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Prezados Seúores:
EDUARDO MONTANHER DE SOUZA - Pregoeiro;
EODES APARÍCIO PROENÇA ARAÚJO - Assessoria Jurídica;
MARTA LUCIAI§E SILVESTRE REZENDE - Secretiária Municipal de Saúde;

Assunto: REEOUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO.
Ref. Pregão Eletrônico N. ' 27 /2014
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A Empresa ANGAI DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o N.o

04.217.59010001-60, sediada na Rodoúa da Uva, n' 902 - Roça

Grande, Colombo - Pr, por intermédio de seu representante legal a

.2 Sra. Rosemery Américo Salvador, portador da Carteira de Identidade

N.'4.241.127-2 e CPF Ír.o 020.219.419-14, vem, mü

respeitosamente, a presença de V.Sas., em cumprimento ao que

estabelece a alínea'd' do inciso II do artigo 65 da lei 8.666193,

solicitar

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FTNANCEIRO DO

CONTRATO ADMIMSTRATIVO

decorrente dos itens; 5l - AMIODARONA 200MG e 437 -
METFORMTNA 85OMG ; adjudicados no processo de Pregão

Eletrônico supramencionado, pelos fatos e fundamentos a seguir

expostos.

A requerente participou de processo licitatório realizado por essa Prefeitura Municipal,

a qual tiúa como objeto à aquisigão de medicamentos, sagrando -se vencedora nos itens 51

AMIODARONA 200MG e 437 - METFORMINA 850MG. Por motivos s

excepcionais e imprevisíveis, ou sej4 alheios à vontade desta Empres4 a mesma encontÍa

com dificuldades em continuar fomecendo esses itens supramencionados nos val
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arrematou no certame.
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Colombo, terça-feira 19 de agosto de 2O14.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA -PaTanâ.

Rodovia d,a Uva, n" m2, Roca Grande, Colombc. Pr. CEP: 83.,í02{00
Fone: (41) 3606 7s3s rãx: (41) 3615 1925

CNPJO4.217.59o/0m1-60 189029641+2E

Email: licita03(ôaanqai.com.br
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Como é do conhecimento deste Órgão, o mercado farmacêutico vem enfrentando

grandes turbulências na fabricação dos seus fármacos. O fator preponderante é a falta de matéria

primq no entanto, o mercado tambem encontra problemas por interdições e venda de

Laboratórios Nacionais e Intemacionais. Tais intemrpções causaram descontinuidade e

suspensão na comercialização de viírios pÍodutos, provocando, consequentemente, oscilações

imprevisíveis e ocasionando desequilíbrio econômico financeiro dos preços praticados no

mercado.

O que ocorre, é que houve aumento no custo desses medicamentos em paut4 visto que

alguns dos principais insumos para as produções dos mesmos ficaram, por um período, escÍlssos

no mercado. Dessa forma, alguns Laboratórios descontinuaram os itens dos seus portfolios de

comercialização, sobrecarregando a produção dos demais. Aind4 houve oscilação no custo da

matéria prim4 o que obrigou os Laboratórios produtorcs a aumentaÍem seus preços de venda.

Diante do exposto, vem esta empresa, justificaÍ que ao apÍesentar a proposta comercial

estava adquirindo os medicamentos regularmente junto aos Laboratórios produtores, no entanto,

devido as problemáticas supramencionadas, os itens estão tomando-se escÍrssos ÍepentinaÍnente

no mercado farmacêutico. N€sse contexto, pelos fatos acima relatados e notas fiscais anexadas,

vê-se que a majoração nos prcços desses medicamentos tomou a pÍestação contratual

consideravelmente oneÍosa pÍra esta Proponente, motivo pelo qual vem requerer o reajuste dos

preços firmados em Ata.

PREÇO DE CUSTO DO PRODUTO

a) Conforme NF 149896 de 25 I 0412014 - Laboratório GEOLAB
Custo do produto..........................R$ 0, I 495

b) Conforrne NF 160623 de 26/0712014 -I-aboratório GEOLAB
Custo do produto R$ 0,2385

Esta Proponente sagrou-se vencedora do referido item no valor de R$ 0,22.

PRE O REALINHADO .t$§

§ qt

Rodovia da Uya, n'902, Roca GÍúdq Colombo- P!. CEP: E3.,lo2{00
Fone: (41) 3606 7535 Fax: {41) 3675 1925

CNPJ04.217.s9o/0001-@ lÉ90296d1+28
Êmail: licita03@aanaai.com.bÍ

ITEM 5I _ AMIODARONA 2OOMG

inte reço realinhado R$ 0"2385 + 30o/o= R$ 0'31Desta forma o s

5h§"
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ITEM 437 _ METFORMINA 85OMG:
PREÇO DE CUSTO DO PRODUTO

a) Conforme NF 147387 de3l/0312014
Custo do produto R§ 0,0536

b) Conforme NF 82273 de 1810612014

Custo do produto...... R$ 0,08633

Esta Proponente sagÍou-se vencedora do referido item no valor de R$ 0,07.

Desta forma o s uinte reço realinhado R$ 0,08633 + 3l o/o= R$ 0,113

PRE, O REALINHADO

Assim sendo, vem esta empÍesa, mui respeitosamente, solicitaÍ o deferimento do

realinhamento dos valores adjudicados nos percentuais acima expostos, cobrindo aperus os

custos com impostos, transportes e custos operacionais, conforme previsto na legislação, para

que seja mantido o equilíbrio pactuado no inicio do processo.

Contudo, ocorreu fato superveniente, excepcional e imprevisível, que impede a

execução do ajustado. Vale ressaltar, que o referido impedimento se deu por fatores extemos,

alheio à vontade da requerente, ou seja, houve oscilação nos custos dos pÍodutos ofertados.

Em contrapartid4 a legislação vigente determina que, nestes casos, o eqülíbrio

econômico-financeiro deve ser restabelecido pela Adminisnação Pública, haja vista que não se

trata de descumprir o contrato ou onerar os cofres públicos, mas sim, de restabelecer ajustiça.

O pleito encontÍa amparo legal na nonna constante no art. 65, II, *d", da Lei n'

8.666193, que dispõe:

rmprevrslvels, ou prevlslvels Porem de consequências incalculáveis
retardadoÍes ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda,

Rodovia dâ Uva, no 902, Roca GÍâbde, Cdombc PÍ. CEP: 83.,Í02400
Forc: (41) 3@6 7535 Fax: (41) 3675 1925

cNPr 04.217.s90Ím1-@ tE *296,.74-2a
Email: licitâ03@âânEai.com.br
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"AÍt. 65. Os contratos regidos por estâ Lei poderão ser alterados,
com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...)
II - por acordo das partes:
(...)
d) pârâ restabelecer a relaçâo que âs pârtês pâctuârâm

inicialmênte entre os encargos do contratado e a retribuição da
administração para a jush remuneração da obr4 serviço ou
fomecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
Íinanceiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos
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caso de força maior, caso fortuito ou fato do prÍncipe, configuraodo
ilrea econômica extraordinária e extracontratual."

Isto se justifica, pois dentÍe os princípios que Íegem o sistema brasileiro de licitaçôes,

destaca-se o principio da manutenção do eqúlíbrio econômico-financeiro do contrato, pelo qual

deve ser mantida a relação entre os encÍrÍgos do particular e a ÍemuneÍação prestada pelo Poder

Público em contrapartida.

Afirma Marçal Justen Filho que o reajuste visa à recomposição do valor real da moed4

ou seja, compensa-se a inflação com a elevação nominal da prestação devida. Segundo o jurista,

"não há beneficio para o particular na medida em que o reajuste do preço tem natureza jurídica

similar à da correção monetiârial".

Aind4 faz-se necessário esclarecer que efetivamente, os entes da administração pública

tem o poder de alterarem unilateralmente as condições dos contratos adminishativos, inclusive as

relativas à datas de entrega de mercadorias, nos termos do artigo 57, § l" da Lei 8.666193:.

AÍ. 57 - A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à
vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos

relativos:

§ l'Os prazos de inicio de etapas de execução, de conclusão e de

entrega admitem proÍmgação, mantidas as demais cláusulas do
contrato e assegurada a manutençâo de seu equilíbrio econômico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
deüdamente autuados em processo:
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à
vontade das partes, que altere fundamentaknerte as condições de

execuçâo do contrato.

EntÍetanto, conforme esclarecido no próprio § 1", do afiigo 57, da Lei 8.666193, ao

realizar tal alteração a administração deve promover a alteração das cláusulas relativas às suas

obrigações contratuais face ao incremento da onerosidade da obrigação do contratado, tendo

vista que o equilíbrio econômico financeiro do contrato nada mais é do que a manutenção da

t ,USTEN FILHo, Mârçal. Comentiírios à LÉi de Licitaçô€s € Coúato6 AdministÍdivos. 8 Ed. São
I DALLARI, Adilson AbÍeu. Asp€ctosjuridicos dâ licitaç5o. 4. Ed. Seo Paulo: Saraiva, 1997. p. 96.

Paulo: Dialáica 2000. p 407

L\às

Rodovia da Uva n" 902. Roca Grande. Colombo h. CEP: 83.402{00
Fonê: (41) 3606 7535 Fax: (41) 3675 1925

CNPJ04.217.590/0001-60 rE9029641+28
Email: licita03@aanaai.com.br
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Ainda, neste sentido, Adilson Dallari afirma que lüí apenas correção do valor proposto,

ou sej4 simples alteração nominal (...) da proposta do licitante vencedor, sem aumento ou

redução real do valor do contrato. Assim, não existe efetiva alteração de coisa alguma, mas sim

simples manutenção de valol.
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relação enEe as obrigações mútuas dantes ajustadas no tocante à sua onerosidade, conforme

esclarece o artigo 58, daLei 8.666193:

AÍt. 58. O regime jurídico dos contratos administratiyos instituído por
esta lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:
I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às

finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;
Il - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I
do art. 79 desta lei;
(...)
§2' Na hioótese do inciso I deste artiso. as cláusulas econômico-
financeiras do contrato deverão ser revistas para oue se manteúa o
equilíbrio contratual.

"No início, ela foi só uma construção. Depois elaborou-se toda uma
teoria genéric4 a "teoria da imprevisão", sustentâda por alicerces
próprios, que podem ser resumidos na seguinte idéia: radical
modificação do estado de fato do momento da contrataçáo
determinada por acontecimentos extraordinilrios e imprevisíveis, dos
quais decorra onerosidade excessiva no cumprimento da obrigaçâo e,
assim, a possibilidade de revisão contratual.3"

No caso dos contratos administrativos a teoria da imprevisão foi expressamente

acolhida por nossa constituição federal, ao garantir que nestes haveriam de serem m4nfldas as

condições efetivas da proposta:

Áí. 37. A administração pública diret4 indircta ou fundacional, de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do DisEito Federal e dos
Municipios obedeceÉ aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
(...)
XXI - ressalvados os casos especifrcados na legislaçâo, as obras,
sewiços, compras e alienações serâo contratados mediante processo
de licitaçâo pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam o de
pagamento, mantidas as condições efetivas da propost4 nos
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualiflcação
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das o

' BIITAR FILHO, Carlos Albeío. T€oía da knprcvisâo. Ed. R€vista dos TribuÍais. São Paulo, I 994. P. 3 I

e

Rodovia da Uva n" 902, Rocá Grande, Colombc Pr, CEP: 83.402{00
Fone: (4U 3@6 7535 Fâx: (41) 35751925

cr,lpJ04.217.590/m01-60 tÉ 2997+2a
Email: licitâo3@aangai.com.br
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Porém, não é apenas nestes casos que ocorre a altemção forçada dos conüatos

administrativos, ainda que a administração pública não realize alteÍação unilateral nas cláusulas

conmtuais o contrato pode se tomar excessivamente oneroso para uma das partes poÍ conta de

fatores extrínsecos ao contrato administrativo, conforme conceitua a doutrina da teoria da

Imprevisão:

da

Ademais, o artigo 393, do Código Civil brasileiro pÍevê como excludentes da
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rcsponsabilidade por prejuízos resultantes de inadimplementos contratuais é didático: "O

devedor ndo responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito e força maior (...). Parógrafo

unlco too de marcr verl ca-se no o

possível evitar ou imoedir" .

Por estas razões, concluise pela necessidade de revisão das cláusulas de contratos

administrativos que se tomem excessivÍrmente onerosos para o contntante, em decorrência de

modificação unilateral pela administração das condições da avenç4 ou pela alteração de fatores

externos ao contÍato administrativo, imprevisíveis e ineviúveis, que afetem a sua equação

econômica a fim de restauráJa.

Dessa forma, conclui-se pelo acima exposto que a Íequerente está impedida de

executar o ajustado, vale dizer, que não se deu por sua vontade, mas sim por fato alheio,

reouerendo assim oue seia concedido reeo o de Dreco nos Dercentuais solicitados.

restabelecendo o eqülíbrio econômico financeiro, conforme comprovado com a documentação

acostada ao pedido.

Por fim, se não for o entendimento desta douta Comissão em

conceder o presente pedido, requer desde já pela rescisão do contrato firmado

parâ esses itens, repassando os mesmos para os próximos classi{icados, haja

vista que o contratado não pode arcar com um ônus que não deu causa.

Nestes Termos,
Espera Deferimento.

U'
í

CNPJ
ro delfied iromentct

Àrnárico Salvsdst

sóco Gerente ' cPt 820 219.419

ROSEMERY AMÉRICO SALVADOR
SÓCIA GERENTE

cPF 020.219.419-14
RG 4.241.127-2

i 04.2t 7.590/0001_60
ANGA! DTSTRIBUIDORA

DE IÚEDICAMENTOS LTDA

LW[,*,kI##'Y**:,

A

Rodovia da Ura, no 902, Roca Grode, Colombo h. CEP: 83.402{00
Fone: (411 3@6 7535 Fax: (41) 3675 1925

CNPJú.217.s9O/0@1-@ rE9029641+28
€mail: licitão3(aâanqai.com.br
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AN GAí

Colombo, 16 de Janeiro de 2014.

OUTORGANTE: ANGÀÍ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CStAbCICCidA NA

Rodovia da Uva, 902 - Bairro Roça Grande - Colombo - PR. inscrita no CNPJ

04.217.590/0001-60 e lnscrição Estadual n.e 41204468764, através de tua rePresentante
legal a Sfa. Rosemery Américo Salvador, portadora da carteira de identidade ne

4.241.127-2 e CPF ne 020.219.419-14.

OUTORGADO: ANDERSON RIBEIRO LAZZARI, brasileiro, solteiro, portador de cédula
de identidade n.e 8.765.463-0 e CPF n.e 050.166.999-09. domiciliado na Av. Prefeito

^' 6uiom"r Lopes. n.e 418, Apto Ol, Bairro Cristo Rei - Francisco Beltrão - Paraná.

Este documento não dá poderes ao Outorgante de receber quaisquer valores em nome
da Outorgada.

1459

o te documento tem validade aÉ 3n2/2O14.

Sdo Digital N. OCxo6.8Vd.A.Crupr-.tZ.t.7fh5

OISIRIÍ lr DE ROçA CR{\DÉ COIôI,AOPC,
R.rnnrrô Urà §I-SltA0l .Ft)n2r !r:,

R
Lêi13

vÂDoR.

Dou

'sEl,
Full^hPCX

Sócia - Cerente
RG 4.241.127-2 

'SP-PRcPt o20.219.419-14

Rodovia da Uv4 n902, Roca Grande, Colombo- Pr. CEP: 83.402-000
Fone: (41) 3606 7535 Fax: (41) 3675 1925

CNPJ04.217.590/0001-60 1E412044687ú
Email: licitâcao@âângâi.com.br ÍENT

201i
TA

&r.no Cânr€lg
BEL IONA

DE
NOTAS

§
rnúil'â

l
'1,

4,'.ttrda

Pííkb CárnolÉ

FBt{96721

Distribuidora de Medicamentos Ltda.

PROCURACÃO

PODERE5:
Com poderes específicos para representar a Outorgante em Licitações, podendo para

tanto, assinar documentos. formular ofertas e lances de preços, assinar proposta, de
preço§, atas, contratos, requerer recursos e impugnaçóes, recorrer a quaisquer instancias
administrativas, delegar direito de recurso, participar de concorrências, concordar,
discordar, traniigir, desistir, pagar guias, cotar produtos, requerer certificado de registros

cadastrais, nomear preposto, assinar em nome da Outorgante todos os atos necessários
para o bom e fiel cumprimento do prerente mandato.
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241912014 NOVA STA BARBARA Oo2jpg
-l ,! ,_' Il{oJ

À Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Fone/ Fax - (43) 3266-8,t OO

:eto.l d_? Compras - Maria Rezende
cmarr: ticltacaonsb@qmail,com

EMPRESA (RAZÃO SOCIAL): MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

ENDEREÇO: RUA SAMUEL KRUCHtM, 2OO

CNPJ / CPF: 94.894.169/000í€6

"oRÇAMENTO"

lã.eea,re$ooo1.§I
AURO it RCIANO COrr,rÊncm
DE titEotcÂt*§Nro§ L1DA

Ruo srmúal 200

Lã
I

i.-.'/

Descri do Serviço Qtde Valor unit. Valor Total
0,356

METFORMINA 850 M6 0,082

TOTAL

htF§/nEil.g oog le.cor/nEi Vulll#ÍtbÉ, 148Éfril52§]f,-21 d?píciectcr= I 111

I

AMIODARONA 2OO MG
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Orçamento: I 1 166

quarta-feira, 17 de setembro de 2014

Dados do Cliente :

Empresa: 4704 - PREF MUN DE NOVA SANTA BARBARA

End: AV. VALTER GUIMARAÉS DA COSTA,512 No 0

Cep: 86250 - 000

Cidade: NOVA SANTA BARBARA - Estado: PR

Fone: (43) 326 - 1222

Fa\t 43 32661222

Cnpi: 95.56'1.080/000160

ConfoÍme vossa solicitaçáo, temos â satisÍaçáo de oferecer nosso(s) prêço(s) da(s) mêrcadorla(s ) abaixo relacionâda(s)

BALDACCI

Rog. US: 1014600690070

CP COMPRIMIDO 0,2560 0,2560 0,25601 027301

Prlnclplo atlvo:

AMIOEAL 2OOMG CX C/2BLT X ,1sCPR

AMIODARONA 2OOMG, CLORIDRATO

Página 'l de 2

(

Empresa: POCOS - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Cidade: POCOS DE CALDAS Estado: MG

End: RUA DA SAUDADE N"45

Fona: (35) 372'l - 3913

Cep: 37701 - 331

Cnpj: 67.729.17A10004-91

Itêm Cód Descrição Màrcâ UN Embalagêm Otd Pr. Unit. Pr. Emb. Pr-Total

1

2 026094 FORMET EsoMG CXC/2OBLTX IOCP REV CELLOFARi,!/ASPEN CP COMPRIMIDO í 0,0890 0,0890 0'0890

Prlnclplo ltlvo: METFORMINA 850MG, CLORIDRATO Reg. lúS : 1376400290043

Total Orçamento: 0'35

(



ii)

sfi Prazo Entrega: validadê do orçamento: 03 dias.

Obsêrvações:

Condiçõês de Pagamonto: 30 DIAS
Prazo Entr€ga: ATÉ 5 DIAS
Vâlidâdê Propostâ: 7 DIAS
FAIU'AMENIO MiNiMO: .* NÃO FATURAMOS PEDIDOS ABAIXO DE R$ 3OO,OO "'
OBS: NAO FRACIONAMOS NOSSAS EMBALAGENS.

Não fracionamos nossas embalâgens favor atentar-se no fechamento do seu pedido.

Faturamento minimo : RS 3OO,OO - náo faturaremos pedidos abaixo desse valor.

Alonciosamonto,

E3tamos no Âguardo do uma Rosposta AÍirmativa, e colocâmo.no3 a sou lntoiro dispoÍ para malorê3 êsclarocimento3.

Paula.sllva@rioclaÍense.com.bÍ - POCO§ - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Página 2 de 2

{ (

Item Cód Descrlgão Ma,,câ UN Embalagem Otd Pr, Unit. Pr. Emb. Pr.Total

Condição de Pagamento: 30 olAs



ORCAMENTO No: 59.350

i466

CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
R. Pica-pau, 1211 - Centro

Arapongas-Paraná

Telefoner (43) 3275-3los
e-mail: classmed@uol.com.br

CNPI: 01.328,535/0001-59 Insc. Estr 90313375-90

Total Pedido: 225,60

Emissão: t2l09la0t4 Vendedor: THIAGO

CI|ENtE: 6.92L PREFEMJRA MUN. DE NOVA SANTA BARBARA

CNPJ/CPFI 95.561.080/0001-60 Inscrição/Rc: ISENTO

Endereço: RUA WALFREDO BrrTENCOURT DE MOARES Noi 222

Bairro: CENTRO Cidade: NOVA SANTA BARBARÁ

Comprador:

TeteÍone: (43)32661222

compl:

UF: PR CEP: 86250000

Dt Incl: 1210912074 - 08:50:07

Cód Produto
195

Lote MâÍ€â Un Qtde VlíUaltl/h Total
GEOLAB CX 1 168,0000 168,0000

53 METFORMINÀ 850 MG . GEt{ C/ 400 PRAII DONAD q I 57,6000 57,6m0 l

Substituição Tributária :

Frete:

ARTHUR 12/09/2014 - 08:50:07

Data: 12109/2014 HoÍa

Dêsconto: 0,00

0,00

225,60

Condição dê Pagamento: 28 DD

v-1r10/10/14 R$: 22s,60

Assinatura

Obs:

108i49:27

€&§§§§§§§§§

Total Pedido:

060
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BAREARA
10 TERMO AD|T|VO À ATA DE REGTSTRO DE PREçOS N.o 047/2014

O MUMCíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, com sede na Rua WatÍredo Bittencourt de
Moraes, 222 - centro, Nova santa Bárbara - paraná, cEp - g6250-000, inscrita no cNpJ sob no
95.5ô1.080/000í-60, representado neste ato por seu Prefeito PreÍeito, Sr. Claudemir Valêrio, RG n.
4.039.382-0 ssP/PR, inscrito no cPF sob. o no 563.691.409-10, e do outro lado a empresa ANGAI
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNpJ
sob n0.04.217.590/0001-60, com endereço à Rodovia da uva,902 - cEp: 83402-000 - Baino: Roça
Grande, Colombo/PR, neste ato representada pela Sra. Rosemery Americo Salvador, inscrita no CpF sob
no. 020.219.4í9-14, RG n' 4.241.127-2 ssP/PR, em conformidade com as Leis N" lo.s2onz, N" g.666 de
21106/93 e suas alteraçÔes posteriores e das demais normas legais aplicáveis, RESOLVEM de comum
acordo através do presente TERMO ADIT|VO, aditar a Ata de Registro de Prep n' 0472014, referente ao
Pregão Presencial n" 02712014, cujo objeto é a aquisição de medicamenlos, matêriais de enfermagem,
materiais odontológico, materiais para fisioterapia e outros para suprir as necessidades da
secretária Municipal de saúde, firmada em 30t06t2014, com vigência de 06 (seis) meses, mediante as
seguintes cláusulas e condiçoes:

CúUSULA PRIMEIRA

O presenle termo aditivo tem pr finalidade aditar em 25% (vinte e cinco por cento) o

CúUSULA SEGUNDA

Os valores passarão a ser o descrito no quadro abaixo:

Item Descrição Marca Unid Valor
registrado

Valor
Readequado

AMToDARoNA (CLORTDRATO) 200 MG

COMPRIMIDOS
CPR 0,22

437 METFORMINA 850 IüG TEUTO CPR 0,087

CúUSULATERCEIRA
Ficam ratificadas todas as demais condiçoes contidas na ata de regisho de preços

original, exceto aquela alterada pelo presente termo.

E por ser vontade das partes e validade do que foi o, lavrou-se o presente Termo

em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas p

Nova Santa B ovembro de 2014.

PreÍeito fulu e Com te
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Rua Walfredo Bittencourt de MoÍaes no 222, , a 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
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valor dos itens 5'l e 437.

Ãl GEOLAB 0,275

0,07

de
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Marta Rezende
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NOVA SANTA BARBARA
estloo oo penaruÁ Pág.1470

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITÂTORIO
PREGÃO ELETRÔMC O N' 27 I2OI4

Aos27 dias do mês de janeilo de 2015, lavrei o presente termo de encerraÍnento
do processo licitatório Pregão Eletrônico n" 2712014, registrado em25l05lz0l4,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do n" 1202 ao no 1470, que corresponde a este termo.

Santas
Responsável pelo Setor Licitações

Rua Walfrçdo Bi$encoun de Moraes n" 222, Cenho, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Btubara, PaÍaná

- E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - wtrv.nsb.pr.sov.br
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