t-J
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Art. 14. Nenhuma compra sera feita sem a adequada caracterizagao de 

sen objeto e indiea^ao dos recursos or^amentarios para sen 

pagamento. sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quern 

Ihe tiver dado causa."

Ao adquirir medicamentos sem processo licitatorio, cometeu ainda 

ato de improbidade administrativa que atenta contra os Principios da Administra^ao 

Publica. previstos no caput e no inciso 1 do artigo 1 1 da Lei Federal n° 8.429/92, os 

quais estabelecem:

‘'Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta 

contra os principios da administra^ao publica qualquer a^ao on 

omissao que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 

legalidade. e lealdade as instituiyoes. e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei on regulamento ou 

diverse daquele previsto. na regra de competencia: [...]”

Consigna-se que. o dispositive supra [art.l 1] nao se confunde com o 

enriquecimento ilicito do agente ou o prejuizo para o erario. contemplados nos atos 

descritos nos artigos 9° e 10 da Lei Federal n° 8.429/1992 - mas, tern a fmalidade de 

fazer prevalecer os deveres do agente publico, salientados no artigo 4° da Lei de 

Improbidade Administrativa, que impoe aos agentes publicos, de qualquer nivel ou 

hierarquia, a obriga^ao de velar pela estrita observancia dos principios de legal idade. 

impessoalidade. moralidade e publicidade no trato dos assumes que Ihe sao afetos. 

Constitui, portanto, regra que garante a observancia dos principios estipulados no 

art. 37 da Consiituii^ao Federal.

VeriFica-se ainda que o denunciado cometeu ato improbo atentando, 

dentre outros, contra os Principios da Legalidade, Impessoalidade e Moralidade. 

Inicialmente, a contrata9ao relativa ao fornecimento de medicamentos, do period© 

de marv'o de 2018 a abril de 2019. sem o devido procedimento licitatorio. violou o



Principio da Legalidade quando o tVluniei'pio de Ariranha do h ai/PR. gorido pelo 

denunciado AUGUSTO CIC/VI I O e sob a superv'isao do Secretario Municipal de 

S a tide, Sr. SEBASTIAO DERNEIS, contratou a empresa DORIVAL CARLOS 

DA SILVA-ME, em circunslancia em que a licitayao era plenamente exigivel. 
contrariando o disposto na Lei de Licitayoes.

Resta igualmente aferido que houve ofensa ao Principio da 

Impessoalidade, uma vez que o denunciado, na condigao de Prefeito, mediante a 

nao realiza^ao de procedimento licitatorio para aquisi^ao de inedieamentos - 

notadameme fora das hipoleses legalmente cabiveis - em pre\io ajusie com os 

demais Secretarios, direcionou o resultado da escolha do contratado em fa\or da
empresa DORIVAL CARLOS DA SILVA-ME.

Da mesma forma, o Principio da Moralidadc, concebido para contra 

por-se ao desvio de poder, disciplina toda a conduta administrativa, e nao constilui 

mero requisite do principio da legalidade, tambem foi violado.

A doutrina de LILLY LOPES ME1RELLES ensina que o agente 

publico nao podera desprezar o elemento elico dc sua conduta c, nas palavras de 

Antonio Jose Brandao. destaca que "tanto infringe a moralidade administrativa o 

administrador que, para atuar, foi determinado por fins imorais on desonestos como 

aquele que desprezou a ordem institucional e. embora movido por zelo profissional. 
invade a esfera reservada a oulras funyoes. ou procura obter mera vantagem para o 

patrimbnio conliado a sua guarda” - Direito Administrativo Brasileiro, pp. 83/85. 
Malheiros Editores, 20a ed.

O administrador publico nao deve se cingir apenas a legalidade ou 

ilegalidade. jusiiga ou injustiva. a eonvenicncia e oportunidade do ato. mas devera. 

tambem. ajustar sua conduta aos parametros da moralidade.



WOLGRAN JUNQUE1RA FERREIRA reproduzindo pensamento 

de Antonio Jose Brandao. para o qual "a atividade dos administradores. alem de 

traduzir a vontade de obter o maximo de eficieneia administrativa. tera ainda de 

corresponder a vontade conslante de viver honestamente, de nao prejudicar outrem e 

de dar a cada um o que Ihe pertence - principios de direito natural ja lapidarmente 

formulados pelos jurisconsultos romanos. A In?, dessas ideias. tanto infringe a 

moralidade administrativa o administrador que. para atuar, foi determinado por fins 

imorais ou desonestos como aquele que desprezou a ordem institucional e, embora 

movido por zelo profissional. invade a esfera reservada a outras fun^oes. ou procura 

obter mera vantagem para o patrimonio confiado a sua guarda. Em ambos os casos, 

os sens atos sao iniieis a ideia que tinha de servir, pois violam o equilibrio que deve 

existir entre todas as funyoes. ou, embora mantendo ou aumentando o patrimonio 

gerido, desviam-no do fun institucional. que e o de concorrer para a criayao do bem 

comum." - In Enriquecimento llicito dos Servidores Piiblieos no Exereieio da 

Funyao", Edipro, 1994. pp.30/31.

Nesse diapasao, e ineontestavel que a contratayao sem lieitayao 

ofendeu a moralidade administrativa e ainda causa lesao a empresa DORIVAL 

CARLOS DA SILVA-ME.

A conduta perpetrada pelo denunciado AL1GUSTO CICATTO. ao 

efetivar a aquisiyao de medicamentos na FARMACIA BOM JESl S DE 

A RI RAN HA DO IVAI, no periodo de maryo de 2018 ate abril de 2019, sem 

lieitayao, fora de uma hipotese legalmente prevista, esta em desacordo com as regras 

internas de boa administrayao e com o comportamento publico etico exigido pela 

sociedade. representando. por conseguinte, conduta que fere a boa administrayao e a 

etica no trato da coisa publica. razao pela qual implica em ofensa aos Principios da 

Legalidade. Impessoalidade e Moralidade.

O comportamento desastrado do denunciado vilipendiou ainda o 

artigo 60 da Lei Federal n° 4.320/64. que preceitua in verbis:

“Art. 60. E vedada a realizayao de despesa sem previo empenho.”
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Portanto, e facil concluir que o Poder Executive Municipal de 

Ariranha do Ivai, gerido pclo Prefeito, ora denunciado AUGUSTO CICA'l' 1 O. nao 

^realizeu licita9ao, contrato ou aditivo contratual com a empresa DORIVAL 

CARLOS DA SILVA-ME, do periodo de mar^o de 2018 ate abril de 2019. 

destinado a aquisiyao de medicamentos de ‘'A” a ”Z". muito embora tal aquisi^ao 

fosse realizada. anuida e autorizada pelo Secretario Municipal de Saiide do 

Municipio. Sr. SEBASTIAO DERNE IS.

O denunciado pralicou flagrante e escancarado atos contra as 

expressas disposiqoes dos artigos 2° e 14 da Lei Federal n° 8.666/93. artigo 11. 

caput e sen inciso 1 da Lei Federal n° 8.429/92 e artigo 60 da Lei Federal n° 

4.320/64, caracterizando infrayoes politico-administrativas sujeitas ao julgamento 

pela Camara Municipal.

A autoria e a materialidade das condutas irregulares atribuidas ao 

Prefeito Municipal, ora denunciado, restam evidenciadas pela documentayao 

acostada, autorizando o recebimento da presente denuncia e. posterior, cassayao do 

mandato.
Nesse sentido, inclusive, decidiu o Tribunal de Justiya do Parana:

“PREFEITO MUNICIPAL - DENUNCIA ART. 1°, INCISO XIV, 
RECEBIMENTO. Se a denuncia descreve 

satisfatoriamente a conduta tida como criminosa imputada ao 

acusado. com amparo em indicios de autoria e materialidade e com 

base em documentos. impoe-se sen recebimento. Questoes que 

envolvem melhor a apurayao probatoria e o dolo, devem ser 

resolvidas apos regular instruyao." (TJPR - Autos 143.965-2 - 2a 

CCrim - Rel. CARLOS HOFFMANN - 20/11/2003).”

DO DL 201/67

O Prefeito Municipal tern o dever de ser leal ao Municipio a que 

presta serviyos, assim como tern de observar os principios Constitucionais da 

Legalidade, Impessoalidade e Moralidade que norteiam o gerenciamento da 

Administrayao Publica para obter os melhores resultados com presteza, perfeiyao e 

rendimento funcional para atender satisfatoriamente as necessidades da comunidade.

n



Ve-se que a prote^ao da coisa publica e materia constitucional pela 

sua importancia. grandeza e repercussao para toda a sociedade brasileira.

O direito a um governo probo e a uma administra^ao honesta e urn 

direito politico pertencente ao cidadao e a coletividade, dai porque o patrimonio 

publico e a probidade administrativa sao valores de maxima relevancia que 

pertencem a toda a sociedade.

O denunciado. na condiyao de Prefeito Municipal, praticou atos 

contra as expressas disposiyoes dos artigos 2° e 14 da Lei Federal n° 8.666/93. artigo 

11, caput e sen inciso I da Lei Federal n° 8.429/92 e artigo 60 da Lei Federal n° 

4.320/64. nao estando a altura de ser depositario da confianya popular para a 

soluyao dos problemas do municipio, impondo-se a cassayao do sen mandato.

As condutas ora denunciadas caracterizam infrayoes politico- 

administrativas. previstas no inciso VIII do artigo 117 da Lei Organica Municipal e 

inciso VII do art. 4° do Decrelo Lei Federal 201/67. sujeitando-se a julgamento 

exclusive da Camara de Vereadores. com a possibilidade da sanyao de cassayao 

do mandato de Prefeito Municipal de Ariranha do Ivai.

Assim, decidiu o Supremo Tribunal Federal no Recurso 

Extraordinario n°. 86797/RJ:

■•IMPEACHMENT' DE PREFEITO MUNICIPAL DECRE TO-LEI
201/67, ART. 4., 111. RECONUECIDA A LECAL1DADE FORMAL 

1)0 PROCED1MENTO DA CAMARA, A DELIBERA^AC DO 

PLENARIO, A PONDERACAO DOS FATOS, A VALORACAO DAS 

PROVAS, SAO QUESTOES 'INTERNA CORPORIS'. QUE, 
RESOLVIDAS, ESCAPAM, AO CRIVO DO APELO 

EXTRAORDINARIO. RECURSO EXTRAORDINARIO NAO 

CONHECIDO. (RE - 86797 RJ , Relator: CORDE1RO GUERRA, Data de 

Julgamento: 15/05/1979. SEGUNDA TURMA, Data de Publicayao: DJ 

01-06-1979 PP-***** EMENT VOL-01134-02 PP-00609 RTJ

VGL-00090-03 PP-00570r



Nesse sentido decidiu o Tribunal de Justi^a da Bahia:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANQA. 
VEREADOR MUNICIPAL. PEDIDO DE SUSPENSAO DOS EFE1TOS DA DA 

RESOLUCAO N° 121'2016 QUE DETERM INOU A CASSA^AO DO 

MAN DA TO RELATIVO AO PERiODO DE 2013 A 2016. DECRETO-LEI N° 
201/1967 APL1CADO SUBS1D1ARIAMENTE A LEI ORGAnICA MUNICIPAL. 
PROCESSO DE DESTITUKpAO, A PRIORI, QUE SEGUIU O TRAMITE 

ESTABELECIDO NO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA 
MUNICIPAL. MANUTENQAO DA DECISAO A QUO. RECURSO 

1MPROVIDO. (Agravo do Instmmento n° 0000406-16.2017.8.05.0000. U Camara 

Civel/TJBA. Rel. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto. Publ. 14.12.2017)"

Nesse sentido segue a jurisprudencia:

“RECURSO DE APELACAO - MANDADO DE SEGURANQA - 

CASSAQAO DE MANDATO DE VEREADOR - DENEGAQAO DA 

SEGURANQA EM PRIME1RO GRAU DE JURISDIQAO - NUL1DADES 

ALEGADAS N'AO CONFIGURADAS. Procedimento de cassa^ao do 

mandate de vereador do iinpetrante nao maeulado por nulidade, por 

ter atingido sua nnalidade, tendo side observados os precedes previstos 

no Decreto-Lei 201/67 e o direito do denunciado ao contraditorio e a 

ainpla del'esa. Recurso conhecido e nao provido. (Apela^ao n° 0801284- 
88.2015.8.12.0029. 2'1 Camara Civel do 1 .1 MS, Rel. Vilson Bertelli. j.

20.09.2017r

“APELAQAO CIVEL - MANDADO DE SEGURANQA - PROCESSO DE 

CASSAQAO DE MANDATO DE VEREADOR - NULIDADE - NAO 

OCORRENCIA - VIOLACAO DOS PR1NCIPIOS DA AMPLA DEFESA

SEGURANCA

DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO. Nao ha que se Talar em 

viola9ao a direito liquido e certo na cassa^ao do mandato de vereador, se o 

processo de cassayao se desenvolveu de acordo com as formalidades 

previstas no Decreto-Lei n° 201/67 e com a observancia dos principios 

constitucionais do contraditorio e da ampla defesa. (Apela^ao n° 0001865- 

97.2014.8.1 1.0030, 4a Camara Civel do TJMT, Rel. Jose Zuquim Nogueira. 

j. 1 1.04.2017, DJe 03.05.2017).

E DO CONTRADITORIO 1NEX1S TENCIA

A3



Essa puniyao e absolutamente necessaria, principalmente em 

momento onde se busca o resgate da seriedade no iralo da coisa publica. a probidade 

administrativa.

Felizmente a sociedade em geral cada vez mais. tern procurado se 

manifestar contraria aos atos de irregularidades praticados na administrayao publica, 

procurando atraves dos legitimados pelo ordenamenlo jun'dico, oferecer combate 

rigoroso a improbidade administrativa.

A responsabilizayao por esses atos. alem da puniyao. representa um 

exemplo, para que futures administradores nao incidam em atos improbos. em 

crimes de responsabilidade ou infrayoes politico-administrativa.

PEDlDOS. Face ao exposto. REQLER:

seja. na primeira sessao. determinada a leitura desta 

denuncia e consultada a Camara de Vereadoras sobre o sen recebimento, na 

forma do incise 11 do artigo 1 18 da Lei Organica Municipal e incise 11 do artigo 

5° do Decreto Lei Federal n°. 201/1967. observando obrigatoriamente o Quorum 

minimo de 2/3 para sen recebimento, em razao do Prindpio da Simetria com a 

Constituiyao Federal e Constituiyao do Estado do Parana;

a)

b) uma vez recebida a denuncia, seja constituida uma Comissao 

Processante, composta per ires Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os 

quais elesierao o Presidente e o Relator;

c) que a instruyao processual obedeya rigorosamente o rito previsto 

na Lei Organica Municipal e no Decreto L.ei Federal n°. 201/1967. sendo 

assegurado ao denunciado o direito de defesa e ao contraditorio;

d) provar os fates denunciados por todos os meios de prova em 

direito admitidas. em especial com a oiliva das testemunhas ao final arroladas;

JH



e) seja ao final julgada FROCEDEN I E a presente denuncia 

DECLARANDO e CONDENANDO o Prefeito Municipal de Ariranha do Ivai. 

gestao 2017/2020. Sr. AUGESTO APAREC1DO CICATTO, como ineurso nas 

infra9oes politico- administrativas. consistenle em praticar atos contra as 

expressas disposiyoes dos artigos 2° e 14 da Lei Federal n° 8.666/93. artigo 11. 

caput e sen incise I da Lei Federal n° 8.429/92 e artigo 60 da Lei Federal n° 

4.320/64. conforme lundamentavao supra, com a expediyao do competente 

Decreto Legislative de CASSACAO DO MANDATO ELETIVO. na forma do 

incise VIII do art. 117 e incise VI do artigo 118, ambos da Lei Organica Municipal.

Rol de Testemunhas:

1 - DORIVAL CARLOS DA SI I A7 A, brasileiro, viuvo. proprietario da 

FARMACIA BOM JESUS DE AR1RANF1A DO IVAI. residente a rua Cam be -

28 - Ariranha do Ivai/PR;

2 - ISMAEL IBERS GUEDERT, brasileiro, divorciado, funcionario publico 

Municipal, residente a rua projetada "A” - s/n - Jardim Bela Vista - Ariranha do 

Ivai/PR:

3 - LUC1NE1A CARDOSO DE SA, brasileira, divorciado, autonoma, residente a 

rua Valtecir da Silva Pranchun - s/n - centre - Ariranha do Ivai/PR;

4 - INIVALDO MIST1ERI, brasileiro. casado. funcionario publico, residente a rua 

Antonio Souza Campos - s/n - centre - Ariranha do Ivai/PR;

5 - GENESIO DOS SANTOS, brasileiro, casado, agrcicultor. residente no Bairro 

Quinhentos Alqueires - Ariranha do Ivai/PR;

6- PAULO ROBERTO DOS SANTOS, brasileiro, convivente. auxiliar de servigos 

gerais, residente a rua Professor Eurides Nogueira - s/n - centre - Ariranha do 

Ivai/PR:

7- ROSEL1 DE SOUZA LIMA, brasileira. casada. agricultora. residente no Bairro 

Bom Jesus - Ariranha do Ivai/PR;



8- NILVA APARECIDA SANTANA, brasileira, casada, do lar. residente no 

Bairro Nova Alian^a - Ariranha do Ivai/PR;

9- MARILENE APARECIDA DOS SANTOS, brasileira. casada, do lar, residente 

na PR 466 - KM 01 - Ariranha do Ivai/PR;

Termos cm que. 

Pede deferimento.

-24 de feverqhp de 2020Ariranha do Ivai/P

SILVIO GABRIEiriVETRASSI
enunciante

/
/
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residente no8- NILVA APARECIDA SANTANA, brasileira, casada, do lar, 

Bairro Nova Alianfa - Ariranha do IvaiVPR;

9- MARILENE APARECIDA DOS SANTOS, brasileira, casada, do lar, residente 

na PR 466 - KM 01 - Ariranha do IvaiVPR;

Termos em que, 

Pede deferimento.

Ariranha do Ivai/PR - 20 de mar?© de 2020

TRASSISILVIO GABRI

Denunciante

JB



I
0£-

A

Ministerio publico
do Estacio do Rarand

IVAIPORA - 1§ PROMOTORIA DA COMARCA DE IVAIPORA

PORTARIA N9 MPPR-0069.19.001214-1

REPRESENTADO(S): MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI 

REPRESENTANTE(S): DE OFICIO

descriqao DOS FATOS: A denuncia narra que o Municipio de Ariranha do Ivai 
adquiriu mais de R$ 40.000,00 em medicamentos na Farmacia Bom Jesus no 
referido Municipio, sem a realizagao do devido procedimento licitatorio.

Visando apurar os fatos acima descritos, o PROMOTOR(A) DE 
JUSTIQA DA COMARCA DE IVAIPORA no uso de suas atribuigoes legais, com 
fulcro no artigo 129, inciso III, da Constituigao da Republica de 1988, no artigo 8s, § 
19, da Lei Federal n.Q 7.347/1985, no artigo 26, inciso I, da Lei Federal n.Q 8.625/93 - 
que instituiu a Lei Organica Nacional do Ministerio Publico - no artigo 2Q, inciso IV, 
almea "a” e "b”, da Lei Organica do Ministerio Publico do Parana (Lei Complementar 
n.9 85/99), nos artigos I9 a 4Q, da Resolugao n9 23, do Conselho Nacional do 
Ministerio Publico e artigos 19 a 49, § 49, da Resolugao n9 1.928, da Procuradoria-- 
Geral de Justiga do Estado do Parana instaura Inquerito Civil.

Registre e autue esta portaria, afixando-a no local de costume. Cumpra-
se. .

' IVAIPORA, 19 de Setembro de 2019.

CLEVERSON LEONARDO TOZATTE 
PROMOTOR DE JUSTICA INTERMEDIARY
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ministerio publicoJi do Estado do.Parand

DESPACHO

Autue-se.como Notfaia de Fato.

Designo o dia 07 de agosto de 2019, as 08h45min, para oitiva da pessoa . 
de DORIVAL.

Preserve-se o anonimato da fonte.

Notifiquem-se.

julho de 2019.Ivaipoi

\ V

\
Cleversdn Ledpardo Toz^tte 

Promotor d^ Justii^a s

ao
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MINIS!'ERK) PZJBEICOw cl( > l i.s/< k.Icj c In Rare n id

IVAIPORA - 1a PROMOTORIA DA COMARCA DE IVAIPORA

PORTARIA N9 MPPR-0069.19.001214-1

REPRESENTADO(S): MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI

REPRESENTANTE(S): DE OFICIO

descriqao DOS FATOS: A denuncia narra que o Municipio de Ariranha do Ivai 
adquiriu mais de R$ 40.000,00 em medicamentos na Farmacia Bom Jesus no 
referido Municipio, sem a realizagao do devido procedimento licitatdrio.

Visando apurar os fatos acima descritos, o PROMOTOR(A) DE 
JUSTIQA DA COMARCA DE IVAIPORA no uso de suas atribuigoes legais, com 
fulcro no artigo 129, inciso III, da Constituigao da Republica de 1988, no artigo 8Q, § 
I9, da Lei Federal n.9 7.347/1985, no artigo 26, inciso I, da Lei Federal n.9 8.625/93 - 
que instituiu a Lei Organica Nacional do Ministerio Publico - no artigo 29, inciso IV, 
almea “a” e “b”, da Lei Organica do Ministerio Publico do Parana (Lei Complementar 
n.9 85/99), nos artigos 19 a 49, da Resolugao n9 23, do Conselho Nacional do 
Ministerio Publico e artigos 19 a 49, § 49, da Resolugao n9 1.928, da Procuradoria- 
Geral de Justiga do Estado do Parana instaura Inquerito Civil.

Registre e autue esta portaria, afixando-a no local de costume. Cumpra-
se.

IVAIPORA, 19 de Setembro de 2019.

CLEVERSON LEONARDO TOZATTE 
PROMOTOR DE JUSTICA INTERMEDIARY
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Mustisterio Publico
do h.stado do Rorond

DESPACHO

Autue-se como Noticia de Fato.

Designo o dia 07 de agosto de 2019, as 08h45min, para oitiva da pessoa 
de DORIVAL.

Preserve-se o anonimato da fonte.

Notifiquem-se.

julho de 2019.Ivaipo/

\

An Ledpardo Toz^tteClevers
Promdtor de Justi^a \
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Mimisterio publico
do Estado do Eorond

Ivaipora, 10dejulho de 2019.-Oficio n.° 235/2019- 1a PJ

Ao Senhor
DORIVAL
Proprietario da Farmacia Bom Jesus
Ariranha do Ivai - Parana

Ao Senhor:

Cumprimentando-o, o Promoter de Justipa que este 

subscreve, representando a 1a Promotoria de Justipa da Comarca de Ivaipora, vem 

designar para a data de 07 de agosto de 2019, as 08h45min, no edificio do Forum, 

nesta 1a Promotoria de Justipa, para prestar esclarecimentos em Noticia de Fato.

Atenciosarhente

\ VCleverson Leonardo Tfyzatte 
Promotor de. Justiga \

hA\
' \

1a Promotoria de Justiga da Comarca de Ivaipora 
Avenida Italia, n° 20, Jardim Europa - CEP 86870-000 

Pone (43) 3472-1247

I yoRCci

A
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r Promotoria de Justiga da Comarca da Ivaipord/PR

informacAo

Informo que esta Promotoria de Justiga recebeu denuncia, a qual fora 

realizada de forma a preserver o sigilo da fonte, em que a e narrada a aquisigdo 

de medicamentos pelo Municipio de Ariranha do Ivaf da Farmdcia Bom Jesus do 

referido Municipio, sem a realizagdo do devido procedimento licitatorio. A 

denuncia narra que o Municipio possui uma dfvida de mais de R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais) com o referido estabelecimento. Consta ainda da denuncia 

que a referida farmdcia de propriedade da pessoa de DORIVAL havia sid'o 

vencedora de uma licitagdo de medicamentos que acabou vencendo 

aproximadamente no final do ano de 2018. Que apos o vencimento do certame, 

o Municipio de Ariranha do Ivaf convenceu o proprietdrio da Farmdcia a 

continuar vendendo ao Municipio sob o argumento de que logo seria elaborado 

outro procedimento licitatorio e que a sua empresa seria vencedora, sendo que 

entdo seriam pagas as compras ate entdo realizadas sem o competente 

procedimento licitatorio, o que ate entdo ndo foi realizado. Consta ainda que os 

medicamentos adquiridos na referida farmdcia eram liberados por pessoas da 

base politico do Prefeito Municipal de Ariranha do Ivaf, sendo que muitas das 

yezes as requisigdes para retirada de medicamentos foram assinadas ndo so pelo 

Secretdrio de Saude mais tambem pela esposa e filha do Prefeito, vereadores 

aliados do Prefeitos e etc. Consta ainda que os medicamentos eram liberados as 

pessoas que apoiaram a candidatura do Prefeito e de seu grupo polftico, sendo 

que demais munfeipes encontram dificuldades na liberagdo de medicamentos, 

pois sdo preteridos em relagdo ao grupo do polftico da administragdo municipal. 

Consta ainda que o proprietdrio da Farmdcia chegou a receber o valor de R$ 

2.250,00 em dois pagamentos de forma a ser realizada parte da quitagdo da 

dfvida do Municfpio. A denuncia tambem narra que o Municfpio propos realizar o 

pagamento da dfvida em quarenta pagamentos. Consta ainda que o Municfpio

1
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MINISTERIO PUBLICO
do Lstado do Larand

de Ariranha do Ivaf tambem estaria realizando aquisigoes de medicamentos em 

farmacias deste Municipio sem a realizagdo do devido procedimento licitatorio. 

Do que para constar, eu, Naiara Talitta Daufembach, Assistente d© Promotoria, 

lavro a present©.

Ivaipora 10 de julho de 2019.

Naiara Talitta Daufembach

Assistente de Promotoria 5-0
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AdIMISTERIO PUBLICO
do H&tadn do Parana

1° Promotoria de Justlga da Comarca de Ivalpord/PR

TERMO DE JUNTADA

Nesta data, fago a juntada do termo de declaragdes em

anexo

Ivaipord, 07 de agosto de 2019.

Oo^OouO ^
Naiara Talitta DaufembXch

Assistente de Promotoria 5-C
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TERMO DE DECLARAQAO

Compareceu nesta data, nesta Promotoria de Justipa, a 
pessoa de DORIVAL CARLOS DA SILVA, brasileiro, viuvo, comerciante, inscrito 
no CPF n° 673.457.358-34 e RG n° 662.108-2 SSP/PR, residente na rua Prefeito 
Miguel Goedert, s/n°, centra, municipio de Ariranha do Ivai/PR, nesta Comarca de 
Ivaipora/PR, telefone 43 3433-1154 e 99647-9732, oportunidade em que passou a 
declarar o que se segue:

Que o declarante e proprietario da Farmacia Bom Jesus no Municipio de Ariranha 
do Ivai; Que a Farmacia do declarante tinha contrato de licitapao com o Municipio 
de Ariranha do Ivai para fornecimento de medicamentos, porem o contrato expirou 
em margo de 2018; Que pelo que tomou conhecimento nao teve licitagao apos tal 
data, pois segundo ouviu dizer a justiga modificou algumas regras nas licitagoes, e 
ate agora nao houve licitagao; Que apos o termino do contrato de licitagao se 
apurou que tinha urn saldo de uns R$ 30.000,00 (trinta mil reais) da licitagao 
expirada para retirada em medicamentos, sendo que tal saldo foi utilizado ainda 
dentro daquele mes que a licitagao expirou; Que apos tal data, o declarante foi ate 
a Prefeitura e conversou com SEBASTIAO DERNEIS, Secretario de Saude, 
ocasiao em que tambem estava presente o funcionario ERIVELTO, e o declarante, 
alem de entregar as notas daquilo que foi adquirido apos a licitagao ter expirado, 
indagou a SEBASTIAO como que ficaria dali para frente, tendo ERIVELTO pedido 
para que o declarante continuasse fornecendo medicamentos, dizendo que 
quando saisse urn novo contrato, colocaria aqueles medicamentos que seriam 
pegos no contrato, e entao o declarante continuou fornecendo medicamentos para 
a Prefeitura de Ariranha do Ivai, e a forma de entrega consistia em o cidadao levar 
uma autorizagao assinada por SEBASTIAO ou ERIVELTO, e as vezes ate mesmo 
autorizagbes por telefone de ambos, e as vezes ate mesmo assinatura deles nas 
receitas medicas, esclarecendo que nas vezes que as autorizagbes se davam por 
telefone, o declarante fazia o cidadao que pegava o remedio assinar o documento; 
Que a situagao foi se arrastando ate o mes de abril de 2019, pois daquilo que o 
declarante forneceu de medicamentos, pouco recebeu, sendo que forneceu R$ 
42.150,00 (quarenta e dois mil, cento e cinquenta reais) em medicamentos, porem 
recebeu apenas RS 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais), sendo uma 
vez R$ 1.500,00 (urn mil e quinhentos reais), em dezembro de 2018, e em Janeiro 
de 2019 mais R$ 1.250,00 (urn mil e duzentos e cinquenta reais); Que o 
declarante procurou inicialmente ERIVELTO para questionar sobre o recebimento 
daquilo que forneceu, e entao ERIVELTO dizia que quern tinha que acertar 
alguma coisa era SEBASTIAO pois ele, ERIVELTO, nao tinha autorizado nada; 
Que entao o declarante foi procurar SEBASTIAO, e SEBASTIAO procurou

24
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xranquilizar o declarante dizendo “nos temos nosso esquema e vamos pagar"; Que 
como os pagamentos nao aconteceram, o declarante abordou o Prefeito Municipal 
em via publica e o indagou quanto ao conhecimento dele da situagao, e entao o 
Prefeito demonstrou conhecer do assunto, e que tinha ja conversado com 
ERIVELTO e SEBASTIAO e Ihes disse que se eles tinham retirado medicamentos 
e distribuidos para a populagao que eles mesmos pagassem; Que o Prefeito ainda 
disse tentar ver urn meio legal de pagar o declarante, pois conversaria com o 
contador da Prefeitura; Que esta conversa foi no final do mes de junho de 2019 e 
o Prefeito nunca mais tocou no assunto; Que o declarante esta no prejuizo e se 
compromete a trazer todas as requisigdes e respectivos valores de fornecimento 
de medicamentos no prazo de dois dias; Que nao precede a informagao de que 
parentes de vereadores pegaram medicamentos da forma ora tratada na farmacia 
do declarante, se recordando que somente uma vez o vereador conhecido como 
“ZEZINHO DO ONIBUS” solicitou para o declarante a entrega de um medicamento 
para um cidadao, apresentando a receita em maos, e entao o declarante telefonou 
para SEBASTIAO DERNEIS que autorizou a venda e o declarante fez o vereador 
assinar uma autorizagao elaborada pelo declarante; Que o declarante tinha 
conhecimento de que precisava de veneer licitagao para continuar fornecendo 
medicamento; porem o pessoal da Prefeitura disse que regularizaria rapido e por 
isso o declarante foi vendendo e fornecendo os medicamentos; Que nao procede 
a informagao de que os medicamentos fornecidos tinham por destino aliados 
politicos do Prefeito, e pelo que o declarante pode perceber eram pessoas que 
pareciam precisar do remedio; Que o declarante nao tern conhecimento onde a 
Prefeitura esta pegando medicamentos agora, pois o declarante desde abril nao 
fornece mais; Que procede a informagao de que SEBASTIAO se propos em pagar 
os R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em quarenta pagamentos de R$ 1.000,00 
(um mil reais), porem o declarante nao aceitou a proposta pelo prazo ser muito 
longo, se recordando que tal proposta se deu antes do declarante falar com o 
Prefeito. Nada mais, eu

< l< > l -'.sic k l<) < ic > I Jarc u )(1

(Naiara Talitta Daufembach, Assistente de 
Promotoria 5-C), encerro o presente que segue devidamente assinado.

Ivaipora,07 de agosto de 2019.

Cleverson Leonardo Tozatte 
Promotor de Justiga \

/ W /<-
DorivaTCarlos da Silva

Declarante

n
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1° Promotoria de Justlga da Comarca de Ivaipord/PR

Certidao

Certifico que na presente data efetuei a abertura do apenso n° 

01 e procedi a juntada dos documentos apresentados por DORIVAL 

CARLOS DA SILVA nesta Promotoria de Justiga. Nada mais.

Ivaipord, 09 de agosto de 2019.

'--CL' '^3 Wocd
Naiara Tautta Daufempach 

Assistente de Promotoria 5-C
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1° Promotoria de Justiepa da Comarca de Ivaipord/PR

TERMO DE JUNTADA

Nesta data, fago a juntada da ata de registro de pregos do
Pregao n° 27/2017.

Ivaipora, 09 de agosto de 2019.

'AOxXXK/C ----
Naiara Talitta Daufembach 

Assistente de Promotoria 5-C
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI
Rua Miguel Verenka, 140 - CEP - 86880-000 

e-mail: licitacao_anranha@hotmail.com 
CNPJ N° 01.612 453/0001-31

Fone/fax - 43-3433-1013 - 3433-1165 - ARIRANHA DO IVAI - PR
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ATA DE REGISTRO DE PREQOS N° 022/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 027/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 039/2017
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

t G/'
% |\«\<^

ATA DE REGISTRO DE PREQOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAl' E A(S) EMPRESA(S) ABAIXO 
RELACIONADA(S) VISANDO A AQUISIQAO DE MEDICAMENTOS DE A-Z, 
QUE NAO FAZEM PARTE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS NA 
FARMACIA BASICA, TENDO COMO REFERENCIA OS PREQOS 
BASEADOS NA REVISTA INDITEC (EDIQAO ATUALIZADA DO MES - 
PREQOS DO CONSUMIDOR), DESTINADOS A MANUTENQAO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O PERIODO DE 12 (DOZE) 
MESES, CONFORME SEGUE

Pela presents ATA DE REGISTRO DE PREQOS de um lado o MUNICiPIO DE ARIRANHA DO IVAI. 
pessoa juridica de direito publico mterno. inscrita no CNPJ sob n° 01.612 453/0001-31, com sede a 
Rua Miguel Verenka, 140, Centro, nesta cidade de Anranha do Ivai - Parana, neste ato representada 
pelo Prefeito Municipal. Augusto Aparecido Cicatto. portador da Cedula de Identidade, RG n° 
5.318.207-0 e mscnto no CPF/MF n° 017.083.559-60, residents e domiciliado nesta cidade de 
Ariranha do Ivai-PR e, de outro lado, a(s) empresa(s):

DORIVAL CARLOS DA SILVA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
02.159.722/0001-19. com sede na Rua Cambe, n° 28, na cidade de Ariranha do Ivai, neste ato 
representada pelo Senhor (a) Dorival Carlos da Silva, portador (a) da Cedula de Identidade, RG n° 
9.235.720 e inscrito (a) no CPF/MF n° 673.457.358-34, residents e domiciliado a Rua Cambe. n° 28, 
na cidade de Ariranha do Ivai, CEP 86 870-000, com os pregos dos itens abaixo relacionados:

VALOR
MAXIMO

DESCONTO 
PERCENTUAL MiNIMODESCRIQAO DO OBJETO

' MEDICAMENTOS DE REFERENCIA '
(ETICO)

' MEDICAMENTOS GENERICOS (Lei ’
9787/99)

UNID ' MEDICAMENTOS SIMILARES
TOTAL

ITEM UNID.

10%01 UNID 30.000.00

28%02 UNID 15.000.00

03 28% 15.000.00
60.000.00

Valor Total Homologado - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Valor Total da Licitagao - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

doravante denominado(s) CONTRATADO(S). resolve(m) registrar os pregos. com integral 
observancia da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alteragoes posteriores, mediants 
clausulas e condigoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto desta ATA e o REGISTRO DE PREQOS para a aqUisigao de aquisigao 
de medicamentos de A-Z, que nao fazem parte dos medicamentos fornecidos na farmacia 
basica, tendo como referenda os pregos baseados na revista INDITEC (edigao atualizada do 
mes - pregos do consumidor), destinados a manutengao da Secretaria Municipal de Saude,

/
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para o periodo de 12 (doze) meses, de conformidade com as especificapoes previstas no Anexo I e 
propostas apresentada na licitapao pregao presencial n° 027/2017 e processo administrativo n° 
033/2017. que mtegram este mstrumento

CLAUSULA SEGUNDA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREQOS

A presente Ata de Registro de Pregos tera validade por 12 (doze) meses. a partir
da data de sua assinatura.

CLAUSULA TERCEIRA - DA SOLICITAgAO DOS PRODUTOS

Os produtos descntos neste Edital e sens Anexos serao solicitados de ACORDO 
COM AS NECESSIDADES do Municipio de Ariranha do Ivai, mediante emissao de Autorizapao de 
Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras. os quais deverao ser entregues na sede 
do Posto de Saude, mais especificamente a comissao de recebimento de mercadorias durante
a vigencia da respectiva Ata de Registro de Pregos

CLAUSULA QUARTA - PRAZO FARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL

A CONTRATADA devera retirar a Autorizagao de Fornecimento no prazo maximo 
de 03 (tres) dias uteis, contados da notificagao enviada pelo Departamento de Compras do 
Departamento de Admimstragao no enderego constante no preambulo deste Edital.

CLAUSULA QUINTA - DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E CONDigOES DE RECEBIMENTO DO 
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS

5 1 - Os objetos desta licitagao deverao atender as normas tecnicas e controle
de qualidade.

5.2 - Os medicamentos. por ocasiao da entrega, deverao ter prazo de validade
superior a 01 (urn) ano.

5.3 - A qualidade dos produtos. objeto desta licitagao. devera estar de acordo com 
cs padrdes e exigencias da ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria), a qual 
regulamenta a qualidade dos medicamentos no ambito nacional.

5 4 - A licitante proponente que uma vez ciente dos requisites supramencionados 
nao os atender de acordo com este Edital. podera incomer nas sangoes admimstrativas previstas no 
Art. 7°. "caput" da Lei n° 10.520/2002.

5.5 - A entrega sera no momento da apresentacao da receita ou em ate 24 
(vinte e quatro) horas, a contar da data de recebimento da Autorizagao de Fornecimento 
expedida pelo Departamento de Compras. entregue no local determinado, acompanhado da Nota 
Fiscal diretamente a COMISSAO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS.

j
5 G - O objeto da presente licitagao sera recebido

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificagar6''de sua conformidade 
com a especificagao e, sendo atestada sua qualidade e conformidade aos 
termos do Edital, o objeto sera recebido em carater definitive;

b) Definitivamente, apos a venficagao da qualidade e quantidade dos mesmos;
c) Serao rejeitados no recebimento. os medicamentos fornecidos com 

especificagbes diferentes das ccnstantes no ANEXO I e da QUALIDADE 
apresentada na proposta, devendo a sua substituigao ocorrer na forma e 
prazos definidos no item 5 7 abaixo

3?
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5 7 - Caso o (s) produto (s) seja(m) considerado(s) INSATISFATORlOfS). sera 
lavrado termo de rccusa, no qual se consignara as desconformidades verificadas. devendo ser 
substituido. no prazo maximo abaixo fixado

a) se disser respeilo a especificapao, rejeita-lo no todo, determinando sua 
substituipao ou rescindindo a contratapao, sem prejuizo das penalidades cabiveis;
a. 1) na hipdtese de substiluipao, a Contratada devera faze-la em conformidade 
com a mdicapao da Administrapao. no prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados 
da notificapao por escrito, manudo o prepo micialmente contratado;
b) se disser respeito a diferenpa das caracteristicas do objeto, determinar sua 
complementapao ou rescmdir a contratapao. sem prejuizo das penalidades 
cabiveis:
b. 1) na hipdtese de complementapao. a Contratada devera faze-la em 
conformidade com a indicapao da Contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) 
dias. contados da notificapao por escrito, mantido o prepo inicialmente contratado.

CLAUSULA SEXTA - DOS PREgOS

6.1 - Os prepos ajustados para a execupao do objeto deste pregao sao os 
constantes da Ala de Regislro de Prepos e serao fixes e passiveis de recomposipao.

6.2 - O prepo devera ser fixo equivalente ao de mercado na data da apresentapao 
da proposta para pagamento na forma prevista no Edita!

6 3 - Deverao estar incluidas no prepo todas as despesas necessarias a entrega 
do objeto desta licitapao sem quaisquer onus para a Administrapao. tais como frete, tributes etc.

CLAUSULA SETIMA - DAS ALTERAQ0ES DOS PREQOS

7.1 - Durante a vigencia da Ala de Regislro de Prepos. os prepos registrados 
serao fixos e passiveis de recomposipao. desde que comprovadas a ocorrencia de situapao prevista 
na alinea “d" do mciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93

7 2 - Ocorrendo a variapao de prepos. na hipdtese acima citada, o beneficiario do 
regislro podera solicitar a atualizapao dos prepos, atraves de pedido forma! enderepado ao Municipio 
de Ariranha do Ivai, instruido com documentos que comprovem a procedencia do pedido. tais como: 
lista de prepos dos fabricantes, com Notas Fiscais de compra imediatamente anteriores e posteriores 
a variapao alegada a aquisipao dos produtos, materias-primas. componentes ou de outros 
documentos.

7.3 - Mesmo comprovada as ocorrencias das hipdteses previstas na alinea "d" do 
inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93, a Administrapao, se juigar conveniente. podera optar por 
cancelar a Ata e imciar outro processo licitatorio.

- Comprovada a reducao dos prepos praticados no mereaLfcTnas mesmas 
condipoes do regislro e, defmido o novo prepo maximo a ser page peia Administrapao, o fornecedor 
registrado sera convocado pelo Municipio de Ariranha do Ivai para a alterapao, por aditamento, do 
prepo da Ata de Regislro de Prepos, sendo que o novo prepo fixado sera valido a partir da publicapao 
no Diario Oficial do Municipio de Ariranha do Ivai.

7.4

CLAUSULA OITAVA - DOS USUARIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS

8.1 - Podera utilizar-se da Ata de Registro de Prepos. qualquer orgao ou entidade 
da Administrapao que nao tenha participado do cerlarne mediante previa consulta ao orgao

3Y
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gerenciador (Municipio de Ariranha do Ivai), desde que devidamente comprovada a vantagem e 
respeitadas, no que couber, as condigoes e as regras estabelecidas na Lei nc 8.666/93.

8.2 - Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos, observadas 
as condigoes nela estabelecidas optar pela aceitagao ou nao do fornecimento aos orgaos ou 
entidades da Administragao Publica que nao participaram do certame, independentemente dos 
quantitativos registrados na Ata, desde que este fornecimento nao prejudique as obrigagoes 
antenormente assumidas.

CLAUSULA NONA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

9.1-0 pagamento a empresa a ser contratada sera efetuado em ate 30 (trinta) 
dias apos o fornecimento. Para o pagamento a contratada devera apresentar Nota Fiscal na 
quantidade solicitada pelo Departamento de Compras desta Municipaiidade e provar regularidade 
relative a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), 
demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

9.2 - Os pagamentos nao realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a 
ser contratada, nao serao geradores de direito a reajustamentc de pregos ou a atualizagao monetaria.

clAusula decima - das obrigaqOes

I - Da Contratada:

a) Comunicar ao Departamento de Compras. no prazo de 48 (quarenta e oito) 
boras a qualquer anormahdade que impega o fornecimento dos produtos 
contratados;

b) Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela 
Administragao, acompanhadas de notas para conferencia, a qual ocorrera no 
ato da entrega e no local de recebimento;

c) Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuizos causados ao 
CONTRATANTE durante a vigencia da presente ata. bem como os relatives a 
omissac pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscals, comerciais e 
quaisquer outras exigencias legais inerentes a este instrumento;

d) Responder, nos termos do art 18 e seguintes da Lei n 0 8.078/90 - Codigo de 
Defesa do Consumidor. peios vicios de qualidade ou quantidade dos materiais 
adquiridos, que os tornem improprios ou inadequados ao consume a que se 
destinam ou Ihes dimmuam o valor, sem prejuizo das demais disposigoes do 
CDC;

e) Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, 
amda que vinculados a execugao do presente contrato;

f) Manter as mesmas condigoes de habilitagao;
g) Indicar o responsavel que a respondera perante a Administragao por todos os 

atos e comunicagoes formais,
h) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o 

produto fornecido, bem como pelo seu transporte, ate o local determinado para 
a sua entrega;

i) Paralisar, por determinagao da Administragao, qualquer fornecimento de 
produtos que estejam sob suspeita de contaminagao, condehado por 
autoridade sanitaria;

j) Cumprir todas as especificagoes previstas no Edital de PREGAO 
PRESENCIAL N° 027/2017 que deu origem ao presente instrumento.

II - Do Contratante:

3C
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a) Prestar a Contratada todos os esclarecimentos necessaries para a execupao 
da Ata de Registro de Pregcs,

b) Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como 
efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados;

c) Elaborar e manter atualizada listagem de pregos que contemple a relagao de 
produtos para os fins previstos nesta Ata e na Autorizagao de Fornecimento;

d) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento da contratagao;

e) Notificar a CONTRATADA. por escrito e com antecedencia. sobre multas, 
penalidades e quaisquer debitos de sua responsabilidade;

f) Fiscalizar a execugao da presente contratagao por um representante da 
CONTRATANTE, ao qual competira dirimir as duvicas que surgirem no curso 
do fornecimento dos medicamentos e de tudo dara ciencia a Administragao, 
conforme Artigo 67 da Lei Federal n.° 8.666/93;

g) A fiscalizagao de que trata o subitem acima nao exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente a 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execugao 
da contratagao em conformidade com o Artigo 70. da Lei Federal n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAQAO

Nao obstante o fato de a vencedora ser unica e exclusive responsavel pelo 
fornecimento. objeto desta Ata de Registro de Pregos, a Administragao, atraves de sua propria equipe 
ou de prepostos formalmente designados, sem restrmgir a plenitude dessa responsabilidade, 
exercera a mais ampla e completa fiscalizagao na sua execugao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO CONTRATUAL

12.2 - A Ata de Registro de Pregos podera ser rescmdida nos segumtes casos:

a) Persistencia de infragoes apos a aplicagao das multas previstas na clausula 
decima terceira;

b) Mamfesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigagoes 
assumidas pela ocorrencia de caso fortuilo ou forga maior, devidamente 
comprovado;

c) Interesse publico devidamente motivado e justificado pela Administragao;
d) Demais hipoteses previstas no art. 78 da Lei n° 8.666/93, bem como desta Ata;
e) Liquidagao judicial ou extrajudicial ou falencia da Contratada;
f) Responsabilizagao por prejuizos causados a Administragao

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1 - A adjudicataria que se recusar, sem motivo justificado e aceito pela 
Administragao, a assinar a Ata de Registro de Pregos, dentro do prazo previsto no item 16.1 ou item 
16.2 do Edital caracterizando o descumprimento total da obrigagao, ficara sujeita a multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor estimado dos itens cujos pregos foram registrados. alem das demais sangoes 
cabiveis e previstas no artigo 7°. "caput” da Lei n° 10.520/02

13.2 - Sem prejuizo das sangoes previstas no artigo 7°, “caput” da Lei n° 
10.520/02 a licitante vencedora do certame ficara sujeita. garantida a defesa previa, a multa diaria de 
0,35 % (zero virgula trinta e cinco por cento) ate o 5° (quinto) dia. e de 0,70 % (zero virgula setenta 
por cento) a portir do 6° (sexto) dia, por atraso injustificado na entrega dos produtos.

13.3 - Pela mexecugao total ou parcial do contrato. a Administragao podera 
garantida a defesa previa, aplicar a Contratada as sangoes previstas no artigo 7°. "caput" da Lei n°
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10 520/02. aiem de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos nao entregues.

13 4 - O valor da multa sera descontado no primeiro pagamento apos 
imposigao. respondendo por ela os pagamentos futures e pela diferenca, se houver Na hipotese 
prevista no item 13.1 podera ser executada judicialmente.

a sua

13.5 - As multas previstas nao tern carater compensatorio, mas sim, moratorio. 
Consequentemente. o pagamento delas nao exime a Contratada da reparagao dos eventuais danos 
perdas ou orejuizos que seu ato punivel venha a acarretar a Administragao.

CLAUSULA DECIMA OUARTA - DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste 
avengamento perante o Foro da Comarca de Ivaipora. Estado do Parana, com renuncia expressa a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RUBRICA ORQAMENTARIA

As despesas decorrentes da contratagao. objeto desta licitagao, correrao a conta
da dotagao especifica, a saber:

08.001.10.302.1001.2041.3.3,90.32.00.00 - Red. 156 
08.001.10.302.1001.2041.3.3.90.32.00.00 - Red. 157

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

Os licitantes devem observar e o contratado deve observer e fazer observar, por 
seus fornecedores e subcontratados. se admitida subcontratagao, o mais alto padrao de etica durante 
todo o processo de licitagao, de contratagao e de execugao do objeto contratual

§1" - Para os propdsitos desta clausula, defmem-se as seguintes praticas:

a) "pratica corrupta”. oferecer. dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer vantagem com o objetivo de mfluenciar a agao de servidor publico no 
processo de licitagao ou na execugao de contrato;
b) "pratica fraudulenta : a falsificagao ou omissao dos fatos. com o objetivo de 
mfluenciar o processo de licitagao ou de execugao de contrato;
c) "pratica colusiva': esquematizar ou estabelecer urn acordo entre dois ou mais 
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do orgao 
licitador, visando estabelecer pregos em niveis artificiais e nao-competitivos;
d) "pratica coercitiva“: causar dano ou ameagar causar danor direta ou 
indiretamente. as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua 
participagao em urn processo licitatorio ou afetar a execugao do contrato.
e) pratica obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 
mspegdes ou fazer declaragoes falsas aos representantes do organismo financeiro 
multilateral, com o objetivo de impedir matenalmente a apuragao de alegagoes de 
pratica prevista deste Edital; (ii) atos cuja intengao seja impedir materialmente o 
exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspegao.

§2° - Na hipotese de financiamento. parcial ou integral, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sangao sobre uma 
empresa ou pessoa fisica. inclusive declarando-a inelegivel, mdefinidamente ou por prazo 
determmado. para a outorga de contratos financiados pelo organismo se. em qualquer momento, 
constatar o envolvimento da empresa. diretamente ou per meio de urn agents, em praticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas. coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitagao ou da execugao urn

34
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contrato fmanciado pelo organismo.

§3° - Considerando os propositos das clausulas acima. o licitante vencedor, como 
cordipac para a contratapao, devera concordar e autorizar que, na hipotese de o contrato vir a ser 
finsnciado. em parte ou mtegralmente. por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento 
ou reembolso, permitira que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execupao do contrato e todos os documentos, contas e registros 
relacionados a licitapao e a execupao do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSIQOES FINAIS

17.1 - O vencimento da validade da Ata de Registro de Prepos nao cessa a 
obrigapao da CONTRATADA de cumprir os terrnos contratuais assinados ate a data de vencimento 
da mesma.

17.2 - A Admimstrapao nao se obriga a utilizar a Ata de Registro de Prepos se 
durante a sua vigencia constatar que os prepos registrados estao superiores aos praticados no 
mercado, nas mesmas especificapdes e condipdes previstas na Ata de Registro de Prepos

17.3 - A Admimstrapao, ao seu exclusive criterio, podera, durante os ultimos 30 
(tnnta) dias de vigencia da Ata de Registro de Prepo. determinar a gradativa redupao ou aumento do 
fornecimenlo, ate a elaborapao de urn novo contrato

17 4 - Todos os prazos constantes em cada termo contratual serao em dias 
uteis. salvo disposipao expressa em contrario e em sua contagem excluir-se-a o dia de inicio e 
mcluir-se-a o dia do vencimento.

17 5 - A despesa com a contratapao correra a conta da Dotapao Orpamentaria 
vigente na epoca da emissao da Autorizapao de Fornecimenlo pela Divisao de Compras.

17.6 - Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcripao, as 
cond goes estabelecidas no Edital seus anexos e as normas contidas na Lei n° 8.666/93

Estando justas e contratadas. firmam a presente Ata. em 03 (tres) vias, perante as 
testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito

I -
Ariranha do Ivai-PR. 25_de,j'ulhp.be 2017

&
DORIVAKi 

DorivSFCarlos da Silva -Admmistrador 
Contratada

ARLOS DA SILVA - MEAugusto Apar^cimJ Cicatto 
Prefeito fyiwmclpal 

Contratante \

Testemunhas.

■/

n j
Paulo Rjbeifo Rosa 
RG 10780.164-2

Renan Luiz Tostes da Silva 
RG 10 361.756-1
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2017

PREGAO PRESENCIAL N° 027/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nc 039/2017

VAJDADE: 12 (DOZE) f.'ESES

ATA DE REGISTRO DE ^REQOS QUE ENT RE SI CELEBRAM O MUNICIPIO 
DE ARIRANHA DO IVAl E AiS» EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S) 
VISANDO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A-Z. QUE NAO FAZEM 
PARTE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS NA FARMACIA BASICA, 
TENDO COMO REFERENCIA OS PRECOS BASEADOS NA REVISTA 
INDITEC (EDICAO ATUALIZADA DO MES - PRECOS DO CONSUMIDOR), 
DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 
PARA O PERiODO DE 12 (DOZE) MESES, CON FORME SEGUE

= ela presente ATA DE REGISTRO DE PRECOS c!e urn lado o MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI.
oessoa luridtca rie direito publico interne inscrita nc CNPJ sob n” 01 612.453 000;-31. com sede a Rua 
Miguel Verenko. 140 Centro, nesta cidade de Anranha do Ivai - Parana, neste aio representada peio 
Drefeito Municipal, Augusto Aparecido Cicatio portador da Cedula de Identidade. RG n- 5.318.207-0 e 
nsento no CPF/MF n 1 017 083 559-60 resiciente e domiciliado nesta cidade de Anranha do Ivaf-PR e. de 
outro lado. at s i empresais).

DORIVAL CARLOS DA SILVA - ME. pessoa juridica de direito privado. inscrita no CNPJ/MF sob n0 
02 159.722'0001-1S com sede na Rua Combe, n' 28. na cidade de Anranha do Ivai. neste ato 
representada pelo Senhor (a) Dorival Carlos da Silva, portador lai da Cedula de Identidade. RG n* 
9.235.720 e msento a; no CPF/f.lF n' 573.457.356-34 residente e domiciliado a Rua Cambe. n° 28. na 
cidade de Anranha do Ivai. CEP 86.670-000. com os prepos dos itens abaixo relacionados:

VALOR
MAXIMO

DESCONTO 
PERCEMTUAL f.MMIMODESCRICAO DO OBJETOITEM UN ID.

30.000,0010%01 UNID. MEDICAMENTOS DE REFERENCIA

39
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ETICOi

?•.: EC iCA MENTOS 
S787 99

r,'' of-: id

LI-.ID MED'CAI.'ENTOS SI MITRES ES" 15 000.00

TOTAL 50.000.00

Valor Total Homologado - RS 60.000,00 (sessenta mil reais).

Valor Total da Licnaqao - RS 60.000.00 (sessenta mil reais).

doravarte denominado(s) CONTRATADCfS). resolve(m) registrar os prepos, com integral observancia 
da Le ry 8.666. de 21 ce junho de 1993, com as alterapoes postenores. mediante claasulas e condicoes 
segmntes

LAL SULA PRIMEIRA - DO 03JETO

O objeto desta A~A e c REGISTRO DE GRECOS para a aquisipao de aquisipao de 
rnedicamentos de A-2. que nao fazem parte dos medicamentos fornecidos na farmacia basica. 
tendo como referenda os prepos baseados na revista INDITEC (edipao atualizada do mes - 
pregos do consumidor), destmados a mamitenpao da Secretaria ivlunicipal de Saude. para o 
penodo de 12 (doze) meses. ce conform dace com as especificapces previstas no Anexo I e propostas 
apresentada na licitapao pregao presencial n 027'2017 e processo admimstrativo n' 039/2017, que 
mtegram este instrumento

CLAUSULA SEGUNDA - VAUDADE DO REGISTRO DE PREQOS

A presente Ata de Registro de Precos '.era validade per 12 (doze) meses. a partir da
data de sua assmatcra.

clausula, terceira - da solictacac dos produtos

yo
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Os produios cescritos nes:e Eo'pai e seus An ex os serao so'icitacos'--ae ACCDRDGb'/ 
CO1/ AS NECESSiDADES do Mumcipio ae Anranna 00 Ivai meciante emssao d€ Amorizacao' de 
Fornecimemo e.xped da peic Depariamenio ce Comp'as. os quais deverao ser entregues na s'ede do 
Posto de Saude, mais esf)ecificamente a comissao tie recebimemo de mercadorias durante a 
vigencia da respectiva Ata de Registro de Prepos

5!

CLAUSU_A QUART A -PRAZO PARA RETIRADA DC' TER MO CONTRATUAL

A CONTRATADA devera reti'ar a Autonzagao de Fornecimento no prazo maximo de 
03 (tres) dias uleis contados da nctifxacac enviada oe 0 Departamerto de Compras do Departamento 
ae Acmr strapac. no erderego constante no p-eambu o ceste Ecitai

CLAUSULA QUINTA - DA QUALIDADE DOS PRODJTOS E CONDIQCES DE RECEBIMENTO DO 
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE GRECOS

5.1 - Os odjetos des:a licitacao deverac atender as normas tecnicas e controle de
qualidade.

5 2 - Os mecicamemos pc'- ocasiao oa entrega. ceverso ter prazo de vaiidade
superior a 01 (um) ano.

5 3 - A qualidade dos procutos. objeto cesta licitagao. devera estar de acordo com os 
padroes e exigenc as da ANVISA (Agenda Nadonal de Vigilancia Sanitaria) a qual regulamenta a 
qualidade oos medicamentos no amfcito naciorai.

5 4 - A citante proconente cue uma vez cenle cos requisites supramencionados nao 
os atence- de acordo com este Ec :ai pccera ncorrer nas sangoes administrativas p'evisias no Art. 7 \ 
caput da Lei n 10 52C 2002

5.5 - A entrega sera no moniento da apresentacao da receita ou em ate 24 (vinte 
e quatro) boras, a contar da data de recebimento da Autorizagao de Fornecimento expedida pelo 
Departamento oe Compras. entregue no local determirado. acornpanhado ca Nota Fiscal, diretamente a
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COMISSAO DE RECEBIMENTO DE I.1ERCADQRIAS. • r7’

FIs.:.■•3 ;
P\°c-. Vo' ',•‘45.6 - O cbje’.o da preserve licitapao sera recebidc

a) Provisoriamente. para e^eito de posterior venficapao ce sua conformiaade com a 
especificacao e. sendo atestaca sua qualidade e confomndade aos termos do 
Edital. o objetc sera recebidc em carater defmitivo:

I)) Definiuvamerne, apos a venficapSo cia qualidade e quantidade dos mesmos; 
c) Serao rejeitados no recebimento os medicamentos fornecidos com 

especificacoes diferentes das constantes no ANEXO I e oa QUALIDADE 
apresentada na prcposta devendo a sua substituipao occrrer na forma e prazos 
defi.nidos no item 5.7 abaixo

5.7 - Caso o (si produto is) seja(m) consideradofsj INSATISFATQRIO(S). se'a 
lavradc termo de recusa. no qual se consigna^a as desconfomndades venficadas. devendo ser 
subs: tu do. no prazoma/imo abaixo fiiadc

a) se disser respeito a especificagao. rejeita-io no todo. determinando sua 
subs’ituicao ou rescindmdo a ccntratagao. sem prejuizo das penal.dades cabiveis:

a.1) na hicotese ce substru cao a Coniratada cevera ‘aze-ia em conformidade com a 
indicacac aa Acm.n-’St'apao. np prazo maximo de 05 icmco dias contados ca 
notificagao por escrito mantico o preco miciaimente contratado:

b) se cisser respeito a diferenca das caracteristicas co objeto, determinar sua 
complementagao ou rescmdir a cortratagao. sem prejuizo das penalidades cabiveis:

b.1) na hipotese de complementagao a Contratada devera faze-a em conformidade 
com a mdicac3o da Contratante no prazo maximo de 05 •cmco) dias contados ca 
notificagao por escrito. mantido c p'eco imcialmente contratado.

CLAUSULA SEXTA - DCS “RECOS

5 1 - Os precos ajustados para a execugao do objeto deste pregao sao os constantes 
da Ata de Registro de Precos e serao fixes e passives de recomposigao.
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6 2-0 prego dev era ser fixo equivaiente ao de mercado na data da apres^ntaqao da'V
propcsta para pagamento na forma prevista no Edita!

c 3 - Deverao esiar irciuicas no prepo tocas as despesas necessanas a entrega oo 
objeto desta ncitapao. sen quaisquer onus para a Admimstrocao tais comofrete. tributes etc

CLAUS J LA SETIMA - DAS ALTERACOES DOS PREQOS

7 1 - Durante a vigenaa da Ata de Registro ae Prepos. os precos registrados serao 
fixes e passiveis de recomposipao. desde que ccmp-ovadas a ocorrencia de s tuacao prevista na aiinea 
d do mcisc I! co artigo 55 ca Lei 8.566 93

7 2 - Ocorrendo a vanapao de prepcs. na hipotese acima citada. o beneficiario do 
'egistro cod era so^oitar a atualizacao dos precos. atrsves de pedido formal enderepado ao Mumcipio ce 
Anranha do vat. irstruido com dccumentos que comprovem a procedencia clc pedico. tais ccnio: lista ae 
prepos oos fabneantes. com Motas Fiscais de compra imeciiatamerne anteriores e posteriores a vanapao 
alegaca a aquisicao dos procutcs. matenas-pnmas. componentes ou ce outros documentos

7 3 - Mesmc ccmprovada as occmencias das nipoteses previstas na aiinea "d" do 
ncisc co art go 55 ca Lei 3 566 92 a Acmm sfacao se juoja' con . entente, podera optsr per cance:ar a 

Ata e mciar outro processo licitstono.

7 4 - Ccmprovada a recupao cos precos praticadcs no mercado nas mesmas 
ccndipoes do registro e. definido c noro preco maximo a ser pago pela Admmistracao. o fornecedor 
registrado sera convocado peio Mumcipio de Anranha co ivai para a alteracac. por aditamento do preco 
da Ata ce Registro de “repos, sendo que o novo preco fixado sera valido a partir da publicacao no Diario 
Oficial co Mumcipio ce Anranha co Ivai.

C.AUSJLA OITAVA - DOS JSUARIOS DA ATA DE REGISTRO DE ^RE^OS

5 i - Pdcera utiiiza'-se a a Ata ce Registro de Prepcs. qualquer orgao cu entidace da 
Admimstracao que nac tenha participado do ceaame memante prev a consulta ao orgao gerenciado'
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8 I - Cabera ao fcrnecedor beneficiano oa Ata cie Aegistro ce Preqos. observadas as 
ccr.diyoes neia -siaoe'ecioas cpiar pela acenacao ou nao do 'omecimento aos crgaos ou eniicaoes ca 
Admimstrapao Publico cue nao participaram cc cename mdepencentemente dos quantitativos 
registraaos ra Ata. desde cue este fornecimento nao prejudique as obngacoes anterlomiente assumidas.

CLAUSJ-A NONA - DAS CONDigOES DE PAGAMENTO

- 0 pagamento a empresa a ser contrataca sera efetuado em ate 30 nrinta) cias 
apes 0 fornecimento. Para o pagamento a contratada dev era apresentar Nota Fiscal na quantidade 
solicitada' pelo Departamentc de Compras oesta Murucipalidade e provar regularidade relativa a 
Seguiidacle Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo cie Service (FGTS). demonstrardo 
sduacao 'eg., or no cum pm en to cos en cargos soc.ais nst.tuicos per le;

S 2 - Os pagamentos nao realizados dentro do prazo. motivados pela empresa a ser 
contratada nao seroo geradores de direito a reajustamenio ce precos ou a atualizacao monetaria

clausula decima - das oerigacoes

I - Da Contratada:

a) Comuncar ao Departamento de Compras. no prazo de 43 iquarema e oito) horas 
a qualquer anorm alidade que mi pec a o fornecimento dos prociutos contratados:

b) Fornecer 0 cbjeto no prazo estabelecicic e no local indicado pela Admmistracao. 
acompannadas de notas para conferencia. a qua! ocorrera no ato aa sntrega e no 
local ce recebimento

c) Responsabilizar-se por todos e cuaisquer prejuizds causados ao CONTRATANTE 
durante a vigencia ca presente ata bem como os relatives a omissao pelos 
encargos traballvstss. previdencianos fiscais. comerciais e quaisquer aitras 
exigencias legais merentes a este instrumento:

d) Responcer. nos termos do art '8 e seguintes da Lei n. 8.OT8-S0 - Cociigo de 
Defesa do Consumidor. pelos vicios de qualidade ou quantidade dos materials 
adquiridos cue os tor-em mprepnos ou nadeauaccs ao consume a que se
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destmain ou Ines dimmuam ovaior, sem p'ejuizo das demais disposi<;oe^.do CDC,-^/
e) Responsabilizar-se per puaisquer com premisses assumidos com lerceiPosv aippra-'^ 

que vinculados a e.-ecuqao do preseme cortratc.
f) Mante' as mesmas conc^coes cie rabi-itacao:
y) ncicai o respcnsa.el qoe a •esooodera perante a Adm.mstracao por tocos os atos 

e comon capoes formais.
h) Arcar com o pagamentc ce todos os tr bates e encargos que incidam sobre o 

produto fornecido. bem como pelo seu transporte, ate o local cieierrmnadc para a 
sua entrega;

i) Paralisar. por determinagao da Admnistragao. qualquer fornec.mento de produtos 
cue estejom sob saspeiia de ccntamiragao condenaco por autondade sanitaria.

j) Cimipr- tod as as especincagoes p'evistas re Edita! de PREGAO PRESENCIAL 
Nc 027/2017 cue deu origem ao presente mstruntento.

I! - Do Contratante:

a) Preslar a Contraiada todos os esclarecimentos necessaries para a execugao ca 
Ata ce Registro de Drecos.

b) ^'omover o ap on tarn eric no dia do recebimento dcs produtos bem como efetuar 
os pagamertos devidcs. ncs prazos detemiinados:

c) Eiaborar e manter atualizaaa tistagem ce preges cue contempie a relagao de 
produtos para os firs previstes nesta Ata e na Autonzacao de Fornecimento:

d) Notificar. forma; e ternpesnvamente. a CONTRAIADA sobre as irreguiandades 
observadas no cum prim ento da contratagao:

e) Notificar a CONTRAIADA, por esento e com antecedencia. sobre multas. 
penalidades e cuaisquer debitcs ce sua responsabilidade

f) “ sea zar a execugao ca presents contratagao po' urn representante da 
CONTRATANTE ao qua! ccmpetira dirmiir as diividas cue surgirem no curso do 
fornecimento dos meciicamentos s de !uciodara ciencia a Admimsiragao. conforme 
Amgo G7 ca Lei Federal n S.666.'Q3:

g) A fiscalizagao de cue tra:a o subitem acima nao exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRAIADA peios danos causacos diretamente a 
CONTRATANTE ou a terceiros decorrente de sua culpa on dole na execugao ca 
contratagao em conform;cade coni o Artigc 70. da Lei Federal n 8.665/93

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCAUZACAO

Nao obstante o fato cie a vencedora ser imica e exclusiva responsavel pelo 
fornecimento. objeto desta Ata de Registro de Precos a Admimsiragao atraves de sua propria equips ou 
de prepostos formalmente designados. sem restringtr a plenitude dessa responsabilidade, exercera a 
mats amp a e complete fiscalizagao na sua ex ecu c so.

M ^
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CLAUSULr. DECIMA 3 E GUN DA - DA. RESC SAC CGN’RA’JAL

12.2 - A Atacie Reg-stro de precos pcdera ser rescindida nos segumtes casos:

a) Persisie.ncia ce mfragoes apes a apiicagao das multas previstas na clausula 
decima terceira:

b) Manifests impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigagoes 
assumicas pe.a ocorrencia ce caso forumo ou forca maior. devidamente 
coni pro'.'ado:

c) Inieresse publico cevidamente niotivaco e justificado pela Admimstracao:
d) Deniais hipoteses previstas no art 73 da Lei r 6.566 93. ten ccmo aesla Ata;
e) Liquidacao judicia! ou extrajudicial ou falenaa da Contratada:
0 Responsabilizacao por prejuizos causados a Adm mistragao.

CLA.USJCEC’MA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1 - A acjudicataria que se recusar sem motive justificado e aceito pela 
Administracao. a assma' a Ata de Registro ce Precos. Centre co prazo previsto no item 16.1 ou item 16.2 
do Ecital caractenzando o descumprimento total ca obrigagao. ficara sujeita a rnulta de 10% (dez por 
centoi sebre o valor estimado dos itens cujos precos foram registrados. alem das demais sancoes 
cab,-, e.s e previstss no aftige ?■ caput da Lei n‘ 10 520 02

13 2 - Sen prejuizo cos sangoes previstas no artigo 7° 'caput'' da Lei n' 10.520/02 a 
iicitante vencedora do certame ficara sujeta. garantxia a cefesa previa a rnulta diaria de 0.35 % izero 
virguia trmta e cinco por cento) ate o 5° iqu'ntoi dia e de 0.7C % 'zero virgula setenta per cento) a partir 
do 6 isextoi dia. por atraso injustificadc na entrega dos prooutes

13.3 - Pela inexecucac tota: ou parcal do conirato. a Adnimistragao podera garanticia 
a cefesa previa, aplicar a Contrataaa as sangoes previstas no artigo 7:. "caput’ da Lei n':- 10.520,-02. alem 
de rnulta de 10°:, (dez por centoi sebre o valor dos produtos nao entregues.

13.4 - O valor da rnulta sera descontado no pnmeire pagamento apos a sua 
imposigac. resoondendo por eia cs paganentos futures e pela diferenga. se houver. Na hipotese prevista 
no tern 13 1 podera ser executada jucicialmente.
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P o/
- As multas previsias nao :em carater compensaiorio. mas sim, mpratorio^^/ 

Conseqi;en:emente. o pagamenio delas nao exmie a Contratac'a da reparagao dos eventuais' darvcrs^" 
perdas ou prejuizos que sea a;o pt-nive! venha a acarretar a Administraqao

13.5

C_A jS JlA DECIMA QUARTA - DO FORO

As partes contratantes ficam obngadas a responde'- pelo cumprimento deste 
avencamentc perante o Foro ca Ccmarca ce Ivaipora. Estado do Parana, com renuncia e.xpressa a 
qualquer outro. por mais pnvilegiado que seja ou se tome.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RJSRiCA ORQAMENTARIA

As despesas decorrentes da contratacao. cbjeto desta licitacao. correrao a coma da
dotacao especifica. a saber:

08.001.10.302.1001.2041.3.3.90.32.00.00- Red. 156

08.001.10.302.1001.2041.3.3.90.32.00.00- Red. 157

CLAUSULA. DECIMA SEXTA - DA FRAUDE E DA CGRRUPCAO

Os licitantes devem obsemar e o contratado deve observar e fazer observar. por seus 
fomecedores e subcontratados. se adnvtida subcontratagao, o mais alto padrao de etica durante todo o 
proeesso ce licitacao. de contratacao e de execugoo co objeto ccntratual.

§1" - Para os propositos cesta clausula, cefinem-se as seguintes praticas:

a) 'pratica corrupta oferecer, dar. -eceber ou solicitar. direta ou indiretainente 
qualquer vantagem com o objetivo de infiuenciar a agao de servidor publico no 
proeesso de licitacao ou na execugao de contrato.

T7
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-1 piatica fraudulenta a ‘a^ir-caQao oj omissac cos :aios. com o'o.bjcliyo 
mfliienc ar o processo ce iicitacao ou oe e/ecucao de contrato;

ci pratica colusiva escuemat.za' ou e-stabelecer um acordo entre cois ou inais • 
com ou sem o conhecmierto ce representantes ou prepcstos do orgao 

: taoc'. saccc es-abelece- precos em mve-s ar.ifieiais e nao-competitivos;
cdanes

d; pratica coercitiva cs^sar cano ou ameacar causar cano. direta cu 
mdireiamente. as pessoas ou sua propneoade. visando mfluenciar sua parricipapao 
en um processo iicitatono ou a'etar a execupso co contrato.

i cestruir. 'alsificar altera' ou ocuitar provas em mspecoese) pratica obstmtiva 
ou 'azer ceclaracces ia;sas aos rep'esertartes co organism© r'manceiro multilateral.
com c obieavc ce impedir matenalmente a sc^racao ce alegacoes de pratica prevista. 
deste Editai: t i.i zctos cuja ntenpao seja impedir matenalmente o exercicio do direito 
de o organismo fmanceiro multilateral promover inspegao.

§2 - Na nipotese de fmanciamentc. parcal ou .ntegral. por organismo firanceiro 
multilateral mediante adiantamento ou reemboiso esle organismo impora sangao sobre uma empresa 
ou pessca fisica. inclusive ceclarando-a melegivel. indefinidamente ou por prazo determinado. para-a 
outorga ce contratos fmanciados pelo organismo se. em cualcuer memento, constatar o envolvimentc da 
empresa. duetamente ou por meio de um agente. em praticas corruptas fraudulentas. cciusivas. 
coercitivas ou obstrutivas ao participar da lotacao ou da execucao um contrato financiado pelo 
organismo

§3 - Constcerando os propositos das ciausulos acima. o licitante vencecor. como 
condigao para a contratagao. deve'a concordar e autonzar que. na hipotese de o contrato vir a ser 
financiado. em pane ou integrairnente per organismo fmanceiro multilateral mediante adiantamento cu 
reemboiso. permitira que o organismo nnanceiro e ou pessoas por ele fomialmente mdicadas possam 
inspeoorar o local de execucao clo contrato e tocios os dccumentos. comas e registres relacionados a 
iicitacao e a e/ecugao do contrato

C^USULA DECIMA SETIMA - DAS DlSPOSlQOES FlNAiS

17.1 - O vencimento da validade ca A;a ce Registro de Precos nao cessa a 
cbrcacac da CONTRATADa cle cum pm cs ‘envies contratuais ass nados ate a data de venqmento da 
mesma
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T: - A Acnxi s’.racac r.ac se obriga a util tzar a Asa de Registro de-f-rscos : 
durante a sua vigercia consiatar que os precos registrados estao supenores aos praticados no niercaekr"' 
nas mesn-.as espec.ficapoes e condtpoes previstas na Asa de Registro de Prepos.

'7.3 - A Admimstrapao. ac seu exclusive criteno. poaera. durante os ultimos 30 
tnnsa i cos ce v-ger.cia ca Ata de Registro ce P'epo. cetern nar a gradativa recucao cu aumento do 

forrecmiento ate a elaborapao ce uni novo con-raso

17.4 - Todos os prazos consumes em cada termo contratual serao ern dias uteis. 
salvo disposipao expressa em contrano e em sua contacem e«.cluir-se-a o dia de micio e mcluir-se-a o 
dia do vencimento

17 5 - A despesa com a contratapao correra a co.nta da Dotacao Orpamentana 
vigeme na epoca da emissao da Autonzacao de Fomecimento pela Dlvisao de Compras.

17.5 -. Fazem parte mtegrante desta Ata. mdependentemente de transcripao. as 
condipoes estabelecidas no Edital seus anexos e as norm as contidas na Lei n,J 3.656. 93.

Estanao justas e contralacJas. firmam a presente Ata em 03 itres) vias. perante as 
testemunlias abaixc indicadas para todos os fins e efeitos de direito

Anranha do !va:-PR. 25 de julho de 2017

DORIVAL CARLOS DA SILVA - MEAugusto Aparecido Cicatto

Pre;eito L'ancipal Dorival Carlos da Silva -Admimstracor

Com rat ad aCcntratante
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JiMINISTERIO PUBLICO V
do /fSk k io do da rand

1° Promotoria de Justiga da Comarca da Ivaipord/PR

TERMODE CARGA

Nesta data, fago cargo dos presentes autos para a Dr. Cleverson 

Leonardo Tozatte, Promotor de Justiga, do que para constar, eu, Naiara 

Talitta Daufembach, Assistente de Promotoria, lavro o presente termo.

Ivaipord, 09 de agosto de 2019.

Naiara Talitta Daufembach 
Assistente de Promotoria 5-C
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Ministerio Publico ^#'
r/o Estaclo do Rarand

DESPACHO

Considerando as informagoes trazidas pelo comerciante DORIVAL 
CARLOS DA SILVA, oficie-se ao Departamento Juridico do Municipro 
de Ariranha do Ivai para que juntamente com o Prefeito Municipal e 
o Secretario de Saude, apresente os esclarecimentos quanto ao 
noticiado, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para que informe 
quern suportara o debito com o noticiante, uma vez que o Municipio 
de Ariranha do Ivai nao esta legalmente autorizado a suportar tais 
pagamentos.

Ivaipora, 26 de agosto de 2019.

\

\
Cleverson Leonardo Tozatb 

Profhotor de Justi^a

2
I
1
f
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ministerio publico
do li&ludo do Pa rand

Oflcio n.° 269/2019 - 1a PJI Ivaipora, 26 de agosto de 2019.

Excelentissimo Senhor
Ari Prudencio da Silva
Procurador-Geral do Municipio de Ariranha do Ivai
Ariranha do Ivai - Parana

Exmo. Procurador-Geral:

Cumprimentando-o, o Promotor de Justiga que este 

subscreve, representando a 1a Promotoria de Justiga desta Comarca, vem requisitar, 

o cumprimento do despacho anexo, pelo que assino prazo de 15 (quinze) dias para 

resposta.

Sem mais para o momento, aproveita-se a oportunidade para

renovar votes de estima e consideragao.

Atenciosamente

\ \\
\

Cleverson Leonardo Tozatte 
Pro motor de Justiga

\ I
\
\

i
I1a Promotoria de Justiga da Comarca de Ivaipora 

Avenida Italia, n° 20, Jardim Europa - CEP 86870-000 
Pone (43) 3472-1247

3
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aiinisterio Publico
do Lzstado do Pa rand

r Promotoria de Justiga da Comarca de Ivaipord/PR

TERMO DE JUNTADA

Nesta data, fago a juntada do expediente encaminhado pelo 

Departamento Jundico do Municfpio de Ariranha do Ivaf e do oficio n°. 

174/2019, oriundo do mesmo Municfpio, bem como dos documentos 

anexos ao referido expediente.

Ivaipord, 06 de setembro de 2019.

NAIARA lAUTTA DAUREMBACH 
Assistente de Promotoria 5-C

11
5
3

i
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Ariranha do Ivaf, 03 de setembro de 2.019.

Excelen tissimo Senh or,

DOUTOR CLEVERSONLEONARDO TOZATTE

M.D. PROMOTOR DA la PROTOMOTORIA DE JUSTI^A DA 

COM AREA DE IVAIPORA - PR.

SENHOR PROMOTOR:

Em atendimento ao contido no Oficio 

datado de 26 de agosto de 2.019, venho expor o quen.° 269/2019,

segue:

Sr. Promotor, o subscritor ficou 

surpreso com as informa^oes do Sr. DORIVAL CARLOS DA SILVA, 

relacionada a compra de medicamentos sem o devido process© 

licitatorio.

No mes de mar$o de 2.018, quando 

encontrava-se em vigencia a Ata de Registro de Preqos n.° 22/2017, em 

decisoes do Tribunal de Contas do Estado do Parana, 

contraria a “aquisiyao de medicamentos de A-Z, tendo como base o 

maior desconto ofertado nos medicamentos constantes no Guia 

Farmaceutieo - INDICTEC e suas devidas atualiza^oes, destinados ao 

atendimento dos usuarios do Sistema unico de Saude”, tbi comunicado a 

Comissao Permanente de Licita^ao e ao Prefeito Municipal, que 

procedesse o cancelamento do Registro de Pregos, referente a ata de 

Registro de Pregos n.° 22/2017.

razao das

Ainda, ha que ressaltar o que Grupo 

Especializado na Protegao ao Patrimonio Publico e no Combate a



€P

Improbidade Administrativa GEPATRIA (Regiao de Maringa), expediu 

a Recomendaytlo Administrativa n.° 40/2018, datada de 29 de agosto de 

2.018, a qual e de conhecimento do Gestor Municipal, pregoeiros, 

equipe de licitaqao e demais servidores e ainda controlador interno, para

NAO utilizacAo da tecnica de compra por loteem

LIST A FECHADA DE ‘A" a “Z”.

No entanto, mesmo sendo a 

Administra^ao Publica, comunicada que procedesse o cancelamento do 

Registro de Pregos e tendo conhecimento da Recomendagao 

Administrativa n.° 40/2018, do GEPATRIA, o municipio de Ariranha 

do Ivaf, nao observou exigencia de procedimento licitatorio, para a 

compra de medicamentos, ferindo os princfpios constitucionais da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiencia e 

probidade administrativa, de forma cpie e inadmissi'vel a inobservancia 

dos procedimentos licitatorios previstos na Lei n° 8.666/93, exceto nos 

casos previstos em lei.

Desta forma, nao obstante tenha 

ocorrido a entrega dos medicamentos a Municipalidade, restou flagrante 

a ilegalidade concernente a compra direta de medicamentos, ante a 

ausencia de previo procedimento licitatorio.

Atenciosamente.

O DA SIL VAAIL/
OB/PR. 26.588

/



opPREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI
Rua Miguel Verenka, 140 - CEP - 86880-000 

e-mail: licitacao_ariranha@hotmail.com 
CNPJ N°. 01.612.453/0001-31

Fone/fax - 43-3433-1013 - 3433-1165 - ARIRANHA DO IVAf - PR

P

ATA DE REGISTRQ DE PRECQS
'A

/) ' ir.
ATA DE REGISTRO DE PREQOS N° 022/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 027/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 039/2017
VALIDADE 12 (DOZE) MESES

/5

ATA DE REGISTRO DE PREQOS QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 
MUNICiPIO DE ARIRANHA DO IVAl' E A(S) EMPRESA(S) ABAIXO 
RELACIONADA(S). VISANDO A AQUISIQAO DE MEDICAMENTOS DE A-Z, 
QUE NAO FAZEM PARTE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS NA 
FARMACIA BASICA, TENDO COMO REFERENCIA OS PREQOS 
BASEADOS NA REVISTA INDITEC (EDIQAO ATUALIZADA DO MES - 
PREQOS DO CONSUMIDOR), DESTINADOS A MANUTENQAO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O PERIODO DE 12 (DOZE) 
MESES, CONFORME SEGUE

Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREQOS, de urn lado o MUNICiPIO DE ARIRANHA DO IVAi,
pessoa juridica de direito publico Interno, inscrita no CNPJ sob n° 01.612.453/0001-31, com sede a 
Rua Miguel Verenka, 140, Centro, nesta cidade de Ariranha do Ivai - Parana, neste ato representada 
pelo Prefeito Municipal, Augusto Aparecido Cicatto. porlador da Cedula de Identidade, RG n° 
5.318.207-0 e mscrito no CPF/MF n° 017 083.559-60. residente e domiciliado nesta cidade de 
Ariranha do Ivai-PR e, de outro lado, a(s) empresa(s):

DORIVAL CARLOS DA SILVA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
02.159.722/0001-19. com sede na Rua Cambe, n° 28, na cidade de Ariranha do Ivai, neste ato 
representada pelo Senhor (a) Dorival Carlos da Silva portador (a) da Cedula de Identidade, RG n° 
9.235.720 e inscrito (a) no CPF/MF n" 673.457.358-34, residente e domiciliado a Rua Cambe, n° 28, 
na cidade de Ariranha do Ivai. CEP 86.870-000, com os prepos dos itens abaixo relacionados:

VALOR
MAXIMO

DESCONTO 
PERCENTUAL MiNIMODESCRIQAO DO OBJETO

MEDICAMENTOS- DE REFERENCIA 
(ETICO)________
MEDICAMENTOS GENERICOS (Lei ! 
9787/") ! 
MEDICAMENTOS SIMILARES 

TOTAL

ITEM UNID.

10%01 UNID 30.000,00
i

28%02 UNID 15.000,00

03 UNID. 28% 15.000,00
60.000,00

Valor Total Homologado - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Valor Total da Licitap^o - RS 60.000,00 (sessenta mil reais).

doravante denommado(s) CONTRATADO(S). resolve(m) registrar os prepos, com integral 
observancia da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterapoes posteriores, mediante 
clausulas e condicoes seguintes:

7
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto desla ATA e o REGISTRO DE PREQOS para a aqUfsipao de aquisipao 
de medicamentos de A-Z, que nao fazem parte dos medicamentos fornecidos na farmacia 
basica, tendo como referenda os prepos baseados na revista INDITEC (edipao atualizada do 
mes - prepos do consumidor), destinados a manutenpao da Secretaria Municipal de Saude,

/

mailto:licitacao_ariranha@hotmail.com
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CNPJ N° 01.612.453/0001-31 |
Fone/fax-43-3433-1013 - 3433-1165 - ARIRANHA DO IVAI -1% f

para o periodo de 12 (doze) meses, de conformidade com as especificagoes previstas no Anexo I e 
propostas apresentada na licitagao pregao presencial n° 027/2017 e processo administrativo n° 
039/2017, que mtegram este mstrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREQOS

A presente Ata de Registro de Pregos tera validade por 12 (doze) meses, a partir
da data de sua assmatura.

CLAUSULA TERCEIRA - DA SOLICITACAO DOS PRODUTOS

Os produtos descritos neste Edital e seus Anexos serao solicitados de ACORDO 
COM AS NECESSIDADES do Municipio de Ariranha do Ivai, mediante emissao de Autorizacao de 
Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras, os quais deverao ser entregues na sede 
do Posto de Saude, mais especificamente a comissao de recebimento de mercadorias durante
a vigencia da respectiva Ata de Registro de Pregos

CLAUSULA QUARTA - PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL

A CONTRATADA devera retirar a Autorizagao de Fornecimento no prazo maximo 
de 03 (tres) dias uteis, contados da notificagao enviada pelo Departamento de Compras do 
Departamento de Admimstragao, no enderego constante no preambulo deste Edital.

CLAUSULA QUINTA - DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E CONDIQOES DE RECEBIMENTO DO 
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS

5 1 - Os objetos desta licitagao deverao atender as normas tecnicas e controle
de qualidade.

5.2 - Os medicamentos, por ocasiao da entrega. deverao ter prazo de validade
superior a 01 (um) ano.

5.3 - A qualidade dos produtos. objeto desta licitagao. devera estar de acordo com 
os padroes e exigencies da ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria), a qual 
regulamenta a qualidade dos medicamentos no ambito nacional.

5.4 - A licitante proponente que uma vez ciente dos requisites supramencionados 
nao os atender de acordo com este Edital, podera incomer nas sangoes administrativas previstas no 
Art 7° “caput" da Lei n° 10.520/2002

5.5 - A entrega sera no momento da apresentacao da receita ou em at6 24 
(vinte e quatro) horas, a contar da data de recebimento da Autorizagao de Fornecimento 
expedida pelo Departamento de Compras, entregue no local determinado, acompanhado da Nota 
Fiscal diretamente a COMISSAO DE RECEBIMENTO DE MERCADORiAS.

5 6 - O objeto da presente licitagao sera recebido.

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificagao'oe sua conformidade 
com a especificagao e. sendo atestada sua qualidade e conformidade aos 
termos do Edital, o objeto sera recebido em carater definitivo;

b) Definitivamente, apos a verificagao da qualidade e quantidade dos mesmos;
c) Serao rejeitados no recebimento, os medicamentos fornecidos com 

especificagoes diferentes das constantes no ANEXO I e da QUALIDADE 
apresentada na proposta. devendo a sua substituigao ocorrer na forma e 
prazos definidos no item 5 7 abaixo

mailto:licitacao_ariranha@hotmail.com


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAU>'^
Rua Miguel Verenka, 140 - CEP - 86880-000 

e-mail: licitacao_ariranha@hotmail.com 
CNPJ N° 01.612.453/0001-31

Fone/fax - 43-3433-1013 - 3433-1165 - ARIRANHA DO IVAf -

5.7 - Caso o (s) produto (s) seja(m) considerado(s) INSATISFATORIOfS). sera 
iavrado termo de recusa, no qual se consignara as desconformidades verificadas. devendo ser 
substituido. no prazo maximo abaixo fixado:

a) se disser respeito a especificagao, rejeita-lo no todo, determinando sua 
substituigao ou rescindindo a contratagao, sem prejuizo das penalidades cabiveis;
a. 1) na hipotese de subslituigao, a Contratada devera faze-la em conformidade 
com a indicagao da Administragao, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados 
da notificagao por escrito, mantido o prego inicialmente contratado;
b) se disser respeito a diferenga das caracteristicas do objeto, determinar sua 
complementagao ou rescindir a contratagao, sem prejuizo das penalidades 
cabiveis:
b. 1) na hipotese de complementagao, a Contratada devera faze-la em 
conformidade com a indicagao da Contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) 
dias contados da notificagao por escrito, mantido o prego inicialmente contratado.

CLAUSULA SEXTA - DOS PREQOS

6.1 - Os pregos ajustados para a execugao do objeto deste pregao sao os 
constantes da Ata de Registro de Pregos e serao f xos e passiveis de recomposigao.

6.2 - O prego devera ser fxo equivalents ao de mercado na data da apresentagao 
da proposta para pagamento na forma prevista no Edital.

6.3 - Deverao estar incluidas no prego todas as despesas necessarias a entrega 
do objeto desta licitagao, sem quaisquer onus para a Administragao, tais como frete, tributos etc.

CLAUSULA SETIMA - DAS ALTERAQOES DOS PREQOS

7.1 - Durante a vigencia da Ata de Registro de Pregos. os pregos registrados 
serao fixes e passiveis de recomposigao. desde que comprovadas a ocorrencia de situagao prevista 
na alinea “d1’ do inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93

7 2 - Ocorrendo a variagao ae pregos, na hipotese acima citada. o beneficiano do 
registro podera solicitar a atualizagao dos pregos, atraves de pedido formal enderegado ao Municipio 
de Anranha do Ivai, mstruido com documentos que comprovem a procedencia do pedido, tais como: 
lista de pregos dos fabricantes, com Notas Fiscais de compra imediatamente anteriores e posteriores 
a variagao alegada a aquisigao dos produtos, materias-primas, componentes ou de outros 
documentos.

7.3 - Mesmo comprovada as ocorrencias das hipoteses previstas na alinea “d" do 
inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93, a Administragao. se julgar convemente, podera optar por 
cancelar a Ata e miciar outro processo licitatorio.

1A - Comprovada a redugao dos pregos praticados no mepeadefnas mesmas 
condigoes do registro e, defmdo o novo prego maximo a ser pago pela Administragao, o fornecedor 
registrado sera convocado pelo Municipio de Ariranha do Ivai para a alteragao, por aditamento, do 
prego da Ata de Registro de Pregos, sendo que o novo prego fixado sera valido a partir da publicagao 
no Diario Cficial do Municipio de Ariranha do Ivai

CLAUSULA OITAVA - DOS USUARIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS

8 1 - Podera utilizar-se da Ata de Registro de Pregos. qualquer drgao ou entidade 
da Administragao que nao tenha participado do certame. mediante previa consulta ao orgSo
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gerenciador (Municipio de Ariranha do Ivai), desde que devidamente comprovada a vantagem 
respeitadas, no que couber. as condigoes e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666/93.

8.2 - Cabera ao fomecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos, observadas 
as condigoes nela estabelecidas optar pela aceitagao ou nao do fornecimento aos orgaos ou 
entidades da Administragao Publica que nao participaram do certame, independentemente dos 
quantitativos registrados na Ata, desde que este fornecimento nao prejudique as obrigagoes 
anteriormente assumidas.

e

CLAUSULA NONA - DAS CONDIQOES DE PAGAMENTO

9.1-0 pagamento a empresa a ser contratada sera efetuado em ate 30 (trinta) 
dias apos o fornecimento. Para o pagamento a contratada devera apresentar Nota Fiscal na 
quantidade solicitada pelo Departamento de Compras desta Municipalidade e provar regularidade 
relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), 
demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

9.2 - Os pagamentos nao realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a 
ser contratada, nao serao geradores de direito a reajustamento de pregos ou a atualizagao monetaria.

CLAUSULA DECIMA- DAS OBRIGAQ6ES

I - Da Contratada:

a) Comunicar ao Departamento de Compras, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas a qualquer anormaiidade que impega o fornecimento dos produtos 
contratados;

b) Fomecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela 
Administragao, acompanhadas de notas para confer§ncia, a qual ocorrera no 
ato da entrega e no local de recebimento;

c) Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuizos causados ao 
CONTRATANTE durante a vigencia da presente ata, bem como os relatives a 
omissao pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e 
quaisquer outras exigencias legais inerentes a este instrumento;

d) Responder, nos termos do art 18 e seguintes da Lei n.° 8.078/90 - Codigo de 
Defesa do Consumidor, pelos vicios de qualidade ou quantidade dos materiais 
adquiridos, que os tornem improprios ou inadequados ao consume a que se 
destinam ou Ihes diminuam o valor, sem prejuizo das demais disposigoes do 
CDC;

e) Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, 
ainda que vinculados a execug§o do presente contrato;

f) Manter as mesmas condigoes de habilitagao;
g) Indicar o responsavel que a respondera perante a Administragao por todos os 

atos e comunicagoes formais;
h) Arcar com o pagamento de todos os tributes e encargos que incidam sobre o 

produto fornecido, bem como pelo seu transporte, ate o local determinado para 
a sua entrega;

i) Paralisar, por determinagao da Administragao, qualquer fornecimento de 
produtos que estejam sob suspeita de contaminagao, condenado por 
autoridade sanitaria;

j) Cumprir todas as especificagoes previstas no Edital de PREGAO 
PRESENCIAL N° 027/2017 que deu origem ao presente instrumento.

II - Do Contratante:
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a) Prestar a Contratada todos os esclarecimentos necessarios para a execupao 
da Ata de Registro de Pregos;

b) Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como 
efetuar os pagamentos devidos. nos prazos determinados;

c) Elaborar e manter atualizada listagem de pregos que contemple a relagao de 
produtos para os fins previstos nesta Ata e na Autorizagao de Fornecimento;

d) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento da contratagao;

e) Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedencia, sobre multas, 
penalidades e quaisquer debitos de sua responsabilidade;

f) Fiscalizar a execugao da presente contratagao por urn representante da 
CONTRATANTE, ao qual competira dirimir as duvidas que surgirem no curso 
do fornecimento dos medicamentos e de tudo dara ciencia a Administragao, 
conforme Artigo 67 da Lei Federal n.° 8.666/93;

g) A fiscalizagao de que trata o subitem acima nao exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente a 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execugao 
da contratagao em conformidade com o Artigo 70. da Lei Federal n° 8.666/93

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA FISCALIZAQAO

Nao obstante o fato de a vencedora ser unica e exclusiva responsavel pelo 
fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Pregos, a Administragao, atraves de sua propria equipe 
ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, 
exercera a mais ampla e completa fiscalizagao na sua execugao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO CONTRATUAL

12.2 - A Ata de Registro de Pregos podera ser rescindida nos seguintes casos;

a) Persistencia de infragoes apos a aplicagao das multas previstas na clausula 
decima terceira;

b) Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigagoes 
assumidas pela ocorrencia de caso fortuito ou forga maior, devidamente 
comprovado;

c) Interesse publico, devidamente motivado e justificado pela Administragao;
d) Demais hipoteses previstas no art. 78 da Lei n° 8.666/93, bem como desta Ata;
e) Liquidagao judicial ou extrajudicial ou falencia da Contratada;
f) Responsabilizagao por prejuizos causados a Administragao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1 - A adjudicataria que se recusar, sem motivo justificado e aceito pela 
Administragao, a assinar a Ata de Registro de Pregos, dentro do prazo previsto no item 16.1 ou item 
16.2 do Edital caractenzando o descumprimento total da obrigagao, ficara sujeita a multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor estimado dos itens cujos pregos foram registrados, alem das demais sangoes 
cabiveis e previstas no artigo 7°, “caput" da Lei n° 10.520/02.

13.2 - Sem prejuizo das sangoes previstas no artigo 7°, “caput” da Lei n° 
10.520/02 a licitante vencedora do certame ficara sujeita, garantida a defesa previa, & multa di£ria de 
0,35 % (zero virgula trinta e cinco por cento) ate o 5° (quinto) dia, e de 0,70 % (zero virgula setenta 
por cento) a partir do 6° (sexto) dia, por atraso injustificado na entrega dos produtos.

13.3 - Pela inexecugao total ou parcial do contrato, a Administragao podera 
garantida a defesa previa, aplicar d Contratada as sangdes previstas no artigo 7°, "caput" da Lei n°
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10 520/02. alem de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos nao entregues.

13.4-0 valor da multa sera descontado no primeiro pagamento apos a sua 
imposipSo, respondendo por ela os pagamentos futures e pela diferenga, se houver. Na hipotese 
prevista no item 13.1 podera ser executada judicialmente.

13.5 - As multas previstas nao tern carater compensatorio. mas sim, moratdrio. 
Consequentemente. o pagamento delas nao exime a Contratada da reparapao dos eventuais danos, 
perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha a acarretar a Administrapao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste 
avenpamento perante o Foro da Comarca de Ivaipora, Estado do Parana, com renuncia expressa a 
qualquer oulro, por mais privilegiado que seja ou se torne

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RUBRICA ORQAMENTARIA

As despesas decorrentes da contratapao, objeto desta licitapao, correrao a conta
da dotapao especifica, a saber:

08.001.10.302.1001.2041.3.3.90.32.00.00 - Red. 156 
08.001.10.302.1001.2041.3.3.90.32.00.00- Red. 157

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FRAUDE E DA CORRUPQAO

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por 
seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratapao, o mais alto padrao de etica durante 
todo o processo de licitapao, de contratapao e de execupao do objeto contratual.

§1° - Para os propositos desta clausula, defmem-se as seguintes praticas:

a) pr^tica corrupta" oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer vantagem com o objetivo de mfluenciar a apao de servidor publico no 
processo de licitapao ou na execupao de contrato,
b) “pratica fraudulentaT a falsificagao ou omissao dos fatos. com o objetivo de 
mfluenciar o processo de licitapao ou de execupao de contrato;
c) “pratica colusiva": esquematizar ou estabelecer urn acordo entre dois ou mais 
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do orgao 
licitador, visando estabelecer prepos em niveis artificiais e nao-competitivos;
d) “pratica coercitiva": causar dano ou ameapar causar dano, direta ou 
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua 
participapao em urn processo licitatorio ou afetar a execupao do contrato
e) “pratica obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 
inspepoes ou fazer declarapoes falsas aos representantes do organismo financeiro 
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apurapao de alegagoes de 
pratica prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenpao seja impedir materialmente o 
exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspepao.

§2° - Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sanpao sobre uma 
empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefmidamente ou por prazo 
determmado, para a outorga de contratos fmanciados pelo organismo se, em qualquer momento, 
constatar o envolvimento da empresa. diretamente ou por meic de urn agente. em praticas corruptas, 
fraudulentas. colusivas. coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitapao ou da execupao urn
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contrato financiado pelo organismo.

§3° - Considerando os propositos das clausulas acima, o licitante vencedor, como 
condigao para a contratagao, devera concordar e autorizar que, na hipotese de o contrato vir a ser 
financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento 
ou reembolso, permitira que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formaimente indicadas 
possam inspecionar o local de execugao do contrato e todos os documentos, contas e registros 
relacionados a licitagao e a execugao do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- DAS DISPOSIQOES FINAIS

17.1 - O vencimento da validade da Ata de Registro de Pregos nao cessa a 
obrigagao da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados ate a data de vencimento 
da mesma.

17.2 - A Admimstragao nao se obriga a utilizar a Ata de Registro de Pregos se 
durante a sua vigencia constatar que os pregos registrados estao superiores aos praticados no 
mercado, nas mesmas especificagoes e condigbes previstas na Ata de Registro de Pregos.

17.3 - A Admimstragao, ao seu exclusive criterio, podera. durante os ultimos 30 
(trinta) dias de vigencia da Ata de Registro de Prego, determinar a gradativa redugao ou aumento do 
fomecimento, ate a elaboragao de urn novo contrato.

17 4 - Todos os prazos constantes em cada termo contratual serao em dias 
uteis, salvo disposigao expressa em contrario e em sua contagem excluir-se-a o dia de inicio e 
incluir-se-a o dia do vencimento.

17 5 - A despesa com a contratagao correra a conta da Dotagao Orgamentaria 
vigente na epoca da emissao da Autorizagao de Fomecimento pela Divisao de Compras.

17.6 - Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrigao, as 
condigbes estabelecidas no Edital seus anexos e as normas contidas na Lei n° 8.666/93.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 03 (tres) vias, perante as 
testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.

Ariranha do Ivai-PR, 25 2017

DORIVAi: CARLOS DA SILVA - ME 
DorivaK(5arlos da Silva -Administrador 

Contratada

Augusto AparpafltJ Cicatto
Prefeito Municipal 

Contratante \

Testemunhas:

Paulo Rjtfeifo Rosa
RG 10.780.164-2

Renan Luiz Tostes da Silva 
RG 10.361.756-1
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Oficio GAB/P.M.A.I. n° 174/2019 Ariranha do Ivai/PR, 04/09/2019

RECEBIEM Mitt l/f.
/£ :As horas.

Assinatura 
e carimbo lECN'CO

P r e z a d o S e n h o r;

Em resposta ao despacho do Oficio n°.269/2019, da 

1°.Promotoria de Justiga da Comarca de Ivaipora - MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DO PARANA, em atengao ao Termo de 

Declaragao, narrado pelo Senhor: Dorival Carlos da Silva, onde o mesmo 

afirma que;
"O Municipio de Ariranha do Ivai/PR, por intermedio de 

sua secretaria municipal de saude, contraiu um debito de 

aproximadamente mais de R$: 40.000,00 (quarenta mil reais)^com seu 

estabelecimento comercial tendo como nome fantasia "Farmacia Bom 

Jesus", referente a aquisigao de medicamentos do tipo “A”a“Z”, para 

fornecimento a populagao sem o devido procedimento licitatorio, 
mediante autorizagao verbal do secretario municipal de saude, 
prefeito, entre outros .... ".

REQUISITA, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, resposta 

aos questionamentos ora requeridos.

24
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Assim sendo, venho atraves do mesmo, a presenga de 

Vossa Senhoria, com a especial finalidade de responde-lhe o solicitado 

no despacho acima mencionado, conforme abaixo explicitado;

I - Ocorre que o Municlpio de Ariranha do Ivai/PR, aqui 
representado pela pessoa de seu atual Gestor Municipal, esclarego que nao 
tenho conhecimento dos fatos narrados pelo Senhor: Dorival Carlos da 
Silva, proprietario da empresa acima mencionada, no tocante a aquisigao 
de medicamentos do tipo “A”a“Z”., por parte da secretaria municipal de 
saude, para fornecimento a populagao, sem realizagao do devido 
procedimento licitatorio.

II - No que tange a aquisigao de medicamentos sem o 
devido procedimento legal "I i c i t a g a o", e oportuno esclarecer que a 
unica fala ou contato que teve este gestor municipal com o declarante acima 
citado, foi no sentido de orientar-lhe, a luz do princlpio da legalidade, 
esclarecendo que este poder publico municipal, so poderia proceder com a 
referida aquisigao/compra e posteriormente o pagamento dos respectivos 
"medicamentos de “A”a“Z”, apos a referida abertura de edital, para 
realizagao e homologagao de procedimento licitatorio em sua modalidade 
pertinente, bem como a publicagao do (s), respectivo (s), instrumento (s), 
contratual (is), do (s) vencedor (s) do certame.

O Municipio de Ariranha do Ivai/PR, possuia 
instrumento contratual denominado, Ata de Registro de Pregos 
n°.022/2017,(copia em anexo), Pregao Presencial n°.027/2017, Processo 
Administrativa n°.039/2017, com vigencia de 12 (doze), meses, de 
25/07/2017 a 25/07/2018, ou seja, ja com sua validade exaurida a mais de 
12 (dose), meses, aquisigoes fora do respectivo periodo de vigencia da Ata, 
e desconhecido por parte desta Municipalidade.

Ill

IV - Ainda com relagao a boa fe e legalidade, por parte 
deste Orgao Publico Municipal, segue em anexo, copia, dos respectivos 
atos, que referem-se sobre a materia em questao, onde o "GEPATRIA -
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Grupo Especializado na Protegao do Patrimonio Publico e no Combate 
a Improbidade Administrativa recomenda:

V - "A NAO UTILIZACAO DA TECNICA DE COMPRA 
POR LOTE EM LI ST A FECHADA DENOMINADA “A” a ^ conforms 
abaixo explicitado, na respectiva Recomendagao Administrativa;

a) Recomendagao Administrativa n°.004/2018
GEPATRIA - MARINGA/PR

Sumula: Medicamentos. Aquisigao. Metodo de Compra 
“A”a“Z”. Impossibilidade. Pregos dos Medicamentos. AN VIS A. Camara de 
Regulagao do Mercado de Medicamentos - CMED. Orgamentos Pregos 
Maximos de Medicamentos. PF - Prego de Fabrica e PMVG - Prego Maximo 
de Venda ao Governo. CAP - Coeficiente de Adequagao de Pregos. 
Desconto Minimo Obrigatorio. Menor Prego - Nota Parana. Principio da 
Eficiencia. Introdugao dessas Regras nos Editais de Licitagdes. Observagao 
e Introdugao na pratica ordinaria de aquisigao de medicamentos. Pregoeiro. 
Equipe de Licitagao. Expedigao de Portaria pelo Prefeito. Publicagao. 
Gestao redirecionada a concretizagao do Valor Publico.

b) DECRETO NORMATIVO N°.142/2019

Sumula: Aprova a Instrugao Normativa do Departamento 
de Compras, Licitagdes e Contratos n°.006/2019, que dispde sobre as 
normas para execugao e acompanhamento dos procedimentos licitatorios e 
contratos/atas de registro de pregos, e da outras providencias.

c) INSTRUQAO NORMATIVA N°.006/2019

Sumula: A presente Instrugao Normativa tern por 
finalidade, orientar e disciplinar os procedimentos para o tramite processual 
das aquisigdes de bens e contratagdes de servigos, da Prefeitura Municipal 
de Ariranha do Ivai, Estado do Parana, originada de procedimentos
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licitatorios em ambas as formas, em todas as modalidades de licitagao e 
hipoteses de licitagao dispensada, dispensavel e inexigivel.

d) DECRETO N°.061/2019

Sumula: Estabelece diretrizes para a Comissao de 
Licitagao, Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre os procedimentos a serem 
adotados nos processes licitatorios e, sobretudo, regulamenta o 
procedimento de formagao de pregos que sera adotado para a fixagao do 
prego maximo dos processes licitatorios no Municipio de Ariranha do Ivai, 
Estado do Parana, e da outras providencias.

Assim sendo, e oportuno esclarecer, que nao temos 
condigoes de indicar quem suportara o debito supostamente devido 
ao referido noticiante, ocorre que o mesmo nao e reconhecido nem ao 
mesmo existe no piano de validade junto a este ente federativo.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade 

para reiterar protestos de estima e distinta consideragoes, e dizer que 

estamos a disposigao para maiores esclarecimentos.

Atenciosameprte,

AUGUSTO AP*
GestpPMubicipal

CICATTO

Ao Exmo. Sr.Dr.:
CLEVERSON LEONARDO TOZATTE
DD. Promotor de Justiga - 1°.Promotoria de Justiga - COM ARC A DE 

IVAI POP A - PR
27
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ATA DE REGISTRQ DE PRECQS sS'-
*• I

/) ir/
ATA DE REGISTRO DE PRE^OS N° 022/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 027/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 039/2017
VALIDADE 12 (DOZE) MESES
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ATA DE REGISTRO DE PREQOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICiPIO DE ARIRANHA DO IVAl E A(S) EMPRESA(S) ABAIXO 
RELACIONADA(S). VISANDO A AQUISigAO DE MEDICAMENTOS DE A-Z, 
QUE NAO FAZEM PARTE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS NA 
FARMACIA BASICA, TENDO COMO REFERENCIA OS PREgOS 
BASEADOS NA REVISTA INDITEC (EDigAO ATUALIZADA DO MES - 
PREgOS DO CONSUMIDOR), DESTINADOS A MANUTENgAO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O PERIODO DE 12 (DOZE) 
MESES, CONFORMS SEGUE

Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREgOS. de um lado o MUNICiPIO DE ARIRANHA DO IVAI,
pessoa juridica de direito publico mterno, inscrita no CNPJ sob n° 01.612.453/0001-31, com sede a 
Rua Miguel Verenka, 140, Centro, nesta cidade de Ariranha do Ivai - Parana, neste ato representada 
pelo Prefeito Municipal, Augusto Aparecido Cicatto, portador da Cedula de Identidade, RG n° 
5.318.207-0 e inscrito no CPF/MF n° 017.083.559-60. residente e domiciliado nesta cidade de 
Ariranha do Ivai-PR e. de outro lado, a(s) empresa(s):

DORIVAL CARLOS DA SILVA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
02.159.722/0001-19. com sede na Rua Cambe, n° 28, na cidade de Ariranha do Ivai, neste ato 
representada pelo Senhor (a) Dorival Carlos da Silva, portador (a) da Cedula de Identidade, RG n° 
9.235.720 e inscrito (a) no CPF/MF n° 673.457.358-34, residente e domiciliado a Rua Cambe, n° 28, 
na cidade de Ariranha do Ivai. CEP 86.870-000. com os prepos dos itens abaixo relacionados:

VALOR
MAXIMO

DESCONTO 
PERCENTUAL MiNIMODESCRIQAO DO OBJETOITEM UNID.

MEDICAMENTOS DE REFERENCIA 
(ETICO)
MEDICAMENTOS GENE RICOS (Lei' 
9787/99)

03 1 UNID ' MEDICAMENTOS SIMILARES
TOTAL

10%01 UNID 30.000.00

28%02 UNID 15.000,00

28% 15 000,00
60.000,00

Valor Total Homologado - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Valor Total da Licitagao - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

doravante denommado(s) CONTRATADO(S), resolve(m) registrar os pregos. com integral 
observancia da Lei n° 8.666. de 21 de junho de 1993, com as alteragoes posteriores, mediante 
clausulas e condicoes seguintes

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto desta ATA e o REGISTRO DE PREgOS para a aqdTsicao de aquisigao 
de medicamentos de A-Z, que nSo fazem parte dos medicamentos fornecidos na farmacia 
basica, tendo como referenda os pregos baseados na revista INDITEC (edigao atualizada do 
mes - pregos do consumidor), destinados a manutengao da Secretaria Municipal de Saude,
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para o periodo de 12 (doze) meses. de conformidade com as especificagoes previstas no Anexo I e 
propostas apresentada na licitagao pregao presenctal n° 027/2017 e processo administrative n° 
039/2017, que integram este instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREQOS

A presente Ata de Registro de Pregos tera validade por 12 (doze) meses, a partir
da data de sua assmatura.

CLAUSULA TERCEIRA - DA SOLICITACpAO DOS PRODUTOS

Os produtos descritos neste Edital e seus Anexos serao solicitados de ACORDO 
COM AS NECESSiDADES do Municipio de Ariranha do Ivai, mediante emissao de Autorizacao de 
Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras, os quais deverao ser entregues na sede 
do Posto de Saude, mais especificamente a comissao de recebimento de mercadorias durante
a vigencia da respectiva Ata de Registro de Pregos

CLAUSULA QUARTA - PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL

A CONTRATADA devera retirar a Autorizagao de Fornecimento no prazo maximo 
de 03 (tres) dias uteis, contados da notificagao enviada pelo Departamento de Compras do 
Departamento de Admimstragao, no enderego constante no preambulo deste Edital.

CLAUSULA QUINTA - DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E CONDIQ0ES DE RECEBIMENTO DO 
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS

5 1 - Os objetos desta licitagao deverao atender as normas tecnicas e controle
de qualidade.

5.2 - Os medicamentos, por ocasiao da entrega. deverao ter prazo de validade
superior a 01 (um) ano.

5.3 - A qualidade dos produtos, objeto desta licitagao, devera estar de acordo com 
os padroes e exigencias da ANVISA (Agenda Nacional de Vigilcincia Sanitaria), a qual 
regulamenta a qualidade dos medicamentos no ambito nacional.

5.4 - A licitante proponente que uma vez ciente dos requisites supramencionados 
nao os atender de acordo com este Edital. podera incomer nas sangoes administrativas previstas no 
Art 7° “caput" da Lei n° 10 520/2002

5.5 - A entrega sera no momento da apresentagao da receita ou em at6 24 
(vinte e quatro) horas, a contar da data de recebimento da Autorizagao de Fornecimento 
expedida pelo Departamento de Compras. entregue no local determinado, acompanhado da Nota 
Fiscal, diretamente a COMISSAO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS.

5.6 - O objeto da presente licitagao sera recebido.

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificagao de sua conformidade 
com a especificagao e, sendo atestada sua qualidade e conformidade aos 
termos do Edital, o objeto sera recebido em carater defmitivo;

b) Definitivamente, apos a verificagao da qualidade e quantidade dos mesmos;
c) Serao rejeitados no recebimento. os medicamentos fornecidos com 

especificagoes diferentes das constantes no ANEXO I e da QUALIDADE 
apresentada na proposta. devendo a sua substituigao ocorrer na forma e 
prazos defmidos no item 5 7 abaixo
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5 7 - Caso o (s) produto (s) seja(m) considerado(s) INSATISFATORIOfS). sera 
lavrado termo de recusa, no qual se consignara as desconformidades verificadas, devendo ser 
substituido. no prazo maximo abaixo fixado

a) se disser respeito a especificagao, rejeita-lo no todo, determinando sua 
substituigao ou rescindindo a contratagao, sem prejuizo das penalidades cabiveis;
a. 1) na hipotese de substituigao, a Contratada devera faze-la em conformidade 
com a indicagao da Administragao, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados 
da notificagao por escrito. mantido o prego inicialmente contratado;
b) se disser respeito a diferenga das caracteristicas do objeto, determinar sua 
complementagao ou rescindir a contratagao, sem prejuizo das penalidades 
cabiveis;
b. 1) na hipotese de complementagao, a Contratada devera faze-la em 
conformidade com a indicagao da Contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) 
dias. contados da notificagao por escrito, mantido o prego inicialmente contratado.

CLAUSULA SEXTA - DOS PREQOS

6 1 - Os pregos ajustados para a execugao do objeto deste pregao sao os 
constantes da Ata de Registro de Pregos e serao fixos e passiveis de recomposigao.

6 2-0 prego devera ser fixo equivalente ao de mercado na data da apresentagao 
da proposta para pagamento na forma prevista no Edital.

6.3 - Deverao estar incluidas no prego todas as despesas necessarias a entrega 
do objeto desta licitagao. sem quaisquer onus para a Administragao. tais como frete, tributes etc.

CLAUSULA SETIMA- DAS ALTERAQ0ES DOS PREQOS

7 1 - Durante a vigencia da Ata de Registro de Pregos. os pregos registrados 
serao fixos e passiveis de recomposigao, desde que comprovadas a ocorrencia de situagao prevista 
na alinea “d" do inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93.

7.2 - Ocorrendo a variagao de pregos, na hipotese acima citada, o beneficiano do 
registro podera solicitar a atualizagao dos pregos, atraves de pedido formal enderegado ao Municipio 
de Ariranha do Ivai, instruido com documentos que comprovem a procedencia do pedido, tais como: 
lista de pregos dos fabricantes, com Notas Fiscais de compra imediatamente anteriores e posteriores 
a variagao alegada a aquisigao dos produtos, matenas-pnmas, componentes ou de outros 
documentos.

7.3 - Mesmo comprovada as ocorrencias das hipoteses previstas na alinea "d" do 
inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93, a Administragao, se julgar conveniente, podera optar por 
cancelar a Ata e miciar outro process© licitatorio.

7.4 - Comprovada a redugao dos pregos praticados no mi To nas mesmas
condigbes do registro e, defmido o novo prego maximo a ser pago pela Administragao, o fornecedor 
registrado sera convocado pelo Municipio de Ariranha do Ivai para a alteragao, por aditamento, do 
prego da Ata de Registro de Pregos, sendo que o novo prego fixado sera valido a partir da publicagao 
no Diano Oficial do Municipio de Ariranha do Ivai

CLAUSULA OITAVA - DOS USUARIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS

8 1 - Podera utilizar-se da Ata de Registro de Pregos. qualquer orgao ou entidade 
da Administragao que nao tenha participado do certame, mediante previa consulta ao brgao
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gerenciador (Municipio de Ariranha do Ivai), desde que devidamente comprovada a vantagem e 
respeitadas, no que couber, as condipoes e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666/93.

8.2 - Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Prepos, observadas 
as condipbes nela estabelecidas optar pela aceitapao ou nao do fornecimento aos orgaos ou 
entidades da Administrapao Publica que nao participaram do certame, independentemente dos 
quantitativos registrados na Ata, desde que este fornecimento nao prejudique as obrigapbes 
anteriormente assumidas.

CLAUSULA NONA - DAS CONDIQOES DE PAGAMENTO

9.1-0 pagamento a empresa a ser contratada sera efetuado em ate 30 (trinta) 
dias apos o fornecimento. Para o pagamento a contratada devera apresentar Nota Fiscal na 
quantidade solicitada pelo Departamento de Compras desta Municipalidade e provar regularidade 
relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servipo (FGTS), 
demonstrando situapao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

S.2 - Os pagamentos nao realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a 
ser contratada, nao serao geradores de direito a reajustamento de prepos ou a atualizapao monetaria.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAQOES

I - Da Contratada:

a) Comunicar ao Departamento de Compras, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas a qualquer anormalidade que impepa o fornecimento dos produtos 
contratados

b) Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela 
Administrapao, acompanhadas de notas para conferencia, a qual ocorrera no 
ato da entrega e no local de recebimento;

c) Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuizos causados ao 
CONTRATANTE durante a vigencia da presente ata, bem como os relatives a 
omissao pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e 
quaisquer outras exigencies legais inerentes a este instrumento;

d) Responder, nos termos do art 18 e seguintes da Lei n.° 8.078/90 - Cbdigo de 
Defesa do Consumidor, pelos vicios de qualidade ou quantidade dos materials 
adquiridos, que os tornem imprbprios ou inadequados ao consume a que se 
destinam ou Ihes diminuam o valor, sem prejuizo das demais disposipbes do 
CDC;

e) Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, 
ainda que vinculados a execupao do presente contrato;

f) Manter as mesmas condipbes de habilitapao;
g) Indicar o responsavel que a respondera perante a Administrapao por todos os 

atos e comunicapbes formais;
h) Arcar com o pagamento de todos os tributes e encargos que incidam sobre o 

produto fornecido. bem como pelo seu transporte, ate o local determinado para 
a sua entrega;

i) Paralisar, por determinapao da Administrapao, qualquer fornecimento de 
produtos que estejam sob suspeita de contaminapao, condenado por 
autoridade sanitaria;

j) Cumprir todas as especificapbes previstas no Edital de PREGAO 
PRESENCIAL N° 027/2017 que deu origem ao presente instrumento.

II - Do Contratante:

I
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a) Prestar a Contratada todos os esclarecimentos necessarios para a execupao 
da Ala de Registro de Pregos;

b) Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como 
efetuar os pagamentos devidos. nos prazos determinados;

c) Elaborar e manter atualizada listagem de pregos que contemple a relagao de 
produtos para os fins previstos nesta Ata e na Autorizagao de Fornecimento;

d) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento da contratagao;

e) Notificar a CONTRATADA, por escritc e com antecedencia, sobre multas, 
penalidades e quaisquer debitos de sua responsabilidade;

f) Fiscalizar a execugao da presente contratagao por um representante da 
CONTRATANTE. ao qual competira dirimir as duvidas que surgirem no curso 
do fornecimento dos medicamentos e de tudo dara ciencia a Administragao, 
conforme Artigo 67 da Lei Federal n.° 8.666/93;

g) A fiscalizagao de que trata o subitem acima nao exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente a 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execugao 
da contratagao em conformidade com o Artigo 70, da Lei Federal n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAQAO

Nao obstante o fato de a vencedora ser unica e exclusive responsavel pelo 
fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Pregos, a Administragao, atraves de sua propria equipe 
ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, 
exercera a mats ampla e completa fiscalizagao na sua execugao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO CONTRATUAL

12.2 - A Ata de Registro de Pregos podera ser rescindida nos segumtes casos:

a) Persistencia de infragoes apos a aplicagao das multas previstas na clausula 
decima terceira;

b) Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigagoes 
assumidas pela ocorrencia de caso fortuito ou forga maior, devidamente 
comprovado;

c) Interesse publico, devidamente motivado e justificado pela Administragao:
d) Demais hipoteses previstas no art. 78 da Lei n° 8.666/93, bem como desta Ata;
e) Liquidagao judicial ou extrajudicial ou falencia da Contratada;
f) Responsabilizagao por prejuizos causados a Administragao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1 - A adjudicataria que se recusar, sem motive justificado e aceito pela 
Administragao, a assinar a Ata de Registro de Pregos, dentro do prazo previsto no item 16.1 ou item 
16.2 do Edital caracterizando o descumpnmento total da obrigagao, ficara sujeita a multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor estimado dos itens cujos pregos foram registrados. alem das demais sangoes 
cabiveis e previstas no artigo 7°, “caput" da Lei n° 10.520/02.

13 2 - Sem prejuizo das sangoes previstas no artigo 7°, “caput” da Lei n° 
10.520/02 a licitante vencedora do certame ficara sujeita, garantida a defesa previa, a multa diaria de 
0,35 % (zero virgula trinta e cinco por cento) ate o 5° (quinto) dia, e de 0,70 % (zero virgula setenta 
por cento) a partir do 6° (sexto) dia. por atraso injustificado na entrega dos produtos.

13.3 - Pela inexecugao total ou parcial do contrato, a Administragao podera 
garantida a defesa previa, aplicar £ Contratada as sangoes previstas no artigo 7°. “caput" da Lei n°
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10.520/02. alem de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos nao entregues.

13 4-0 valor da muita sera descontado no primeiro pagamento apos a sua 
imposigao, respondendo por ela os pagamentos futures e pela diferenga, se houver. Na hipotese 
prevista no item 13.1 podera ser executada judicialmente.

13.5 - As multas previstas nao tem carater compensatorio, mas sim, moratdrio. 
Consequentemente. o pagamento delas nao exime a Contratada da reparagao dos eventuais danos, 
perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha a acarretar a Administragao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO

As partes contratantes ficam obngadas a responder pelo cumprimento deste 
avengamento perante o Foro da Comarca de Ivaipora. Estado do Parana, com renuncia expressa a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RUBRICA ORQAMENTARIA

As despesas decorrentes da contratagao, objeto desta licitagao, correrao a conta
da dotagao especifica, a saber:

08.001.10.302.1001.2041.3.3.90.32.00.00- Red. 156 
08.001.10.302.1001.2041.3.3.90.32.00.00- Red. 157

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FRAUDE E DA CORRUPQAO

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por 
seus fornecedores e subcontratados. se admitida subcontratagao, o mais alto padrao de etica durante 
todo o process© de licitagao, de contratagao e de execugao do objeto contratual.

§1° - Para os propositos desta clausula, defmem-se as seguintes praticas:

a) “pratica corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a agao de servidor publico no 
processo de licitagao ou na execugao de contrato;
b) ‘ pratica fraudulenta": a falsificagao ou omissao dos fatos. com o objetivo de 
influenciar o processo de licitagao ou de execugao de contrato;
c) “pratica colusiva”: esquematizar ou estabelecer urn acordo entre dois ou mais 
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do drgao 
licitador, visando estabelecer pregos em niveis artificiais e n§o-competitivos;
d) "pratica coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou 
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua 
participagao em urn processo licitatdrio ou afetar a execugao do contrato.
e) “pratica obstrutiva" (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 
mspegoes ou fazer declaragoes falsas aos representantes do organism© financeiro 
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragao de alegagoes de 
pratica prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intengao seja impedir materialmente o 
exercicio do direito de o organism© financeiro multilateral promover inspegao.

§2° - Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sangao sobre uma 
empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefmidamente ou por prazo 
determinado, para a outorga de contratos fmanciados pelo organismo se, em qualquer momento, 
constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de urn agente, em praticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas. coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitagao ou da execugao urn
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contrato financiado pelo organismo.

§3° - Considerando os propositos das clausulas acima, o licitante vencedor, como 
condigao para a contratagao, devera concordar e autorizar que, na hipotese de o contrato vir a ser 
financiado. em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento 
ou reembolso, permitira que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execugao do contrato e todos os documentos, contas e registros 
relacionados a licitagao e a execugao do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSIQOES FINAIS

17.1 - 0 vencimento da validade da Ata de Registro de Pregos nao cessa a 
obngagao da CONTRATADA de cumpnr os termos contratuais assinados ate a data de vencimento 
da mesma

17.2 - A Admimstragao nao se obriga a utilizer a Ata de Registro de Pregos se 
durante a sua vigencia constatar que os pregos registrados estao superiores aos praticados no 
mercado, nas mesmas especificagoes e condigoes previstas na Ata de Registro de Pregos.

17.3 - A Administragao, ao seu exclusive criterio, podera, durante os ultimos 30 
(trinta) dias de vigencia da Ata de Registro de Prego, determinar a gradativa redugao ou aumento do 
fornecimento, ate a elaboragao de urn novo contrato.

17.4 - Todos os prazos constantes em cada termo contratual serao em dias 
uteis, salvo disposigao expressa em contrario e em sua contagem excluir-se-a o dia de inicio e 
incluir-se-a o dia do vencimento.

17.5 - A despesa com a contratagao correra a conta da Dotagao Orgamentaria 
vigente na epoca da emissao da Autorizagao de Fornecimento pela Divisao de Compras.

17.6 - Fazem parte integrants desta Ata, independentemente de transcrigao, as 
condigoes estabelecidas no Edital seus anexos e as normas contidas na Lei n° 8.666/93

Estando justas e contratadas. firmam a presente Ata, em 03 (tres) vias, perante as 
testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.

A .
Ariranha do Ivai-PR, 25jfre(julh 2017

/

DORIVAL^CARLOS DA SILVA - ME
DorivSFCarlos da Silva -Administrador 

Contratada

Augusto Aparp^ms Cicatto
Prefeito Mwriicipal 

Contratante \

Testemunhas: 1

Paulo Rtf$eiro Rosa
RG 10.780.164-2

Renan Luiz Tostes da Silva 
RG 10.361.756-1

TV
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RECOMENDACpAO ADMINISTRATIVA N. 0 4 / 2 0 1 8

TEMA: AQUISIQAO DE MEDICAMENTOS

DESTINATARIO: municIpios DA REGIAO GEPATRIA maringA

SUMULA DO TEMA: Medicamentos. Aquisi?ao. Metodo de Compra “A” a “Z". Impossibilidade. 

Pregos dos Medicamentos. ANVISA. Camara de Regulagao do Mercado de Medicamentos - CMED. 

Orgamentos Pregos Maximos de Medicamentos. PF - Prego de Fabrica e PMVG - Prego Maximo de 

Venda ao Governo. CAP - Coeficiente de Adequagao de Pregos. Desconto Minimo Obrigatorio. 

Menor Prego - Nota Parana. Principio da Eficiencia. Introdugao dessas Regras nos Editais de 

Licitagoes. Observagao e Introdugao na pratica ordinaria de aquisigao de medicamentos. Pregoeiro. 

Equipe de Licitagao. Expedigao de Portaria pelo Prefeito. Publicagao. Gestao redirecionada a 

concretizagao do Valor Publico.

O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA, por seu Promotor de Justiga que adiante 

subscreve, no uso de suas atribuigoes legais, com fundamento no artigo 129, II e IX (primeira parte) 

III da Constituigao Federal1, no artigo 26, incisos I, V, VI, VII e artigo 27, paragrafo unico, inciso IV da

I Constituigao Federal:
Art. 129. Sao fungoes institucionais do Ministerio Ptiblico:
II -zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Publicos e dos servigos de relevancia publica aos direitos assegurados nesta

Constituigao, promovendo as medidas necessarias a sua garantia.
IX -exercer outras fungoes que Ihe foram conferidas (...).
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Lei Federal n. 8.625/932 e no artigo 58, inciso VII da Lei Complementar Estadual n. 85/99; artigo 1° da 
Resolugao CNMP n. 164, de 28 de margo de 20173; e

CONSIDERANDO que o direito a saude esta inserido na Constituigao Federal como direito social 

fundamental (artigo 6°), reconhecendo a saude como direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante politicas sociais e economicas, que visem a redugao do risco de doenga e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitario as agoes e servigos para sua promogao, protegao e 

recuperagao (CF, artigo 196).

CONSIDERANDO que os recursos publicos nao sao infinitos e que os Gestores devem zelar pelo 

valor publico (os investimentos de recursos publicos devem visar um resultado em maior beneficio 

para a sociedade) ou seja, uma Gestao voltada para enfase em metas, processes, acompanhamento 

de resultados e que amplie um estilo de lideranga e gestao que contemplem a relagao entre 

qualidade, prego, beneficio e sacrificio, bonus e onus.

CONSIDERANDO que a ACACIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (www.anvisa.QOV.brL 

atraves de sua Camara de Regulagao do Mercado de Medicamentos - CMED, via Secretaria- 

Executiva, por meio de regulamentos, fixou Pregos Maximos de Medicamentos Por Principio Ativo. 

para Compras Publicas, destacando o Prego de Fabrica (PF) e Prego Maximo de Venda ao

2 Lei n. 8.625/93:
An. 26. No exerdcio de suas (lingoes, o Ministerio Publico podeni:
! - instaurar inqueritos civis ou outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes, e para instrui-los:
V - praiicar atos administrativos executorios, de carater preparatorio.
VI - dar publicidade dos procedimentos administrativos nao disciplinares que instaurar e das medidas adotadas.
VII - sugerir ao Poder competente a edigao de normas e a alteragao da legislagao em vigor, bem como a adogao de medidas 

propostas, destinadas a prevengao e controle da criminalidade.
Art. 27. Cabe ao Ministerio Publico exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituigoes Federal e Estadual, sempre 

que se cuidar de garantir-lhe o respeito:
1 - pelos poderes estaduais ou municipais.
Paragrafo unico. No exercicio das atribuigoes a que se refere este artigo, cabe ao Ministerio Publico, entre outras 

providencias:
IV - promover audiencias publicas e emitir relatorios, anual ou especiais, e recoinendagoes dirigidas aos orgaos e entidades 

mencionadas no caput deste artigo, requisitando ao destinatario sua divulgagao adequada c imediata, assim como 
resposta por escrito.

3 Art. PA recomendagao e instrumento de atuagao extrajudicial do Ministerio Publico por intermedio do qual este expoe, 
em ato formal, razoes faticas e juridicas sobre determinada questao, com o objetivo de persuadir o destinatario a praticar 
ou deixar de praticar determinados atos em beneficio da melhoria dos servigos publicos e de relevancia publica ou do 
respeito aos intcresses, direitos e bens defendidos pela instituigao, atuando, assim, como instrumento de prevengao de 
responsabilidade ou corregao de condutas.
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Governo (PMVG), destacando que a periodicidade de atualizagao dos pregos no site da ANVISA e 

ordinariamente mensal, a excegao de margo a maio quando a pagina nao sofre atualizagao em razao 

de manutengao face ao ajuste anual dos pregos dos medicamentos.

CONSIDERANDO que o acesso a referida informagao se da pelo site htto://portal.anvisa.Qov.br. na 

sequencia de link: ASSUNTOS > MEDICAMENTOS > CAMARA DE REGULAgAO DE 

MEDICAMENTOS - CMED > LISTA DE PREQOS > PREQOS MAXIMO DE MEDICAMENTOS PARA 
COMPRAS PUBLICAS > Versao PDF - XLS (atualizada anualmente).

CONSIDERANDO que para aquisigoes piiblicas de medicamentos existem em vigor dois tetos 

maximos de pregos: o Prego Fabrica - PF e o Prego Maximo de Venda ao Governo PMVG.

CONSIDERANDO que o Prego de Fabrica - PF e o teto do prego pelo qual um laboratorio ou 

distribuidor pode comercializar um medicamento no mercado brasileiro, ou seja, e o prego maximo 

permitido para venda a farmacias, drogarias e para entes da Administragao Publica.

CONSIDERANDO que o Prego Maximo de Venda ao Governo - PMVG e o resultado da aplicagao 
do Coeficiente de Adequagao de Pregos (CAP) sobre o Prego Fabrica - PF [PF*(1 - CAP)]. E que se 

trata do major prego permitido para venda do medicamento a entes da Administracao Publica.

Egregio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?

s1=000188594&base=baseMonocraticas) foi provocado pela industria farmaceutica, a qual, via 

Associagao, pretendeu reconhecimento de indevida intervengao estatal na atividade economica da 

Uniao ao estabelecer o Coeficiente de Adequacao de Precos - CAP, todavia, na decisao emanada 
no RMS 27418, Relator: Min. CELSO DE MELLO, julgado em 13.11.2014, publicado em Dje-231 

DIVULG 24/11/2014 PUBLIC 25, o STF, com apoio na tecnica da motivagao “per relationem", , 

acolheu manifestagao do MPF, negou provimento ao recurso ordinario e manteve a decisao antes 

exarada pelo Egregio STJ, ou seja, enlendeu que a regulagao economica do setor farmaceutico, via 

controle de prego pelo Estado, Anvisa, CMED, tern a finalidade de assegurar a implementagao de 

politica de acesso a medicamentos a populagao em geral, expressao da dignidade humana,

CONSIDERANDO que o
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conformadora de toda a atividade economica, com participagao do setor privado na realizagao de 
politicas pubiicas de acesso a saude e a vida.

CONSIDERANDO que, mais especificadamente, o CAP - Coeficiente de Adequagao de Pregos e 

urn desconto mi'nimo obrigatorio. incidente sobre o Prego de Fabrica - PF de alguns medicamentos4, 

nas compras realizadas pelos entes da Administragao Publica Direta e Indireta da Uniao, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. Foi criado com o principal objetivo de uniformizar o 

processo de compras pubiicas de medicamentos e tornar mais efetivo o acesso universal e igualitario, 

principio fundamental do Sistema Unico de Saude - SUS. Foi regulamentado pela Resolugao n. 3. de 
2 de margo de 20115.

CONSIDERANDO que estao obrigados a aplicar o CAP - Coeficiente de Adequagao de Pregos, 

qualquer pessoa jun'dica (distribuidoras, empresas produtoras de medicamentos, representantes, 

postos de medicamentos, unidades volantes, farmacias e droaarias) que deseje vender 

medicamentos, sobre os quais incida o CAP6, aos entes da Administragao Publica Direta ou Indireta 

da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios (http://portal.anvisa.aov.br/perauntas-e-respostas-

4 Vide Comunicado CMED n. 15, de 31 de agosto de 2017 e eventuais sucessores. Divulga o novo rol de produtos sobre 
os quais se deve aplicar o Coeficiente de Adequagao de Pregos (CAP). Identificados no sftio eletronico da Agencia 
Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA - htip:/7portal.anvisa.gov.bp'wps/portal/anvisa/posuso/regulacaodemercado, 
itens “legislagao" e “Comunicados - 20173”. Caminho: Pagina Inicial/Assuntos/Medicamentos/Camara de Regulagao do 
Mercado de Medicamentos (CMED)/Legislagao/Comunicados/. Sao 278 medicamentos. Inclusive os constantes do 
Programa de Componente Especializado da Assistencia Farmaceutica, sucessor do Programa Comonente de 
Medicamentos de Dispensagao Excepcional - Portaria n. 1.554, de 30.07.2013 que substituiu a Portaria n. 2.981, de 
26.11.2009; e ainda produtos que estejam ou venbam a ser incluidos no Programa Nacional de DST/AIDS.

5 Art. 1”. As distribuidoras, as empresas produtoras de medicamentos, os representantes, os postos de medicamentos, as 
unidades volantes, as farmacias e drogarias, deverao aplicar o Coeficiente de Adequagao de Prego - CAP ao prego dos 
produtos definidos no art. 2° desta Resolugao, sempre que realizarem vendas destinadas a entes da administragao publica 
direta e indireta da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.

§ 1° O CAP, previsto na Resolugao n. 2, de 5 de margo de 2004, e urn desconto minimo obrigatorio a ser aplicado sempre 
que forem realizadas vendas de medicamentos destinadas aos entes descritos no caput.

§ 2° A aplicagao do CAP sobre o Prego Fabrica - PF resultara no Prego Maximo de Venda ao Governo - PM VG.
§ 3U O CAP sera aplicado sobre o PF.

6 Vide Comunicado CMED n. 15, de 31 de agosto de 2017 e eventuais sucessores. Divulga o novo rol de produtos sobre 
os quais se deve aplicar o Coeficiente de Adequagao de Pregos (CAP). Identificados no sitio eletronico da Agencia 
Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA - lnip:.7portal.anvisn.i’ov.br/\vps/ponal/anvisn/posuso/reculacaodemercado. 
itens “legislagao” e “Comunicados - 20173”. Caminho: Pagina Inicial/Assuntos/Medicamentos/Camara de Regulagao do 
Mercado de Medicamentos (CMED)/Legislagao/Comunicadbs/. Sao 278 medicamentos. Inclusive os constantes do 
Programa de Componente Especializado da Assistencia Farmaceutica, sucessor do Programa Comonente de 
Medicamentos de Dispensagao Excepcional - Portaria n. 1.554, de 30.07.2013 que substituiu a Ponaria n. 2.981, de 
26.11.2009; e ainda produtos que estejam ou venham a ser incluidos no Programa Nacional de DST/AIDS.
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preco-cap)(Resolucoes CMED n. 4, de 18.12.2006; n. 04, de 7 de agosto de 2008 e n. 03, de 2 de 
margo de 2011).

CONSIDERANDO que e um desconto mi'nimo obrigatorio a ser aplicado sempre que forem realizadas 

vendas de medicamentos ao Governo. constantes do rol anexo ao Comunicado CMED 15/20177 e 

norma sucessora pu para atender ordem judicial, destacando que conforme o Comunicado CMED n. 

06/2017. o CAP que e atualizado anualmente, em vigor (2018), atualmente e de 19.28%®.

CONSIDERANDO que o CAP e calculado a partir da media da razao entre o indice do PIB per capita 

do Brasil e os indices do PIB per capita da Australia, Canada, Espanha, Estados Unidos, Franga, 

Grecia, Italia, Nova Zelandia, Portugal, ponderada pelo PIB. Este indice e extraido do Relatorio do 
fndice de Desenvolvimento Humano - IDH das Nagdes Unidas e e atualizado anualmente.

CONSIDERANDO que as farmacias e drogarias, ao realizarem vendas a entes da Administragao 

Publica, tambem deverao respeitar o limite do Prego Fabricante - PF conforme Orientagao 

Interpretative n. 2, de 2006, ou o Prego Maximo de Venda ao Governo - PMVG nos casos de 

obrigatoriedade de aplicagao do Coeficiente de Adequagao de Prego - CAP.

CONSIDERANDO que o PMVG e calculado a partir da seguinte formula: PMVG = PF (1 - CAP), onde 

PMVG se trata do Prego Maximo de Venda ao Governo, o PF se trata do Prego de Fabrica e o CAP 

se trata do Coeficiente de Adequagao de Prego.

7 Vide Comunicado CMED n. 15, de 31 de agosto de 2017 e eventuais sucessores. Divtilga o novo rol de produtos sobre 
os quais se deve aplicar o Coeficiente de Adequagao de Preqos (CAP). Identificados no silio eletronico da Agencia 
Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANViSA - hnp://poi tal..'iiivisa,gov.br/wps/portal/anvisa/posiiso/regulacaodemercado. 
itens “legislagao” e "Conuinicados - 20173”. Caminho: Pagina Inicial/Assuntos/Medicamentos/Camara de Regulagao do 
Mercado de Medicamentos (CMED)/Legislagao/Comunicados/. Sao 278 medicamentos. Inclusive os constantes do 
Programa de Componente Especializado da Assistencia Farmaceutica, sucessor do Programa Comonente de 
Medicamentos de Dispensagao Excepcional - Portaria n. 1.554, de 30.07.2013 que substituiu a Portaria n. 2.981, de 
2G. 11.2009; e ainda produtos que estejam on venham a ser incluidos no Programa Nacional dc DST/AIDS.

0 A Secretaria-Executiva da Camara de Regulagao do Mercado de Medicamentos - CMED, com fulcro no disposto no
inciso XIII do artigo 12 da Resoluqao CMED n. 3, de 29 de julho de 2003, expede o presente Comunicado:

1 - O Coeficiente de Adequagao de Pregos - CAP fica definido em 19.28% (dezenove vfrgula vinte e oito por cento), de
acordo com a formula descrita no item 3 do Anexo 1 da Resolugao CMED n. 3, de 2 de margo de 2011, conforme
planilha de calculo constante do Anexo deste Comunicado.
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CONSIDERANDO que o PMC se trata do Prego Maximo ao Consumidor, tratando-se daquele 

praticado pelas farmacias e Drogarias, permitido para venda ao consumidor e inclui os impostos 

incidentes. Entrementes, as farmacias e drogarias. ao realizarem vendas aos entes da Administragao 

Publica. deverao respeitar o limite do Prego do Fabricante ou o Prego Maximo de Venda ao Governo 

- PMVG nos casos de obrigatoriedade do CAP - Coeficiente de Adequagao de Prego.

CONSIDERANDO que no calculo do PMVG, os tributes incidentes sobre medicamentos sao o 

PIS/CONFINS e ICMS. Que os PF - Pregos de Fabrica divulaados pela CMED ja consideram 

desoneracoes de PIS/COFINS, de acordo com a lei n. 10.147/00, todavia, em relagao ao ICMS. as 

desoneragoes deste imposto devem ser observadas nos convenios do Conselho Nacional de Politica

Fazendaria - CONFAZ, responsavel por promover a celebragao de convenios, para efeito de 

concessao ou revogagao de isengoes, incentives e beneficios fiscais.

CONSIDERANDO que ouando o medicamento nao tern isengao de tributos. o calculo do PMVG deve 

se dar aplicando-se o CAP sobre o prego fabrica com os impostos correspondentes. E ouando tern 

isengao de tributos para compra publica. o PMVG deve ser calculado aplicando-se o CAP sobre o 

prego fabrica livre de impostos.

CONSIDERANDO que, sobre o ICMS, o artigo 155 da Constituigao Federal estabelece que em 

relagao as operagoes e prestagoes que destinem bens e servigos a consumidor final localizado em 

outro Estado, adotar-se-a a aliquota interna do Estado de origem, quando o destinatario nao for 

contribuinte, ou seja, e o caso da Administragao Publica. que e ‘consumidora’ do medicamento e nao 

contribuinte. De forma que, caso a operagao nao seja isenta de ICMS, em vendas para a 

Administragao Publica, a aliquota a ser observada e a aliquota interna do Estado onde se encontra a 

empresa responsavel pela venda dos produtos, seja distribuidor ou industria (em casos de compras 
diretas da empresa produtora).

CONSIDERANDO que oara os medicamentos isentos do ICMS. identificados nos Convenios do 

CONFAZ (www.confaz.fazenda.gov.br), a aliquota incidente devera ser 0 (zero) %. De forma que, se 

alem do medicamento estar relacionado nos Convenios do CONFAZ. tambem for alcangado oelo 

CAP, o calculo do PMVG sera realizado considerando o Prego Fabrica desonerado de ICMS.
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CONSIDERANDO que para os medicamentos constantes nos demais convenios relacionados ao 

setor farmaceutico no ambito do CONFAZ. citando como os principals, Convenios: ICMS 76/94; ICMS 

162/94; ICMS 95/1998; ICMS 01/1999; ICMS 140/2001; ICMS 10/2002; ICMS 87/2002; ICMS 

21/20103; ICMS 56/2005; ICMS 34/2006; ICMS 161/2006 e ICMS 17/2007, dentre outros, o Prego 

Fabrica - PF e o Prego Maximo de Venda ao Governo - PMVG devem ser calculados aplicando-se 
a desoneragao do imposto.

CONSIDERANDO o quanto dispoe o Decreto n. 7.871/2017 que estabelece o RICMS/PR, 

especialmente em seu Anexo 5, itens 73 e 126 quanto as hipoteses de isengao de ICMS nas 

operagoes realizadas com os farmacos e medicamentos la relacionados que se destinem a orgaos da 

administragao publica direta e indireta federal, estadual e municipal e as fundagoes publicas 

(http://www.fazenda.Dr.aov.br/arQuivos/File/Leaislacao/RICMS2017.Ddf1 (pagina digitalizada do 
arquivo n. 777 - item 73; pagina digitalizada do arquivo n. 876 - item 126).

CONSIDERANDO ser importante que o edital de licitagao mencione expressamente a obrigatoriedade 

de aplicagao do coeficiente de adequagao de pregos - CAP, nos casos em que a regulamentagao 

da CMED o exigir9, ou seja, para aquisigao de medicamentos que esteiam inclufdos no rol de 

produtos em cujos pregos serao aolicados o Coeficiente de Adequagao de Pregos e os que devem 

ser adquiridos por forga de decisao judicial; e que, em todo caso, a ausencia dessa ressalva, nao 

desobriga a empresa vencedora do certame a respeitar a legislagao, sob pena de responder 

administrativamente, nos termos do art. 8° da Lei n. 10.742, de 6 de outubro de 2003.

CONSIDERANDO que eventuais duvidas dos Gestores sobre o tema poderao ser dirimidas via 
contato por e-mail ao cap.cmed@anvisa.aov.br e que a legislagao referente ao CAP esta dispom'vel 

em link proprio do site http .//portal, an visa .gov, br/perauntas-e-respostas-preco-cap.

9 Vide Comunicado CMED n. 15, de 31 de agosio de 2017 e eventuais sucessores. Divulga o novo rol de produtos sobre 
os quais se deve aplicar o Coeficiente de Adequagao de Pregos (CAP). Identificados no sitio eletronico da Agenda 
Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANV1SA - litip:/7portal.anvisa.t’ov.hr/wps/portal/anvisa/po.suso/regulacaodemercado. 
itens “legislagao” e “Comunicados - 20173”. Caminho: Pagina Inicial/Assuntos/Medicamentos/Camara de Regulagao do 
Mercado de Medicamentos (CMED)/Legislagao/Comunicados/. Sao 278 medicamentos. Inclusive os constantes do 
Programa de Componente Especializado da Assistencia Farmaceutica, sucessor do Programa Comonente de 
Medicamentos de Dispensagao Excepcional - Portaria n. 1.554, de 30.07.2013 que substituiu a Portaria n. 2.981, de 
26.11.2009; c ainda produtos que cstejam ou venham a ser incluidos no Programa Nacional de DST/AIDS.
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CONSIDERANDO que eventual negativa da empresa na aplicagao do CAP, nos casos previstos em 

lei, deve ser encaminhado mediante representagao a Secretaria-Executiva da Camara de Regulagao 

do Mercado de Medicamentos - CMED, no enderego sito SIA TRECHO 5 - Area Especial 57 - Bloco:

3° andar - CEP 71.205-050, Brasilia/DF (Correios) ou via correio eletronico no e-mail 

cap.cmed@anvisa.aov.br (necessario digitalizar e encaminhar junto os documentos abaixo 

destacados) bem como ao Ministerio Publico, fazendo-se acompanhar da copia da ata de registro de 

pregos ou documento equivalente, onde conste o produto adquirido, o numero do registro na ANVISA, 

apresentagao, identificagao do fornecedor, prego previsto para aquisigao e prego obtido no certame 

(i), copia da decisao judicial (quando for o caso), copia das propostas apresentadas por cada uma 

das empresas participantes da licitagao (ii), copia de nota fiscal (iii), havendo recusa em cotar pregos 

PMVG, deverao ser encaminhadas alem dos documentos antes mencionados, a solicitagao de 

cotagao do orgao responsavel pela aquisigao pretendida e, se houver, a recusa do fornecedor em 

cotar pregos tendo como base o PMVG (iv), copia de documento que comprove a existencia de 

contrato que verse sobre a concessao de direitos exclusivos sobre a venda firmado entre a empresa 
produtora de medicamentos e distribuidora, se houver (vi) e qualquer outro documento que o 

denunciante julgar conveniente (vii).

E

CONSIDERANDO que nos casos em que nao for aplicado o PMVG em razao do medicamento nao 

constar da sigla CAP ou nao estar incluida no rol assim identificado pelo CMED, a Administragao 

Publica devera usar como teto maximo nas suas aquisigoes, a referencia indicada como Prego de 
Fabrica - PF;

CONSIDERANDO que, diante da possibilidade de que em alguns casos o prego praticado no 

mercado privado podera ser inferior ao preco divulaado na tabela CMED: importante que, para

garantia do valor publico e do principio da eficiencia, em todos os casos, sempre, a Prefeitura 

Municipal ou o ente Gestor devera imprescindivelmente proceder pesquisa de pregos previa a 

licitagao, inclusive utilizando-se da fonte de pesquisa http://menorpreco.notaparana.pr.gov.br. 

atentando-se para o quanto dispoe a Lei Estadual n. 19.476/2018, fazendo-o tudo de forma 

documentada com indicagao das fontes, tal como antes ja referenciado na Recomendagao Gepatria 

Maringa n. 03/2018, antes encaminhada.
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CONSIDERANDO que o metodo de aquisigao de medicamentos por lote em lista fechada de "A" a “Z" 

nao contempla a especificapao dos medicamentos que a Administrapao Publica deseja adquirir, bem 

como o seu quantitative, mas apenas o limite do valor maximo total das aquisipoes, circunstancia 

que impede ou dificulta a aferipao objetiva do que seria a melhor proposta e ainda limita o 

numero de eventuais participantes do process© licitatorio, justamente em razao da m'tida 

inseguranpa gerada pelo excessive alargamento do objeto do contrato que sera firmado (Lei 8.666/93, 
artigo 14 combinado com artigo 15°, § 7°, inciso I e II);

EXPEDE-SE a presente RECOMENDAQAO ADMINISTRATIVA aos Gestores Municipals (Prefeitos), 

procuradores juridicos, pregoeiros, equipe de licitapao e demais servidores cooperadores e ainda 

controlador interne, a fim de que, no campo de suas atribuipoes, considerando as diretrizes aqui 
mensuradas, OBSERVEM e EFETIVAMENTE APLIQUEM referidas diretrizes, INCLUSIVE:

DA NAO UTILIZAQAO DA TECNICA DE COMPRA POR LOTE EM LISTA FECHADA DE “A” a "Z”.

P R I M E I R O - Nas licitapoes/pregoes para aquisipao de medicamentos, o Municipio nao de 

utilizara do metodo de compra por lote em lista fechada de “A" a “Z” ou qualquer outro metodo de 

aquisipao que nao contemple a especificapao dos medicamentos que a Administrapao Publica deseja 

adquirir, bem como o seu quantitative que privilegia apenas o limite do valor maximo total das 

aquisipoes, haja vista que tal metodo de aquisipao impede ou dificulta a aferipao objetiva do que seria 

a melhor proposta e ainda limita o numero de participantes do processo licitatorio em razao do 

indevido alargamento do objeto do contrato, al6m de ferir as disposipoes do art. 14 ‘caput’ e artigo 15, 
§ 7°, incisos I e II, ambos da Lei n. 8.I666/93.

REMUME - Relapao Municipal de Medicamentos

SEGUNDO-O MUNICIPIO devera implementar gestao organizada e eficiente no que se refere 

a identificar mes a mes quais sao os medicamentos corriqueiramente dispensados em favor de seus 

cidadaos atraves de sua (s) unidade (s) de saiide (Farmacia Basica e/ou Unidade de Pronto 

Atendimento - UPA, dentre outras). Par tanto, devera organizar a sua Relapao Municipal de 

Medicamentos - REMUME (artigo 19-P da Lei n. 12.401/2011,0), inclusive podendo levar em conta a

10 Art. 19-P. Na falta de protocolo clfnico ou de diretriz terapeutica, a dispensapao sera realizada:
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base do RENAME (Relapao Nacional de Medicamentos - artigo 2°, inciso VII da Resolugao n. 338, de 
06 de maio de 200411 e Portaria GM n. 3.916, de 30.10.199812) atraves de um documento formal 

subscrito pelo Secretario Municipal de Saiide e, pelo menos, outros dois servidores da area de 
saude (preferencialmente um Medico e um Enfermeiro).

Paragrafo Primeiro - Essa comissao sera nomeada pelo Prefeito atraves de ato administrative - 
Portaria/Decreto.

Paragrafo Segundo - Essa comissao criara um metodo de levantamento de dados internos (que 

sera exposta na parte inicial do REMUME) que Ihes permita fundamentar a razao pela qual, em 

esoecie e auantidade. nomearam os medicamentos integrantes de referida lista, cujo teor, em 
documento formal, devera ser reavaliado ou ratificado a cada tres (3) meses.

Paragrafo Terceiro - O REMUME devera: i) - ser subscrito pela Comissao Nomeada e pelo 

Prefeito); ii) - encaminhado via ao Conselho Municipal de Saude (que podera sugerir inclusao ou 

exclusao de medicamentos, cuja decisao final cabera a equipe nomeada); iii) - publicado no orgao 

oficial do Municipio; iv) - ser inserido no site da Prefeitura Municipal junto a aba da Secretaria 
Municipal de Saude, com a nomenclatura REMUME - Relagao Municipal de Medicamentos; v) - 

comunicado ao Controle Interne para que verifique se atendeu aos termos dessa Recomendagao e 

da legislagao antes mencionada; vi) - encaminhado a Equipe de Licitagao e Pregoeiro, que por sua 

vez, ficara vinculado a ele para base de identificagao e quantificagao dos farmacos, nao Ihes sendo 

permitido incluir quaisquer outros, ressalvando documento formal justificado antecedente, 

documentado pela propria equipe responsavel pela formulagao do REMUME (art. 14, “caput’ e art. 15, 
§ 7°, incisos I e II, ambos da Lei n. 8.666/9313.

(...)
Ill - no ambito de cada municipio, deforma suplementar, com base nas relagoes de medicamentos institmdas 

pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento sera pactuada no Conselho 
Municipal de Saude.

11 An. 2°. A Politica Nacional de Assistencia Farmaceutica deve englobar os seguintes eixos estrategicos:
(...)
VII - utilizagao da Relagao Nacional de Medicamemos Essenciais (RENAME), amalizada periodicamente, 

como instrumento racionalizador das agoes no ambito da assistencia farmaceutica.
12 Art. 1°. Aprovar a Politica Nacional de Medicamentos, cuja Integra consta do anexo desta Ponaria.
13 Art. 14. nenhuma compra sera feita sem a adequada caracterizagao de seu objeto e indicagao dos recursos 

orgamentarios para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quern Ihe tiverdado
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DA INCLUSAO NO EDITAL DE LICITAQAO

TERCEIRO - Em todas as aquisigoes de medicamentos realizadas pelo Municfpio, o ente devera 

INCLUIR no Edital de Licitagao/Pregao, as referencias e condigoes constantes desta Recomendagao 

(nao a recomendagao em si, mas seu teor).

DO PREQO DE FABRICA (PF) E PREQO MAXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG) 

Inclusive Medicamentos Adquiridos por Forga de Decisao Judicial

QUARTO- Nas aquisigoes publicas de medicamentos, o Municfpio devera observar 

preliminarmente dois tetos maximos de oregos11: o Prego Fabrica - PF e o Prego Maximo de 
Venda ao Governo - PMVG (este, para os medicamentos constantes da lista CMED, referenciada no 

corpo desta Recomendagao sobre os quais incida o CAP15), bem como, em qualquer caso. 

independentemente de estar incluido na lista do CAP, aqueles medicamentos adquiridos por forga de

decisao judicial), destacando que referido procedimento e condigao e aplicado para qualquer pessoa 

jun'dica que deseje vender medicamentos para o Municfpio, inclusive farmacias e drogarias.

PESQUISA ADICIONAL ‘MENOR PREQO NOTA PARANA’

causa.
Art. 15. As compras, sempre que possivel, deverao:

§ 7° nas compras deverao ser observadas, ainda:
I - a especificagao completa do bem a ser adquirido sem indicagao da marca;
II - a definigao das unidades e quantidades a serem adquiridas em fungao do consume e utilizagao provaveis,

cuja estimativa sera obtida, sempre que possivel, mediante adequadas tecnicas quantitativas de estimagao.
14 silo hup://ponal.an visa, gov.br. na sequencia de link: ASSUNTOS > MEDICAMENTOS > CAMARA DE REGULAQAO 
DE MEDICAMENTOS - CMED > LISTA DE PREQOS > PREQOS MAXIMO DE MEDICAMENTOS PARA COMPRAS 
PUBLICAS > Versao PDF - XLS (atualizada anualmente).
15 Vide Comunicado CMED n. 15, de 31 de agosto de 2017 e eventuais sucessores. Divulga o novo rol de produtos sobre 

os quais se deve aplicar o Coeficiente de Adequagao de Pregos (CAP). Identificados no sitio eletronico da Agencia 
Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVIS A - littp://portal.anvisa.uov.br/wps/portal/anvisa/posuso/regulacaodemercado. 
itens “legislagao” e "Comunicados-20173”. Caminho: Pagina Inicial/Assuntos/Medicamentos/Camara de Regulagao do 
Mercado de Medicamentos (CMED)/Legislagao/Comunicados/. Sao 278 medicamentos. Inclusive os constantes do 
Programa de Componente Especializado da Assistencia Farmaceutica, sucessor do Programa Comonente de 
Medicamentos de Dispensagao Excepcional - Portaria n. 1.554, de 30.07.2013 que substituiu a Portaria n. 2.981, de 
26.11.2009; e ainda produtos que estejam ou venham a ser incluidos no Programa Nacional de DST/AIDS.
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Q U I N T O - Para entregar densidade no valor publico do investimento, para alem de observar as 

referencias de teto de prego maximo ditado nos itens anteriores; diante da possibilidade de que 

em alauns casos o prego oraticado no mercado privado podera ser inferior ao prego divulgado na

tabela CMED. devera o Municipio, em todos os casos, sempre, imprescindivelmente proceder 

tambbm pesquisa de pregos previa a licitagao, inclusive (sem prejui'zo de outras fontes) utilizando-se 

da fonte de pesquisa http://menorpreco.notaparana.pr.aov.br. atentando-se para o quanto dispoe a 

Lei Estadual n, 19.476/2018, fazendo tudo de forma documentada/arquivada com indicagao e prova 

das fontes pesquisadas.

ISENQAO DE IMPOSTOS

SEXTO- Para os medicamentos constantes nos demais convenios relacionados ao setor

farmaceutico no ambito do CONFAZ. citando como os principals, Convenios: ICMS 76/94; ICMS 

162/94; ICMS 95/1998; ICMS 01/1999; ICMS 140/2001; ICMS 10/2002; ICMS 87/2002; ICMS 

21/20103; ICMS 56/2005; ICMS 34/2006; ICMS 161/2006 e ICMS 17/2007; no ambito do Estado do 

Parana, o Decreto n. 7.871/2017 que estabelece o RICMS/PR, especialmente em seu Anexo 5, 

itens 73 e 12616, DEVE O MUNICIPIO, em relagao ao Prego Fabrica - PF e o Prego Maximo de 

Venda ao Governo - PMVG, APLICAR a desoneragao do imposto.

RESISTENCIA DE EMPRESAS NA APLICAQAO DO DESCONTO

S E T I M O - Eventual negativa da empresa na aplicagao do CAP, nos casos previstos em lei, deve 

ser encaminhado mediante representagao a Secretaria-Executiva da Camara de Regulagao do 

Mercado de Medicamentos - CMED, no enderego sito SIA TRECHO 5 - Area Especial 57 - Bloco: E 

- 3° andar - CEP 71.205-050, Brasilia/DF (Correios) ou via correio eletronico no e-mail 

cap.cmed@anvisa.Qov.br (necessario digitalizar e encaminhar junto os documentos abaixo 

destacados) bem como ao Ministerio Publico da comarca de seu municipio. fazendo-se acompanhar 

dos documentos referenciados no corpo desta Recomendagao, importando a renovagao do 

procedimento licitatorio.

16 (http://www.fazenda.pr.aov.br/arQuivos/File/Leqislacao/RICMS2017.pd0 (pagina digitalizada do arquivo n. 777 

- item 73; pagina digitalizada do arquivo n. 876 - item 126).

Grupo Especializado na Protegao ao Patrimonio Publico e no Combate a Improbidade Administrativa
GEPATRIA (Regido de Maringd)

Avenida Cerro Azul, n. 65 - Ao lado da Caixa Economica Federal, proximo a Camara de Vereadores 
Maringd/PR - CEP. 87010-000 - Tel. 3222-7621 - aepatriu.marinaa(a>mpprmp.br

12

U

http://menorpreco.notaparana.pr.aov.br
mailto:cap.cmed@anvisa.Qov.br
http://www.fazenda.pr.aov.br/arQuivos/File/Leqislacao/RICMS2017.pd0


Gnipo Especializado na Protegno ao Patrimdnio Publico e no 
Combnte a hnprobidade Administration (GEPATRIA) da Regido de Maringd

EDIQAO DE PORTARIA/DECRETO

O I T A V O - Para garantia do valor publico na gestao dos recursos no investimento da aquisigao dos 

medicamentos; para prevenir responsabilidade do ordenador das despesas, o Gestor (Prefeito) 

emitira Portaria ou Decreto denotando acolhimento e introdugao do teor desta Recomendagao no 

ambito da Administracao Publica Municipal, bem como no objetivo de cumprir o proposito da clausula 
segunda e seus paragrafos.

Paragrafo Unico - Quanto ao conteudo desta Recomendagao e a Portaria a ser expedida pelo 

Prefeito, serao cientificados formalmente os servidores em relagao as quais ela e destinada: o 

pregoeiro, equipe de apoio, presidente da equipe de licitagao e demais integrantes, 

procuradoria juridica, controladoria interna, secretario municipal de saude), colhendo deles 

recibo (com identiflcagao do nome, RG e fungao - assinatura) e em seguida serao publicadas no 

orgao oficial e mantidas nos anais do site da Prefeitura Municipal, bem como encaminhado copia ao 
Gepatria Maringa no enderego eletronico Qeoatria.marinaa@mppr.mp.br.

PRESTAQAO DE CONTAS

N 0 N 0 - E como forma preventiva e proativa de interagao administrativa entre o Ministerio Publico e 

a Administragao Publica Municipal, EXPEDE-SE este documento denominado RECOMENDAGAO, 

contendo 16 (dezesseis) paginas, a qual devera ser lida, refletida e implementada formalmente. 
doravante, como rotina na sua forma de Gestao, importando implement^-la no prazo de 60

(SESSENTA) DIAS CORRIDOS, prestando contas no mesmo prazo.

CONSIDERAQOES GERAIS

Eventual inobservancia dos parametros fixados nesta Recomendagao no trato das licitagoes levadas 
a cabo pela Administragao; a negligencia ou omissao na expedigao de Portaria/Decreto na forma 

recomendada, podera resultar em averiguagao preliminar e pontual nos procedimentos licitatorios de 

aquisigao de medicamentos, e se detectado falta aos principios da administragao publica, resultara 

em manejo judicial (responsabilidade por ato de improbidade administrativa, ressarcimento, obrigagao
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de fazer/nao fazer com multa e responsabilidade criminal) para responsabilizagao dos destinatarios 

desta Recomendagao.

Observando, emitindo e colocando em pr^tica a Portaria/Decreto, o Prefeito e demais servidores se 

tornarao escusaveis e reforgarao os lagos de cooperagao preventiva entre as instituigoes, esvaziando 

necessidade de atuagao demandista e realgando o 'valor publico’ na aplicagao dos recursos publicos.

MARINGA (PR), 29 de AGOSTO de 2018.

NIVALDO BAZOTI
Promotor de Justiga - Gepatria Maringa
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GEPATRIA - Coordenagao da Regido de Maringti

Recomendagao Administrativa Gepatria Maringa n. 04/2018

-ADITAMENTO

Tema: Aquisigao de Medicamentos

Objeto: Aditamento

Destinatarios: Municipios da Regiao Gepatria Maringa

SUMULA: Recomendagao Administrativa n. 04/2018 - AQUISIQAO DE MEDICAMENTOS. Documento ja 
encaminhado aos municipios da Regiao Gepatria Maringa no segundo semestre de 2018. Revisao Parcial e 
Pontual de referida Recomendapao. Expedigao de Aditamento pelo Gepatria em 09.04.2019. Comunicapao aos 
Municipios. Inclusao do BPS como fonte obrigatoria de pesquisa. Manutenpao do 'Nota Parana' como fonte de 
pesquisa cumulativa. Desobrigapao do CMED. Impossibilidade de pesquisa na fonte da Associapao Brasileira do 
Comercio Farmaceutico e fontes similares. Introdupao no Edital sobre a desonerapao do ICMS. Ratificapao 
quanto a impossibilidade do modelo de aquisipao por lote ou 'a' a ‘z'. Utilizapao do Pregao Eletronico como 
modalidade para aquisipao de medicamentos. Estudo de viabilizapao com planejamento, termo de referenda e 
sua introdupao tern termo razoavel. Necessidade de justificapao devidamente motivada de sua nao utilizapao no 
corpo do procedimento administrative. Incentive aos Municipios para sinergia entre si no sentido de gestionar via 
Associapao dos Municipios e Regional de Saude para ampliar rol de medicamentos adquiridos via Consbrcio 
Parana Saude . Remessa do Aditamento. Fixapao de prazo para prestapao de contas.

O TEMA

1. CONSIDERANDO ter side encaminhado aos municipios integrantes das comarcas/foros 

regionais da Regiao Gepatria Maringa, no segundo semestre de 2018, a Recomendagao 

Administrativa n. 04/2018, tratando do tema: ' AQUISigAO DE MEDICAMENTOS”.
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Ministerio publico GEPATRi^
do Esiado do Eamnd Crupo EipvciafajAdo ns ProUgio ao

Improbidada Admlnittrabva

GEPATRIA - Coordemgao da Regiao de Maringd

RESUMO/RETRQSPECTQ

2. CONSIDERANDO que referida Recomendagao destacou:

2.1 - a obrigagao de fazer ou nao fazer no sentido de nao utilizar a tdcnica de compra por lote 

em lista fechada de "a” a “z” (clausula primeira);

2.2 - a formalizagao da REMUME (Relagao Municipal de Medicamentos) por equipe 

nominalmente identificada e indicada mediante Decreto do Executive (clausula segunda);

2.3 - necessidade de previo orgamento em fontes fidedignas para fixagao de prego maximo dos 

medicamentos nos procedimentos administrativos de aquisigao pelos entes publicos, inclusive as 

seguintes fontes (sem exclusao de outrosl:
2.3.1 pesquisa na Camara de Regulagao de Medicamentos - 

(http://Dortal.anvisa.Qov.br>assuntos>medicamentos>camara de regulagao de 

medicamentos - cmed>lista de pregos>pregos maximos de medicamentos para compras 

publicas)(clausulas quarta, sexta e setima).

2.3.2 - pesquisa no Menor Prego Nota Parana (http.7/menorpreco.notaparana.pr.aov.br) 
(clausula quinta).

2.4 - prestagao de contas ao Gepatria Maringa em tempo certo (clausulas oitava e nova)

CMED

DO BANCO DE PRE^OS EM SAUDE - BPS
3. CONSIDERANDO que o artigo 15, inciso V da Lei n. 8.666/93 denota que as compras, 

sempre que possiveis, deverao balizar-se pelos pregos praticados no ambito dos orgaos e das 

entidades da Administragao Publica.

3.1 CONSIDERANDO que a Instrugao Normativa da Secretaria de Logfstica e Tecnologia da 

Informagao do Ministerio do Planeiamento. Orgamento e Gestao (IN SLTI/MPOG) n. 5/2014, que 

dispoe sobre o procedimento administrative para a realizagao de pesquisa de pregos, elenca, 

como urn dos parametros prioritarios para realizagao dessa pesquisa, as contratagoes similares 

de outros entes publicos, em execugao ou conclufdos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a 

data da pesquisa de prego.
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3.2 CONSIDERANDO que ha no ambito das compras publicas de medicamentos, um importante 

banco de informaqoes para a pesquisa de prepo: BANCO DE PREQOS EM SAUDE - BPS, 

criado pelo Ministerio da Saude e dispomvel em: <http://bps.saude.gov.br/loain.jsf>.

3.3 CONSIDERANDO que referido portal eletronico foi criado a partir de quatro objetivos 

prioritarios (<http://portalms.saude.QOv.br/Qestao-do-sus/economia-da-saude/banco-de-precos- 

em-saude>), a saber: 1) atuar como ferramenta de acompanhamento do comportamento dos prepos 

no mercado de medicamentos e produtos para a saude; 2) - fornecer subsidies ao gestor publico 

para tomada de decisao; 3) - aumentar a transparencia e visibilidade, no que se refere a utilizapao 

dos recursos do SUS para a aquisipao de medicamentos e produtos para a saude; 4) - disponibilizar 

dados que possam subsidiar o controle social quanto aos gatos publicos em saude.

3.4 CONSIDERANDO que a alimentapao do BPS passou a ser obrigatoria a partir de 2017, quando 

publicada a Resolupao 18 da Comissao Intergestores Tripartite - CIT, seja pelos estados, 

municipios e mesmo o Distrito Federal, quando da realizapao da licitapao para a aquisipao de 

medicamentos.

3.5 CONSIDERANDO que a jurisprudencia do TCU e pacifica no sentido de que a pesquisa de 

prepos para elaborapao do orpamento estimative da licitapao nao deve se restringir a cotapoes 
realizadas com potenciais fornecedores, uma vez que, para atender o disposto na Lei n. 8.666/93, as 

compras pubicas devem balizar-se pelos prepos praticados no ambito dos orgaos e das entidades da 

Administrapao Publica (Acordao 247/2017-TCU-Plenario, voto do Ministro Relator Walton Alencar 

Rodrigues).

3.6 CONSIDERANDO as informapoes presentes no BPS, os relatorios de pesquisa de prepos 

gerados nesse sistema informam outros dados, alem do prepo, que podem ser considerados na 

pesquisa, como a quantidade adquirida e o local. E que os dados sao compilados anualmente e 

disponibilizados no portal do Ministerio da Saude (http://portalms.saude.aov.br/aestao-do- 

sus/economia-da-saude/banco-de-precos-em-saude/bases-anuais-compiladas).

3.7 CONSIDERANDO que no caso de registro de prepos, revela-se importante destacar que, 

conforme dispde ao artigo 9°, inciso XI do Decreto n. 7.892/2013, o edital de licitapao deve
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contemplar a realizagao periodica de pesquisa de mercado para comprovaqao da vantajosidade. Se 

ocorrer de o prego registrado se tornar superior ao de mercado, importa ao drgao gerenciador 

convocar os fornecedores para negociarem a redugao dos pregos aos valores praticados no mercado 
(art. 18, caput do mesmo Decreto),

3.8 CONSIDERANDO ser importante ressaltar a relevancia de se considerar a quantidade a ser 

adquirida para a realizagao de uma pesquisa de pregos. Assim, deve-se, sempre que possivel, buscar 

compras em quantidades semelhantes e/ou considerar a possivel economia de escala em aquisigoes 

pesquisadas no BPS. De forma que, alem do prego, podem ser considerados na pesquisa, 

indicatives como quantidade adquirida, e local e periodo.

DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO e SIMILARES

4. CONSIDERANDO que as tabelas elaboradas por representantes do mercado farmaceutico, como, 

por exemplo, as tabelas da Associagao Brasileira do Comercio Farmaceutico - Abcfarma e 

Brasindice, nao sao fontes adequadas para uma pesquisa de pregos no ambito das compras publicas, 

pois essas tabelas consignam valores maximos para aquisigao, no varejo, por consumidor final. Essa 

circunstancia nao se adequa as grandes aquisigoes do setor publico, haja vista o efeito da economia 

de escala sobre os pregos (Acordaos 2.901/2016-Plenario, Ministro Redator Benjamin Zymler; 

5.810/2017-2° Camara, Ministra Relatora Ana Arraes; 1.049/2004-Primeira Camara).

DO CMED - CAMARA DE REGULAgAO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS.

5. CONSIDERANDO a indicagao testificada por Auditoria Operacional realizada pelo Tribunal de 

Contas da Uniao1 dando conta de que os pregos da tabela CMED sao significativamente superiores 

aos praticados em compras pubicas, e em sua maioria, muito superiores ao praticado no varejo, 

tratando-se de fonte precaria para consulta (TCU, Acordaos 2.150/2015-TCU-Plenario, Ministro 

Relator Bruno Dantas, e 3.016/2012-TCU-Plenario, Ministro Relator Walton Alencar Rodrigues).

5.1 CONSIDERANDO que os pregos indicados na tabela do CMED nao sao elaborados para refletir 

os valores de mercado, mas, sim, com o objetivo de regular os pregos de medicamentos no Brasil.

1 Vide Manual de Oricntagdes para aquisigoes publicas de medicamentos, item 7 do SUMArIO, paginas 89 a 
99 do referido manual; in <https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/orientacoes-para-aquisicoes-publicas- 
de-medicamenios.htm>
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Assim, a aquisigao de medicamentos, ainda que inferior ao constante das tabelas CMED, se 

considerada como unica fonte de pesquisa, ainda assim pode significar prego maior do que o 

praticado no mercado, podendo ensejar a responsabilidade do agente causador do prejuizo.

5.2 CONSIDERANDO que, conforme o caso, o PMVG representa urn teto de pregos cuja fonte de 

pesquisa nao pode ser solitaria, pois que, se o fizer, o ente publico tera grandes chances de ter 

realizado uma compra acima do valor de mercado. De forma que referida tabela tern como referenda 

o prego maximo e nao o prego minimo ou melhor prego, dai porque a necessidade de pesquisar 
fontes confiaveis multiplas (BPS, NOTA PARANA, outras testificadas pelo Gestor), para se ter como 

'referencia do prego de mercado' ou 'prego de mercado para compras governamentais’.

DA IMPOSSIBILIDADE DA COMPRA FOR LOTE EM ITEM FECHADO DE ‘A’ A ‘Z’ OU

POR PREgO GLOBAL

6. CONSIDERANDO ja ter sido ponderado na pega inaugural da Recomendagao de que o metodo de 

aquisigao de medicamento por lote em lisa fechada de "a” a “z" nao contempla a especificagao dos 

medicamentos que a Administragao Publica deseja adquirir, bem como o seu quantitativo, mas 

apenas o limite do valor maximo total das aquisigoes, circunstancia que impede ou dificulta a aferigao 

objetiva do que seria a melhor proposta e ainda limita o numero de eventuais participantes do 

processo licitatorio, justamente em razao da nitida inseguranga gerada pelo excessive alargamento 

do objeto do contrato que serd firmado (Le8 n,8.666/93, artigo 14, combinado com o artigo 15°, § 7°, 
inciso I e II).

6.1 CONSIDERANDO que o TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO emitiu a Sumula 247 asseverando 

que “E obrigatoria a admissao da adjudicagao por item e, nao, por prego global, nos editais das 

licitagoes para a contratagao de obras, servigos, compras e alineagoes, cujo objeto seja divisivel, 

desde que nao haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em 

vista o objetivo de propiciar a ampla participagao de licitantes que, embora nao dispondo de 

capacidade para a execugao, o fornecimento ou a aquisigao da totalidade do objeto, possam faze-lo 

com relagao a itens ou unidades autonomas, devendo as exigencias de habilitagao se adequar a 

essa divisibilidade".
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6.2 CONSIDERANDO que a adjudicaqao por prego global ou lote deve constituir caso excepcional, 

que necessita de robusta motivagao onde deve ser demonstrado a inviabilidade tecnica ou economica 

da adjudicagao por itens individuals, devendo constar devidamente documentado no procedimento 

administrative pertinente (Acordao 247/2017-TCU-Plenario, Ministro Relator Walton Alencar 

Rodrigues) e necessita de robusta motivagao (voto do Ministro Benjamin Zymler, redator do Acordao 

2.901/2016-TCU-Plenario).

SOBRE A DESONERAQAO DO ICMS

7. CONSIDERANDO o Convenio do CONFAZ ICMS 87/2002, o qual dispoe que sao isentas do ICMs 

as operagoes realizadas com os farmacos e medicamentos relacionados em seu anexo unico, 

destinados ao orgaos da Administragao Publica Direta e Indireta federal, estadual e municipal. Que 

referido Convenio assevera que o valor correspondente a isengao do ICMs deve ser deduzido do 

prego dos respectivos produtos, devendo o contribuinte demonstrar a dedugao, expressamente, 

nas propostas do processo licitatorio e nos documentos fiscais. (Acordao 860/2015-TCU- 

Plenario, Ministro Relator August© Nardes).

7.1 CONSIDERANDO a indicagao da necessidade de se incluir, no edital ou no termo de dispensa 

clausula especifica relativa a aplicagao do Convenio ICMS Confaz 87/2002 ou de outras normas que 

impliquem desoneragao tributaria, de modo a assegurar a isonomia entre os participantes, a 

publicidade e a obtengao da proposta mais vantajosa para a Administragao Piibica (Acordao 

8.518/2017 TCU-2a Camara, Ministro Relator Jose Mucio Monteiro; Acordao 1.140/2012-TCU- 

Plenario, Ministra Relatora Ana Arraes; Acordao 1.574/2013-TCU-2a Camara, Ministra Relatora Ana 
Arraes/; Acordao 9.790/2011-TCU-2a Camara, Ministro Relator Jose Jorge).

7.2 CONSIDERANDO que a ausencia de mengao expressa ao desconto do ICMS no edital pode 

gerar uma desigualdade entre as empresas licitantes, quando da apresentagao das propostas, uma 

vdz que alguns licitantes, em razao da ausencia de mengao expressa quanto a desoneragao, podem 

apresentar suas propostas com a incidencia do ICMS, enquanto outros podem apresentar a proposta 

desonerada desse tribute. Essa situagao pode gerar, inclusive, selegao da proposta menos vantajosa 

para a Administragao e, consequentemente, dano ao erario, tendo em vista que a empresa que 

apresentar sua proposta desonerada pode sagrar-se vencedora do certame, por ofertar, a principio, o
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menor pretpo, o que pode nao corresponder a realidade, apos a desonerapao tributaria do valor 
cotado pela outra empresa.

DO CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE

CONSIDERANDO8. Intergestores

(https://www.consorcioparanasaude.com.br) trata-se de um ente criado para otimizar os recursos da 

assistencia farmaceutica basica, criado em 1999, com apoio da Secretaria de Estado da Saude, 

contando com 398 municipios associados, tendo como meta principal a aquisipao dos medicamentos 

elencados na Assistencia Farmaceutica Basica, preservando a autonomia de cada municfpio na 

selepao e quantificapao dos medicamentos de suas necessidades, a cada aquisipao.

Consorcio Parana Saudeque o

8.1 CONSIDERANDO que em contato mantido no dia 27 de fevereiro de 2019, via telefone, entre 

este Gepatria Maringa e o referido Consorcio, via senhor Carlos Roberto Kalckman Setti, Diretor 

Executivo do Consorcio, foi-nos esclarecido que o Conselho Deliberative e Fiscal do Cosorcio e 

formado por Prefeitos de todo o Estado e membros da Secretaria de Estado de Saude, contando com 

procedimentos para viabilizar compra e distribuipao em consorcio dos insumos de saude., 

esclarecendo que trimestralmente sao selecionados pela SESA- Secretaria de Estado de Saude, em 

parceria com o Consocio, quais serao os medicamentos a serem adquiridos, sendo que o controle de 

estoque de cada municipio e feito pelo proprio ente atraves do Portal do Consorcio. E que os insumos 

sao distribuidos atraves de centres em todo o Estado, cabendo as prefeituras cuidar do transporte a 

partir destes pontos. Foi ainda informado que os valores de pesquisa que embasam os processsos de 

aquisipao sao embasados: i) - no prepo atual praticado de acordo com a ultima ata do conselho; ii) - 

consulta ao Banco de Prepos em Saude - BPS; iii) - Consultas as compras da Secretaria de Estado 
de Saude de Sao Paulo; iv) - Consultas as compras da Secretaria de Estado de Saude de Minas 

Gerais; v) - Consultas as compras da Secretaria Municipal de Saude de Sao Paulo, entre outros. 

Disse mais, que todos os municipios que agregam a regiao Gepatria Maringa estao integrados no 

referido Consorcio.

8.2 CONSIDERANDO que no dia 08 de abril de 2019, este Coordenador do Gepatria Maringa tornou 

a contatar com referido Consorcio, desta vez conversando com a Diretora Tecnica Sra. Sra. Monica 

Holtz Czavichiolo Grochocki, Diretora Tecnica da referida entidade. Revelamos nosso 

proposito de alcanpar uma efetividade do tema (principio da legalidade, economicidade e
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eficiencia) de ‘Aquisigao de Medicamentos’, noticiando a expedigao de nossa 

Recomendagao Administrativa n. 04/2018 aos municipios que integram a regiao do Gepatria 

Maringa. Inquirimos sobre a possibilidade de que os municipios, individualmente ou atraves 

da AMUSEP, pudessem ampliar o leque de medicamentos ja adquiridos para incluir aqueles 

de sua lista REMUME para aquisigao via referido CONSORCIO. Me foi esclarecido de que 

e possivel, sendo necessario, todavia, que a Associagao dos Municipios contate com a 15a 

Regional de Saude (Maringa) e referido Consorcio, estabelecendo urn termo de referencia 

onde se estabelega urn Termo de Referencia (planejamento, estrategia, consenso, 

especificagao/identificagao dos medicamentos, quantificagao, etc) para implementagao 

deste proposito.

DO PREGAO ELETR6NICO

9. CONSIDERANDO que os medicamentos se enquadram na descrigao de bens comuns, aqueles 

cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por edital, por meio de 

especificagdes usuais do mercado (art. 1° da Lei n. 10.520/2002, combinado com o artigo 2°, § 1°, do 

Decreto n. 5.450/2005).

9.1 CONSIDERANDO que a motivagao encartada pela Uniao para utilizagao do pregao eletronico 

prende-se ao aumento da competitividade, pois empresas sediadas em qualquer unidade federativa 

poderiam participar do certame. Esse aumento de competitividade e especialmente importante para 

as Secretarias Municipals de Saude que realizam aquisigao de medicamentos com recursos federais 

(medicamentos do componente basico da Assistencia Farmaceutica).

9.2 CONSIDERANDO que a realizagao de pregoes presenciais deixa os municipios brasileiros, 
notadamente os pequenos, que sao a maioria, refens de pregos praticados por distribuidoras locais. 
Quando se realiza o pregao eletronico, o alcance e maior, o que favorece a competitividade e, 
consequentemente, tende a diminuir os pregos dos medicamentos adquiridos, havendo uma maior 

chance de selecionar uma proposta mais vantajosa. A transparencia e celeridade sao outros 

exemplos do uso do Pregao Eletronico.
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9.3 CONSIDERANDO que conquanto o Decreto antes mencionado tenha side emitido pelo Governo 
Federal, certo que, em simetria com a fundamentagao e a motivagao irrogada para justificar a 
preferencia pelo pregao eletronico tambem se aplica aos antes municipals.

9.4 CONSIDERANDO que a jurisprudencia do TCU consolidou que a nao utilizagao do Pregao 

Eletronico para aquisigao de medicamentos so e permitida em casos de comprovada e justificada 

inviabilidade (Acordao 247/2017 - Plenario, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues). Nesse 

sentido foi o voto do Ministro Relator Benjamin Zymler no Acordao 2.901/2016-Plenario: “Nao ha 

espago para opgao discricionaria entre o Pregao Eletronico e o Presencial, pois inviabilidade nao se 
confunde com inconveniencia".

9.5 CONSIDERANDO que em simetria com o que motivada e justificadamente se insere no ambito 

federal, os municipios deverao se adequar com a implementagao, em tempo razoavel, do sistema de 

Pregao Eletronico, quando, doravante, somente deixarao de faze-lo por essa via em caso de 

comprovada inviabilidade devidamente justificada em cada urn dos processes de escolha da 

modalidade de licitagao. E no que diz respeito a essas justificativas para nao utilizagao do Pregao 
Eletronico, em especial, supostamente motivado por ‘falta de qualificagao de servidores’ ou 

‘dificuldade de acesso a internet', segundo Acordao 247/2017-TCU-Plenario, relatoria de Walton 

Alencar Rodrigues, assevera-se cada vez mais que torna-se injustificavel a adogao do Pregao na 

modalidade presencial, diante da disseminagao e facilidade dos sistemas informatizados para a 

realizagao do Pregao Eletronico.

EM RAZAO da FUNDAMENTAQAO antes escrita, este Grupo Especializado na Protegao ao 
Patrimonio Publico e no Combate a Improbidade Administrativa, EXPEDE o presente

ADITAMENTO a RECOMENDAQAO ADMINISTRATIVA N. 04/2018 -

Aquisigao de Medicamentos. antes ja encaminhada ao seu municipio, para que doravante 

procedam da seguinte forma:

MEDICAMENTO TV a ‘Z’ ou POR LOTE

CLAUSULA PRIMEIRA - RATIFICA-SE a clausula primeira da Recomendagao Administrativa 

Gepatria n. 04/2018, antes encaminhada, no sentido de que nas licitagoes/pregoes para aquisigao de
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medicamentos, o Municipio nao utilizara do metodo de compra por lote em lista fechada de “A" a “Z” 

ou qualquer outro metodo de aquisipao que nao contemple a especificapao dos medicamentos que a 

Administrapao Publica deseja adquirir, bem como o sen quantitative que privilegia apenas o limite do 

valor maximo total das aquisipoes, haja vista que tal metodo de aquisipao impede ou dificulta a 

aferipao objetiva do que seria a melhor proposta e ainda limita o numero de participantes do processo 

licitatorio em razao do indevido alargamento do objeto do contrato, alem de ferir as disposipoes do art. 

14 'caput' e artigo 15, § 7°, incisos I e II, ambos da Lei n. 8.1666/93.

MEDIC A MENTO NAO INTEG RANTE DO RE MUME ou RENAME

CLAUSULA SEGUNDA - RATIFICA-SE a clausula segunda da Recomendapao Administrativa 

Gepatria n. 04/2018, antes encaminhada, no sentido de que O MUNICIPIO devera implementar 

gestao organizada e eficiente no que se refere a identificar quais sao os medicamentos 

corriqueiramente dispensados em favor de seus cidadaos atraves de sua (s) unidade (s) de saude 

(Farmacia Basica e/ou Unidade de Pronto Atendimento - UPA, dentre outras). Para tanto, devera 

Relapao Municipal de Medicamentos - REMUME (artigo 19-P da Lei n. 

12.401/20112), inclusive podendo levar em conta a base do RENAME (Relapao Nacional de 

Medicamentos - artigo 2°, inciso VII da Resolupao n. 338, de 06 de maio de 20043 e Portaria GM n. 

3.916, de 30.10.1998'3) atraves de um documento formal subscrito pelo Secretario Municipal de 

Saude e, pelo menos, outros dois servidores da area de saude (preferencialmente um Medico e 

um Enfermeiro).

orgamzar a sua

Paragrafo Primeiro - Salienta-se que o MUNICIPIO nao tern a liberdade de inserir em sua Relapao 

Municipal de Medicamentos, farmaco diverse daquele anotado pela RENAME ou lista estadual 

formatada pelo Estado, para enfrentamento de determinada enfermidade, ou seja, nao sao os 

medicos do SUS ou Consorcio Intermunicipal de Prestapao de Servipos Medicos que 'escolhem' os

2 An. 19-P. Na fnlta de protocolo clinico ou de diretriz terapeutica, a dispensapao sera realizada:
(...)
Ill - no ambito de cada municipio, deforma suplementar, com base nas relapoes de medicamentos instituidas 

pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fomecimento sera pactuada no Conselho 
Municipal de Saude.

3 Art. 2°. A Politica Nacional de Assistencia Farmaceutica deve englobar os seguintes eixos estrategicos:
(...)
VII - utilizapao da Relapao Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), atualizada periodicamente, 

como instrumento racionalizador das apocs no ambito da assistencia farmaceutica.
4 Art. 1°. Aprovar a Politica Nacional de Medicamentos, cuja Integra consta do anexo desta Portaria.
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laboratories ou medicamentos de sua preferencia. Antes, deverao prescrever aqueles tecnicamente 
inseridos pelo orgao gestor, os quais levam em conta a racionalizagao de recursos publicos 
equilibrio com a resposta terapeutica esperada.

em

Paragrafo Segundo - O Municipio (atravds de sua Secretaria Municipal de Saude ou Prefeito ou 

Procuradoria Juridica) deverao notificar os profissionais da saude quanto a prescrigao de 

medicamentos previstos ou inseridos na RENAME e REMUME para tratamento das enfermidades 
que diagnosticarem em suas consultas, devendo o ente publicar referida lista em seu portal de 

transparencia .corn clara e contmua cientificagao dos profissionais sobre esse tema.

Paragrafo Terceiro - Excepcionalmente o medico (SUS ou conveniado ou que atende pelo 

consorcio) podera prescrever medicamento diverso daquele constante do RENAME ou REMUME, ou 

seja, se o fizer. necessariamente devera emitir laudo medico fundamentado. e circunstanciado 

justificando a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento. assim como da ineficacia. para

tratamento da molestia, dos farmacos fornecidos pelo SUS: e neste caso, evidentemente, o farmaco 

devera ser registrado na ANVISA (TJ. 1a Segao. REsp 1657156-RJ, Rel. Min. Benedito Gongalves, 

iulgado em 25.04.2018 - recurso repetitive).

Paragrafo Quarto - Uma vez que o municipio receba a prescrigao medica com medicamento diverso 

da lista do SUS e sem a justificativa indicada no paragrafo terceiro antes mencionado, devera o ente 

municipal abrir uma Sindicancia Administrativa, nomear o fato atraves de Portaria 

exatamente o fato (dia, bora, local, fazer mengao do receituario), anexando copia da receita, 

identificagao do paciente e de copia de sua ficha medica, copia da lista REMUME/RENAME ou 

certidao referindo-se que aquele medicamento nao integra a referida lista, anotando aquele (s) 
nomeado (s) na RENAME ou REMUME. Apds documentada a Sindicancia, importa formalizagao de 

Procedimento Administrative pontuando o fato em Portaria com notificagao do medico oportunizando- 

Ihe manifestagao (contraditorio), seguindo-se analise do fato pela Comissao nomeada pelo Prefeito 

(pode ser a mesma comissao responsavel pelo REMUME), culminando em deliberagao final para 

imposigao ou nao de sangoes (advertencia, multa, descredenciamento, suspensao, etc)(conforme 

seja medico servidor publico concursado, prestador de servigos, contratado), revelando necessario 

representar o fato a Regional de Saude e ao Consorcio Intermunicipal de Saiide caso o mddico seja 

prestador de servigos contratado por este.

nomeando
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Paragrafo Quinto - O Municipio devera permanecer atento para eventual proposito deliberado de 

Medico em prescrever medicapao diversa do RENAME ou REMUME com o proposito de atender 

solicitapao de laboratorios novos ou lanpamentos novos ou revendedores/distribuidores, ou seja, em 

descompasso com o interesse publico.

DA PESQUISA NO BANCO DE PREgOS EM SAUDE - BPS
CLAUSULA TERCEIRA - Pelas razoes mencionadas no corpo deste ADITAMENTO, doravante os 

entes municipais deverao necessariamente proceder e incluir em suas pesquisas de prepo para 

aquisipao de medicamentos, a fonte BANCO DE PREQOS EM SAUDE - BPS, criado pelo 

Ministerio da Saude e dispomvel em: <http://bps.saude.aov.br/loain.isf>.

SOBRE A DESONERAQAO DO ICMS
CLAUSULA QUARTA - Em razao da motivapao inserida no corpo deste ADITAMENTO, quanto ao 

Convenio do CONFAZ ICMS 87/2002, que ora ratificamos, sobre o desconto do ICMS, os municipios 

deverao necessariamente incluir, no edital ou termo de dispensa, clausula especifica relativa a 

aplicapao do Convenio ou de outras normas que impliquem desonerapao tributaria, de modo a 

assegurar a isonomia entre os participantes e a obtenpao da proposta mais vantajosa £ 

Administrapao.

Paragrafo Primeiro - De forma que esse desconto nao sera necessariamente aplicado sobre o PF - 

Prepo de Fabrica qu PMVG - Prepo Maximo de Venda ao Governo (tabela CMED adiante 
explicitada), mas sobre o valor de mercado ou orpado via BPS ou NOTA PARANA que ainda nao 

contemple esse desconto, devendo esse indicative ora declarado ser observado pelos Municipios, em 

complementapao ao quanto se anotou na clausula sexta da Recomendapao Administrativa Gepatria 

Maringa n. 04/2018.

DO CMED - CAMARA DE REGULAQAO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS.

CLAUSULA QUINTA - Ratificamos a motivapao lanpada no corpo deste ADITAMENTO para concluir 

que os prepos da tabela CMED sao significativamente superiores aos praticados em compras 

pubicas, e em sua maioria, muito superiores aos praticadso no varejo, tratando-se de fonte precaria

Grupo Especializado na Protegao ao Patrimonio Publico e no Combate a Improbidade Administrativa
GEPATRIA (Regiao de Maringa)
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para consulta. Seus pregos indicados na tabela do CMED nao sao elaborados para refletir os valores 

de mercado. mas, sim, com o obietivo de regular os orecos de medicamentos no Brasil. Assim, a 

aquisigao de medicamentos, ainda que inferior ao constante das tabelas CMED, se considerada como 
unica fonte de pesquisa, pode significar prego maior do que o praticado no mercado. Assim, 

RETIFICAMOS PARCIALMENTE a clausula quarta e setima da Recomendagao Administrativa n. 

04/2018 para: 1) - desobrigar o Municipio a utilizer dessa fonte de pesquisa; 2) - realgar que o 
Municipio nao esta proibido de fazer pesquisas nessa fonte, mas nao poderci ser ela a base unica de 

fonte de pesquisa para fixagao de pregos em procedimento licitatorio, nem solitaria e nem conjugada 

para fins de proceder ‘uma media de pregos’; 3) - inobstante, apesar disso, nenhum medicamento 

podera ser comercializado por prego superior ao constante da referida tabela/fonte CMED, portanto, 

querendo, podera o ente proceder pesquisa, todavia, nao para o parametro de fixar prego de mercado 

ou minimo, mas para ter certeza de que se estiver maior do que referida fonte, certamente ha 

escancarado abuso na fixagao do prego do medicamento.

DO PREGAO ELETRONICO
CLAUSULA SEXTA - Levando em conta a motivagao langada no corpo deste Aditamento, os 

Municipios que ainda nao contemplam o Pregao Eletronico deverao proceder estudos internos de 

custos para em tempo razoavel viabilizarem a implantagao do referido sistema, e, excluidas 

justificativas como ‘acesso de internet 'falta de qualificagao de servidores' ou ‘inconveniencia’, 

doravante, todas as vezes que realizarem Pregao Presencial, deverao justificar motivadamente no 

referido procedimento administrative as razoes pelas quais nao utilizaram ou nao tern perspectiva de 
utilizar o Pregao Eletronico.

Paragrafo Primeiro - Essa justificativa sera bem acolhida caso o Municipio apresente no seu 

procedimento administrative urn termo de referencia dando conta do planejamento e prognostico para 
implantagao em tempo certo future, todavia, podera ser mais tarde interpretada, caso silencie ou 

negligencie atividade administrativa para tanto, como inadequagao administrativa, constatagao de 

ineficiencia do Gestor e/ou responsaveis, com consequencias que poderao alcangar eventual 

responsabilidade pela atividade comissiva omissiva, inclusive se tal fator for determinante para 
pagamento a maior de pregos que poderiam ser e estariam sendo pagos com mais economicidade 

por entes que adotaram o Pregao Eletronico.
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PESQUISA ‘MENOR PRECO NOTA PARANA’

CLAUSULA SIiTIMA - RATIFICA-SE o constante da clausula quinta da Recomendaqao 

Administrativa Gepatria n. 04/2018 no sentido da necessidade da equipe realizar pesquisas na fonte 

de pesquisa http://menorpreco.notaDarana.Dr.aov.br. atentando-se para o quanto dispoe a Lei 

Estadual n. 19.476/2018, fazendo tudo de forma documentada/arquivada com indicapao e prova das 

fontes pesquisadas.

DO CONS6RC1Q INTERGESTORES PARANA SAUDE

CLAUSULA OITAVA - Os Municipios viabilizarao entre si, podendo ser via Associagao dos 

Municipios, lapidando ajustamentos consensuais com a Regional de Saude e o Consorcio 

Intergestores Parana Saude (https://www.consorcioparanasaude.com.br) no sentido de ampliar o rol 

de medicamentos adquiridos via dito Consorcio, pois que justamente criado para otimizar os recursos 

da assistencia farmaceutica basica, sendo bem possivel e oportuno que uma atuagao consensual de 

meta neste sentido, podera elevar o valor publico nas despesas para aquisigao de medicamentos, 

pois que, unidos e com urn poder maior de compra, certamente o referido Consorcio conseguira 

pregos melhores, mais baixos e portanto, proporcionando economia de recursos aos entes 

municipais.

PRESTAQAO DE CONTAS

CLAUSULA NONA - Outrossim, ratifica-se o quanto foi nominado na clausula oitava e nova da 

Recomendagao Administrativa n. 04/2018 antes encaminhada a esse Municipio.

Paragrafo Primeiro - Realgamos que o descumprimento ou nao acolhimento da RA n. 04/2018 ja 
encaminhada e este Aditamento, implica em nossa dedugao de sua recusa pela atuagao preventiva e 

fortalecimento de lago administrative consensual entre sua Gestao e este Gepatria; e se em 
descompasso de uma atuagao uniforme dos Municipios no trato do tema, o ente resistente 

comprometera a eficiencia e economicidade dos investimentos do orgamento publico.

CLAUSULA DECIMA - Sem prejuizo do prazo ja antes anotado da Recomendagao Administrativa 

original n. 04/2018, FIXAMOS aos Municipios, para PRESTAQAO DE CONTAS quanto a este

ADITAMENTO, o PRAZO de 30 (TRINTA) DIAS UTEIS a contar da remessa deste pelo
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Gepatria ao Municipio destinatario, via Correio Eletronico, importando faze-lo (prestar contas) atraves 
do enderego eletronico reportado no rodape deste documento.

CONSIDERAQOES FINAIS

Eventual inobservancia dos parametros fixados nesta Recomendagao no trato das licitagoes levadas 

a cabo pela Administragao; a negligencia ou omissao na expedigao de Portaria/Decreto na forma 

recomendada, podera resultar em averiguagao preliminar e pontual nos procedimentos licitatorios de 

aquisigao de medicamentos, e se detectado falta aos prindpios da administragao publica, resultara 

em manejo judicial (responsabilidade por ato de improbidade administrativa, ressarcimento, obrigagao 

de fazer/nao fazer com multa e responsabilidade criminal) para responsabilizagao dos destinatarios 

desta Recomendagao.

MARINGA (PR), 09 de ABRIL de 2019.

AHliudo de loimi digli.il pot NIVAUXi

NIVALDO BAZOTI:68536364904

NIVALDO BAZOTI
Promotor de Justiga - Coordenagao Gepatria Maringa
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI 
Rua Miguel Verenka, 14 - CEP - 86880-000 
e-mail: municipio@ariranhadoivai.pr.qov.br 

CNPJ N°. 01.612.453/0001-31
Fone/fax - 43-3433-1013 - 3433-1165 - ARIRANHA DO IVAl - PR

DECRETO NORMATIVO N°.142/2019

SUMULA: APROVA A INSTRUQAO NORMATIVA DO 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS LICITAQOES E CONTRATOS 
N°.001/2019, QUE DISPOE SOB RE NORMAS E 
PROCEDIMENTOS PARA ACOMPANHAMENTO E O CONTROLE 
DE EXECUQAO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E 
CONTRATOS/ATAS DE REGISTROS DE PREQOS, E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Gestor Municipal de Ariranha do Ivai, Estado do Parana, o 
Senhor: Augusto Aparecido Cicatto, no uso das atribuigdes legais que the sao conferidas 
pela Lei Organica Municipal, e;

Considerando as exigencies contidas nos artigos 31 e 74 da 
Constituigao Federal, no paragrafo unico do art. 54 e art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal 
e artigos 29, 70, 76 e 77 da Constituigao Estadual, Termo de Ajuste de Conduta - TAC, 
n°.008/2018, MP.1°.PJCI-PR, Clausula Nona, Subitem 9.1, P o r t a r i a n°.0 3 4 /2 0 1 8, 
Decreto n°.129/2018, Lei n°. 807/2019, Lei Federal n°. 212.846, de 12 de agosto de 2013 e 
Decreto n°.061/2019.

DECRETA:

Art. 1° - Fica aprovada a Instrugao Normativa do Departamento 
de Compras Licitagoes e Contratos n°.006/2019, que segue anexa como parte integrante do 
presente Decreto Normative.

Paragrafo Unico - A Instrugao Normativa a que se refere o caput 
dispoe sobre normas e procedimentos para acompanhamento das Compras, Licitagoes e 
controle de execugao dos contratos/atas de registros de pregos.

Art. 2° - Todas as Instrugoes Normativas apos sua aprovagao e 
publicagao deverao ser executadas e aplicadas pelas Unidades Administrativas.

Art. 3° - Cabera a Unidade Central de Controle Interno - UCCI, 
prestar os esclarecimentos e orientagdes a respeito da aplicagao dos dispositivos desta 
Instrugao Normativa.

Art. 4° - Este Decreto Normativo entrara em vigor na data de sua
publicagao.

Registre-se, Publique-se e Cumpre-se.

Ariranha do Ivai/PR, 01/07/2019

AUGUSTO APARECIDO CICATTO
Gestor Municipal
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UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - UCCI- 
INSTRUQAO NORMATIVA N°.006/2019

DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAQOES E 
CONTRATOS

Aprovagao em: 01/07/2019

Ato de aprovagao: Decreto Normative n°.142/2019

Unidade Responsavel: Poder Executive Municipal

CAPlTULO I - DA FINALIDADE

Art. 1°. A presente Instrugao Normativa tem per finalidade, 
orientar e disciplinar os procedimentos para o tramite processual das aquisigdes de 
bens e contratagdes de servigos, da Prefeitura Municipal de Ariranha do Ivai, 
Estado do Parana, originada de procedimentos licitatdrios em ambas as formas, em 
todas as modalidades de licitagao e hipdteses de licitagao dispensada, dispensavel 
e inexigivel.

CAPlTULO II - DA ABRANGENCIA

Art. 2° Abrange Todas as Unidades da Estrutura 
Organizacional, no ambito do Poder Executivo do Municipio de Ariranha do Ivai, 
Estado do Parana.

CAPlTULO III - DOS CONCEITOS

Art. 3° Os Termos e expressoes sao:

I. Autoridade Administrativa

Chefe do Poder Executivo Municipal.

II. Agente Publico: Para fins desta Instrugao Normativa, 
designa todo aquele que exerce, por eleigao, nomeagao, mandato, cargo ou fungao 
no ambito da Prefeitura Municipal de Ariranha do Ivai, compreendendo, assim, os 
Agentes Politicos e os Servidores Publicos do Poder Executivo Municipal.
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III. Sis tern a de Controle de Compras, Licitagdes e
Contra to s

Conjunto de atividades desenvolvidas por todas as 
unidades da organizagao, para a obtengao de bens ou contratagao de obras ou 
servigos, abrangendo desde a nota de autorizagao de despesa -NAD, ate a 
contabilizagao do pagamento da despesa.

IV.Compra: Toda aquisigao remunerada de bens, 
(material) para fornecimento de uma so vez, ou parceladamente.

V.Servigos: Toda atividade destinada a obter determinada 
utilidade de interesse para a Administragao Publica, tais como: demoligao, 
conserto, instalagao, montagem, operagao, conservagao, reparagao, adaptagao, 
manutengao, transpose, locagao de bens, publicidade, seguro ou trabalhos 
tecnicos profissionais.

VI.Licitagao: E um conjunto de procedimentos realizados 
com o objetivo de adquirir bens ou servigos. Visa garantir o principio constitucional 
da isonomia selecionando a proposta mais vantajosa, ou seja, menos onerosa e 
com melhor qualidade possivel para a Administragao Publica Municipal, com base 
em parametros e criterios antecipadamente definidos em ato proprio (instrumento 
convocatorio).

VII.Licitagao Fracassada: Ocorre quando nenhum 
proponente e selecionado em decorrencia de inabilitagao ou de desclassificagao 
das propostas. Nos processes de licitagdes que apresentarem estas situagdes, 
aplica-se o disposto no artigo 48 § 3°, da Lei n.° 8.666/93: "Quando todos os 
licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Administragao podera fixar aos licitantes o prazo de oito dias uteis para a 
apresentagao de nova documentagao ou de outras propostas escoimadas das 
causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redugao deste prazo 
para tres dias uteis", exceto para a modalidade pregao, onde tal condigao nao e 
compativel.

VIII. Licitagao Deserta: Licitagao Deserta ocorre pela 
ausencia de interessados na licitagao ou nos casos em que nenhum proponente 
interessado comparece. Neste caso, conforms preceitua o art. 24, inciso V, da Lei 
n.° 8.666/93, e dispensavel a licitagao, desde que obedecidas todas as condigbes 
previamente estabelecidas na legislagao vigente e, sobretudo, que a administragao
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tenha realizado outros processes licitatorios que tambem ensejaram em licitagao 
deserta.

IX. Dispensa de Licitagao: Mesmo havendo possibilidade 
de competigao entre os fornecedores a licitagao pode ser dispensada, pois o fim da 
Administragao Publica e atender o interesse publico visando principalmente ao 
principio da Economicidade. As suas hipoteses estao taxativamente dispostas no 
artigo 24 da Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos.

X. Licitagao Dispensada: A licitagao dispensada ocorre 
nos casos em que nao e realizada a licitagao por razoes de interesse publico 
devidamente justificado. E o caso da alienagao de bens da Administragao Publica, 
que sera precedida de avaliagao e nao de licitagao (art. 17 da Lei n.° 8.666/93).

XI. Inexigibilidade de Licitagao: A Lei Federal n°. 8.666/93 
(Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos), diz que a licitagao podera ser 
inexigivel, conforme pressupde o artigo 25: “uma licitagao sera inexigivel quando 
houver inviabilidade de competigao”.

XII. Termo de Referenda - TR: E o instrumento para 
solicitagao de aquisigao de bens, servigos e contratagao de obras, inclusive, 
dispensa por valor, sendo obrigatdrio o registro das seguintes informagdes: objeto, 
justificativa da aquisigao, projeto basico (quando necessario), periodicidade, prazo 
de entrega ou execugao, quantidade, unidade de medida, dotagao orgamentaria, 
prazo de entrega integral ou parcelada, condigdes de pagamento, informar o fiscal 
do contrato, obrigagdes da contratada e do contratante, local de entrega ou 
execugao etc., garantindo assim, o atendimento pie no do objeto, definindo as 
condigdes minimas que os interessados e suas propostas deverao atender em 
termos de pessoal, equipamentos, qualidade e assistencia tecnica.

XIII. Projeto Basico: Conforme dispde o art. 6°, inciso IX, 
da Lei n°. 8.666/93 projeto basico e urn conjunto de elementos necessaries e 
suficientes, com nivel de precisao adequado para caracterizar a obra ou servigo ou 
complexo de obras ou servigos, elaborado com base nos estudos tecnicos 
preliminares que assegurem a viabilidade tecnica e o adequado tratamento do 
impacto ambiental do empreendimento e que possibilitem a avaliagao do custo da 
obra e a definigao dos metodos e do prazo de execugao.
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XIV. Dotagao Orgamentaria: Alocagao de recursos 
orgamentarios formada pelo programa de trabalho, natureza da despesa, fonte de 
recursos e valor correspondente.

XV. Empenho: Ato emanado pelo Ordenador de despesas 
a fim de reservar o valor para cobrir as despesas com a aquisigao de bens ou 
sen/igos contratados pela Administragao Publica.

XVI. Liquidagao: E a verificagao do direito adquirido pelo 
credor, tendo como base os tltulos e documentos comprobatorios do respectivo 
credito.

XVII. Imprensa Oficial: Velculo oficial de divulgagao dos 
atos da Administragao Publica, sendo que para a Uniao o Diario Oficial da Uniao, 
para os Estados e os Municipios o que for definido nas respectivas leis. No Poder 
Legislativo Municipal, o Diario Oficial do Poder Executivo Municipal.

CAPITULO IV - DA BASE LEGAL

Art. 4°. A presente Instrugao Normativa Integra o conjunto de agoes de 
responsabilidade do Chefe do Poder Executivo Municipal, no sentido de 
implementagao da Unidade Central de Controle Interno - UCCI, na Prefeitura 
Municipal de Ariranha do Ivai, Estado do Parana, e tern como base legal os 
dispositivos contidos na Constituigao Federal; na Lei Complementer n°. 101 de 04 
de maio de 2000, - LRF; na Lei n°. 4.320/64; na Lei n°.8.666/1993 (Lei de 
Licitagdes); na Lei Federal n°. 10.520/2002 (Lei do Pregao); no Manual do TCU 
sobre Licitagao e Contratos, Termo de Ajuste de Conduta - TAC, n°.008/2018, 
MP. 1°.PJCI-PR, Clausula Nona, Subitem 9.1, P o r t a r i a n°.0 3 4 / 2 0 1 8 - S u m 
u I a: Acolhe e Introduz a Recomendagao Administrativa Gepatria - Maringa 
n°.04/2018 - Aquisigao de Medicamentos, na forma de proceder da Gestao do 
Poder Executivo, Decreto n°.129/2018 -Sumula: Designa servidor, para o exercicio 
da fungao de responsavel pela manutengao e fiscalizagao, do Banco de Pregos em 
Saude - BPS, e da outras providencias, Lei n°. 807/2019 - Sumula: Dispoe sobre a 
responsabilizagao administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos 
contra a Administragao Publica Municipal, de conformidade com a Lei Federal n°. 
212.846, de 12 de agosto de 2013, e da outras providencias e Decreto n°.061/2019 
- Sumula: Estabelece diretrizes para a Comissao de Licitagao, Pregoeiro e Equipe 
de Apoio sobre os procedimentos a serem adotados nos processes licitatorios e, 
sobretudo, regulamenta o procedimento de formagao de pregos que sera adotado
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para a fixagao do prego maximo dos processes licitatorios no Municipio de Ariranha 
do Ivai, Estado do Parana.

CAPlTULO V- DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5°. Compete ao Prefeito Municipal:

I. Autorizar o procedimento de dispense ou inexigibilidade;
II. Autorizar emissao de Nota de Em pen ho e Ordem de

Servigo ou Ordem de Compra;
III. Ratificar a dispense ou inexigibilidade da licitagao;
IV. Autorizar liquidagao e pagamento;
V. Assinar o contrato e demais documentos necessarios ao

processo Iicitatorio;
VI. Nomear por meio de Decreto, designando o servidor 

como Fiscal responsavel para os contratos celebrados com a Prefeitura Municipal 
de Ariranha do Ivai, Estado do Parana;

Art. 6° Compete ao Secretario Municipal:

I. Manter esta Instrugao Normative a disposigao de todos 
os servidores, velando pelo seu fie! cumprimento, em especial quanto aos 
procedimentos de controle e quanto a padronizagao dos procedimentos na geragao 
de documentos, dados e informagdes;

II. Do processo administrativo de compras, licitagoes e
contratos:

a) Autorizar requerimento para abertura do processo de
aquisigao ou prestagao de servigos.

b) Elaborar requerimento solicitando ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal, autorizagao para dar andamento ao processo administrativo 
de aquisigao ou prestagao de servigos.

c) Autorizar emissao de Nota de Empenho e Ordem de
Servigo ou Ordem de Compra.

Art. 7° Compete ao Chefe do Departamento de Licitagoes e
Contratos:

I. Receber o requerimento para abertura do processo de 
aquisigao ou prestagao de servigos, e, quando for o caso, copia do projeto basico
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no caso de obras e servigos, devidamente protocolado, e dar prosseguimento ao 
processo administrative;

II. Efetuar no minimo 03 (tres) cotagdes de pregos
diferenciados;

III. Elaborar o mapa comparativo de pregos;
IV. Juntar aos autos as Certidoes de regularidades fiscais

da empresa que ofertou o manor prego;
V. Solicitar ao Departamento de Contabilidade, para indicar 

os recursos orgamentarios e a disponibilidade financeira;
VI. Solicitar Parecer da Procuradoria Jurldica Municipal;
VII. Formalizar o processo de Inexigibilidade e Dispensa da

Licitagao;
VIII. Publicar o ato que declara a Dispensa ou 

Inexigibilidade da Licitagao no Diario Oficial do Municipio de Ariranha do Ivai - 
DOMAI/PR;

IX. Disponibilizar, mediante solicitagao, todos os dados e 
informagoes registrados para fins de auditoria e analise dos Controles Internos e 
Externos, e a pedido de terceiros;

X. Comunicar a Unidade Central de Controle Interno -
UCCI, sob pena de responsabilidade solidaria, a ocorrencia de atos ilegais, 
ilegitimos, irregulares ou antieconomicos de que resultem ou nao, em dano ao 
erario.

Art. 8° Compete a Procuradoria Juridica Municipal:

I. Examinar e aprovar a Minuta do Edital e do contrato/ Ata 
de Registro de Pregos, exarando respectivo Parecer;

II. Emitir Parecer Juridico sobre dispensa ou inexigibilidade;
III. Manifestar juridicamente sobre impugnagdes e recursos;
IV. Emitir Parecer sempre que Ihe for solicitado.

Art. 9°. Compete ao Coordenador da Unidade Central de
Controle Interno - UCCI:

I. Verificar o cumprimento das determinagdes desta 
Instrugao Normativa, promovendo a sua divulgagao junto a todas as Unidades 
Administrativas da estrutura organizacional do Poder Executive Municipal;

II. Manifestar atraves de relatdrios, auditorias internas, 
inspegdes, pareceres voltados a identificar e sanar as possiveis irregularidades, 
avaliando a eficacia dos procedimentos de controle inerentes a esta Instrugao
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Normativa para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatagao de novas 
Instrugoes, com observancia a legislagao vigente;

III. Prestar apoio tecnico na fase de elaboragao das 
Instrugoes Normativas e em suas atualizagbes, em especial, no que tange a 
identificagao e avaliagao dos pontos de controle e respectlvos procedimentos de 
controle;

IV. Alertar ao Chefe do Executivo Municipal, juntamente 
com a Secretaria Municipal de Administragao, sobre alteragdes que se fizerem 
necessarias nas retinas de trabalho objetivando sua otimizagao, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da 
eficiencia operacional.

CAPITULO VI - DISPOSIQOES GERAIS

Art. 10 O incise XXI do art. 37 da Constituigao Federal 
estabelece como regra para contratagao de obras, servigos, compras e alienagdes, 
o procedimento licitatorio, ressalvados os casos especificados na legislagao 
vigente, em que se incluem os artigos 17, 24 e 25 da Lei n°. 8.666/93.

Art. 11 Neste sentido, o Estatuto Licitatorio cuidou de 
regulamentar os casos de licitagao dispensada (art. 17), dispensavel ou dispensa 
da licitagao (art. 24) e inexigibilidade da licitagao (art. 25).

Art. 12 Licitagao Dispensada:

I. Licitagao juridicamente possivel, mas nao sera realizada 
porque a propria Lei dispensa sua realizagao, ou seja, nao ha discricionariedade da 
Administragao devido a impossibilidade de se obter urn procedimento competitivo, 
pois alguns casos ja se tern o destinatario certo do bem, como exemplo, na dagao 
em pagamento;

II. As hipoteses de ocorrencia de licitagao dispensada estao 
dispostas in verbis no artigo 17, incisos I e II da Lei n.° 8.666/93;

III. As principals possibilidades de licitagao dispensada
estao voltadas para os Institutos de:

a) Dagao em pagamento;
b) Doagao;
c) Permuta;
d) Invest!dura;
e) Alienagao de alguns itens;
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f) Concessao do direito real de uso;
g) Da locagao e da permissao de uso.
IV. A Administragao podera conceder direito real de uso de 

bens imoveis, dispensada a licitagao, quando o uso se destina a outro orgao ou 
entidade da Administragao Publica, (§ 2° do art. 17 da Lei n° 8.666/93);

V. Destarte evidenciar que na aplicagao desse permissivo e 
que qualquer alienagao, tanto de bens moveis quanto de bens imoveis deve ser 
precedida de uma avaliagao previa da Administragao com a definigao de urn valor 
minimo para fim de orientar os procedimentos, sem ferir o interesse publico, nem 
tampouco a legalidade.

Art. 13 Dispensa da Licitagao:
I. A dispensa de licitagao ou licitagao dispensavel encontra 

suas regras expressas no art. 24 da Lei n.° 8666/93, em que se verificam situagoes 
que, embora haja viabilidade de competigao entre particulares o certame afigura-se 
objetivamente incompativel com os valores norteados da atividade administrativa 
por interesse publico, uma vez que o procedimento licitatorio demanda uma serie 
de gastos que, por sua vez, devem trazer beneficios que o compensem;

II. As vezes os custos que advem de urn certame sao 
maiores do que o resultado pretendido, levando a urn desequilibrio indesejado na 
relagao custo e beneficio, trazendo prejuizos para a Administragao;

III. A dispensa de licitagao decorre do reconhecimento por 
lei de que os custos inerentes a uma licitagao superam os beneficios que dela 
poderiam advir. A lei dispensa a licitagao para evitar o sacrificio dos interesses 
coletivos e supra-individuais;

IV. Conforme disposto no artigo 24 da Lei n.° 8.666/93 e 
Decreto Federal n°.9.412/2018, e dispensavel a licitagao:

a) Para obras e servigos de engenharia de valor de ate 
10% (dez por cento) do limite previsto na alinea "a”, do inciso I do artigo anterior, 
desde que nao se refiram a parcelas de uma mesma obra ou servigos ou ainda 
para obras e servigos da mesma natureza e no mesmo local que possam ser
realizadas conjunta e concomitantemente;

b) Para outros servigos e compras de valor de ate 10% 
(dez por cento) do limite previsto na alinea “a", do inciso II do artigo anterior e para 
alienagoes, nos casos previstos nesta Lei, desde que nao se refiram a parcelas de
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um mesmo servigo, compra ou alienagao de maior vulto que possa ser realizada de 
uma so vez;

V. Os dois primeiros incisos tratam dos casos em que o 
objeto a ser licitado e de pequeno valor, onde sao confrontados os princlpios da 
licitagao e da economicidade para a Administragao Publica, prevalecendo o 
princlpio da economicidade, haja vista o interesse publico.

Art. 14 Inexigibilidade de Licitagao:

I. Na inexigibilidade, a contratagao se da em razao da 
individualidade da competigao ou da desnecessidade do procedimento licitatorio. 
Na inexigibilidade, as hipoteses do artigo 25 da Lei n°. 8.666/93, autorizam o 
administrador publico, apos comprovada a inviabilidade ou a desnecessidade de 
licitagao, contratar diretamente o fornecimento do produto ou a execugao dos 
servigos;

II. Alerte-se, no entanto, que a regra e o procedimento 
licitatorio. A dispensa e a inexigibilidade sao excegdes. Alem disso, deve-se 
ressaltar que a dispensa e diferente da inexigibilidade;

III. Na dispensa sera possivel a realizagao da licitagao, 
devendo a autoridade sopesar o custo e beneficio entre licitar ou dispensar. As 
hipoteses enumeradas no artigo 24 da Lei n°. 8.666/93, sao taxativas, sendo 
vedada a dispensa por outro motivo;

IV. Evidencia-se que na inexigibilidade da licitagao nao ha 
possibilidade juridica de licitar em razao da inviabilidade de competigao, conforme 
explicitado no artigo 25 da Lei Federal n°. 8.666/93;

V. A inexigibilidade sera cablvel nas seguintes hipoteses:

a) Exclusividade do fornecedor: (Art. 25, I da Lei n°. 
8.666/93): Caso em que os contratos administrativos sao celebrados com pessoas 
que detenham tecnica propria, que dispoem com exclusividade o objeto que a 
Administragao Municipal, pretende adquirir, ou seja, ha inviabilidade de competigao 
- porque nao existem competidores;

b) Servigos tecnicos profissionais especializados de 
natureza singular (Art.25, II da Lei n°. 8.666/93). Consideram-se servigos 
tecnicos profissionais especializados os seguintes trabalhos:
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/. Estudos tecnicos, planejamento e projetos basicos e
executives;

II. Pareceres, pericias e avaliagoes em geral;
III. Assessorias ou consultorias tecnicas e auditorias

financeiras e tributaries;
IV. Fiscalizagao, supervisao ou gerenciamento de obras e

servigos;
V. Patrocinio ou defesa de causas judiciais ou

administrativas;
VI. Treinamento e aperfeigoamento de pessoal;
VII. Restauragao de obras de artes e bens de valor

historico;

c) Para contratagao de profissional de qualquer setor 
artlstico, diretamente ou por meio de empresario exclusive, desde que 
consagrado pela crltica especializada ou pela opiniao publica (Art. 25, III da 
Lei n.° 8.666/93):

Paragrafo Unico - Refere-se ao caso de contratagao de 
servigos artisticos dos mais variados naipes, como pinturas, esculturas, 
espetaculos musicals etc. Nesta hipotese para caracterizar a inexigibilidade de 
licitagao deve estar demonstrada a singularidade da expressao artistica;

VIII. Nestes casos deverao ser documentados no processo
de inexigibilidade os seguintes requisitos:

a) Natureza Singular: A contratagao de servigos tecnicos 
enumerados no artigo 13, de natureza singular, com profissionais ou empresas de 
notoria especializagao, vedados a inexigibilidade para servigos de publicidade e 
divulgagao (inciso II); nao e para qualquer tipo de contrato que se aplica essa 
modalidade: e apenas para os contratos de prestagao de servigos, desde que 
observados os tres requisitos, ou seja, o de tratar-se de um daqueles enumerados 
no art. 13, o de ser de natureza singular, e o de ser contratado com profissional 
notoriamente especializado. Assim e considerado, nos termos do § 1° do art. 25, “o 
profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente 
de desempenho anterior, estudos, experiencias, publicagoes, organizagao, 
aparelhamento, equipe tecnica, ou de outros requisitos relacionados com suas 
atividades, permita que o seu trabalho e essencial e indiscutivelmente o mais 
adequado a plena satisfagao do objeto do contrato";
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b) Especializagao do profissional escolhido: Consiste 
na titularidade objetiva de requisites que atribua maior habilitagao do sujeito em 
relagao aos demais profissionais que exercem a mesma atividade;

c) Notoriedade da especializagao do profissional: O §1°
do artigo 25 quis reduzir a discricionariedade administrativa em sua apreciagao, ao 
exigir os criterios de essencialidade e indiscutibilidade do trabalho, como sendo o 
mais adequado a plena satisfagao do objeto do contrato. E o notorio 
reconhecimento da qualificagao do contratado, evitando-se, com isso, que a 
qualificagao seja avaliada exclusivamente no ambito interno da Administragao. 
Rode ser comprovada com curriculo e documentagao que tomem claro, por 
exemplo, se detentor de elevada experiencia na sua area de atuagao (atestados de 
anteriores contratantes, declarando ter realizado com excelencia os trabalhos), ter 
desenvolvido estudos aprofundados acerca da materia, publicagdes (livros, artigos, 
teses etc.), gozar de alto conceito entre seus pares ou no mercado, ou ter na sua 
equipe tecnica detentores de tais caracteristicas (se for empresa), de forma a tomar 
indiscutivel que se trata do mais adequado a atender a singularidade do objeto.

CAPITULO VII - DOS PROCEDIMENTOS

SEQAO I - TRAMITE PROCESSUAL - DISPENSA DE
LICITAQAO (art. 24 da Lei n.° 8.666/1993)

Art. 15 0 Demandante elaborara o Termo de Referenda, 
anexo ao requerimento para abertura de processo de aquisigao ou contratagao de 
servigos, enderegado ao Secretario Municipal.

Art. 16 O Secretario Municipal recede a solicitagao e 
autoriza a compra ou contratagao do servigo requerido e encaminha para o 
Protocolo Geral.

Art. 17 O Protocolo Geral recede o pedido, protocola e 
encaminha ao Diretor do Departamento de Licitagdes e Contratos.

Art. 18 0 Departamento de Licitagdes e Contratos eolhe, 
no minimo, 03 (tres) orgamentos, de empresas distintas e que tenham em seu 
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) o ramo de atividade compativel com 
o bem ou servigo a ser contratado ou adquirido.
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Art 19 O Departamento de Licitagoes e Contratos elabora 
o Mapa Comparativo de Freges, junta as Certiddes de Regularidade Trabalhista e 
Fiscal (Federal, Estadual, Municipal e FGTS), alem da declaragao da empresa 
ganhadora de que nao emprega menores DE DEZOITO ANOS em trabalho 
noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de 16 (dezesseis) anos e 
encaminha o processo ao Secretario Municipal.

Art 20 O Secretario Municipal, faz um requerimento ao 
Prefeito Municipal, solicitando autorizagao para dar continuidade ao processo, com 
a devida justificativa para compra ou contratagao de servigo. Informando ainda a 
empresa vencedora e o valor ofertado.

Art. 21 Apos a autorizagao do Prefeito Municipal, o 
processo e encaminhado ao Departamento de Licitagoes e Contratos, que requer 
ao Departamento de Contabilidade informagdes sobre a dotagao orgamentaria e se 
ha saldo.

Art 22 Havendo saldo, o Departamento de Licitagoes e 
Contratos encaminha o Processo a Procuradoria Juridica da Prefeitura Municipal 
de Ariranha do Ivai, para emissao de Parecer Juridico, sobre a regularidade do 
procedimento de compra ou de contratagao do servigo em questao, alem da 
analise da Minuta do Contrato (caso seja necessario).

Art. 23 Apos emissao da nota de empenho, o Secretario
Municipal, emite a Ordem de Servigo/Compras.

Art. 24 Caso a Dispensa ou Inexigibilidade de Licitagao 
seja sobre a contratagao de um servigo, e necessaria a assinatura de um 
Contrato/Ata de Registro de Pregos. Neste caso, o Departamento de Licitagoes e 
Contratos, deve fazer o Contrato/Ata definitivo(a), juntar os documentos 
necessarios e encaminhar para as devidas assinaturas.

Art. 25 O Prefeito Municipal elabora a Dispensa ou 
Inexigibilidade de Licitagao com as devidas informagdes.

Art. 26 O Departamento de Licitagoes e Contratos emite o 
Extrato da Dispensa/lnexigibilidade de Licitagao.

Art. 21 O Departamento de Licitagoes e Contratos, publica 
o resumo da Dispensa ou Inexigibilidade de Licitagao no Diario Oficial do Municipio 
(Extrato do Contrato/Ata) (caso tenha).
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Art 28 Juntar a publicagao do resumo da Dispensa ou 
Inexigibilidade de Licitagao e do Contrato/Ata (caso tenha) ao Processo e 
encaminhar ao Departamento de Contabilidade para empenhar.

Art 29 A autorizagao para empenhar deve ser assinada 
pelo Secretario Municipal ou pelo Prefeito Municipal de Ariranha do Ivai, e tern que 
ser datada do mesmo dia em que o resumo da publicagao sair no Diario Oficial do 
Municipio.

Art. 30 O Departamento de Licitagoes e Contratos, devera 
numerar todas as paginas do processo e identificar a capa do mesmo corretamente 
antes de enviar para o empenho, con forme as disposigdes do art. 38 da Lei 
n°. 8.666/93.

Art. 31 Aguarda o produto comprado chegar ou o sen/igo 
ser feito, de acordo com o estabelecido no Contrato/Ata, e encaminha para 
pagamento.

Art. 32 Caso seja urn produto que tenha sido adquirido, a 
Nota Fiscal deve ser atestada pelo Chefe de Almoxarifado e Patrimonio da 
Prefeitura Municipal, e pelo fiscal de contratos, se for o caso.

Art. 33 Nos casos de licitagao para obras e servigos sera 
utilizado projeto basico observando os artigos n°. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 da Lei n.° 
8.666/1993.

Art. 34 Como fontes de pesquisa para embasar a analise 
de mercado, o Manual Online de Legislagao e Jurisprudencia de Contratagao de 
Servigos
(link:http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/ticontrole/legislacao/repositorio_contr 
atacao_ti/ManualOnLine.html):

dentreTCU cita, outras:de Tl do

I. Consultas diretas aos fornecedores;
II. Consultas a outros entes publicos adquirentes de

solugao semelhante;
III. Consulta/audiencia publica;
IV. Banco de dados da Administragao Publica, como 

sistemas de registro de pregos, de contratos, de licitagoes etc.;
V. Cadastros de pregos mantidos pelo Poder Publico

(Siasg-Sicaf/MP; Sinapi/CEF etc.);
VI. Cadastros de pregos mantidos por entidades de

pesquisa (Catho; FGV etc.);
VII. Cadastros de prego dos fornecedores;
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VIII. Sistemas de busca de pregos na internet (Ministerio da 
Justiga; Buscape; Bondfaro; Aplicativo Menor Prego/PR, etc.);

IX. Consultorias (com cautela).

Art. 35 A ratificagao sera facultada nas hipoteses em que 
nao se enquadram os paragrafos 2°. e 4°. do art. 17 e no inciso III e seguintes do 
art. 24, as situagdes de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente 
justificadas, e o retardamento previsto no final do § unico do art. 8°. (art. 26 da Lei 
n°. 8.666/1993).

Art. 36 Quando necessario Contrato/Ata de Registro de 
Pregos, o Departamento de Licitagoes e Contratos, comunicara ao fornecedor com 
menor prego comparecer a Prefeitura Municipal, acompanhado dos seguintes 
documentos de habilitagao:

Habilitagao jurldica:I.

a) Carteira de Identidade dos socios e se for o caso do 
Procurador nomeado que ira assinar, alem da copia da Procuragao;

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades por agoes acompanhadas 
de documentos de eleigao de seus administradores;

d) Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagao 
para funcionamento expedido pelo orgao competente, quando a atividade assim o 
exigir.

Art. 37 Podera ser exigida qualificagao economica e 
financeira, a depender da especificagao do objeto.

Art. 38 O Departamento recebe a documentagao do 
fornecedor e, se for o caso, autentica a documentagao.

Art. 39 Quando for necessario Contrato/Ata de Registro de 
Pregos, o Prefeito Municipal nomeara, por meio de Decreto, o servidor que sera 
responsavel pela fiscalizagao dos contratos/Atas, devendo este atestar a fiel 
execugao contratual para o pagamento, nos termos do art. 67 da Lei n°.8.666/1993.

Art. 40 O Departamento de Licitagoes e Contratos, 
publicara todo o processo no Portal da Transparencia de seu Orgao Municipal.
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SEQAO II - TRAMITE PROCESSUAL - INEXIGIBILIDADE
DA LICITAQAO (art. 25 da Lei n°. 8.666/1993)

Art. 41 Quanto ao processo de inexigibilidade, o tramite 
processual nao distingue do processo de dispensa, salvo a etapa da cotagao dos 
pregos que nos casos dos incisos I e III do art. 25 da Lei n°. 8.666/93, a justificativa 
do prego sera demonstrada pela propria contratagao ou compra exclusiva.

Art. 42 No caso do inciso II do art. 25 da Lei n°.8.666/93, a 
justificativa do prego proposto sera mediante a comprovagao de que o particular a 
ser contratado cobra de outros clientes, por objeto assemelhado, prego igual ou 
similar. Essa comprovagao sera fornecida pelo particular a ser contratado atraves 
de Notas Fiscais recentes, contratos anteriormente firmados, Notas de Empenho, 
Atas de Registro de Pregos ou outros documentos idoneos que identifiquem o valor 
correntemente praticado pelo particular no mercado.

CAPITULO VIII - DAS CONSIDERAQOES FINAIS 
Art.43 A inobservancia das tramitagoes e procedimentos 

de rotina estabelecida nesta Instrugao Normativa, sem prejuizo das orientagoes e 
exigencias do TCE/PR relativas ao assunto, sujeitara os responsaveis as sangoes 
legais cabiveis.

Art. 44 Eventuais impropriedades ocorridas em 
descumprimento da presente Instrugao Normativa, que nao puderem ser sanadas 
pelo Secretario Municipal, deverao ser comunicadas formalmente a ao 
Coordenador da Unidade Central de Controle Interno - UCCI, sobe pena de 
responsabilidade sol id aria.

Art. 45 Os esclarecimentos adicionais a respeito desta 
Instrugao Normativa, poderao ser obtidos junto ao Departamento de Licitagdes e 
Contratos e a Unidade Central de Controle Interno - UCCI, atraves de seu 
Coordenador, no ambito do Poder Executivo Municipal.

Art. 46 Todos os servidores da Prefeitura Municipal de 
Ariranha do Ivai, deverao cumprir as determinagoes constantes nesta Instrugao 
Normativa, sob pena de responsabilizagao administrativa.

Art. 47 Esta Instrugao Normativa devera ser atualizada 
sempre que fatores organizacionais, legais ou tecnicos assim o exigirem a fim de 
verificar a sua adequagao a legislagao vigente e aos requisitos da Instrugao
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Normativa n°. 006, bem como manter o processo de melhoria continua dos 
servigos publicos municipais, e a capacitagao de seus respectivos servidores.

Art. 48 Os servidores pertencentes ao Departamento de 
Licitacbes e contratos, iuntamente com a Comissao Permanente de Licitacao e 
Equipe de Apoio do Preqao do Municipio de Ariranha do Ivai, Estado do Parana, 
participarao de cursos de capacitagao em suas respectivas areas de atuagao, 
oferecidos pela Escola de Gestao Publica do Tribunal de Contas do Estado do 
Parana - TCE-PR, ou em instituigoes particulares especializadas em gestao 
publica, tudo em conformidade com o que espelha o Termo de Ajuste de Conduta - 
TAC, pactuado entre o Ministerio Publico do Estado do Parana, atraves de sua 1°. 
Promotoria de Justiga da Comarca de Ivaipora - PR, e este Orgao Municipal, e 
levando em conta, o que determine a Recomendagao Administrativa do Grupo 
Especializado na Protegao do Patrimonio Publico e no Combate a Improbidade 
Administrativa - Gepatria - Coordenagao Regional de Maringa - PR, em seu Plano 
Regional de agao 2019/2020, (CAPACITAQAO DE SERVIDORES).

Art 49 Esta Instrugao Normativa entrara em vigor na data
de sua publicagao.

Registre-se, Publique-se e Cumpre-se.

Ariranha do Ivai/PR, 01/07/2019

AUGUSTO APARECIDO CICATTO
Gestor Municipal

RENALDO DE OLIVEIRA RUIZ
Coordenador da Unidade Central de Controle Interno - 
UCCI
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DECRETO n°.061/2019

SUMULA: Estabelece diretrizes para a Comissao de Licitagao, 
Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre os procedimentos a serem 
adotados nos processes licitatorios e, sobretudo, regulamenta o 
procedimento de formagao de pregos que sera adotado para a 
fixagao do prego maximo dos processos licitatorios no Municfpio 
de Ariranha do Ivai.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI, Estado 
do Parana, Senhor; AUGUSTO APARECIDO CICATTO, no uso de suas 
atribuigoes que Ihe sao conferidas pela Lei Organica Municipal, em especial, na 
Lei Nacional 8.666/93, Lei Nacional 10.520/2002, Lei Estadual 15.608/2007, 
recomendagoes administrativas n° 03/2018 e 04/2018, ambas do GEPATRIA 
(Grupo Especializado na Protegao ao Patrimonio Publico e no Combate a 
Improbidade Administrativa) da Regiao de Maringa, Acordao n° 1932/2012 - 
Tribunal Pleno e Sumula n° 177, ambos do Tribunal de Contas da Uniao, 
Acordaos n° 4624/17- Tribunal Pleno e 1719/18 - Tribunal Pleno, ambos do 
Tribunal de Contas do Estado do Parana e demais preceitos legais pertinentes,

DECRETA
Art. 1°. Este Decreto estabelece diretrizes para a Comissao de 

Licitagao, Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre os procedimentos a serem 
adotados nos processos licitatorios e, sobretudo, regulamenta o procedimento 
de formagao de pregos que sera adotado para a fixagao do prego maximo dos 
processos licitatorios no Municfpio de Ariranha do Ivai, Estado do Parana.

PARAGRAFO UNICO. As disposigoes constantes neste 
Decreto aplicam-se a Administragao Direta e Indireta do Municipio de Ariranha 
do Ivai.

DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NOS 

PROCESSOS LICITATORIOS
Art. 2°. Os integrantes do Departamento ou Setor de Licitagoes 

e/ou aqueles que sejam responsaveis pela implementagao da 
definigao/descrigao de objetos a serem licitados que serao praticados nas 
licitagoes deverao implementar o seguinte modo de proceder:

I - Quanto a definigao/descrigao dos objetos a serem licitados, 
deverao os servidores encarregados desta fungao obedecer as diretrizes 
pontuadas no art. 14, art. 38, "caput" e art. 40 da Lei n° 8.666/1993 e art. 3°, II, 
da Lei n° 10.520/2002, ou seja, promover descrigao sucinta e clara dos objetos 
que a Administragao pretende adquirir, sem incluir elementos no descritivo que 
possam prejudicar a ampla concorrencia que se espera do procedimento
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licitatorio, razao pela qual as descrigoes deverao ser feitas levando em conta 
as orientagoes presentes no Acordao n° 1932/2012 do Plenario do TCU: 
“Impoe-se ao gestor especificar os itens componentes do objeto licitado, em 
m'vel de detalhamento que garanta a satisfagao das necessidades da 
Administragao, da forma menos onerosa possivel” e Sumula n° 177 tambem do 
TCU: "A definigao precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra 
indispensaveis da competigao, ate mesmo como pressuposto do postulado de 
igualdade entre os licitantes, do qual e subsidiario o principio da publicidade, 
que envolve o conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condigoes 
basicas da licitagao, constituindo, na hipotese particular da licitagao para 
compra, a quantidade demandada uma das especificagoes mmimas e 
essenciais a definigao do objeto do Pregao".

Art. 3°. Os servidores que atuam nas Comissoes Permanentes 
de Licitagao, os que atuam como Pregoeiros ou ainda os que sao membros das 
Equipes de Apoio, especialmente aquelesque se encarregam do julgamento dos 
documentos de habilitagao e das respectivas propostas das empresas 
interessadas em contratar com a Administragao, deverao permanecer atentos 
durante as sessoes publicas de julgamento ou mesmo durante a analise da 
documentagao das empresas concorrentes, a fim de identificar eventuais agoes 
propositais de seus socios e/ou representantes com a fmalidade de frustrar a 
competitividade do certame tais como:

I - Acordos previos entre as proprias empresas que 
compareceram ao certame com o objetivo de limitar a disputa publica;

II - Participagao no certame apenas de empresas que 
componham urn mesmo grupo economico, embora ostentem socios, enderego 
e CNPJ diferentes;

III - Identificagao de que empresas diferentes, em licitagoes 
distintas, realizadas em urn curto espago de tempo, apontam a mesma 
pessoa como seu representante, levantando suspeitas de que formem um 
mesmo grupo economico, dentre outras manobras ilegais que atentam 
contra o principio da competitividade entre os licitantes, dentre outras 
situagoes que suscitem duvidas quanto a lisura e corregao do procedimento 
licitatorio.

Art. 4°. Na esteira do contido no art. 3°, havendo fundadas 
suspeitas da parte da Comissao Permanente de Licitagao ou do Pregoeiro de 
que o process© licitatorio encontra-se maculado por algum motive ou de que, 
em razao do comparecimento de uma unica empresa para disputa do certame 
concretizado na modalidade Pregao, restou frustrada a sua esperada 
competitividade, ou seja, identificando esses servidores que por algum motive 
valido e palpavel, o interesse publico recomenda a suspensao do processo 
licitatorio em curso, ainda que ja na fase de recebimento das propostas ou de 
lances, no caso de licitagoes feitas pela modalidade Pregao, deverao esses 
mesmos servidores, motivadamente, suspender o tramite do procedimento ou
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mesmo a sessao publica de julgamento (caso ja se tiver alcangado essa 
fase), fundamentando sua decisao no que dispoe o art. 3°, "caput" e seu §1°, 
inciso I, ambos da Lei n° 8.666/1993, art. 4°, XI da Lei n° 10.520/2002, Sumula 
n° 473 do STF, bem como nos principios da supremacia do interesse publico 
sobre o privado, da eficiencia, da moralidade, da probidade administrative e da 
selegao da proposta mais vantajosa e, na sequencia, recomendar a Autoridade 
competente da homologagao/aprovagao do procedimento para que, 
alternativamente, anule o procedimento licitatorio por motive de ilegalidade (art. 
49, “caput" e §1°, da Lei n° 8.666/1993) ou revogue o procedimento licitatorio 
por motives de interesse publico ou conveniencia da Administragao Publica 
(art. 49, “caput”, da Lei n° 8.666/1993), garantindo, nesse caso, o direito ao 
contraditorio e a ampla defesa (art. 49, §3°, da Lei n° 8.666/1993).

Art. 5°. Tratando-se de procedimento licitatorio encampado 
atraves da modalidade Pregao, deverao ser observadas as seguintes diretrizes:

I - Comparecendo apenas uma empresa a sessao publica de 
Pregao, o Pregoeiro devera entabular ostensivas e persistentes negociagoes 
com aquela, buscando assim obter urn prego melhor do que aquele proposto 
inicialmente conforme permissive expresso do art. 4°, XVII, da Lei n° 
10.520/2002, visto que nesse caso nao havera outras concorrentes, razao pela 
qual a referida negociagao entre Pregoeiro e representante/socio da empresa 
proponente e o que refletira se foram observadas as regras do art. 3°, "caput" e 
§1°, inciso I, da Lei n° 8.666/1993 (busca da proposta mais vantajosa para 
Administragao Publica) e os principios constitucionais da eficiencia. e da 
moralidade, tornando licito o procedimento licitatorio em questao, e portanto, 
apto a homologagao.

II - E no caso do inciso anterior, deverao o Pregoeiro e Equipe 
de Apoio observar com esmero as referencias para a fixagao do prego maximo, 
pois eventual justificativa do Pregoeiro e Equipe de Apoio de que "o prego nao 
foi superior ao previamente orgado" somente tera valor publico e administrative 
se for demonstrado que o prego representa a realidade do mercado, sob pena 
de serem responsabilizados civil, criminal e administrativamente.

III - Por outro lado, observando o Pregoeiro que o 
representante/socio da unica empresa que compareceu a sessao publica de 
Pregao (se for a hipotese), deliberadamente dificulta as tentativas de 
negociagao numa tentativa clara de aproveitar-se da ausencia -de competigao 
entre empresas, bem como, entendendo ainda o Pregoeiro que o prego 
praticado por aquela unica empresa presente nao condiz com o que seja o 
melhor prego ou a proposta mais vantajosa para a Administragao Publica, 
devera adotar as providencias elencadas no art. 4° deste Decreto, fazendo 
constar todas essas circunstancias na ata de sessao de julgamento e submeter 
sua proposta de suspensao ou anulagao/revogagao a decisao da Autoridade 
competente para homologar o procedimento, nos termo do que dispoe o art. 
49, "caput", da Lei n° 8.666/1993.
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IV - Comparecendo varias empresas a sessao publica de 
Pregao, devera o Pregoeiro instigar uma efetiva competigao entre elas, a fim de 
obter o maior numero possivel de lances verbals, o que refletira que foram 
observadas as regras do art. 3°, “caput" e §1°, inciso I, da Lei n° 8.666/1993 
(busca da proposta mais vantajosa para Administragao Publica) e os princfpios 
constitucionais da eficiencia e da moralidade, tornando licito o procedimento 
licitatorio em questao e, portanto, apto a homologagao. Alem disso, todos os 
lances, manifestagoes das partes e o detalhamento dos fatos acontecidos na 
ocasiao deverao ser necessariamente langados em ata, especialmente o debate 
entre os participantes quanto a oferta de lances. Ainda, todos os participantes 
deverao ser identificados (nome, CPF, telefone/Wha/sApp e e-mail) e 
correlacionados documentalmente com a(s) empresa(s) que representa.

V - Por outro lado, percebendo o Pregoeiro que as empresas 
presentes na reuniao publica designada omitem-se deliberadamente em 
promover lances, mesmos instigados pelo Pregoeiro e havendo fundadas 
suspeitas de que ha acordo entre as empresas licitantes para prejudicar o 
interesse publico, prejudicando com isso a obtengao da melhor proposta para a 
Administragao Publica, devera o Pregoeiro adotar as providencias elencadas 
no art. 4° deste Decreto, fazendo constar todas essas circunstancias na ata de 
sessao de julgamento e submetendo o procedimento a decisao da Autoridade 
competente para homologar ou nao sua sugestao/deliberagao sobre o 
procedimento, nos termo do que dispoe o art. 49, caput, da Lei n° 8.666/1993.

DA FORMAQAO DE PREQOS

Art. 6°. A formagao de pregos sera o procedimento adotado 
para fixagao do valor maximo de processes licitatorios no Municipio de Ariranha 
do Ivai e seguira o presente Decreto.

PARAGRAFO UNICO. O presente decreto aplica-se, no que 
couber, para servigos e para bens e insumos, inclusive os que compoem a 
planilha de composigao de custo de servigos em geral, sem prejuizo dos 
requisitos do §2°, art. 7° da Lei 8.666/93.

DOS TIPOS DE REFERENCIA DE PREQOS

Art. 7°. Serao utilizadas as seguintes referencias para
formagao de pregos:

I - Pregos praticados pela propria Administragao, com base em 
contratagoes anteriores (contratos e atas de registro de pregos);

II - Pregos praticados por outros orgaos publicos, comprovados 
atraves de editais de licitagao, contratos e atas de registro de pregos com 
objeto similar;

Portal de compras governamentais, tais como: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e https://menorpreco.notaparana.pr.gov.br, 
sendo este ultimo uma ferramenta que disponibiliza pregos a partir de notas 
fiscais, fazendo cdfistar a data e horario da consulta;

III

http://www.comprasgovernamentais.gov.br
https://menorpreco.notaparana.pr.gov.br
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IV - Cotagoes junto as empresas do setor que comercializam o
produto;

V - Publicagoes em sistemas ou revistas especializadas;

VI - Tabelas setoriais e/ou outras referencias passfveis de
registro no processo;

VII - Pesquisa publicada em midia especializada em sftios
eletronicos especializados;

VIII - Orgamentos obtidos na internet, desde que em sftios de 
ample acesso, fazendo constar a data e horario da consulta;

IX - Pregos ofertados pelas licitantes na fase de lances de 
certame anterior da propria Administragao;

§1°. Para a formagao dos pregos maximos de medicamentos 
(linha hospitalar e farmaceutica) deve-se levar em conta a recomendagao 
administrativa n° 004/2018 do Ministerio Publico do Estado do Parana, atraves 
do GEPATRIA (Grupo Especializado na Protegao ao Patrimonio Publico e no 
Combate a Improbidade Administrativa) da Regiao de Maringa-PR, o 
posicionamento do Tribunal de Contas do Estado do Parana e do Ministerio 
Publico de Contas, especialmente, os acordaos n° 4624/17, 2161/18 e 2162/18 
e a recomendagao administrativa n° 03/2014/PRM/APU/GAB do Ministerio 
Publico Federal de Apucarana-PR.

§2°. Considerando a quantidade de orgaos tratando da mesma 
materia e, ainda, as divergencias encontradas nas recomendagoes e julgados, 
o Municfpio de Ariranha do Ivai opta por seguir as orientagoes do Tribunal de 
Contas do Estado do Parana, que e quern esta intervindo diretamente nos 
procedimentos de licitagao, por meio do Ministerio Publico de Contas, nas 
licitagoes cujo objeto e medicamento, sem prejufzo de observar as 
recomendagoes do GEPATRIA, do Ministerio Publico Federal e demais orgaos 
competentes.

§3°. Considerando o fixado nos paragrafos anteriores para a 
aquisigao de medicamentos serao utilizados as seguintes referencias para 
formagao de pregos:

I - Os pregos langados na tabela publica de pregos, no caso, o 
Banco de Pregos em Saude, consultando a data mais recente e a quantidade 
adquirida pelo orgao que langou a informagao;

II - Excepcionalmente, quando o prego do produto buscado nao 
constar no Banco de Pregos em Saude ou estar com pregos diversos dos 
encontrados em outras ferramentas de consulta serao utilizados os pregos 
encontrados na tabela CMED (Camara de Regulagao do Mercado de 
Medicamentos), proveniente da ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria), cuja fungao e fixar o teto maximo que os medicamentos podem ser 
comercializados em territorio nacional, levando-se em conta o CAP (Coeficiente
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de Adequagao de Pregos), para os casos em que a regulamentagao da CMED 
o exigir;

III - Ainda, nos termos da lei estadual n° 19.476/2018, nos 
casos em que o prego encontrado seja inferior ao praticado no BPS ou CMED, 
sera utilizado como fonte de pesquisa o aplicativo “compras menor prego", sem 
prejuizo do uso combinado de outras ferramentas para o mesmo objetivo.

§4°. Para todas as formagoes de pregos maximos, quando 
existentes, os pregos praticados pela propria Administragao serao, 
obrigatoriamente, considerados como uma das referencias de prego.

§5°. As referencias de prego deverao contemplar, sempre que 
possivel, a realidade local e/ou regional.

§6°. Os parametros previstos neste artigo serao utilizados 
preferencialmente de forma combinada com outras ferramentas, observando- 
se, alem do disposto no §4°, os incisos II a IX em ordem crescente.

§7°. As referencias devem se relacionar com o mesmo objeto 
que se pretende ter o prego fixado e deverao ter os comprovantes de sua 
obtengao juntados no processo administrative respective (site especifico, 
numero de ata/contrato, etc.) apontando o autor da consulta de pregos, fazendo 
constar a data e horario a sua realizagao.

Art. 8°. Os pregos praticados pela propria Administragao serao 
aqueles constantes em licitagoes, atas ou contratos, os quais podem ser 
vigentes ou concluidos.

§1°. Consideram-se vigentes os pregos praticados em ate 180 
dias anteriores ao momento da formagao de pregos;

§2°. Consideram-se concluidos os pregos praticados pela 
propria Administragao no intervalo de 180 dias a dois anos anteriores ao 
momento da formagao de pregos, os quais serao atualizados aplicando-se 
corregao monetaria no periodo, visando sua utilizagao como referencia.

§3°. Uma vez utilizado como referencia o prego praticado pela 
propria Administragao, a empresa responsavel pelo mesmo nao sera 
novamente consultada para fornecimento de orgamento.

Art. 9°. Os pregos praticados por outros orgaos publicos se 
limitam aos vigentes ou concluidos nos ultimos 180 dias anteriores do 
momento da formagao de pregos.

Art. 10. Os pregos ofertados pelas empresas na fase de lances 
do certame anterior da propria Administragao se limitam aos coletados no 
periodo de ate dois anos anteriores ao momento da formagao de pregos.

PARAgRAFO UNICO. Aos pregos ofertados nas condigoes do 
‘‘caput", aplicar-se-a a corregao monetaria quando decorridos mais de 180 dias 
de sua oferta, a contar do momento da formagao de pregos, conforme disposto
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no Art. 19.

Art. 11. As cotagoes junto as empresas do setor que 
comercializam o objeto deverao center razao social, CNPJ, data, enderego, 
telefone, nome e assinatura do representante da empresa.

§1°. Em caso de copia de orgamento, o documento devera ser 
autenticado por servidor efetivo que o recebeu, mediante assinatura e nome.

§2°. Em caso de orgamento obtido por e-mail, os documentos 
recebidos, incluindo o e-mail de recebimento, deverao ser autenticados por 
servidor efetivo que o recebeu, mediante assinatura e nome, sendo dispensada 
somente a assinatura do representante da empresa.

§3°. As cotagoes obtidas pela internet deverao center 
autenticagao do servidor efetivo que a coletou, mediante assinatura e nome, 
alem da data e horario de acesso, CNPJ e dominio da empresa, sendo 
dispensadas as outras informagoes constantes do caput.

DA FORMAQAO DO PREQO MAXIMO

Art. 12. Para formagao do prego maximo deverao ser 
buscados, sempre que possivel, 4 (quatro) ou mais referencias de pregos, 
adotando-se as 3 (tres) menores para o calculo da media ponderada para a 
fixagao do prego maximo da licitagao, observadas as condigoes dos artigos 13 
e 14.

PARAGRAFO UNICO. Se nao for possivel obter quatro 
referencias de prego, devera ser inserida ao processo justificativa devidamente 
fundamentada, demonstrando, sempre que possivel, as fontes que foram 
buscadas.

Art. 13. Quando houver prego vigente ou concluido na 
Administragao e a media dos tres pregos ultrapassa-lo em 30%, o prego 
maximo sera o equivalente ao prego vigente ou concluido acrescido de 30%.

PARAGRAFO UNICO. Se as condigoes de mercado, sazonais 
ou especificas, demonstrarem ser inexequivel o prego maximo fixado a partir 
do disposto no "caput”, tal fato devera ser fundamentado de forma objetiva e 
detalhada e sera adotado o calculo previsto no caput do Artigo 12.

Art. 14. Quando inexistente o prego vigente ou concluido da 
Administragao e urn dos tres valores citados no “caput" do Art. 12 ultrapassar 
em 30% a media obtida entre eles, para mais ou para menos, o prego 
destoante podera ser descartado, sendo que o prego maximo passara a ser a 
media das duas outras referencias.

Art. 15. Caso nenhuma das formas acima elencadas sejam 
capazes de solucionar o caso concrete podera se adotar como prego maximo o 
menor prego das 3 (tres) referencias encontradas.

Art. 16. Nao ha previsao legal para exigencia de regularidade
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fiscal ou trabalhista no momento da consulta de pregos. Desse modo, 
eventuais problemas encontrados em cotagoes apresentadas, como a 
identificagao de pregos aquem ao de mercado ou vantagens decorrentes da 
situagao irregular da empresa, devem ser objeto de analise pontual e 
individualizada.

Art. 17. Cabera ao servidor publico responsavel diversificar as 
bases de consulta e promover uma analise critica das solugoes, propostas e 
orgamentos apresentados, com a exclusao daqueles inexequiveis ou fora da 
realidade de mercado, sempre de maneira fundamentada.

Art. 18. A Equipe de Licitagao, Pregoeiro e Equipe de Apoio 
serao corresponsaveis com os servidores que tiveram a missao de colher 
“orgamento previo” para estabelecimento do prego maximo de produtos e 
servigos licitados pelo Municipio, nao Ihes retirando a responsabilidade sob o 
manto de suposta justificativa de que "nao foram os responsaveis pela colheita de 
previos orgamentos”, pois que, estes, se nao colhidos pelos servidores 
responsaveis, deverao ser conferidos pela equipe/pregoeiro, confirmados e 
certificados como de "fonte integra/documentada”, nao Ihes sendo escusavel 
subtrair responsabilidade compartilhada por tais orgamentos.

DAS DISPOSigOES GERAIS

Art. 19. A corregao monetaria de que trata este Decreto sera 
medida aplicando-se o indice IPCA - Indice Nacional de Pregos ao Consumidor 
Ample ou outro indice que vier a substitui-lo.

Art. 20. A justificativa do processo licitatorio sera sempre clara, 
tecnica e precisa e devera indicar as metas e objetivos que se pretendem 
alcangar com a aquisigao do objeto, sendo vedadas justificativas genericas 
incapazes de demonstrar de forma cabal a necessidade da Administragao.

Art. 21. A definigao das unidades e das quantidades a serem 
adquiridas em processes licitatorios devem levar em conta o historico de 
consume e a provavel utilizagao no periodo do contrato ou ata, sendo obtidas, 
sempre que possivel, mediante adequadas tecnicas de estimativas e 
mensuragao.

Art. 22. Casos omissos ou que, eventualmente, possam 
frustrar o processo licitatorio, serao decididos pela Secretaria de Administragao.

Art. 23. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicagao.

riranha do Ivai/PR, ao vigesimo 
r6ve,27/03/2019.

Edificio do Pago Municipal 
setimo dia do mes de margo de dois mil e c

fqCicatto 
tl 61 PAL

Augusto Apa 
PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO

Ariranha do Ival/PR, 02 de Setembro de 2019

Ao 11 mo. Sr.:

SEBASTIAO DERNEIS

DD. Secretario Municipal de Saude 

Municipio de Ariranha do Ivai/PR

Eu, AUGUSTO APARECIDO CICATTO, Gestor do 

Municipio de Ariranha do Ivai/PR, devidamente inscrito no CNPJ/MF: 

01.612.453/0001-31, infra abaixo assinado, venho atraves do mesmo, a 

presenga Vossa Senhoria, com a especial finalidade abaixo explicitada;

I - Com base no despacho contido ao Oficio n°.269/2019, 

da 1°.Promotoria de Justiga da Comarca de Ivaipora - MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DO PARANA, e considerando o Termo de 

Declaragao, narrado pelo Senhor: Dorival Carlos da Silva, onde o mesmo 

alega a aquisigao de "medicamentos do tipo “A”a“Z”, para fornecimento 

a populagao, pelo municipio de Ariranha do Ivai/PR, por intermedia de sua 

secretaria municipal de saude, sem a devida realizagao de procedimento 

licitatorio.
II - Assim sendo, determino a Vossa Senhoria, que se 

manifesto em carater emergencial, quanto ao acima explicitado.

28
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III - Segue em anexo, copia do Oflcio n°.269/2019 - 

1°.P.J.C.l/Wl.P/PR} com seus respectivos anexos, para devida analise e 

ciencia.

IV - Sem mais para o momento, e na certeza do pleno 

atendimento, aproveito a oporiunidade para reiterar estimas.

Nestes Term os

P. Deferimento

CICATTOAUGUSTO APAR

GestorMunlcjpal\

29
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DECLARAgAO
Ao IImo Sr.:

AUGUSTO APARECIDO CICATTO

Dl). Gestor Municipal

EU, SEBASTIAO DERNEIS, portador do RG n°.6.205.378-0, e 

CPF/MF: n°.020.667.059-l 8, residente e domiciliado a Rua: Roberto Miguel Guedert 

n°. 103, 2°.Andar, CEP: 86.880-000, neste Municipio de Ariranha do Ivai/PR, na 

condi9ao de Secretario Municipal de Saude, desta municipalidade, em 

atendimento contido no Despacho do Executive Municipal, venho atraves da 

mesma para D E C L A R A R, que;

1 - Nao reconhe^o, nem os Fatos narrados pelo noticiante o 

Senhor: Dorival Carlos da Silva, com relaqao a aquisigao por 

parte desta secretaria municipal, de medicamentos do tipo 

uA”a“Z’\ em sen estabelecimento comercial, denominado 

"Farmacia Bom Jesus", e nem o valor da referida divida 

apresentada para atendimento a populaqao, sem a devida 

realiza^ao procedimento licitatorio; e oportuno esclarecer que 

na eslera particular sempre fui cliente do referido
30



Centro dc S aude Alcsr Wielevski — -Axi ran Ha do Ivai 
SUS — Si stem a Onico de Sau.de

estabelecimento; ocorre que nunca me foi feita a cobran9a do 

valor em questao e nem mesmo, cobran9a extrajudicial, o que e 

motivo de grande surpresa diante dos fatos.

II - Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para 

reiterar estimas, e dizer que estou a disposiqao para quaisquer 

questionamentos posteriores.

Ariranha do IvaiTPR, 03 de Setembro de 2019

Atenciosamente,

SEBASTIAO DERNEIS

Secretario Municipal de Saude
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IPA4IMISTERIO PUBLICO J
do Lstado do Rarand >

la Promotoria de Justiga da Comarca da Ivaipord/PR

TERMO DE CARGA

Nesta data, fago carga das presentes autos para o Dr. Cleverson 

' Leonardo Tozatte, Promotor de Justiga, do que para constar, eu, Naiara 

Talitta Daufembach, Assistente de Promotoria, lavro o presente termo.

Ivaipord, 06 de setembro de 2019.

f\ \
Vt

Naiara Taliha DaJfembach 
Assistente de Promotoria 5-C
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minisTHRicj publico
do Estodado Bar and

DESPACHO

V

Converta-se em Inquerito Civil.

Apos, voltem conclusos.

Ivaipora, 19 de setembro de 2019.

Cleve n I'eoi
Promotdr d^ Justiga
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&*$ Ministerio publico
do Fist ado do Rarand

1° Promotoria de Justiga da Comarca da Ivaipord/PR

TERMO DE CARGA

Nesta data, fago cargo dos presentes autos para o Dr. Cleverson 

Leonardo Tozatte, Promotor de Justiga, do que para constar, eu, Naiara 

Talifta Daufembach, Assistente de Promotoria, lavro o presente termo.

Ivaipord, 19 de setembro de 2019.

\ a
A
NaiaraTaLitta Daupembach 
Assistente de Promotoria 5-C
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NOMH / x a7Ao sncr al DATA DA EMtSSAOO/TJ/CTT

Municipio de Ariranha do Ivai 01.612.453/0001-31 07/03/2019
HAixpn/niMKrro err data Saida / EHTraDaMtfMl.C'i

Ariranlia do Ivai, 083 Centro 86880-000 07/03/2019
inschicAofjtaixjalur IIOHAIM SAIDAMUMC'IITI njNi; / fax

Ariranha do Ivai (43)3433-1034 PR
CAI.CULO DO IMI’OSTO

v: or; cai.cji.o no icms VALOR 1)0 IC.MS ham: calc, icms siaisi VAJ.DK IX) ICMS SimST. VALOR TOTAL DOS IVtXWTOS

0.00 0,00 0,00 0,00 1.580,60
valor total nn not avalor do scr.iwo DGSCDSfrO OOTKASIX-a’. AC1-SS VAJ.OKDOIPIVAi.oKiwrmii

0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 1.580,60
TKANSFOKTADOR / VQLUMK.5 TltANSPOKTADOS
RaZAjj SOCIAL avioo akii PLACA DO VEJCULOIRLTL IOK CO.'fTA DI CNTJ/CIT

9 - SE.Vt FRETE
MDNlClnO IMSCKICAoL-SIaDUALt.'.THXlXT) I/)’

Rsrf.ciEQDANTIDAnn MaRCa numlkacAo IT-SO IIKV/J O peso i.k/v/ii«

DADOS DO PRODUTO/SI.RVICOS
ALlQOOTASCODIOO DO 

PROD /SLRV..
I.OR
AkiO

VALOR
iiksconto

VALOR
LlOUIDO

, HASE 
CAi.C

valorVAI VaJ.ORDCSCKICAO DO PRODDTO/SFHVJCO MCM/SII CSOSN crop UN-ID QUANT. UNIT .ICWS IC.MS IP.I 1CMS IP!
NOVAMIL-RICE X 40OG46690 2106909C 0600 S102 lUN U.OOOO 112,0000 0,00 1.560,60 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00

DADOS ADIClONAIS

rNI'DRMACOUS COSOEPAIVWT ARIiS

Valor aptoximado Crlbucos RS507.21 |32.09\) Fonie: 1BPT
r«i:r vadtj ao Pisco
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I I• ' .Inicio > Ucitacftos/Adminislracao - Conlra'ios/Atjis > Delalhes - Coniralo: 22/20T/ ;vi Vi.'v

Comrato 22/2017

ripo.do Ato: Wnyiniro da Propo/Cofiii'r.is Niimero Conlralo: 22 /20! / Siiuayno: EnceiiBdo

Valor Conlralo: 60.000.00 Valor Aditivo: 0.00

Tipo Ucitagao: Prayao Numero Lie la?oo: 27 Ano UctiaCao: 2017

Conlralado: D0RIVAI. CARLOS DA SILVA -ME

(^Joiniiao Vigencla: iliPInicio Vigencla: 25/07/2017 Vigencla Atualizado: 24. 07/2018 Dian para Vencimenlo:

»r
Objelo: REL-ISTRO OC PRE^OS PAHA A AQUISWAO DE AOLNSICAO DE MEDICAMENIOS CE A-2. QUE MAO FA2CM PARTE DOS 1/EDlCAMCWroS FORNECIDOS NA FARMACIA BASICA. TEN00 COMO 

RERERfNCIA OS PRECOS BASE ADOS NA REVISTA lUDIlTr.. --

Anexos

Dala de Publica?5oNome do Aiqurvo / Dcscrigao

ATA DE REGISTRO E PUBUCAQAO PREGAO 027-2017.pdf (18.2 MB) 25/07/2017

; '/

/
‘ <

\



0 srsu: X 0 »rcu: X | 0 ® @J S '0 OCOCe x 0 © X J N=iC x 0 2017- X 0 h:rS. xM Entra- X M Entra; X Prcju-'. X X ! PRJFf Xif. X © P=r*.a x ; +

A Nio secure 177.220.160.142:8050-'per*il'ranspafencw'. -''''P-ii'.j csjcf

r Tjp:-S-fY.;: d* U... 0 Lcoin - S ness iegu... 0 P=.«o W-o - MPPR Caculsdcra Q -CAUN!S_SATvC

<- -> c t> O ;
Apps I® Wir. stens POt'xs-. Prcjudi • rrcsesss... Q cress'-CiC n-c-st .. O Msnua .-.edetis

OXy Transparencia PesiJUisar— MENU

A A+ A- > ?Ensidade FRE-EiTURA MUNICIPAL DE ARIRAKhA DO Iv'A Ano 201.; -& O-

Coosultar em Ecnpenhos

O « a: lii 13(,H 22: 03 205? 11 j3

0 fopcnlai 0 Daui C Raoecedsii 0 Ju:aifio>!:‘/a/H si6nco E/iipanna'Jo Anulado I iqiadado Pf'iaio Pago A
I’ngai

DOPJVAL CARLOS C>a 
5'L‘vA -ME

REOlj-RO 0E PRECO'S FARA a sQJ S.CAO [ E 
AQU.SiQiO D

Sgg^mwsM*
REOiS-RO DE PRECOS FARa a aoj;S:CAC DE 
AQ'.JiSICAOD

Rc6!$?R0 DE PRECOS FARA a ACJiS:CAC DE
A0iJ:S!<;.A0 D

2122 201S i ?■ SA v/S 7 ACC 6v G.C0 7 JCC.c'A 7 iCC c' c CO >

!DORIVAL CARLOS Da 
SILVA -ME

A AOJ'S.CAO DE13 OA '20'S S0-r3S2221.2018 0.00 BOS. 2 2 C.O B3E.2c. C.OO >

DOR-VAL CARLOS Da 
Silva -me05 OA 2C'S179S 2C1£ 3 OvA aa CCO 3 09A AA r / j 3 ORA AA 'I CO >

A A AG-JISiCAO DEDORiVA.L CARLOS DA 
SILVA -ME03. OA- 2015 4ci.961797-201S CCO 4C 3.96 C CO 4c3 96 C.OO >

:
1

DOR'iVAL CARLOS Da 
SILVA 4.1 E27/02 2C'-6 2 B3S.C-?E£ ’ 201S 0.00 2 295.03 r CO 2333CS C CO >

REGIS7RO DE PRECOS PARA a aQU-SiCAO DE 
AOU'SIQAO D.

DORiVAL CARLOS DA 
SILVA 4.-1E o.c-d27-’02 2C1i i1CV°4£83:2018 Cld.CA C.CO ' 161.94 C.CO >

t
DORIVAL CARLOS Da 
SILVA -ME

RECIS-RO DE PRECOS PAPA A AOJoGAC DE 
AQUISiCAO D .206.2018 23 0' 2Ci5 Z 255.76 O.M . 2 265.76 C CO 1265 C.OO >

REGISTRJJDE PRECOS PARA. A AQUiSlCAO DEDORIVAL CARLOS DA 
SILVA -ME146:2018 19'01/20'3 72285 0,00 72285 O.W .72285 0,00 >

17.920.05 17.9M.05
d.-z, TotS: Tots:
0X0 17.920,05 O.CO

■■■ l

uJ-



-o'i > Lte'iavdfts/AdmtresifiM:. • Lcnav:'-*"? > Dcialhes - (.H-na^o - Piegao ?//2t)t'!

Detalhes da Ucitato SoUctta^ao dc Notmca^ao

Modaliriade: 1‘rega" Numoro/Eierrlr.io ; Ciiii'i:.'• «m4>t uitu f«c»3er toco* j» wtsoMcaes p«t «««*» a ef.,*
-ro««»c K;'Wiric. toirc. alas, awiws dc- (BkOQ&cdo o>i e«nceHm*>uii
C?7t: pf^rira t; tfd'lal stPi i^daitrawantiJ "-o v

a!!.*aSr«C35
Situag-io: H.-.ihc:cg*'<I:j l;ubl.eat;.'if. -• v',i‘ ■•no!

Ncn-trAbet I ra ’S I I N.>tuieafl' ! i‘ •! ‘.'aim Ma«iirc I?:; a.

Oaj«»- P5»;.:s «C l.'t- ■ It'.ICS ■A-:A ... ..Ai
K'rr-li. AMfr.-vVj FORM < r.-OS NA f A!.,V. .: I', a,MjO :

!‘l A-J 'Si> Ml s.v ■ .-.urn- dos
I 1*1 s 3* « !•-■: ' SASEA •• -i . !' • cf'.S'Csr'jMe

i-;;: :

E -milCrjf.-ficaoiJuslilu-ativa. S' —

Edii.il •: O.iiros O'iojmontos

IAxih- (ki Aiqutvn / Dcsaipao Data cle PubScapao

AUTCRIZACAO DE ABCOTURA PREGAO OZZ ZU1T |-.cl ',809 9 KS) 04/07/2017 A

AVISO E PUBUCACAO PREGAO 027 2017.pdf (1.5 WB) 04/07/2017 A

DECRETO E PUOUCACAO PREGAO 027 2017 pdf (3.1 MB) A04/07/2017

PARTAMENTO DE COMPRAS PREGAO 027 2017 pdf (1.4 MB) A04/07/2017

EDITAL DE PREGAO 027 2017 pdf (31.3 M3) A04/07/2017

MltJUTA DE EDITAL PREGAO 027 2017 pdf (25,8 MB) A04/07/2017

PARECER JURIDIOO PREGAO 02/ 201 / pdf (3.2 MB)- A04/07/2017

REVISIA INDITEC PREGAO 02/201 7.pdf (1 14.2 MB) A04/07/2017

SOtlClTAgAO DC ABERTURA PREGAO 027 2017 pdf (1.2 MB) 04/07/2017 A

SOLICITACAOINICIAL PREGAO 02/ 2017.pdf (2.0 MB) A04/07/2017

TERMO DE HOMOLOGACAO PROCtSSO UCITATOriO PREGAO 027 201 7 pdf (761.0 KB) A26/07/2017

PARECER JURIDIOO FINAL PREGAO 027 7017 pdf 11.4 MB) 26/07/2017 A

TERMO 0E ADJUDICACAO PREGAO 027 2017 pdf (735.5 K3) A26/07/2017

MAPA COMPARATIVO PREGAO 027 201 / pdf (866,9 KB) A26/07/2017

ATA DA SCSSAO PUBLICA PREGAO 027 2017 pdf (1.5 MB) A26/07/2017

HABILITAGAO PREGAO 027 2017.pdf (13.6 MB) A26/07/2017

PROPCSTA PREGAO 027 201T pdf (1.3 MB) A26/07/2017

•REDENCIAMENTO PREGAO 027 2017 pdf (4.5 MB) A26/07/2017

PuDlicagGos dos Processed LiciiaWrios

Oigao Publicagao Tipo I’ubCcacaoDid a

DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO 30/06/2017 Abertura

MURAL DEPREFEITURA 30/06/2017 Abertura

CoO'.P'JS

fonicccdof CNPJ/CPf Data

Propcril.i:. i-Tijgi S

I (xfiixcKk* ONPJ/Cin

CORIVAL CARLOS DA SILVA -ME 02159722000119

■iH'iCerudoes



nuidoio do uootimcnlo l niissno vaiKiadp

DORIVAL 
r>WL09 DA
SILVA -ME Eazeixla, do domicilio ou sede do proponeme. oo outra equivalenie. na forma da lei

(f AZENDA FEDERAL) Provu dc regularlaade para coni a Fazenda Federal, mediante 
apiesentagao de CertldSo e Quitagao de Tnuulos e Contribuigdes Federais, expedido pela 
Secrelaria da P.ecedn Federal, do domicilio ou sede do proponenie, ou oulro equivaleme, na 
forma da Icl

(FAZENDA MUNICIPAL) Prova de i 
apresenloqao de Cerlidao de Regu 
Fazenda, do domicilio ou ce de do

02159722000119 0165604J301 06/07/201'/ 03/11/2017

DORIVAL 
CARLOS DA 
SILVA -ML

02159722000119 0DE8D021C93AF213 06/07/2017 02/01/2018

retjulandaoe para iom a Fazenda Municipal, medianle 
ulandade Fiscal, expedida pela Secretary Municipal da 

uivalenle. na forma da Lei.

DORIVAL 
CARLOS DA 
SILVA -ME

02159722000119 105 11/07/2017 10/08/2017
proponenie, ou outra eq

DORIVAL 
CARLOS DA 
SILVA-ME

02159722000119 Cerlidao Negative de Oebilos Tmbalhisias 132584218 06/07/2017 01/01/2018

DORIVAL 
CARLOS DA 
SILVA -ME

021 59722000119 Cerlidao Negativa de FGTS 2017070201005283334536 02/07/2017 31/07/2017

/•:js do Sessao e de Regislrcs de Pre^os

Nimidio Ala Data PiiiJicag-So1 i[xi Ala Data Nome A/riuivn

ATA DE REGISTRO E PUBlICACAO PPEGaO 027-2017.pdf (18.2 M3.I i >Ala Regislro Preco 22 25/07/2017

Pareceres

Data PulilicagSnRcsponsavd liiw Nome AiquivoData

JURIDICO EDI 1ALARI PHUDENCIO DA SILVA9/06/2017

JURIDICO JULGAMENTO PARECER JURIDICO FINAL PREfiAO 027 2017.pdf (1,4 MB)ARI PRUDENCIO OA SILVA13/07/2017

Adjudleacoes do tdiiai

Data AiijmlicaganCUI'J/CI-Ilomccctlot

>13/07/2017DORIVAL CARLOS DA SILVA -ME 02159722000119

Hnnologagoe? e Ratifiracoes

Data IkxnoloyugaoCNI’J/CI’EFomerxdix

>19/07/201702159722000119DORIVAL CARLOS DA SILVA -ME

Contraios

SrluagiinI i|K) CcHrtialo ConUatadoAto N" Contialo

>EncerradoDORIVAL CARLOS OA SILVA -ME22/2017 ComprasRegisiro de Prego

Enipenlios

Impenhado AnuUxlo Uquidado Kendo A I ‘arj.tf0 I I'lncctKlix 0 Juslificaliva/I lisldncn0 1 mpetiho 0 Data

REGISTRO OE f'REQOS PAHA A AOUISICAO DE 
AOUISigAO 0...

DORIVAL CARLOS DA 
SILVA ME

>0,000.00 7.400.697.400.697 400.69 0.0019/04/20132223/2018

REGISTRO 0E PRF.QOS PARA A AQUISICAO DF. 
AOUISIQAO D...

DORIVAL 0ARI.OS DA 
SILVA -ME

>395,38 0,00395,38 0,000,00395,387221/2019 19/04/2013

REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO DE
aquisicAod..

DORIVAL CARLOS OA 
SILVA -ME

0,00 >0,00 3 094,443.094,440.003.094,4405/04/20181798/2018

REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISIQAO 0£ 
AOUISICAO DDORIVAL CARLOS DA 

SILVA -ME
0.00 >0,00 463,96463,960,00463,9605/04/20181797/2018

REGIS IRO DE PRECOS PARA A AOUISICAO OE 
AOUISICAO DDORIVAL CARLOS DA 

SUVA-MF
>1 161.94 0,000.000.00 1.161.941.161.9427/02/2018883/2018

REGISTRO DE PRECOS PARA A AOUISICAO DE 
AOUISICAO 0 ..DORIVAL CARLOS DA 

SILVA -ME
>2.395,03 0.000,000,00 7.395.032.395.0327/02/2018831/2018

REGISTRO DE PRECOS PARA A AOUISICAO DE 
AOUISICAO DDORIVAL CARLOS DA 

SILVA -ME
>2.285.76 0.002.285.76 0,002.285,76 0.0023/01/2018206/2018

REGISTRO DE PRECOS PARA A AGUISIQAO DE 
AOUISICAO DDORIVAL CARLOS DA 

SILVA -ME
>0.000.00 722,85722,85722,85 0,0019/01/2018146/2018

tO DE PRECOS PARA A AOUISICAO DE 
AO D-

REGISTR
AQUISIO

DORIVAL CARLOS DA 
SILVA -ME

0,00 >1.126,291 126.29 0,000.091.126.2917/11/20176969/2017

TotalTotal. Total. Totallotal:Tola'.



».l • l(.rv.T M ■ mruu^UtpUMUVM/ royi*

DORIVAL CARLOS DA 
SILVA-ME

REGISTRO DE PRCC08 PARA A AQIJISICAO DE 
AQUISigAO D. 5.887.71. 6948/2017 17/11/2017 5.887.71 0.00 5.887,71 0.00 0.00 > ■

OORIVAL CARLOS DA 
SU VA -ME

REGIS IRO DE PRE-COS para A A0U1SICA0 DE
AQUISigAO ()..6142/2017 11/10/2017 1.420.59 0.00 1.420.59 0.00 0.00 >1.420.59

DORIVAL CARLOS DA 
SILVA -ME

REGIS7RO DE PRECOS PARA A AOUISICAO DE 
AQUISICAO O .

6141/2017 11/10/2017 6.130,06 0,00 6.130,06 0.00 6.130.06 0,00 >✓
REGISTR0 DE PRECOS PARA A AQUISIC'AO DE 
AQUISICAO DOORIVAL CARLOS DA 

SILVA -ME5245/2017 04/09/2017 >382.07 0.00 382,07 0.00 38Z07 0,00

REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO DE 
AQUISICAO D ..

DORIVAL CARLOS DA 
SILVA-ME >5244/2017 04/09/2017 1.273,71 1.273.71 0.00 1.273.710,00 0,00

REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO DE 
AQUISICAO D.

OORIVAL CARLOS DA 
SILVA -ME >5241/2017 04/09/2017 . 4.S98.34 0.00 4.598,34 0.00 4.598.34 0,00

REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISIQAO DE 
AQUISICAO D..

DORIVAL CARLOS DA 
SILVA-ME 0,00 ' >4-136/2017 07/08/2017 4.050,00 0,00 4.050.00 0.00 4.050,00

REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO DE 
AQUISICAO 0 .

DORIVAL CARLOS DA 
SILVA -ME >0,00 0.004435/20" 7 07/08/2017 1.110,00 0.00 1.110.00 1.110.00

REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO DE 
AQUISIC-AO D ..DORIVAL CARLOS DA 

SILVA -ME >0.00 1.056.0007/03/20:7 1.056,00 0.00 1.056,00 0.004434/2017

Tout:
44.954.82

Tout: Tout
44.954,82 0.00

Tatm Tout!
0.00 0.0044.954.82

V.

WOSTHAR 20 ’ HENS

k

i



Clique aqui para Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA DO IVAI

Listagem de Empenhos

REGISTRO DE 
PREQOS PARA A 
AQUISIQAO DE 
AQUISIQAO DE 
MEDICAMENTOS DE 
A-Z, QUE NAO FAZEM 
PARTE DOS 
MEDICAMENTOS 
FORNECIDOS NA 
farmAcia bAsica, 
TENDO COMO 
REFERENCIA OS 
PREQOS BASEADOS 
NA REVISTA INDITEC.

DORIVAL 
CARLOS 
DA SILVA -2223/2018 19/04/18 7400.69 0.00 7400.69

ME

REGISTRO DE 
PREQOS PARA A 
AQUISIQAO DE 
AQUISIQAO DE 
MEDICAMENTOS DE 
A-Z, QUE NAO FAZEM 
PARTE DOS 
MEDICAMENTOS 
FORNECIDOS NA 
farmAcia bAsica, 
TENDO COMO 
REFERENCIA OS 
PREQOS BASEADOS 
NA REVISTA INDITEC.

DORIVAL 
CARLOS 
DA SILVA - 0.00 395.382221/2018 19/04/18 395.38
ME

REGISTRO DE 
PREQOS PARA A 
AQUISIQAO DE 
AQUISIQAO DE 
MEDICAMENTOS DE 
A-Z, QUE NAO FAZEM 
PARTE DOS 
MEDICAMENTOS 
FORNECIDOS NA
farmAcia bAsica,
TENDO COMO 
REFERENCIA OS 
PREQOS BASEADOS 
NA REVISTA INDITEC.

DORIVAL 
CARLOS 
DA SILVA-

3094.44 0.00 3094.441798/2018 05/04/18

ME



.«. ■■■■ IEmpenho/
Exercicio

Valor 
Empenho I Anulado

Valor Valor
Llquidado

Data Fornecedor Historico/Justificativa

REGISTRO DE 
PREQOS PARA A 
AQUISIQAO DE 
AQUISigAO DE 
MEDICAMENTOS DE 
A-Z, QUE NAO FAZEM 
PARTE DOS 
MEDICAMENTOS 
FORNECIDOS NA 
FARMACIA BASICA, 
TENDO COMO 
REFERENCIA OS 
PREQOS BASEADOS 
NA REVISTA INDITEC.

DORIVAL 
CARLOS 
DA SILVA-1797/2018 05/04/18 0.00 463.96463.96

• ME

REGISTRO DE 
PREQOS PARA A 
AQUISIQAO DE 
AQUISIQAO DE 
MEDICAMENTOS DE 
A-Z, QUE NAO FAZEM 
PARTE DOS 
MEDICAMENTOS • 
FORNECIDOS NA
farmAcia bAsica,
TENDO COMO 
REFERENCIA OS 
PREQOS BASEADOS 
NA REVISTA INDITEC.

DORIVAL 
CARLOS 
DA SILVA - 2395.03 0.00 2395.03881/2018 27/02/18

ME

REGISTRO DE 
PREQOS PARA A 
AQUISIQAO DE 
AQUISIQAO DE 
MEDICAMENTOS DE 
A-Z, QUE NAO FAZEM 
PARTE DOS 
MEDICAMENTOS 
FORNECIDOS NA
farmAcia bAsica, 
TENDO COMO 
REFERENCIA OS 
PREQOS BASEADOS 
NA REVISTA INDITEC.

/

DORIVAL 
CARLOS 
DA SILVA-

1161.941161.94 0.00883/2018 27/02/18

ME

REGISTRO DE 
PREQOS PARA A 
AQUISIQAO DE 
AQUISIQAO DE 
MEDICAMENTOS DE 
A-Z, QUE NAO FAZEM 
PARTE DOS 
MEDICAMENTOS 
FORNECIDOS NA
farmAcia bAsica,
TENDO COMO 
REFERENCIA OS 
PREQOS BASEADOS 
NA REVISTA INDITEC.

DORIVAL 
CARLOS 
DA SILVA-

2285.762285.76 0.00206/2018 23/01/18

ME



Iu*

Empenho/
Exercicio

Valor
Empenho I Anulado

Valor Valor
Liquidado

Data Fornecedor Historico/Justificativa

REGISTRO DE 
PREQOS PARA A 
AQUISIQAO DE 
AQUISIQAO DE 
MEDICAMENTOS DE 
A-Z, QUE NAO FAZEM 
PARTE DOS 
MEDICAMENTOS 
FORNECIDOS NA 
farmAcia bAsica,
TENDO COMO 
REFERENCIA OS 
PREQOS BASEADOS 
NA REVISTA INDITEC.

DORIVAL 
CARLOS 
DA SILVA- 
ME '

0.00 722.85722.85146/2018 19/01/18

\

17920.05 0.00 17920.05

Gerado em: 23/08/2019 16:29 coin 8 registros.

►
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& tnitdade Pft£r£.7URA MUNICIPAL DE ARiftANH- DO :VA1 Aiio: 20lc ▼ A A+ A- 'J ?Cn'
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O Ult T.8 OQ.'OOVA to 09 ;. &

3 Abwtota C ModaMacle 0 Numeto 0 Noturt-za C Proctsso 
Mministrativo

3 Siuia^ac Vakx C C Oftjeio 
Msxinx)

Reojrsos
Impuqnacoc'j

:5IC.AO DE MEDICAMEN7CS NECESSARlOS AO 
H&mologada CO? 2A0.26 A6ASTECIMEN70DASUMDADES cASiCAS DE 
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RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL

EMITENTE: HOSPITAL GASTROCLINICA 
RUA MARTIN LUTHER KING 740 - LONDRINA/PR 
FONE: (43) 3372-0055 FAX (43) 3372-0053 
MEDICO: Cacilda R. M. Kondo Nakamura 
CRM: 10404

is via Farmacia 
22 via Paciente

Paciente:
Endere^o:

ZOEL ALVES DE AZEVEDO 
SITIO

' A RI RAN HA DO IVAI
Prescrifao:
USO INT
DALACIN C 300MG 

• TOMAR 1 CP CEDO, TARDE E NOITE POR 7 DIAS
.21 CP

Londrina, 26/06/2018
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DrM'MWMMtf&Wakamura
CRM 10404
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• Clinica
• Ultra-sora
• Proctologia
• Colonoscopia
• Colangiografia
• Laboratorio Clinico • Equipe Multidisciplinar

• Cirurgias Laparoscopicas
• Endoscopia Digcstiva Alta
• Papilotomia Endoscopica
• Cirurgias do Aparelho Digestive
• Cirurgia da Obesidade Morbida

R. Martin Luther King, 740 
CEP 86015-300 - Londrina - PR 

Tel:(43)3372-0055 
Fax:(43) 3372-0053 

E-mail: gastrocl@sercorritcl.com.br
i *

mailto:gastrocl@sercorritcl.com.br


Avenida Castelo Branco, 825 
Telefax: (43) 34 72-5311 

CEP 86.870-000 
Ivaipord - Pr. 

www. isbj. com. br
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Voltando a consulta, queira trazer esta receita
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l *, 825-CEP 86.870-000 
311 - Ivaipora - Paran'a 
CNPJ 07^597.753/0001-75
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2Nome completo. 1a Via - Retenpao na 

Farmacia ou 
Drogaria

i

CRM •1

End. completo_ 2a Via - Orientapao 
ao paciente *1!

.3Telefone Cidade UF
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Paciente J 
Enderego / / 
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Dr Jcrrpe Kawano 
CRM 3175
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Dat ./ Assinatura do Medicoi.

JDENTIFICAQAO DO FORNECEDOR'IDENTIFI.CAdAO DO COMPRADOR
Nome complclp 4

i{
ldent._ Org. Emissor_

3End. Complelo_

1
Assinalura do farmacfiutico ■iTelefone:

Dala_ /.Cidade: UF. • V
GRAFICATIVA U72-425!



Centro Municipal de Saude Alcir Wielevski
Dep. de Saude e Vig. Sanitaria - SUS - Sistema Unico de Saude 
Rua Miguel Roberto Guedert - CEP 86.880-000 - Ariranha do Ivai 

Fone: (43) 3433-1067- 3433-1136
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