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029

I ffi r"náxinro rnàxirno tmtal

10,00

CITAI- 04,50
LOTE: 5-Lote005

ódigo F..lome do produtolservrço

ffi ffi

Preço
rnáximo tota!

1 4958 BAM| Fr LrNA (CLORT DRATO) 600
MG

420,00 CPR 2,15 903,00

TOTAL 903,00

[-OTE: 6-Lote006
Nonre do produto/serviço

n
Uniclade

I
Preço
niiÍxirno

Preço
rniixirno tota!

1 847 CINARIZINA 25 MG 7.000,00 CPR 0,49 3.430,00

TOTAL 3.430,00

LOTE: 7-l-ote007
it)o fi.lorne dr: prorl u[olserviçcr iriade Preçx:

rnáxi rnü
Preço
rYráxirno totaI

1 848 CINARIZINA 75 MG 11.000,00 CPR 0,67 7.370,00

TOTAL 7.370,00

LOTE: 8-Lote008
Itern [rJonre do prociuto/serviço

ffi
UnÍdade Pneço

rnáximo [o[a!

1 4884 CLORANFEi"I I COL COLI Rl O
FRASCO 4 MG/ ML C/10 ML

60,00 FR 8,00 480,00

TOTAL 480 00

LOTE: 9-Lote009
Itern

o
lrlenre do proc.truto/serviço ,r

tJ

ilx

Preücl
rnáximo

Freço
máxinro totaI

1 4959 CLORIDRATO DE METFORMINA
850 MG + VILDAGLIPTINIA 50 MG
(GALVUS MET)

240,00 CPR 3,50 840,00
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TOTAL 840,00
LOTE: 10 - Lote 010
Itenr Codigo

do
produtol
serviçcr

[\orne do produtolserviÇo Quantidade Unidade Preço
ntáxinro

PreÇo
rnáximo total

1 856 CLORPROPAMIDA 250 MG 500,00 CPR 4,47 235,00

TOTAL 235,00
LOTE: 11 - Lote 011

Item Côdigo
do
produto/
serviÇo

f.lome do procluto/serviço Quantidac!e Unidade Preço
rnáxirno

Preço
nráxinro tota!

1 4947 FERROCARBONILA 120 MG +

ASSOCTAÇÔES (COUBT ROr{
FOLTCO)

900 00 CPR 0,95 855 00

TOTAL 855,00

LOTE: 12 - Lote 012
Item Codigo

do
produtoi
servíÇ0

[tlome do produto/serviÇo Quantidade Unidade Preço
nráxinro

PreÇo
rnáxirno total

1 4895 cENTAMTCT NA (SULFATO) SMGiM!_

, sol-uÇAo oFTALMICA, c/ sML
30 , 00 FR 1 0 t 00 300,00

TOTA[- 300,00

LOTE: 13 - Lote 013
Itenr üodigo

do
produto/
serviÇo

lo'lome do prod utolserviÇr: Quantidade Uniclade []neço
nráxinro

[:'reÇo
rnáxirno total

1 4944 PREGABALINA 75 MG 336,00 CPR 3,80 '1.276,80

TOTAL 1.276,8ü

LOTE: 14 - Lote 014
Itern CorJigo

proctutol
serviÇo

X'lome do proc{uto/serviço UnidacÍe Preço
rnáxirno

Preço
rnáximo total

1 ôÃ, SALBUTAMOL 2 MG 500,06- CPR 0,40 200,00

TOTAL 200,00

LOTE: 15 - Lote 015
Iterrr tlrsrJigo

dct-
produto/
serviço

[dorne clo produto/serviç:n âuantiçlstie tJnidade Preço
máximr-r

Preç:n
rnáximo total

1 953 SULFATO DE GLICOSAhflII,JA 5OO 7,00 CX 75,00 525,00
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l+oo

+ SULFATO DE CONDROIT {A
MG CX. C/ 30 CPR

TOTAI- 525,00

W
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AI'IEXO 02 - MIi'IUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.o {3/20"14 - PMN§B

PREGÃO ELETRÔNICO NO 1312014. PMNSB

O MUNIGíPIo DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito púbtico
interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de
Moraes, 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato
por seu Prefeito, Claudemir Valério, R.G. ......... .., inscrito no CPF sob. o ro ..................,
doravante denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com as Leis N" 10.521rc2, t{'8.666
de 21106/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal No 3.555/00, Decreto Municipal-no
O41l2AOg do dia 0410912009, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGAO
ELETRÔNICO No 13/20í4 - PM['ISB, homologada pelo Prefeito Municipal RESOLVE registrar os
preços para aquisição de medicamentos, conforme especificado, oferecido pela ernpresa

..., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no. ., lnscrição
Estadual no. ........... lnscrição Municipal no. .,........,....., com endereço à .......................,
neste ato representado por ........................., inscrito no CPF sob no. ., RG no

doravante denominado Detentor da Ata, cuja proposta foi classificada,
observada as especificações, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bern como as
cláusulas e condições abaixo estabelecidas, tem entre sijusto e contratado o que se segue:

GLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de medicamentos, para
utilização pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, especificados no AIIEXO I, que
integra o Edital de Fregão Eletrônico t\ü.' í3/2014 - PMNSB, independentemente de transcnição.
O Órgão Gerenciador não se obriga a adquirir os itens relacionados dos licitantes venceclore§,
nem nas quantidades indicadas no ANEXO I, podendo até realizar licitação específica para
aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do
registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.ô66/93, reafirmada no art. 70, do
Decreto no 6.906/03.

ctÁusuLA sEcuNDA - ESpEÇlFlcAÇÃo Do oBJETo E pREÇos REGrsrRADos

Itenr Descrição Qtde Unld [Manca Pneço
Unitário

Pneço
Total

01

02

OBS: O QUADRO SERÁ PREENC}IIDO CONFORME OS ITENS E RESULTADODO PREGÃO.

CLAÚSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) mêses, a contar da
assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário
Oficialdo Município de Nova Santa Bárbara.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁnln
As despesas decorrentes desta Licitação correráo por conta da seguinte dotação orçamentária:
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2014 lzzsa loz.oor.10.301.0à+óz-ôzo lo
2014 lzwa foz.oor.1o.3o1.03402-026 lsos
?014 lzzso loz.oor.1o.3o1 .03402-026 lszq
2014 lzzaa loz.oor.1o.3o1 .03402-026 lszs
2014 lzzto loz.oor.1o.3o1.03402-026 lsos
2014 lz+so loz.ooz.ro.3o1.03602-028 l+ss
2014 lzsro loz.ooz.ro.3o1.o37o2-oze l+os
2014 lzszt loz.ooz.ro.3o1.o38o2-o3o losa
2014 lzs+o loz.ooz.ro.3o4.o39o2-031 lqgt
2014 lzsto loz.ooz.ro.3os.o4oo2-032 l+st

ct-Áusur-A eurNTA - DA vALTDADE Dos pREços
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (seis) meses, a contar da assinatura
do mesmo, prorrogável não superior a 12 (doze) meses, e enquanto a proposta continuar se
rnostnando mais vantajosa para a Adrninistração Pública e satisfazendo os demais requisitos da
norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de validacle
desta Ata de Registro de Preços, a Frefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será
obrigada a adquirir o material referido na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistenra cle
Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem
que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a
Ata, na ocorrência de alguma das hipoteses legalmente previstas para tanto, garantidos à

detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

cLÁusuLA sExrA - Do CANGELAMENTO DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- automaticamente:
- por decurso de ptazo de vlgência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu
registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo espeeífico,
assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comp!"ovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos
preços de nnercado dos insumos que compõem o custo do serviço. A solicitação dos fornecedores
para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 15
(qr.linze) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no edital, caso não
aceitas as razões do pedido.
- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado;
- perder qualquen condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatorio;
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata
de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecldas
nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A comunicação do
cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita pessoalmente ou por

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram
origem ao registro de preços.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, ? 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova
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cLÁusuLA sÉflMA - DAS oBRlcAÇoes on EMeRESA vENcEDoRA
O Fornecedor obrigar-se-á a: Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as
especificações descritas no Termo de Referência, bem corno no prazo estabelecido e quantitativo
solicitado pelo Órgão Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada.
Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) na data do seu efetivo
pagamento. Corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da aquisição
que se verificarem defeitos resultantes da fabricação, montagem ou ainda que estejam ern
desacordo com as especificações deste Edital; Responder por todo o ônus referente à entrega do
objeto, tais como, fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, Íiscais e
comerciais, decorrentes da aquisição do objeto; Durante o período de garantia do objeto, o
Licitante vencedor deverá fornecer eiou substituí-lo, quando o mesmo demonstrar defeito,
efetuando os necessários ajustes ou reparos sem ônus para o Órgão Gerenciador, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias após a comunicaçâo, desde que os danos causados não sejam de
responsabilidade do Órgão Gerenciador; Sendo necessário o encaminhamento para troca, ou
qualquer outro procedimento por parte do Órgão Gerenciador dos materiais dentro do prazo da
garantia, o transporte dos mesmos conrerá por conta do Detentor da Ata, bern corno o
deslocamento de seus técnicos até a Prefeitura.

cLÁusuLA orrAVA - DAs oBRTGAÇoes oo MuNrcÍpro
Caberá a Prefeitura:
- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários do Detentor da Ata às dependências
da PreÍeituta, pata a entrega dos materÍais referente ao Pregão Eletrônico;
- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos materiais, que venham a ser
solicitado pelo Detentor da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega dos materiais,
apresentado pela licitante vencedora;
- rejeitar os materiais, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas
pelo Órgão Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato Convocatório, em particular,
de seu ANEXO l.
- solicitar que sejam substituídos os materiais, que não atender às especificações constantes ncl

ANEXO I.

crÁLJ§r.JLA NoNA - DA AuroR!_zAÇÃo PARA AotJlstçÃo E EMtssÃo nns
AUTORTZAçOES DE FORNECTMENTO

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso,
pelo Órgão Gerenciador. A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou
cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias a partir da emissão da autorização de
fornecimento emitido pelo Município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA
Os produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio Joaquim
Rodrigues, S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda.a sexta-feira, com
seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o Órgão Gerenciarlor
isento de quaisquer responsabilidades.

CLÁUSI.ILA DÉGIMA SEGUI.IDA - DO RECEtsIMENTO
Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "â", da Lei Federal 8.666i93'
Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso lt, alínea "b", do dispositivo f.gãiãrptr;iá;;. 

-É

ressalvada ao Órgáo Gerenciador a devolução dos materiais, se estes não estiverem dentro das
especificações exigidas na licitação conforme especificações neste Pregão Eletrônico em
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especial o seu ANEXO l. A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros
documentos indica tão somente o recebimento da mesma pelo Órgão Gerenciador, sendo sua
confirmação definitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na nota fiscai dos
materiais, relatórios ou outros documentos que se fizer necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do PAGAMENTo
Em até 30 (trinta) dias após a entrega mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da
Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situação junto ao
FGTS. Na existência de debitos junto aos orgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização
por parte da contratada, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante depósito bancário. Deverá
constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o No da conta bancária receptora do depósito,
e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. O Município cle l'nlova Santa
Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizações,
encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do
Pregão Eletrônico n' 1312014 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado ao Detentor da Ata
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços ou a correção monetária.
O Detentor da Ata deverá apresentar quando do pagamento, Certidão Negativa do lltlSS e do
FGTS, atualizadas, podendo ser permitida apresentação de cópia autenticada ou via internet.

CLÁUSULA DÉCIMA QT,ARTA - DAs coNDIcoES GERAIS A SEREM
ATENDIDAS

O Detentor da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Fornecer material de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;
- Os materiais cotados devem ser novos, de qualidade, não sendo aceitos materiais
recondicionados, remanufaturados ou recarregados;
- Pana os rnateriais cotados que tenha prazo de validade, o prazo rermenêscente a partir da
data de entrega não poderá ser inferior a80o/o (oitenta por cento) do prazo total da validade;
- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as especificaçÕes
constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao
Código de Defesa do Consumidor quanto às condições dos materiais entregues;
- Efetuar a troca imediata do material entregue, objeto desta ATA, que estiver fora das
especificações contidas na proposta, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçÕes,
sem qualquer ônus para a adquirente.
O Detentor da Ata ficará obrigado a:
Executar o objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ATA;
Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto
contratado.
Não veicular publicidade acerca do objeto desta ATA, salvo se houver pnévia autorização da
Administração da Prefeitura Municipalde Nova Santa Bárbara.
hfianterem durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

cLÁusuLA DÉctMA QUTNTA - DAS sANçoES ADMtNlsrRATlvAs
A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para

registro dos respectivos preços ensejará a aplicação das penalidades enunciados no adigo 87 da
Lei Federal no 8.666/93 e alterações e no Decreto Municipal n' A412A09, ao critério da
Administração.
Aos proponentes que ensejarem o retandarnento da execução do certame, não nnantiverem a
proposta, forem os 1.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de Registro de Preços,
comportarem-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser
aplicadas, conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sanções,
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a critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos
causados à Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator:

o lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;
. Cancelamento do registro na Ata;
e Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
c Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que será aplicada nas

hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
. Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administraçáo Pública,

pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou
a penalidade;

. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. A
aplicação das penalidades ocorrerá depois de defesa prévia do interessado, no prazo
estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimação do ato.

Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso fortuito ou
motivo de força maior.
O descurnprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento da
execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgáo ou entidade usuária,
resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente,
nas seguintes sanções:

. Advertência;
o Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de recusa

do 1.o colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;
o Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em

atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da
contrataçáo, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado
pela detentora da Ata, recolhida no ptazo máximo de 15 (quinze) dias corrídos, uma vez
comunicados ofi cialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração
Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o contraditório
e ampla defesa.
A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicaçâo de outras,
previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos
causados à Administração.
As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à

detentora da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.
As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas
administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.
Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:
a) greves;
b) epidemias;
c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;
d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso às
mesmas;
f) acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais;
g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados
diretamente pelo Município.

CLÁUSULA DÉCI[UIA SEXTA . DO CONTRATO
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Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no parágrafo 40
do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituÍ-los os seguintes
instrumentos:

a) este Edital corn seus anexos;
b) as Propostas de Preços;
c) as Notas de Empenho e;
d) a Ata de Registro de Preços.

Se o classificado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da Nota de
Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante, observada
a ordem de classificação, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas conclições propostas,
inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamentê, sem prejuízo da aplicaçáo das sançÕes
cabíveis previstas neste Edital.

cLÁIJSULA DÉcIMA sÉnnna - DAs DrsposrÇors rlrunls
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico no 1312014 e as propostas das ernpresas
classificadas em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes das Leis na 1052012AA2,
t-ei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes. A homologaçáo do resultado desta licitaçáo não
implicará direito à contratação. A beneficiária que ensejar o retardamento da execução do seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do fornecimento e/ou contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garanticlo o direito
prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, e
se for o caso, será descredenciado, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.
O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas,
no total ou em parte, o objeto constante do Anexo I deste Edital, em que se verificarem vícios
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

CLÁUSUI.A DÉCIMA OITAVA . DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de quaiquer outro,
por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitação.
E, para iirmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será
assinada pelos representantes das partes, Órgão Gerenciador e o Detentor da Ata.

Nova Santa Bárbara, .....de ....... de

(Autoridade Com petente)
Órgão Gerenciador

Empresa:
CNPJ:

Representante Legal:
Detentora da Ata

mails - licitacao@nsb,pr. eov.br - www.nsb.pr.gov.br
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1. HABrLtraÇÃo tuRíolce:
1.1. Sociedades Comerciais em Geral: Csntrato social, inclusive com a última alteração;

1.2. Sociedades Anônimas: Ata da Assembléia Geral que aprovou o estatuto social ern vigor e a
ata da Assembléia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio de publicação
legal.
Observações:
a) Na apresentação do estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver, deverá
constar além da denominação social, a identificação do ramo de atividade da empresa, que
deverá ser compatível com o objeto licitado.

2. REGULARIDADE FISCAL:
2.1 . Prova de regularidade:
a) Com a Fazenda Federal (Certidáo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União);
b) Com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão da
Secretaria da Fazenda Estadual);
c) Com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida por orgão da
Secretaria da Fazenda Municipal);
d) Com a Seguridade Social- Gertidão Negativa de t)ébito - Ct{D com o lN§S.
e) Corn o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - Certificado de Regularldade clo
FGTS. CRF.
2.1.1. Quando se tratar de micro empresa ou de empresa de pequeno porte será aplicado o que
dispôe a Lei Complementar Federal 12312A06.
2.1.2. Caso o licitante queira se valer do regime diferenciado disposto na Lei Complementar
Federal de no 12312006, deverá apresentar na sessão de licitação Gertidão Simplificada da
.lunta Comercial conforme a lnstrução Normativa de no 10312007 do Departamento Nacional de
Registro do Comércio, além de firmar declaração conforme modelo a ser fornecicio pela Prefeitura,
comprovando ser micro empresa ou empresa de pequeno porte. (modelo ANEXO Í0).
2.2. A prova de regularidade deve ser integral, não se admitindo regularidades parciais ou
regularidade com apenas alguns tributos adrninistrados pelas adrninistrações fazendárias dos
entes ou órgãos indicados.

3. DECLARAçÃO DE TNEXTSTÊNCn DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA ETUTPRESA

EMPREGADORA.
3.1. Declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa empregadora,
podendo ser utilizado o modelo do ANEXO 06.

4. QUANTO A REGULARIDADE FTSCAL E TRABALI"IISTA (l-El í2.440/201í).
4.1. Certidão Negativa de Débltos Trabalhistas (CNDT) - Prova de inexistência de debitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos
terrnos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ne 5.452,
de 1a de maio de 1943. (NR).

5. DECLARAÇÃO DE TDONETDADE
5.1. Documerrto declarando que o licitante nâo foi declarado inidôneo para licitar ou contratar com
o poder público, em qualquer de suas esferas, conforme modelo do A}{EXO 04.

6. DECLARAÇÃO DE FATO SUFERVENTENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃo
6.1. Declaração de inexistência de fato superveniente irnpeditivo da habilitação, emitida pelo
proponente, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo no ANEXO 05.
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z. DEcLARaÇÃo oe ruÃo PARENTESco
7.1. Declaração cle não parentesco, ernitida pelo proponente, assinada pelo representante legal da
empresa, conforme rnodelo no ANEXO 07.

8. PARA COI,'TPROVAçÃO DA QUALTFTCAçÃO EGONÔMrCO-FINANCETRA:
a) Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo cartório
distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 60 (sessenta) dias da data marcada
para início da disputa.

9. OUTRAS CERTTFTCAçÕES:
a) Todos os licitantes, fabricantes ou distribuidores, deveráo apresentar comprovante cle Registno
emitido pela ANVISA ou cópia da publicação no Diário Oficial da União, dentro do prazo de
validade. Salvo para os casos dispensados de tal exigência. Caberá ao licitante comprovar a
dispensa dessa exigência pela ANVISA.
b) Todos os licitantes deverão apresentar comprovação de Licença de Funcionamento em vigor,
expedida pelo Órgão Sanitário Estadual ou Municipal competente. Salvo para os casos
dispensados de tal exigência. Caberá ao licitante comprovar a dispensa dessa exigência pelo
Órgão Sanitário Estadual ou Municipal competente.
c) Certificado de Registro do produto junto ao Ministério da Saúde ou sua publicação no Diário
Oficial da União. Salvo para produtos dispensados de registro no Ministério da Saúde. Caberá ao
licitante cornprovar a dispensa dessa exigência pelo Ministério da Saúde.

Os documentos necessários à habilitação da proponente poderão ser por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicaçáo enr
órgão de imprensa oficial. Os documentos deverão estar em plena vigência, ficando, porém, a
critério da Comissão solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja
constatação de fatos supervenientes. A aceitação das certidões, quando emitidas através da
lnternet, ficam condicionadas à verificação de sua validade e dispensam a autenticação.

hlão será desclassificada a empresa (micro/pequeno porte) que apresentar clocumentaçâo
com a data de validade veRcida, comforrme estatr elecido no Artigo 42 e seguintes da Lei
Çomplementar í2312006 de ,l5 de dezembro de 2006.

Caso qualquer dos paÉicipantes (rnicro/pêquene ernpresa ou profissional) apresente
Certidão ou documento corn a data de validade expirada, será concedido prazo de 02 (dois)
dias, contados do momento em que o proponente for declarado vencedsr do certame,
prorrogáveis por igual período para que a situação seja regularizada, tudo çonforrne l-ei
Çornplerne ntar12U2006 de 151'1212046.

A não regularização da documentação, no prazo pnevisto no & ío cla Lei Con'lplernentar
'!23/2006 de 15 de dezembro de 2006, irnplicará decadêncla do direito à contratação sem
prejuízo das sançÕes prevlstas no Artigo 8í da Lei 8666/93, de 2í de junho de 1993, sendo
facultado à administração convocar os licitantes remanescentes ma ordem de
classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
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ÂNEXO 04 * DE§ NE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO NO 1312014

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório,
sob a modalidade de Pregão Eletrônico t,l.o 13/2014, instaurado por este município, que não
estamos impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas
esferas.

Por ser expressão da verdade, firmarnos a presente.

de 

-.
(Assinatura do Representante Legal da Empresa Propanente).

(apontado no contrato socra/ ou pracuraçãa com poderes específicos).

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitlda eÍn papel timbrado da empresa proponente e
carimbada cCIm o número do CltIPJ.

deeÍn

mails - licitacao@nsb.or.pv.br - www.rrsb.pr.gov.br
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ANEXO OS DE IN DE ATCIS IMPHilIT!VO$

pneeÃo euernôrutco No 1rtzo14

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da
Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Locale Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel tirnbrado da empresâ proponente e
carirnbada com o número do CNPJ.

mails - licitacao@nsb.or. gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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ANEXCI O6 * DEC NE INEXI§TENCIA DE EMPREG.4DOS MENORES

PREGÃO ELETRÔNICO NO 1312014

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos,
em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 (quatoze) anos, em observância à Lei Federal no 9854, de 27.10.99,
que altera a Lei no 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: í) Está declaração deverá ser ernitlda em papel timbrado da empresa propCInente e
carirnbada corn o núnrero do CNP.i.

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declanar
essa condição.
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AI,IEX0 07 - DEC NE NAO PAREI{TESCO

PREGÃO ELETRÔNICO NO 1312014

_(nome da empresa
no

inscrita no GNPJ sob o
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)

portador (a) da Cafteira de ldentidade no

e do CPF no DECLARA, para efeito de
participação no processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO tlo 13/2014, da Frefeitura Municipal
de illova Santa Bárbara, que não rnantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges,
companheiros ou parentes ern linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de
servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de assessoramento,
de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e LicitaçÕes do
Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

(Local e Data)

(h,lome e Número da Carteira cle ldentidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel tirnbrado da empresa proponente e
carimbada cCIm o núrnero do GNPJ.
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ANEXO CI8 . TARTA.PROPOSTA PARA FORNECIMHhITO

Ao Município de Nova Santa Bárbara
Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO elefRÔrulCO No 13/2014 - Carta-Proposta de Fornecirnento.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos ltens abaixo discriminados, conforme Anexo
01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

* Descrição detalhada do objeto oferecido, mencionando quaisquer outras informações que se
fizerem necessárias.

I DENTT FICAçÃO DO COI-TCORRENTE:
RAZÃO SOCIAL:
ü{PJ e |NSCRIÇÃO rSrnnURl

REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENIDEREÇO e TELEFONE:
AGÊNCIA E ITIO DA CONTA tsANCARIA
ENDEREÇO ELETRÔNrCO

GONDIçOES GERATS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente
licitação.

,I

2.
2.1

PREÇO (READEQUADO AO LAI{CE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total, de acordo com o Anexo 0'1 do Edital

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão
PROFO$TA: R$ (Por extenso)

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais
corno os encargos (obrigações sociais, irnpostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes
sobre o fornecimento.

LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTÉ
(OB§,; REPRESEtrTANTE LEGAL DA EMPRESÁ)
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TERMo or aoesÃo Ao srsrEMA nr pnecÃo eurrnôNrco DA BousA DE L!ÇrraÇoes
r lruÕes Do BRASTL E DE TNTERMEDT*çÃo DE opER.AçÕes

Natureza do l-icitante (Pessoa física ou iurídica)
Nome:(Razão Social)

Endereço:

Complemento Bairro

Cidade UF
CEP: Cl.lPJ/CPF:
lnscriÇão estadual: RG
Telefone comercial Fax:
Celular: E-rnail
Representante legal
CarEo: Telefone:
Ramo de Atividade

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao
Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões do
Brasil, do qual declara ter pleno conhecirnento, em conformidade com as disposições que
seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
i. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negocios dos
quais venha a participar;
ii. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais
para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;

observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas
demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil,
dos quais declara ter pleno conhecimento;
designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitaçôes, conforme
Anexo !; e
pagar a taxa pela utilização do Sistema EletrÔnico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociaçáo implica o
pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo lV do Regulamento Sistema
Eletrônico de Licitações da Bolsa de LicitaçÕes e l-eilões do Brasil.

4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitaçôes e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária
referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo lV do
Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.

5. (cláusula facultativa - para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Cornpnador outorga
plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes
do Codigo Civil Brasileiro, para o flm específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de
seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e
Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto:

declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;
apresentar lance de preço;
apresentar manifestação sobre os procedinnentos adotados pelo pregoeiro;
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iv.
V.

vi.
vii.
viii
ix.
x.
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solicitar informações via sistema eletrônico;
interpor reoursos contra atos do pregoeiro;
apresentar e retirar documentos;
solicitar e prestar declaraçÕes e esclarecimentos;
assinar documentos relativos às propostas;
emitir e firmar o fechamento da operação; e
praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente
mandato, que não poderá ser substabelecido.

Corretora
Endereço
CÍriPJ:

6. O presente Termo de Adesão é válido até _l__.!_, podendo ser rescindido ou revogado, a
qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das
responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negocios em
andamento.

Local e data

(assinaturas autorizadas cCIrn firma reconhecida em cartório)

mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.sov.br
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Anexo ao Termo de Adesão ao Sisterna Eletrônico cle Licitações
da Eolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto)

lndicação de Usurário do Sisterna

Razáo Social do Licitante.
CNP..!/CPF

0peradores
1 Nome:

CPF FunÇão:
Telefone: Celular:
Fax: E-mail

2 I{ome
CPF Função
Telefone: Celular:
Fax: E-mait

3 NIome
CPF: FunÇão
Telefone: Celular:
Fax. E-mail

O Licitante reconhece que:

i. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso
exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais
danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;

ii. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante
solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;

iii. perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada
imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e
o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações
efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e
verdadeiros; e
o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no
Seruiço de Proteção de Credito e no SERASA.

Local e data:

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartorio)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Z 43. 3266.8 100, X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná - E - E-
mails - licitacao@nsb.or. gov.br - www.nsb.pr.eov.br &
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NffiVA SAhITA ffiARBARA 048
ESTADo oo paRaruÁ

AÀlEXCI 10 * ffiodelo de cleclaraÇão de enquadrarnento enn regirne de tríhutação de Micro
empresa ou ênlpresa de pequeno porte . {Na hipótese do lícitante ser ME ou EFP}

(tlome da empresa), ChIFJ / MF no, sediada (endereço cornpleto) Declaro (arnos) para todos os
fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou
(amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 12312006.

l-ocal e data

Nome e no da cédula de identidade do declarante

&
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100' I - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná - E - E'

mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

PR EFEITU RA I\4UN ICI PAL
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ESTADo oo peneNÁ
ruffiVA SAruTA ffiARffi&ffiA 049

AN HXO {{ F !& ha Tócn Descritiva do 0

Número do edital

Órgão comprador:

Especificação:

Marca

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital):

Freço inicial (em R$):

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos
de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de
fflicroemprêsa e Empresa de Fequeno Forte, çonforrne estabelece artigo 30 da
l-ei Complementar'123, de 14 de dezembro de 2CI06.

[Sornente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno
PoÉe (ME/EPPll
Data:

M
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, B 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-

mails - licitacao@nsb.or.eov.br - www.nsb.pr.eov.br

g
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t Mcr.rum&ü

PRf,,FEITURA MUNTCIPÂL DE MAR,UMBVPR.
Avrso DE LrcrrAÇÃo

TOMADA DE PRXÇOS N'01/2014 pmm
A hefeitúâ mmicipal de Mmbi toma público que frá realia, às l0 horu
do dia 24 de Muço de 2014, na Rua Vereador Joâo Fwtti n" 800 em Mmmbi,
Pamá, Brasil, TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço, visando à contratação
de empresa especializada para implantação do Centro de referência de Assistência
Social - CRAS, por intcmédio da conshução de espaço público voltado a identi-
ficação de situções de vulnsebilidade social e risco no tçritório de abmgência,
articulu a rcde laal e pÍestü seruiços cm atoção às necessidades e expectativu
das fmílias e commidades, contribündo pra a supemção dos baixo indicadores
sociais de parte significativa da populaçâo do Mmicípio.
A Pmta Técnica, com o inteirc teor do Blital e *us respectivos modelos, adendos
e mexos, poderá *r *minada no endereço acima indicado a partir do dia l8 de
Fevereiro de 2014, no horário comercial, e *rá fomecida medimte â apresentâção
do recibo de pagamento no valor de R$ I 00,00 (cem reais). No caso de emprem com
sede fon do Mmicípio de Mmmbi, a Pata Técnica poderá ser adquirida atraves
do coneio, mediante o depósito do valor supracitado à conta nô 17798-9, agência
0856-7 do Baco Brril, Pmá - Brasil. Qwdo à solicitação da mesma, a em-
presa devoá mero o comprovmte do depósito efenudo. lnfomações adicionais,
dúvidas e pedidos de esclmcimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação
no endereço acima menciomdo - Telefone (43344 I I 2 I 2), fu 4334 4 I 1212. - " e-
mail" pmmbi@prcftnmbi.com.br

Marlon Csstro Prv6i Pini
PrÊf€ito Municiprl

Marumbi, 18 de Fevereiro dc 2014.

Rt 218,00 - í334820í4

t &íorretes

LlcrrAÇÀo
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N' OI4/2()I4

PREGÃO PRESENCIAL N' O7l20I4
AVISO DE LICITAçÃO DESERTA

A Equipe de Apoio e o Pregoeiro do Mmicípio de Monetes toma püblico que fora
declamdo DESERTO, pela ausência dc interessados na licitagão, o Prcgão Prcs-

encial no 07/2014, que tem por objeto o Registro de preços pam fomecimento de
Lubrificütes Automotivos com trocâ, pam o período de 12 (dore) meses, confome
as especifrcações dcscritas no temo de referência no Anexo I.
Monetes, 18 de Feverciro de 20 14.

JUAR.EZ PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR
PREGOEIRO

R$ 72,00 - {3483'20í1

LICITAÇÂO
f,XTRATO

PROCEDIMENTO LTCITATÓRIO N' OO5/20t4

PREGÃO PRESENCIAL N". O3/20I4
CONTRATANTEI PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRf,'TES

CoNTRATO N" 011i2014 - ID N',0142014
CONTRATADA: ADNEN MICHAIIZEN ABALEM DO ROSARIO ME, §om

registro no CNPJ/-IvíF sob o no 13.20ó.052/0001-ó0.
VALORTOTALde R§ I 19.998,85 (CENTO E DEZENOVE MIL NOVECENTOS
E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).
OBJETO: Contrataçào de empresa para prstâção de sewiços de reparos com for-
n€cimento de materiais, jmto ao CenEo de Eventos, onde montra-rc wdiado a Pre-

fsitum Muicipâl de Morretes, a pedido da Swretaria Mmicipal de Adrninisnagão,
confome especificaçôes constantes do ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA.
VIGÉNCIA: A vigência do presente mntmto seú de 120 (cento e vinte) dias a

pâflir de su asinatua.
DATA DA VIGÊNCIA: 11 IQZ:2OI 4 -

ASSINADO POR: EXMO SR HELDER TEÓFILO DOS SANTOS, PREFEITO
MUNICIPAL E O SR. ADNEN MICHAI-IZEN ABALEM DO ROSARIO PELA
EMPRESAADNEN MICHALIZEN ABALEM DO ROSARIO ME.

Ri í44,00 - 13184/20í4

§ lv$ufi .lj'titbna

Aviso de Licitação tipo Tomada de Preços n" 001/2014-
PMNF

(Lei 8.666/93 e suss rlterações)

1. Modalidade: Tomada de Preços n" 001/2014-
PMNF - Menor Preço por item.

2. Objeto: Contrataçáo de Empresa para aquisiçâo de
combustíveis para abastecer a frota municipal, dos
Departamentos de Educaçáo, Saúde, Mação Obras e
Serviços Urbanos, Limpeza Pública, Conselho Tutelar,

Secretaria de Agricultura, Assistência Social e Gabinete,
conforme detalhamento abaixo:

3. Preco máximo: R§ 859.940,00 (Oitocentos e cinqüenta
e nove mil, e novecentos e quarenta reais).

4. Condicões: Estar inscrito no Cadastro de Fornecedores da
Prefeitura Municipal, ou preencheÍ todas as condições para o
cadastramento até o terceiro dia anterior ao recebimento das
propostas.

5. Recebimento das Propostas: até às Shl5min do dia 14 de
Março de 2014.

6. Julgamento: às 8h30min do dia 14 de Março de 2A14, na
sala de reuniões da Pref. Mun. de Nova Fátima/PR. R.ua Dro
Aloísio de Barros Tostes, 420 - centro / Nova Fátima - Paraná,

7. Informacões: Para participar deste certame solicite o
edital completo que se encontra à disposição dos interessados na
Secretaria da Prefeitura Municipal de Nova Fátima localizada a
Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes, 420 - Nova Fátima (PR), de

segunda a sexta feira, no horáÍio compreendido das 08:00horas
às ll:O0horas e das l3:O0horas as 16:00 horas, mediante taxa
de rêtirada de Edital no Valor de R$ 50,00 (Cinqüenta
Reais).
Observacões: Os combustíveis objeto do presente processo
licitatório serão retirados diaÍiamente junto a bomba de

abastecimento do fomecedor, a qual não poderá estaÍ distante a

mais de 03 (três) quilômetros da sede do município sito a Rua
Dr. Aloysio de Barros Tostes,420 - centro - Nova Fátima (PR).

Nova Fátima (PR), 13 de Fevereiro de 2014.

Olivio Braz Ribêiro
Pres. da Comis. Perm. de Licitação

Nilson xavier
Frefeito Municipal

R$ 336,00 . 13251/20'14

ü nüorrn §nrrúcr Búrh«ra

ÃVIso.Drut
PRFGÁO TI.ETRONlCO n-' 13,/r0lí - SRp
Objcto: Aqüisiçlo dc mêdicrmctrtos.
Tipo Menor preço, por item.
RECEBIMENTO DA§ PROPO§TAS: ds 08100 horas do dta 19102120i4 às

07h59min do dia lll03l20l4.
ABERTURÁ DAS PROPO§TAS: dr 08:00 horre do dia ll/03/2014 às C8h59min
do I l/03/2014
INÍCIO DASESSÂO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:ü) horE§ do dia ll/03/2014,
por meio de Sistema de Pregão Eletrônico (licitaçõo) da Bolsa de Licitações e Lerlões
do Brril, gg,[{45g!5 "Acsso Identifrcado no linh - licitaçôes"
Preço Máximo: R§ I 7.ó4 I J0 (dsesseúe mil, seisccntos e qurrerts e um Íesis e trintn
ccntaYo§).
l4[lfglfáj5.,'1Ç4g,dfnggf31: poderão ser obtidm em horáno de expediente na
fufeitrm Muicipal de NoE Santa BárborÀ silo à Ru \r'alfrqlo Biümun de Mrc n'222,
pelo fw: 43-32668100, o porEmail:fu19ç1q@p5!g49$ Sitegggbgfefàl
Nova Santa Bárbara, l8l02l20l4.

Eduardo Montanàer de soM
Pregoeiro
Porruia n'056i2011

R$ 144,00"132?7120Í4

§ Noua Ibbns

AVISO Df, LICITAÇÃO
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N" OOI/20I4

Procedim€Bto Licitâtório n" 03.1/2014

Item
Descniçâo

Quantidade
em litros

RS
unit
Máx

R$ total Máx

0l Álcool
carburante
hidratado

6.000 litros 2,14 12.840,00

02 Gasolina
comum

100.000

litros

3.14 314.000,00

03 Oleo diesel í50.000

itros

2,51 376.500,00

04 Oleo diesel
sl0

60.000 litros 2,61 I 56.600,00

TOTAL 859.940,00
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PREFEITIJRA MLJMCIPAL Df, t Att ttttlglRAs DO SUL
CNPJ N". 76.205.970/0001-95

^vlsos 
Dp LtctrAçÃo

coxconnÊxcl,r x' ilrotl
Objeto: conrôbçào de mprcs p@ exeuçào dc obru dc

6gmà.Íiâ civil pm implmhÉo dc Pavimdhçeo 6fálti6 medi.nte
a execução de galsia dc águ6 pluüsis, tmpltugfr, pôvimcnEçeo
em concreto bcsmiíos uinado a qME (C.B.U.Q.), sinaliz.çeo
horüontal e veíical n8 Avenida Santos Dumont de aordo com o
Contmb de Fimnciamento n.' 0399.172 0t/12 celebÉdo entrc s
Caixa Econômic8 Fedenl e o Municipio de tánnjeiEs do SuyPR,
destimdo a exeuçâo de obns/wiçc no âmbito do bTENpoÍ.
te.

Trpo Licit!ção: Menor Preço Global.
Abetum dor Envelope: 24 de Mço de 20 I 4, àt

thoomií.
Autorizçào: Sirlcne PdciÉ FereiE Svm - Prcfeib Mu-

nicipal.
lnfom8ções Sobrc Eiihl: A inEgE d6E Edihl c su ee.

xc 6EÍão disponiveis pan omulta m Depaffienb d€ Licibçõ6
do Muicipio de Lannjciru do Sul, À pmir de 19 de fcvqeirc &
2014 oo horáÍio noml de rxpodifir. Demir infomrçõcs ou s-
clarccim6tos relativos @ pl@nb Edibl eÍâo objeto d€ @roulb por
6crito ao Pr6idenE no endeÍcço indiedo no prcâmbulo dcste süs,
e selão Íespondid$ igulmmte por escito a u mcminhado 8 toôg
os intsewdos que Íegistnrem a obrençào do Eiiul.

TOM^DÂ DE PREÇOS Nr í2014

Objeto: cof,mhÉo d€ cmp@ dc mgenhaÍia pm .x6uçào
dâ Íefom da Unid.dc B[§ics dc Saúdc CÍiso Rei, m alvmria,
medindo 244,35 m2 de .@rdo @E o PDglim dc Rcqulificrçào do
Uoidad* Básie, @nfomc Prcp6E n'.955t7473000113001 a o
MuicÍpio dc Lmnjeiru do Sul.

Tipo Liciteçào: Maor Preço Global.
Abefin dq Envelop6:06 d€ Mço dc 2014, às

thooúií.

nicipal.
Infomaçõ€§ Sobre Edibl: À lnEgn dde Edihl e seú me.

xos starão disponlveis psE coNulb no Depffitrb dc Licitsçõ6
do Mhicipio de LâEnjeins do Sul, à pffiir de 19 de fevqcirc de
2014 no hoúrio nomal de expedimte, Demis iafomações ou es-
clarecimdtos relativos m pÍ*trE Edibl srào újeto de @roulb poÍ
sriro ao h6idenE no endaço indiedo no pEâabulo dcste rviso,
e saâo mpoodido igulmote poÍ esito . sr mcMinhsdo ô todd
os inbrcsdos que Egismcú a obmçâo do Edibl.

Preço Máximoi ló 17.641,30 (deNE mil &iwntos .
qurctrb e u Bais c rinb cdbvos).

Infomsções ComplmmErcs: poderão s obridas em hG
rário de expedifiE ns PrcfciM Muiciprl dê Now Smb Báósn,
sib à Ru Walftedo BiÍ@coü dc Mon6 n'222, pclo fone: 43-
32ó6-81m, ou poÍ E-mil: licrrso@6b.pr.gov.bÍ Site
m.reb.pr.gov.br

Nova Sants BáÍbara, 18 de felseirc de 2014
EDUÂRDO MONTANHER DE SOUZA

PrcgNrm

PREFEITURA MUMCIPAL DE NOVA TEBAS
CNPJ nt 80.620.172000145

^vlsos 
t)-E LtctTAÇÃo

CONCORRENCIA N? I/20I4

Puedimmto LicihtóÍio nt 34/2014
O Múicipio de Novr Tebs, Esudo do Pmú om fun-

damerto m Lei n" t.ó66l93 c altrEçõ€s posrerioG, @mmicr qw
frú ralia às 09:00 hoB, do di8 241032014, M sede dâ Prcfeituô
Muicipal, sla de licibçôes, riro 6 Av. Belo Horizontc, §95 Cmrg,
Nova Tó6 - Pr, inshundo na modalidade CONCORRÉNCIA PU-
BLICA n" 00V2014 de 18 de feverciro de 2014 pm: Coímbçào de
pesoa juidie paB pÍ6tsçào d. seNiços médiG, sob o rcgime de
skndimentos psÉ equips EstEtégiá Saúde da Familia e Rede de
Àhnçào Básica Municipal, pelo periodo de 08 (oiio) m6s. O Editrl
e arexoa en@nmm-rc na rcde da Prefeim Municipsl de Nov.
Tob8, sito a Âvenids Bclo Horizontc,695 - C@m, gm Nova Tebs
- Pmná, Fone: (42) 3643-1 109, de sgund! à serb-fein, tro hoúÍio
d4 08h0omh às l2hoomin e l3hl5min às l7h00mh c no sitio do
Muiclpio Ew.novôtebE.pígoebr

PR§GÃO PRESENCI,IL N! 13/2014

PMedimmto Licitrtório nr 8í2014
O Mwicipio dc Nova Tcbs, Esbdo do PamÁ, bm público

que f.rá mlizar às 09:00 horu, do di.0d0l/2014, ú ede da
PrcfeiM Mmicipal, râh dc licibçô6, §ib a Âe Belo HoÍircnte,
695 Cênm, Nova Teba - PÍ, PREGAO PRISENCIAL, tipo MENOR
PREçO POR LOTE, r prcç{s Íixos c sem Mjush, pm a Âquisiçeo
de peçâs e âcsórios objdivândo . manutmçào da fiob de Íúquin§
pessdas pefficotcs so DcpaÉamoto Rodoviário do Municlpio de
Nova Teb§ - h, pm scm utiliads dümte o mo de 2014.. A
dmmmhção complcE do cdiEl e seu ÍGpeqivos modelos . Mc-
16 6hrào düponibiliadc no sirc w.novaEbs.prsovütr, Em-
bém podendo s rctindos no mdcrcço rupmmocionado jubmcnrc
@m a equipe rcsponsávcl pela diüsâo de licitaçeo. Maim! infor-
Mçõ6 08 Sede da Prcfeirura Muicipal de Nova Tebc, mdercço
suprmmcionado. Fonc: (042) 3ó43 1109.

l.lovâ Tcbõ. l8 do fevereiro Ce 2014
HELOISA IVASZEK JENSEN

!rclcita

PREFEITURA MLTNICIPAL DE PALMITAL
Ci.lPJ n' 75.680.025/m0l{2

^vlso 
DE LtctTÀÇÃo

I'REGÃO PRE§ENCIAL N' I9l20I4

PMçdimento Licibtório n! 281/2014
O Mmicipio de Pslmibl-PR, EMlo do PmnÁ com fun-

damto na lri Fedcml n' 10.520, de 17 de julho de 2002, .plicsndo-
s suhsidiúiamte, m qw oubecm, u disposiçõe da ki Fcdcnl
n' t.666, de 2l de junho de 1993, com aheÍôçõs p6ErioB, c
deuis notr@ Egulmmm rplicáveis à 6pécie, comúie quc
rcdiará licihçào onfomc o eguint6 espeifi@çôcs:

OBJETO: Aquisiçeo de mrrrieis e medi6m6tq poE ui-
liaÉo em prcnto !@orc púr suprir u ocsidad« da Semir
Múicipal de Saúd. do muiclpio dc Pôlmihl-P& dlmrc o ano dc
2014. Dsb de AbmÍ8: I I dc MaIço de 2014 às 09:m hoú Critério
dc Julgmento: MenoÍ hoço poÍ hcm. VâloÍ Global (incluindo o§
cento e cinquenb e oito iEN): Rl ó34,424,96 (S€isnbs c Trint. e

Qum Mil, Qur@ítqs e Vin@ c Qutrc R@is e Novffb c Seis
Csbv6), INFORMAÇOES: O Edihl e mexos eslÀo disponiveis no
siE w.pslmibl.pigovbr, tambéfr podfido s ÍetiÊd6 M sede ds
Prcfeim Municipal de Pslmibl, sito À Rua Moisés Lupion n' l00l
- Csm, m Prlnitâl . Púmá, Fonet (42\ 3657-1222, de regudâ À

srb-feiÉ, ío hoÍáÍio de expedicntc.

Palmitsl-PR, 18 d9 fevercüo Ce:014
DÂRCI JOSÉ ZOLANDEK

Prcfeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIOTINA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N?.2/20I4

Tipo: (Menor prcço global). O Municipio dc Pâlotinâ/PR
avisa a6 iíteÍossdo! que etá à disposiçâo edihl da Concoúênciâ
Pública 00?/2014 objctivando ô mntrabção de mprc§! pam pa-
vimffbçeo 8fáltic8 nos distritos de Sâo Camilo e Santo Ailonio, nN
baiffi PioneiÍo, Bclo Vish c Dallas e @pe de üas uÍba@ nú lu
dm baim Cmm, Jardim Social, ImigmB, Pioneiro e Jeguctibá do
Mmicipio de Palorina, de rcordo com o conmb n'0399.18G61/12-
PÍó-Tmpone MinistéÍio dc Cidadq. Confome espcifiqçõ€s con-

tid6 no Edihl. Com abmÉ prcviso pan o dia 08/04/2014 âs
lohoominh3. Editsl Bú â disposiçào na hefeirum Mmicipal de Pa,
lotioa/P& pod6á s soliciodo pelo email comp6@paloti-
@.pigovba, e no site ds prcfcituÍa.

Em lli dc fiil,crci.o Ce 201,{
ruCENIR LEANDRO STENTZLER

f Êliriro

PREFEITURÁ MI]NICIPAL DE PARANAGUÁ

^vlsoPREGÃO ELETRÔNTCo N? 2/20i4

Registo de Prege nr l/2014
A Prcfeim do Municipio de Pa6agú-PR comunica a

todos 6 intemadN que [rcr eno de digiuçào m dab da abetuÉ do
@üme, fiça dificsda a dsb de abmB pm o dia 0ó de milço de
2014 ss 09:m hoG. Duvidrs e pcdidos de eslúeimmros devqào
sd dirigidG ro Prcgeirc m *guinrc mdereço: Ru Júlia da Cosh,
322, Cenro, PsmâguíPr.

Paíânaguá. l4 dc fcvercirc dc :01.1
JEAN JONATAS NT,ÍNES CABRÂL

l,regoeiÍo

PREFEITURA MUMCIPAL DE PINHALÃO

AV-I§O DE LtçÍT^ÇÃO
PRICÀO ELETRONICO . SRP

Edid n' A2014

Â Comissão Espccial de PEgào, da PrefeiM Municipal de
Pinhalào, rc exmicio da sribuições que lhe conferc á Pofrria n'
0É.n0l4, & 08/01/2014, tom público, pm conheciEmto d6 in-
tíwdos qw l@b€rá sté Às 08:30 horu do dia 0103/2014, pÍo-
poú pan rcgism d€ preçs dos *Suints produros:

Objelo da Licitrçào:
Aquisiçào dc 300.000 (ftanros mil) litffi de ól@ diesel

biodi*l S-sm, 100.000 (cm mil) lisos de óleo diffil S-10,60.000
(seMh mil) li[os de gelina comum e 20.000 (vinE mil) Iifts de
álcool omum destinsdos a bds s secÍebris do mmicipio, con-
fomc 6peifr6ções co$tanres no ediul.

Critério de Julgmcnto - MenoÍ PÍeço POR ITEM.
O Í6ebimento s6á exclsivsmente por meio de sistema ele-

üônico: ww.bll.org.bÍ
Os intercssdos podeÍào obEÍ maioÍs iofomaçõe e rerirar

o cdihl compldo pelG sir6: hnp://M.bll.oÍg.bÍ, hrp:/idiúio.pi-
úsho.prgovbÍ e no sbr dc licibÉes, lealiado m rua Domingos
Calüto. 4E3, coro, Piúalâo-P& no horáÍio dâs 08:00 às ll:30 e
dss l3:m às 16:00 ho6.

Pinhrlào. !8 d. fe\'üeiro dc l0l.l
RODRICO BALDIM

Prcgkir!

PREFEITURA MI.JNICIPAL DE PIR.AJ DO SUL

^\1SO 
llE LIC-rT ÇÃO N? !lr2or4

coNcoIrRENclA t{r r/2ú14

O Mwicipio de Piral do Sul, Essdo do Pilmá, pessa
juídica de dircito público incmo, CNPJ 77.001.329/0001{0, com
sede à Pmça Alipio Domingucs, n"-34, toffi públio que relizará
licitaçào u modalidade CONCORRENCIA, tipo Mclhor Prcço Glo-
b!1, .m sa *d€, ! qul srá pl@ssda e julgada em confoúidade
om a Lei n" 8.66d93 . demis ôlEnçlm e Lei CoúplmenE no
123/06. Objdo: ConhbÉo dê pess juídica pan pBhÉo de
wiços de oleu de siduos domiciliares e €ntulh$, opençâo e
lmubnçâo do atm wiúrio. valoÍ Máximo Toht R$ 888.000,00
(oitúmt6 c oitmb e oito mil rais). Datr de AbmE: 07 de .bril
dc 2014, às 09h00m. Infomsçõ€ Complemm6rcs: O editâl e demais
infomsções podeÍao sÍ slicibdos pelos ints6ados na SecÍetdiâ
Muicipal de AdminismÉo, na haç, Alipio Domingues, n' 34, m
Pinl do Sul, Estsdo do Pâtuá, ou pclo e-mail edital@pinido-
sul.prgovbr

Pirài do Sul. 17 dc fclcr€iro dc 2014
VALENTIM ZANELLO MILLÉO

Prcfeit)

PREFEITI.]RA MTJNICIPAL DE QUARTO CENTENÁRIO

Âyrso DE LrcrTAÇÀo
PRECÃO PRESENCIÂL N? 5/20I4

O Muicipio de Quano Ceneúrio, Esudo do Patuá, toma
públi@ pm coúecim$to dos intq6sados, que fará mlzar Li-
citsçro oa modalidade Prcgào, ns foma Prcsmcial, sob o lf. 5,2014-
PMQC, do tipo Menor Prcço por IEm, confome specificado no
Edital.

Do Objeto: Aquisiçâo de equipamorcs agriolas com rc-
cuBos onudos do contmto de repasse ob o n". 7651l5l20lllu{-
PTCAIXÂ, confome slicitaçâo da S{Íetâriâ Müicipal dâ Ad-
miíisrâção.

Do rcebimento e âbctua dos 6velop6: Os envelopcs sc-
rào @bidos até às 09h§00min do dia 13 de m4o de 2014, *ndo
qE â ssão públic. pm .bcÍtun e julgmento ená no mesmo dia,
às 09hs3&nin, no Paço Municipâl "29 de Abrif, ú Sala de Li-

Laran;ciÉs do Sul-PlL 14 dc feveeiÍo de 2014
IVONETE BEATRIZ WEBER

Presidcnte da Coúissão dc Licitação

PREFEITURA MI,JNICIPAL
DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Âvlso DE LlcrTAÇÃo
coNcoRRENCt^ Nr r/2014

O hefeito do Mwicipio de Mechsl Cândido Rondon, Es-
hdo do Pamú, ci€ítiÍi@ ros inteÍBsdos qu. ulizaÍá m dia 24 de
tMço de 2014, às 09:m h, abqtm dc avelopq dc h.bilibçào dr
Con@rência Fiblics o'01/2014 - PMMCR, p6É. Exeuçio ds 3"
Ehpa do Tam Múicip.l, @ErpEodado o lcvsmorc dc ps-
rcd6, @betur., pd6çào & bcêodio, iBblsção hilÍG$nitária,
elétri€ e Glefônicr, SPDÂ e out s. R@re .hvés de Coíhto de
RtpNe n'7727902012 - MTt lyCEF, @ o v.lor márimo glob.l
de R$ 1.95.770,65, n6 tmoE d. lri dê Licilsçõd. Conm6 !n
8.666/93 e sw altençôs sub!.qüenB.

Editsl e dmis infom!çõ6 podeÍeo s obtidos, . p6frir do
dia I9-02-20t4, junio ro rctor de coDpru ds PEf€ibn Meicipal,
silo à Rw Esplrito Sanlo, 777 - enh, fore:45-3284-8821 e 32t4-
8867. O edit l sá fom$ido mediúE Equ6imetrlo prct@lado a

@mprcvant€ d€ rc@lhimmto no vrlo. d€ Rt ó,15 (&is rcait e quiue
€nhvos) ou gntuibmmtc !ts8vé! do site do muiclpio, link li-
cib@q bsixsr edital.

líehal Cârúido Rodoo-PR. i7 dc fevwirc dc 2014
MOACIR LI'Z FROEHLICH

PREFEITURA MTJMCIPAL
DE NOVA SANTA RIIRBARÂ

AVISO D.E LTCTTAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NT b/20T4. §RP

Objeto: Aquisiçeo de Eedicamfrto§.
Tipo Menor preço, por itm.
RECEBIMENT0 DAS PROPOSTAS: das 08:00 hoB do

dia l9l02l20l4 às 07h59min do dia ll/03/2014.
ABERTURA DÂS PROPOSTAS: das 08:00 hons do dia

ll/03/2014 às 0th59min do lll03l20l4.
rNÍcto DA §EssÂo DE DISPLTTA DE PR!çOS: & 09:m

horu do dia ll/03/2014, poÍ meio de Sktema de PEgao Elfrôni@
(licihçts) ds Bols de Licihçô6 c lrilõ6 do Bosil, w.bll.org.br
"AN ldenrifi@do no liú - liciuçoes".

EÍe doculMb @ s vdifÉâdo m 6dqEço elerôoi@ htp'//w.in.gwlíaEÊi&lünl,
peh código m032014O2 1900224

D$m@to âsinado digihlmmte confome MP n? 2.20G2 de24/08/2001, que iNtiNi a

Infrâ6mhÉ de Chav6 Públics B6ileim - ICP-BÍ6i1.

Autoriação: Sirlen. PrciE FereiE Sv@ - PEfeib Mu-
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Vsltar

Dêtaihes prcr:esso licitatóiio

Ailo" Zü14

l,,lü licitação/dispensa/;nexiqibilidade* t3

Ênüdad': Execut-ora MU}IICÍPIO DE I{JVA SAN{TA ãÀRiARA

Ilodaliilade*

Núnrero edibl/processo*

Descrição Resumida do Ot'jeto+

Forma de Alalição

DotaSo Orçarnen6riar

Preço máximo/Referência de preço -

F$*

CEiã da Aberfura rias tropcstas

DêtÂ dã Aberh.rra Cos Proposürs

Data Cancelamento

15

de medic<rmertús, para suf,rii'as nece:isidades cia Serleiáriô Muniripal

Menor PreÇo

0700 ! 1 03c103.i0202633903CC00ü

l'J .641,)n

Date de i.ânçamento do Eílital 18102/20111

I i//Lr3.i;:íl1i DBta P.egistÍo

üBta Registrc

t8lç212014

t-

CPF: 4X7t512S58 itg!.sÉ)

üdit;{r [tr-lr.r ix

http://senicos.tce.pr.gov.brffCEPR/Irlunicipal/AM UDetalhesProce§socoÍÍpÍa.aspx 1t1

I

t_--
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PREFETTURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
NOVA SANTA BÁRBAR,A/PR

Número do edital: NICO Noí3/20í4 Proc.Administrativo n' 0Í5í20í4
PREFEITI.JRA MT,!NICIPAL DE NOVA SANTA

Especificação: Conforme abaixo

Marca: Conforme abaixo

Prazo de validade da proposta: 60 dias

Preço lnicial: conforme abaixo.

Declaramos, para todos os fins de direito, que curnprimos plenamente os requisitos de habilitaçâo e que nossa
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microemprêsa e Empresa de
Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 30 da Lei Cornplernentar 123, de 14 de dezernbro de 2006.

Data:O7 DE D8 2014.

PFTOPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta para prestaçâo dos serviços objeto da presente licitação Pregâo, na Forma
Eletrônica no 0'!3/2014 acatando todas as estipulaçôes consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

A presente licitação tem como objeto à AQUISIÇÃO Og MEDICAMENTOS, com as
características descritas abaixo:

t0TE 02

VALOR TOTAL GERAL: 304,00

Trezentos e quatro reais.

LoTE 03

VALOR TOTAL GERAL: í68,00

Item
cód.
Prod.

Nome do Produto/serviço Qtde Und Marca
Preço
unit.

Preço
Total

1 969
Ácido Epsilon-aminocaproico 500m9
cx.c/36 cpr

I cx nikko 38,00 304,00

!tem
cód.
Prod

Nome do Produto/serviço LJnd Marca
Preço
unit.

Preço
Total

1 4873
Atenolol 50mg/ clortalidona 12,5m9
cx.c/28 cpr

7 cx germed 24,00 168,00

Cento e sessenta e oito reais.

l"*0"




