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CHAMADA PÚBLICA Nº 0 0 2 /2022 
 

CREDENCIAMENTO DE FARMÁCIAS E DROGARIAS PARA VENDA CONSIGNADA  AOS 
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES 

 
 
 
O MUNICÍPIO DE PIÚMA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com sede na Avenida Aníbal de 
Souza Gonçalves, nº 18, Edifício Millar, Acaiaca, Piúma-ES, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação, instituída dos Decretos nº nº 2.185/2021 e nº 2.222/2021, toma 
público para conhecimento de todos, que realizará CHAMADA PÚBLICA  objetivando  o 
“CREDENCIAMENTO DE FARMÁCIAS E DROGARIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE 
PIÚMA/ES INTERESSADAS NA VENDA CONSIGNADA, ATRAVÉS DE CONVÉNIO COM 
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PIÚMA”. 
 
A presente Chamada Pública é regida, no que couber, pela Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de 
Licitações), Lei nº 10.820/03 (Autorização para desconto de prestações em folha de 
pagamento), Lei nº 2.181/2017 (Estabelece normas para consignações em folha de 
pagamento dos servidores públicos), e Lei Federal nº 10.406/02 (Código Civil). 
 
1. REFERÊNCIAS 
 
1.1. A presente chamada pública tem como fundamento a legislação acima citada, respeitando também 
os seguintes preceitos: 

a) Processo Administrativo nº 005.033/2021 

b) Modalidade: Chamada Pública para Credenciamento nº 002/2022 

c) Tipo: CREDENCIAMENTO COM DIVULGAÇÃO DOS DESCONTOS OFERECIDOS 

d) Secretaria Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
1.2. Data, horário e local de entrega dos envelopes: 

1.2.1. Início do Credenciamento: à partir de sua publicação; 
1.2.2. Término do Credenciamento: 31 de dezembro de 2022; 
1.2.3. Secretaria Municipal de Administração. 

 
1.3. Local de recebimento dos envelopes da Chamada Pública: Secretaria Municipal de Administração, 
situada na Avenida Feliciano Lopes, nº 23, Bairro Acaiaca, Piúma-ES.  
1.4. Informações através do e-mail: administracao@piuma.es.gov.br e telefone: 28 3520-1621. 
 
2. OBJETO 
 
2.1. O objeto da presente Chamada Pública é o CREDENCIAMENTO DE FARMÁCIAS E 
DROGARIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES INTERESSADAS NA VENDA 
CONSIGNADA, ATRAVÉS DE CONVÉNIO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, 
DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 
PIÚMA , de acordo com as características e condições estabelecidas neste edital e seus anexos, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, deste município. 
 
3. DA VIGÊNCIA 
 
3.1. A vigência do edital de chamada pública será até 31/12/2022, contados a partir da data da 
publicação deste instrumento, com possibilidade de prorrogação. 
3.2. O convênio ou outro instrumento congênere com a CONSIGNATÁRIA terá vigência de 24 (vinte e 
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quatro) meses, podendo ser prorrogado por igual período.  
 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

4.1. Poderão participar desta Chamada Pública para Credenciamento TODAS as pessoas jurídicas 
interessadas sediadas no Município de Piúma/ES, cujo objetivo social  tenha compatibilidade com o 
objeto deste chamamento, e, que atendam às exigências do mesmo e  de seus  anexos. 
4.2. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta chamada pública: 

a) servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante responsável por este edital;  
b) empresas em processo de falência, concordata, impedida de contratar com Administração Pública;  
c) que estejam com o direito de contratar com o Município suspenso ou tenha sido declarada inidônea 
pela Administração Pública. 
 
5. DO PROCEDIMENTO 

 
5.1. O CREDENCIAMENTO é especifico para o fornecimento de medicamentos/produtos aos servidores 
municipais do Poder Executivo. 
5.2. O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, as vendas efetuadas pelos 
credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, em caso de má prestação, verificada em 
processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa.  
5.3. O credenciamento configurará uma relação contratual de fornecimento entre os servidores 
municipais e o Credenciado, intermediada pelo Município e administrada pelo sistema de consignação, 
estando o município isento de quaisquer obrigações financeiras decorrentes desse credenciamento. 
5.4. O Consignante não responderá pela consignação nos casos de demissão, dispensa, exoneração, 
licença ou qualquer outro afastamento do servidor, ou insuficiência de limite da margem consignável. O 
Consignante não terá responsabilidade a eventuais débitos perante terceiros, incumbindo-lhe, somente, 
de notificar a situação funcional.  
5.5. A soma das consignações facultativas, considerando instituições financeiras e demais instituições 
privadas, não poderá exceder os limites previstos nas Leis Municipais nº 1.840/2011 (Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Piúma), 2.181/2017 (Consignações em folha de 
pagamento dos servidores públicos ). 
5.6. Havendo desconto não autorizado pelo consignado, à consignatária ficará responsável pelo imediato 
ressarcimento, não podendo exceder a 48 (quarenta e oito) horas. 
5.6.1. Não havendo o ressarcimento na forma do parágrafo anterior, o valor será retido, no momento de 
repasse de valores das demais consignações devidas as consignatárias e creditada ao consignado. 
5.6.2. Decorrido o prazo mencionado, e não havendo ressarcimento a consignatária será suspensa. 
5.6.3. O ressarcimento previsto no caput e no item 5.6.1 e a suspensão mencionada no item 5.6.2 deste 
artigo, não isenta a consignatária da aplicação de outras penalidades previstas neste edital. 
5.6.4. A solicitação de ressarcimento poderá ser feita pelo consignado ou pela Administração Municipal. 
5.7. Aberta a fase para credenciamento dos eventuais participantes, o representante da proponente 
entregará na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura, os documentos obrigatórios para 
participar do aludido procedimento. 
 
 
6. DA DOCUMENTAÇÃO 
 
6.1. Os interessados deverão apresentar os seguintes documentos: 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais; e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; 
b) Registro comercial, no caso de firma individual; 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades CIVIS, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
e) Certidão de Regularidade de Situação – CRS – perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS, com validade na data de realização da Licitação; 
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f) Prova de regularidade de Tributos Federais e Dıv́ida Ativa da União - Certidão Conjunta PGFN e RFB; 
g) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual vigente. 
h) Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Municipal vigente. 
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) vigente. 
j) Declaração de que não é inidônea ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública em 
geral; 
k) Cópia da cédula de identidade e CPF do representante legal; 
l) Procuração, lavrada em cartório de notas, do(s) representante(s) da empresa que firmará(ão) o 
contrato - (documento necessário somente  se  a  indicação  do  representante não  estiver prevista no 
contrato social da empresa e/ou suas alterações); 
m) Declaração de que não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal; 
n) Cópia da Licença Sanitária para funcionamento; 
 
6.2. Os interessados deverão apresentar, ainda, os seguintes documentos do profissional: 
a) Fotocópia da Carteira de Registro no CRF do Farmacêutico Responsável; 
b) Comprovação de vinculo empregatício do Farmacêutico através da cópia da CTPS ou Contrato 
particular com a proponente registrado em Cartório. (Na hipótese do Farmacêutico ser Sócio da 
empresa, não haverá a necessidade de tal documento); 
 
6.3. A documentação deverá ser apresentada em envelope lacrado, no local estabelecido no item 1 deste 
edital. 
 
7. DO JULGAMENTO, DIVULGAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO 

 
7.1. Serão credenciadas TODAS as interessadas que atenderem ao exigido no presente edital. 
7.2. Todas as credenciadas gozarão do direito de divulgar o CREDENCIAMENTO, em seus 
estabelecimentos ou na mídia de sua escolha, nos moldes do anexo IV e V. 
7.3. Homologado o certame pela autoridade competente, as empresas credenciadas serão 
convocadas para assinar o contrato em até 05 (cinco) dias úteis de sua convocação, caso não o façam ou 
deixem de justificar sua ausência, estarão passíveis de descredenciamento. 

 
8. DO FORNECIMENTO 
 
8.1. A CONSIGNATÁRIA entregará o medicamento ao SERVIDOR obrigatoriamente mediante 
apresentação de algum documento que comprove que o mesmo é servidor do “CONSIGNANTE”. 
8.2. É de responsabilidade do CONSIGNANTE à manutenção do cadastro de seus servidores autorizados 
a comprar, tais como: Inclusão, exclusão e alterações no limite de crédito, sendo realizado dentro do site 
se o tiver, com senha e login, bem como, observar os critérios adiantes estabelecidos entre as partes ora 
convenentes. 
8.3. Em todas as vendas realizadas, a Farmácia conveniada reterá os comprovantes de entrega dos itens 
vendidos, devidamente assinado pelo servidor. 
 
9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
9.1. O presente CREDENCIAMENTO não gerará despesas ao Município de Piúma/ES. Observados os 
procedimentos determinados nesse edital, cabe ao servidor o pagamento integral das aquisições de 
medicamento/produtos, atuando o Município apenas como fornecedor de meios operacionais para 
realização dos atos, mediante contratação de empresa especializada na gestão de haveres dos servidores 
públicos municipais. 
 
10. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

10.1 – Obrigações da ADMINISTRAÇÃO: 
a) Realizar os descontos na folha de pagamento dos valores gastos pelo servidor com a 
CONSIGNATÁRIA, respeitado os percentuais dispostos em lei;  
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b) Designar um fiscal como responsável pelas atividades deste Convênio;  
c) Proceder com as imediatas atualizações via sistema no cadastro do servido.  
 
10.2. São obrigações da CREDENCIADA: 
a) Realizar a venda dos medicamentos genéricos e similares e grande variedade de produtos de 
perfumaria, aos servidores do Município;  
b) Conceder aos servidores de forma automática os descontos a serem previstos;  
c) Realizar vendas somente ao próprio servidor ou a pessoa por ele expressamente autorizada por 
escrito, sob pena de não ter incluído sua venda na folha de pagamento do servidor;  
d) Comunicar a CONSIGNANTE, eventuais problemas no cadastro do servidor, imediatamente 
identificados no momento da venda.  

 
11.  DO PAGAMENTO 
 
11.1. Os pagamentos pelas vendas efetuadas pela CREDENCIADA serão  efetuados  pela empresa gestora 
dos haveres dos servidores públicos municipais, sem ingerência da Administração. 
 
12. DO SIGILO 

 
12.1. As Partícipes se comprometem a manter sigilo com relação às informações obtidas na venda dos 
medicamentos em geral, sendo vedada, sua divulgação.  
12.2. O descumprimento do pactuado nesta Cláusula ensejará a rescisão deste Convênio ou de seus 
Termos Aditivos e o pagamento, à parte inocente, de perdas e danos efetivamente sofridas.  
12.3. As disposições de sigilo constantes desta Cláusula não se aplicam quando qualquer informação, no 
todo ou em parte, se enquadrar nos seguintes casos:  
a) com autorização expressa do servidor;  
b) por determinação judicial e/ou governamental para conhecimento das informações, desde que 
notificada imediatamente a outra Partícipe, previamente à liberação, e sendo requerido segredo no seu 
trato judicial e/ou administrativo.  
12.4. As Partícipes se comprometem a repassar aos seus servidores e empregados envolvidos no objeto 
deste Convênio ou de seus Termos Aditivos, as obrigações de sigilo aqui constantes.  
 
13. DAS P E N A L I D A D E S  

 
13.1. Serão aplicadas às consignatárias as seguintes penalidades por descumprimento ao convênio ou 
outro instrumento congênere: 
I) ADVERTÊNCIA: 
a) quando não atender as solicitações do Município, por intermédio Secretaria da Administração e 
Recursos Humanos unidade gestora do sistema, através da Gerência de Recursos Humanos;  
b) Deixar de atualizar os seus dados cadastrais perante o Consignante;  
II) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA: 
a) enquanto perdurar procedimento instaurado para verificação de utilização indevida da folha de 
pagamento;  
b) no decurso de 12 (doze) meses forem advertidas por 03 (três) vezes;  
c) reincidência de advertência pelo mesmo motivo; 
d) descumprimento dos prazos estabelecidos pelo presente Decreto; 
III) DESCREDENCIAMENTO: 
a) não utilizarem seus códigos pelo período de 1 (um) ano;  
b) não comprovarem a manutenção das condições exigidas pelo presente Decreto, por ocasião do 
recadastramento anual;  
c) quando utilizar indevidamente as consignações em folha de pagamento ou processa-la em descordo 
com o disposto neste Decreto, mediante simulação, fraude, dolo, conluio ou culpa; 
d) ceder, a qualquer título, códigos de consignação a terceiros, ou permitirem que em seus códigos 
sejam procedidas consignações por parte de terceiros; 
e) utilizar códigos para descontos não previstos nesta Lei ou para finalidade para qual não fora 
criado;  
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f) disponibilizar dados cadastrais dos servidores a terceiros, quer sejam pessoa física ou jurídica. §1º 
A inserção de consignação em folha de pagamento, bem como o não atendimento as solicitações do 
consignante e do consignado, culminará nas sanções previstas neste Decreto, sem prejuízos de outras 
previstas em Lei.  
13.2. Caberá recurso da aplicação da penalidade no prazo de 05(cinco) dias úteis contados da 
intimação. 
13.3. O não acolhimento da defesa/recurso ou sua não apresentação da defesa acarretará a aplicação 
da penalidade cabível. 
 
14. DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
14.1. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CREDENCIADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades 
decorrentes de seus atos. 
14.2. A fiscalização do contrato será objeto de acompanhamento,  controle,  fiscalização  e avaliação pelo 
Fiscal do Contrato, designado para esta finalidade, observando-se o exato cumprimento de todas as 
condições decorrentes da execução do objeto, anotando, inclusive em registro próprio, todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, determinando o que for necessário à regularização 
das falhas observadas, como prevê o § 1 º do artigo 67 da Lei Federal 8.666/93. 
14.3. Em caso de não conformidade, a CREDENCIADA será notificada, por escrito, sobre as 
irregularidades encontradas,  para as  providências do artigo 69 da Lei  Federal nº  8.666/93,  no que 
couber. 
14.4. Quaisquer exigências  da  fiscalização do contrato inerentes  ao  objeto contratado deverão ser 
prontamente atendidas pela CREDENCIADA. 
14.5. Ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato o(a) servidor(a) 
nomeado  pela Secretaria Municipal de Administração. 
 
15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVO 
 
15.1. As empresas poderão interpor recurso no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação ou da 
lavratura da ata, com base no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 
15.2. Os recursos deverão ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura de Piúma-ES, sendo 
dirigidos ao Presidente da CPL, devidamente fundamentados e acompanhados da documentação 
pertinente cabendo à CPL reconsiderar ou não sua decisão, antes de submetê-lo à autoridade 
competente; 
15.3. O signatário do recurso deverá comprovar e anexar junto ao recurso possuir poderes para sua 
interposição. 
15.4. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
 

16. DA R E SC I SÃ O  
 

16.1. O convênio ou outro instrumento congênere, poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou, 
unilateralmente, por qualquer delas, que assim o desejar comunique à outra, por escrito, com 
antecedência de 30 (trinta) dias; 
16.2. Havendo pendências, as partes definirão, mediante Termo de Encerramento do contrato as 
responsabilidades pela conclusão ou encerramento do objeto. 
16.3. O convênio ou outro instrumento congênere poderá ser rescindido considerando prerrogativas 
previstas em lei. 
 
17. DAS D I SP O S IÇ ÕE S  FI N AI S 
 

17.1. O CREDENCIAMENTO é especifico para o fornecimento de medicamentos/produtos aos servidores 
municipais do Poder Executivo de Piúma/ES. 
17.1.1. O limite do crédito passível de Consignação limita-se à 30% dos vencimentos do servidor, 
conforme a Lei Federal nº 10.820, de 17/12/03. 
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17.2. O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, as vendas efetuadas pelos 
credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, em caso de má prestação, verificada em 
processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa. 
17.3. O credenciamento configurará uma relação contratual de fornecimento entre os servidores 
municipais e a CREDENCIADA, facilitada pelo Município, que em nenhuma hipótese poderá arcar com 
quaisquer obrigações financeiras decorrentes desse credenciamento, ou responsabilidades decorrentes 
da contratação. 
17.4. A escolha do servidor pela CREDENCIADA será pautada na Livre Concorrência, independente dos 
percentuais de descontos ofertados pelas CREDENCIADAS. 
17.5. Integram este Edital os seguintes anexos: 
 

ANEXO I - Modelo de CARTA CREDENCIAL 
ANEXO II - Modelo de Declaração de atendimento de todos os requisitos do edital 
ANEXO III - Minuta de CONTRATO 
ANEXO IV - Modelo de MÍDIA IMPRESSA para divulgação interna e externa 
ANEXO V - Modelo de TEXTO para divulgação em áudio ou vídeo 

 
 

Piúma/ES, 08 de junho de 2022. 
 
 
 
 

SEBASTIÃO ELIAS CAMPOS JÚNIOR 
Secretário Municipal de Administração
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ANEXO I 
CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022  
MODELO DE CARTA CREDENCIAL 

 
 
À 
Prefeitura Municipal de Piúma/ES  
Comissão Permanente de Licitação 
 
Ref.: Chamada Pública para Credenciamento de Farmácias e Drogarias nº 02/2022 
 
 
A  pessoa  jurídica ________________________,  com  endereço___________________________, inscrita  no  CNPJ  sob  o  
nº_________________________, pelo seu representante legal abaixo assinado, vem credenciar    o(a)    Sr.(a) 
___________________________________,   portador(a) do RG nº _______________________________, para representá-la no  
presente certame, instaurado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA - ES, na modalidade de Chamada 
Pública para Credenciamento de Farmácias e Drogarias nº 02/2022, que tem por objeto o 
CREDENCIAMENTO DE FARMÁCIAS E DROGARIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES 
INTERESSADAS NA VENDA CONSIGNADA, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM DESCONTO EM FOLHA DE 
PAGAMENTO, DE MEDICAMENTOS   E   PRODUTOS   AOS   SERVIDORES   PÚBLICOS   MUNICIPAIS   
DE   PIÚMA, outorgando-lhe poderes em nome da empresa ou pessoa física mencionada, podendo 
praticar todos os atos constantes do Edital supracitado. 
 
 
PIÚMA/ES, _____ de _____________________ de 2022. 
 
 
 
 

 
Razão Social Carimbo com CNPJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: Este documento deverá ser apresentado com firma reconhecida.
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ANEXO II 

CHAMADA PÚBLICA Nº _________/2022 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de Piúma/ES  
Comissão Permanente de Licitação 
 
Ref.: Chamada Pública para Credenciamento de Farmácias e Drogarias nº ______/2022 
 
A   pessoa   jurídica_____________________,  com  endereço ____________________________________, inscrita no CNPJ 
sob o nº ______________________, pelo seu representante legal abaixo assinado, vem, ciente das penalidades 
cabíveis, DELARAR que: 
 
(   ) Atende  plenamente  aos  requisitos  de  habilitação  desta  Chamada  Pública; 
(   ) Não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso XXXIII do artigo 7º da C.R.F.B.;  
(   ) Inexiste fato impeditivo quanto à habilitação para participar do presente credenciamento; 
(   ) Não é inidônea ou impedida de licitar e contratar com  a Administração Pública em  geral; 
 
 
PIÚMA/ES, _____  de ___________________ de 2022. 
 
 
 
 
 

Razão Social Carimbo com CNPJ



MUNICÍPIO DE PIÚMA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 

 

 

 

ANEXO III 
CHAMADA PÚBLICA Nº ________/2022 

MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 

 
TERMO nº _________/2022 
Processo nº 005.033/2021 
Chamada Pública nº __________/2022 
 

CREDENCIAMENTO DE FARMÁCIAS E DROGARIAS 
LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES 
INTERESSADAS NA VENDA CONSIGNADA, ATRAVÉS DE  
CONVÊNIO COM DESCONTO EM FOLHA DE 
PAGAMENTO, DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PIÚMA. 

 
 
 
 
O MUNICÍPIO DE PIÚMA, Estado do Espıŕito Santo, com sede à Avenida Anıb́al de Souza Gonçalves, n° 
18, Acaica, Piúma/ES, inscrita no CNPJ nº 27.165.695/0001-18, neste ato representado pelo Exmo. 
Prefeito Municipal, Sr. Paulo Celso Cola Pereira, doravante denominado CREDENCIANTE, e de outro 
lado a empresa .............................................., pessoa jurıd́ica de direito privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  n.º  
...................,  com  sede  na  Rua  .............................… CEP: , representada neste ato  pelo Sr. XXXX, brasileiro 
(a), (estado Civil), inscrito no CPF sob n.º ............., residente na Rua ....................................... CEP .............., 
doravante denominada CREDENCIADA, pactuam entre si o presente Termo de Credenciamento, 
mediante as determinações do citado edital de chamada pública e mediante as seguintes determinações: 
 
 
1. DO OBJETO 
1.1. O presente Termo tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE FARMÁCIAS E DROGARIAS 
LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES INTERESSADAS NA VENDA CONSIGNADA, ATRAVÉS DE 
CONVÉNIO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PIÚMA. 
 
2. DO FORNECIMENTO 
2.1. A CONSIGNATÁRIA entregará o medicamento ao SERVIDOR obrigatoriamente mediante 
apresentação de algum documento que comprove que o mesmo é servidor do “CONSIGNANTE”. 
2.2. É de responsabilidade do CONSIGNANTE à manutenção do cadastro de seus servidores autorizados 
a comprar, tais como: Inclusão, exclusão e alterações no limite de crédito, sendo realizado dentro do site 
se o tiver, com senha e login, bem como, observar os critérios adiantes estabelecidos entre as partes ora 
convenentes. 
2.3. Em todas as vendas realizadas, a Farmácia conveniada reterá os comprovantes de entrega dos itens 
vendidos, devidamente assinado pelo servidor. 
 
3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3.1. O presente CREDENCIAMENTO não gerará despesas ao Município de Piúma/ES. Observados os 
procedimentos determinados nesse edital, cabe ao servidor o pagamento integral das aquisições de 
medicamento/produtos, atuando o Município apenas como fornecedor de meios operacionais para 
realização dos atos, mediante contratação de empresa especializada na gestão de haveres dos servidores 
públicos municipais. 
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
4.1 – Obrigações da ADMINISTRAÇÃO: 

a) Realizar os descontos na folha de pagamento dos valores gastos pelo servidor com a 
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CONSIGNATÁRIA, respeitado os percentuais dispostos em lei;  
b) Designar um fiscal como responsável pelas atividades deste Convênio;  
c) Proceder com as imediatas atualizações via sistema no cadastro do servido.  

 
4.2. São obrigações da CREDENCIADA: 

a) Realizar a venda dos medicamentos genéricos e similares e grande variedade de produtos de 
perfumaria, aos servidores do Município;  
b) Conceder aos servidores de forma automática os descontos a serem previstos;  
c) Realizar vendas somente ao próprio servidor ou a pessoa por ele expressamente autorizada por 
escrito, sob pena de não ter incluído sua venda na folha de pagamento do servidor;  
d) Comunicar a CONSIGNANTE, eventuais problemas no cadastro do servidor, imediatamente 
identificados no momento da venda.  
 

5. DO PAGAMENTO 
5.1. Os pagamentos pelas vendas efetuadas pela CREDENCIADA serão  efetuados  pela empresa gestora 
dos haveres dos servidores públicos municipais, sem ingerência da Administração. 
 
6. DO SIGILO 
6.1. As Partícipes se comprometem a manter sigilo com relação às informações obtidas na venda dos 
medicamentos em geral, sendo vedada, sua divulgação.  
6.2. O descumprimento do pactuado nesta Cláusula ensejará a rescisão deste Convênio ou de seus 
Termos Aditivos e o pagamento, à parte inocente, de perdas e danos efetivamente sofridas.  
6.3. As disposições de sigilo constantes desta Cláusula não se aplicam quando qualquer informação, no 
todo ou em parte, se enquadrar nos seguintes casos:  
a) com autorização expressa do servidor;  
b) por determinação judicial e/ou governamental para conhecimento das informações, desde que 
notificada imediatamente a outra Partícipe, previamente à liberação, e sendo requerido segredo no seu 
trato judicial e/ou administrativo.  
6.4. As Partícipes se comprometem a repassar aos seus servidores e empregados envolvidos no objeto 
deste Convênio ou de seus Termos Aditivos, as obrigações de sigilo aqui constantes.  
 
7. DO PRAZO PARA ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

7.1. O prazo para assinatura do termo de credenciamento é de  05 (cinco) dias úteis, contados da data da 
Intimação/Convocação, sob pena de descredenciamento. 
 
8. DAS SANÇÕES 
8.1. Serão aplicadas às consignatárias as seguintes penalidades por descumprimento ao convênio ou 
outro instrumento congênere: 
 
I) ADVERTÊNCIA: 
a) quando não atender as solicitações do Município, por intermédio Secretaria da Administração e 
Recursos Humanos unidade gestora do sistema, através da Gerência de Recursos Humanos;  
b) Deixar de atualizar os seus dados cadastrais perante o Consignante;  
 
II) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA: 
a) enquanto perdurar procedimento instaurado para verificação de utilização indevida da folha de 
pagamento;  
b) no decurso de 12 (doze) meses forem advertidas por 03 (três) vezes;  
c) reincidência de advertência pelo mesmo motivo; 
d) descumprimento dos prazos estabelecidos pelo presente Decreto; 
 
III) DESCREDENCIAMENTO: 
a) não utilizarem seus códigos pelo período de 1 (um) ano;  
b) não comprovarem a manutenção das condições exigidas pelo presente edital, por ocasião do 
recadastramento anual;  
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c) quando utilizar indevidamente as consignações em folha de pagamento ou processa-la em descordo 
com o disposto neste Decreto, mediante simulação, fraude, dolo, conluio ou culpa; 
d) ceder, a qualquer título, códigos de consignação a terceiros, ou permitirem que em seus códigos 
sejam procedidas consignações por parte de terceiros; 
e) utilizar códigos para descontos não previstos nesta Lei ou para finalidade para qual não fora 
criado;  
f) disponibilizar dados cadastrais dos servidores a terceiros, quer sejam pessoa física ou jurídica. §1º 
A inserção de consignação em folha de pagamento, bem como o não atendimento as solicitações do 
consignante e do consignado, culminará nas sanções previstas neste Decreto, sem prejuízos de outras 
previstas em Lei.  
 
8.2. Caberá recurso da aplicação da penalidade no prazo de 05(cinco) dias úteis contados da intimação. 
8.3. O não acolhimento da defesa/recurso ou sua não apresentação da defesa acarretará a aplicação da 
penalidade cabível. 
 
9. DA VIGÊNCIA 
9.1. O convênio ou outro instrumento congênere com a CONSIGNATÁRIA terá vigência de 24 (vinte e 
quatro) meses, podendo ser prorrogado por igual período. 
 

10. DA AUTORIZAÇÃO DE USO DE NOME E IMAGEM 
10.1. A CREDENCIANTE autoriza a CREDENCIADA a fazer uso do “BRASÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO”, e 
do nome “PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA” nos cartazes,  banners, panfletos, e toda a forma de 
veiculação, aqui prevista, única e exclusivamente para o fim de divulgação do objeto da presente 
chamada pública. 

10.1.1. A utilização do “BRASÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO”, e do nome “PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PIÚMA”, deverá obedecer o modelo constante no ANEXO IV do edital, sendo 
vedada modificação sem prévio conhecimento da Administração. 
10.1.2. Todas as alterações deverão ser solicitadas por escrito, mediante protocolo, 
justificando-se as razões, e submetidas à análise da PROCURADORIA JURÍDICA, a qual não 
encontrando óbice jurídico para a modificação, poderá autorizar a alteração, ou, encaminhar 
para a Secretaria Municipal de Sdministração para manifestação. 

10.2. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a utilizar o nome fantasia e/ou a razão social, bem 
como endereço, telefone e demais dados que julgar necessários, para veiculação dos resultados de 
colocação, objeto deste edital. 
10.3. Todas a as permissões de uso de imagem, nome e demais, de que trata  a  presente Cláusula são 
de caráter gratuito, não oneroso e não indenizável. 

 
11. DA RESCISÃO 
11.1. O convênio ou outro instrumento congênere, poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou, 
unilateralmente, por qualquer delas, que assim o desejar comunique à outra, por escrito, com 
antecedência de 30 (trinta) dias; 
11.2. Havendo pendências, as partes definirão, mediante Termo de Encerramento do contrato as 
responsabilidades pela conclusão ou encerramento do objeto. 
11.3. O convênio ou outro instrumento congênere poderá ser rescindido considerando prerrogativas 
previstas em lei. 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. A autoridade competente do MUNICÍPIO poderá anular ou revogar o presente 
CREDENCIAMENTO por razões de interesse público decorrente  de  fato  superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anular por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado. 
12.2. As questões decorrentes da execução deste CREDENCIAMENTO, que não puderem ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no FORO da Comarca de Piúma/ES, com exclusão 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
12.3. Os casos omissos serão dirimidos pela Administração Municipal, com observância da legislação 
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regedora, em especial a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 
 
 
 
Piúma/ES, ______de _____________________ de 2022. 
 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA 

CREDENCIANTE 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
EMPRESA CREDENCIADA 

CNPJ Nº 
 
 

Testemunha: 
01:   _____________________________________________________ 
02:   _____________________________________________________ 
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ANEXO IV 

CHAMADA PÚBLICA Nº __________/2022 
MODELO DE MÍDIA IMPRESSA PARA DIVULGAÇÃO 

 
 

 
 
 
 
 

FARMÁCIA CREDENCIADA 
 

PROGRAMA DE VENDA CONSIGNADA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 
 

A Drogaria/Farmácia (nome da credenciada),  está credenciada para a realização de venda  
consignada ao Servidor Público Municipal de Piúma. 
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ANEXO V 
CHAMADA PÚBLICA Nº ________/2022 

MODELO DE TEXTOS PARA DIVULGAÇÃO EM ÁUDIO E/OU VÍDEO 
 
 

Observação 01: O texto a seguir é meramente exemplificativo, não podendo sofrer alterações 
significativas, sem necessidade de autorização expressa, desde que mantenham as informações 
básicas apresentadas abaixo. 
 
Observação 02: Qualquer alteração no mesmo que importe em  substituição do conteúdo, e, que 
possa causar dúvida no consumidor estão desde já expressamente proibidas, sendo necessária 
submissão do mesmo à administração municipal para aprovação ou veto. 
 
 
EXEMPLO DE TEXTO: 
 
A Drogaria/Farmácia Razão Social, localizada na(o) (endereço), comunica aos servidores públicos 
municipais de Piúma, que está credenciada para venda consignada. 
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