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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU
ESTADO DO PARANÁ

Secretorio Municipal de Saúde
Rua Pedro Slonik,250 Telefone/Fox: (43) 3476-1307 - e-mail:

saudecandidodeabret@)rotmail.com
Cândido de Abreu - PR

Oficio n'147/2016-SMS

Cândido de Abreu, 29 deMarço de 2016.

Exmo. Senhor:

Solicitamos de Vossa Excelência a realizaçáo de procedimento

licitatório com a máxima urgência para aquisição de medicamentos para a Farmácia

Básica e também para o Hospital Municipal, visto que o tempo para conseguir os

orçamentos foi longo e já não possuímos mais licitação vigente para compra dos

mesmos. Informamos que alguns itens que foram cotados por uma das empresas foram

desconsiderados no preço médio pois seus valores estavam superfaturados se

comparados ao valor dos outros dois orçamentos, portanto estes foram destacados e não

utilizados na realização do cálculo de media, ainda esclarecemos que um dos

orçamentos foi retirado do Banco de Preços em Saúde do Ministério da Saúde. Em

anexo encaminhamos os orçamentos e também a planilha de Preço médio. Informamos

que a referida aquisição será custeada com as seguintes dotações orçamentiírias:

07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

003. Hospital Municipal

10.302.0701 .2048 - Hospital Municipal

2120 - 3.3.90.30.00.00 - 000 - Material de Consumo

2130 - 3.3.90.30.00.00 - 300 - Material de Consumo

2140 - 3.3.90.30.00.00 - 369 - Material de Consumo

07. FTINDO MUNICIPAL DE SAT]DE

002. Divisão de Assistência Médica Oclontológica

10.303.0701 .2042 - Farmácia Básica

1880 - 3.3.90.30.00.00 - 000 - Material de Consumo

1890 - 3.3.90.30.00.00 - 303 - Material de Consumo

Rua Pedro Slonik, 250 - Tele fax (0xx43) 3/76 -i3A7
84.470-000 Cândido de Abreu - Paraná
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Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos

oportunidade para elevar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

Exmo. Sr

José Maria Reis Junior

Prefeito Municipal

Cândido de Abreu - PR

Rua Pedro Slonik, 250 - Tele fax (0xx43) 3r76 -1307
84.470-000 Cândido de Abreu - Paraná
E-mail: saúdecandidodeabreu@hotmail.com.br
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Preço Médio de Medicamentos 2016

Banco de Preços em Saúde Prolife Pontamed Preço Médio
Ne qTD UNIDADE PRODUTO R$ UND RS TOTAL RS UND Rs TOTAr RS UND RS TOTAT RS UND R§ TOTAT

2.000 Frasco A.cebrofilina 25 mg/5 mL - frasco com l20ml + copo de

nedida 2,35 4.788,2( NC NC 4,98 9.972.OC 3,68s 737C
2 2 000 Frasco \cebrofilina 50 mg/5 mL - frasco com l20ml + copo de

nedida 3,ta 6.378,8( NC NC s,5788 11.576,0C 4,3844 8768,8
J 500 frascos \cetato de Retinol (Vitamina A) . 50.000 U.l.

lolecalciferol (Vitamina D 3) 10.000 U.l. - 20ml

10,s: s.267,!a NC NC NC \lc 10,53 5265
4 s00 Comprimid \ciclovir 200mg Comprimido 0,1 47,8: NC vc NC Ic 0,1 5C

5 50.000 Comprimid
o

{cido Acetilsalicílico l00mg Comprimido
o,o2 93! NC vc o,02s 1.250,0C o,0225 7725

6 20.000 Comprimid
o

Acido Acetilsalicílico 500mg Comprimido
o,o4 7a( NC \lc 0,04s 90c 0,0425 85r

r 0.000 Comprirnid Acido Folico 5 mg Comprimido o,o2 23Í NC {c 0,054 s4c 0,037 37C
I 300 Comprimid Acido Folinico l5 mg Comprimido NC NC NC {c I,O24 307,2 7,024 307,2
9 t.000 Frasco Albendazol 40 mglml solução oral - frasco com lOml

0,9( 964 NC {c 1,106 1.106,0C 1,033 1033
l0 1.000 Comprimid Albendazol 400 mg Comprimido o,4 395,2 NC Ic r,247 1.247,OC 0,823s 823,s
il 800 Comprimid Alendronato de Sodio 7Omg Comprimido o,34 273,44 NC !c 0,801 640,8 0,5705 456,4
t2 20.000 Comprimid Alopurinol 300 mg Comprimido 0,1 1.97( NC Ic NC {c 0,1 200c
l3 60.000 Comprimid Aminofilina 100 mg Comprimido o,o4 2,22Í NC {c 0,07 4.200,0c 0,055 330C

l4 10.000 Comprimid
o

Amoxicilina 500 mg Cápsula

0,09 942 NC Ic 0,151 1.5t2,57 0,1205 1205
l5 500 Frasco Amoxilina 50 mg/ml, pó p/ suspensão oral, com l50ml

frasco + copo medida 3,06 1.530,7( NC vc 4,536 2.268,OC 3,79t 1899

l6 8.000 Comprimid Ampicilina 500mg Comprimido 0,13 1.06t NC vc 0,201 1.608,8C 0,165s t324
t7 s00 Frasco Ampicilina 50ml/ml - frasco com 60ml + copo de medida

2,O7 1.033,7: NC !c 2,80s 1.402,5C 2,437! 1278,75
t8 50.000 Comprimid Atenolol 50 mg Comprimido o,2s 72.65( NC Ic 0,035 1.750,35 o,t42: 7125
l9 400 Frasco Azitromicina 4Omg/ml , suspensão oral com diluente e

seringa dosadora - Frasco 2,2s 90t,i NC {c 3,444 L.377,6C 2,84i 1138,E

20 3.000 Comprimid Azitromicina 500 mg comprimido 0.33 979,2 NC \lc L,LA7 3.s61,0C 0,7585 2275,5
2l 15.000 Comprimid Baclofeno I 0mg Comprimido 0,1 7.477,5C NC \lc NC !c 0,1 150C
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22 l0 Frasco Bcclometasona 250mcg/dose, aerossol oral corrr

espaçador - Íiasco
33,6t 336,t NC NC \IC \lc 33,68 336,8

23 600 Tubos Benzoilmetronidazol 250 mg/49 + nistatina | 00.000

U.l.l4g+ cloreto de benzalcônio 5 mg/4g, Creme vaginal:
bisnaga 40 g c/ l0 aplicadores 9,45 5.69r NC {c !c {c 9,49 5694

24 50.000 Comprimid Sesilato Anlodipino 5mg Comprimido 0,02 1.03( Ic {c 0,027 1.3s0.0( 0,023s 7775

25 3.000 Comprimid Jrometo de piridostigmina 60 mg o,47 t.228,2( !C vc NC {c 0,47 123C

26 1000 frasco lromidrato de fenoterol Smg/ml - frasco 20ml L,77 t.706,4( {C vc 2.76 2.760.O( 2,235 2235

27 500 Frasco Sromoprida 4mglml - frasco 20ml 0,9( 482,4 !c Ic t,232 61( 1,096 548

28 t00 Ilasco ludesonida 32 mcg cl 120 doses - frasco LL,4T 1.148.35 §c vc NC NC tt,48 1148

29 2.000 Frasco futilbrometo de escopolamina - frasco 20 ml 2,74 5.465,4C vc {c NC NC 2,73 546C

30 50.000 Comprimid
o

lutilbrometo de escopolamina + dipirona l0+250mg
)omprimido

o,27 10.595 vc 0.578 28.900.O( 0,394 1970(

3r 2.500 Frasco lutilbrometo de escopolamina + dipirona
i,67+333,4melml - frasco 20ml 2,24 5.597,75 Ic vc 6,3 15.750,0( 4,27 1067s

32 30.000 Comprimid
o

f utilbrometo de escopolamina lOmg Comprimido
o,31 9.324 {C vc 4,427 12.810,0( 0,3685 11055

,.J t00.000 Comprimid
o

lafeína 30 mg + Carisoprodol 125 mg + Diclofenaco
;ódico 50 ms + PaÍacetâmol 300 ms Comnrimido 0,13 13.180 !c {c NC NC 0,13 1300(

34 I 00.000 Comprimid
o

3aptopril 25 mg Comprimido
o,o2 2.t40 {c VC 0,045 4.500,2 0,0325 325(

3s 1.000 Comprimid
o

larbonato de Cálcio 1.250 mg (eq. a 500 mg de cálcio) +

ritamina D 400UI - Comnrimido o,47 406,s \lc !c NC NC o,4l 47(

36 5.000 Comprimid
o

larbonato de Cálcio 1250 mg (equivalente a 500 mg de

Ja++) Comprimido o,o7 374 NC !c NC NC 0,o7 35(

3t 5.000 Comprimid
o

larvedilol I 2,5mg Comprimido
0,08 379 NC NC o,L72 86t,72 o,L2É 63(

38 5.000 Comprimid
o

larvedilol 25mg Comprimido
0,11 s36,s NC NC o,23( 1.180,0C o,173 86!

39 5.000 Comprimid
o

larvedilol 6,25mg Comprimido
0,05 27C NC NC 0.145 726,45 0,0975 487,l

40 500 Frasco Cefalexina 50 mg/ml, suspensão oral, com 60ml ou mais
frasco * copo de medida

3,2É r.63t,7C NC NC {c NC 3,2Í 163(

4t t0.000 Comprimid
o

lefalexina 500 mg Comprimido
0,1€ 1.62S NC NC {c NC O,LÍ 160(

42 20.000 Comprimid
o

letoconazol 200 mg Comprimido
0,09 L.792 NC NC o,t4 2.86t,43 0,116s 233(

43 r00 Frasco 3etoconazol 20mglg- shampoo, frasco 100 ml 3,52 3s2,31 NC NC {c NC 3,52 35i
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41 20.000 Comprirnid
o

-'etoprol-eno 5 0mg comprimido

0,7-, 3.45t NC {c 0,312 6.244,95 o.241 482t
15 20.000 Comprimid

o
-'i lostazol 50mg comprimido

o,2t 4.828 NC !c NC NC o,24 480(
46 20.000 Comprimid

o

lilostazol I 00mg comprimido

0,42 4.432 NC {c 7,72 34.400.0( L,O1 2740(
47 15.000 Comprimid

o

Jinarizina 25mg comprimido

0,1 r479 NC {c 0,142 2.130,0( o,721 1815

48 15.000 Comprimid
o

linarizina 75 mg Comprimido

0,0! 1.366,5C NC {c 0,25 3.750.0( o,7) 255C

49 12.000 Comprimid
o

Jiprofloxacina 500 mg Comprimido
0,7t 1.669,2C NC {c 0,196 2.352,O( 0,16t 20tt

50 r 000 Comprimid
o

llaritromicina 500mg comprimido
0,9! 950,€ NC {c NC NC 0,9! 95(

5l 3.000 drágeas lloreto de potiíssio 600 mg drágeas 0,9: 2.850,0C NC {c NC NC 0,9: 28s(
52 500 Frasco lloreto de sódio 0,9%, solução nasal estéril, isento de

)onservantes - Frasco spray com 50ml ou mais

0,5t 292 NC {c NC NC 0,5t 29t
53 2.000 Frasco lloridrato Ambroxol 15 mg / 5 ml - l20ml + copo de

nedida !,7 2.255,2C NC {c 2,407 4.802,0( 7,765t 3531
54 2.000 Frasco lloridrato Ambroxol 30 mg / 5 ml - l20ml + copo de L,t( 2.327,2C NC {C 1,595 3.190,0( L,377!. 275r
55 5.000 Comprimid

o

lloridrato Amiodarona 200rng Comprimido
0,2! 1.233,5C NC NC 0,364 1.820,0( o,307 1535

56 20.000 ;omprimido lloridrato de ciclobenzaprina 5mg comprimido

o,7t 2.754,0C NC NC 0,19s 3.901,9: o,t67: 33sC

57 t 000 Frasco lloridrato de clobutinol Amglml + succinato de

loxilamina 0,75melml, frasco com l00ml + copo de NC NC NC NC NC NC NC

58 s00 Frasco lloridrato de clobutinol 48mg/ml + succinato de

loxilamina 9mg/ml, frasco com l5ml NC NC NC NC NC NC \IC

59 250 Tubos --loridrato de lidocaina 2Omglg - com tubo com 30g

t,4t 359,33 NC NC 1,974 493,: 7,701 426,75

60 5.000 Comprimid
o

-'loridrato de loperidona 2mg comprimido
0,t2 58C NC {c NC NC 0,12 60t

6l 20.000 Comprimid
o

lloridrato de Metformina 850 mg Comprimido
0,0t 1.556,0C NC {C 0,067 1.340,0( 0,073: t47C

62 5.000 Comprimid
o

lloridrato de metoclopramida 7 mg + dimeticona 40 mg
r pepsina 50 mg comprimido

1,3( 6.816,0C NC {C NC NC 1.3( 680t
63 3.000 Comprimid

o

lloridrato de piperidolato 100 mg + Hesperidina-
romplexo 50 mg + Ácido ascórbico 50 mg Comprimido o,t 1.206,3C NC {c NC NC 0,t t20c



64 r0 000 Comprimid
o

lloridrato dc Prornetazina 25mg Comprimido
0,0É 62( NC NC 0,096 96C 0,078 78C

65 10.000 Comprimid
o

lloridrato de Ranitidina 150 mg Comprimido
0,0i 6sc \c NC 0.081 81C 0,075s 755

66 6.000 Comprimid
o

lloridrato de ticlopidina 250mg Comprimido
0,2t 1.671,00 \tc NC NC NC 0,28 168(

67 5.000 Comprimid
o

Sloridrato Tiamina 300 mg Comprimido
0,0; 327 \lc NC 0,154 77C 0,7t2 s6(

68 40.000 Comprimid
o

Complexo B comprimido
0,04 t.764,0C NC IC 0,0s( 2.240,OC 0,048 L92A

69 1.000 Frasco Complexo B xarope, frasco com l00ml ou mais * com

copo medida

t,43 1.430,7Í NC {c Ic NC 7,42 1430

70 10.000 Comprimid
o

Cumarina l5mg + Troxerrutina 90mg Comprimido
0,1s 1.517,0( NC IC 0,19! 1.990,0( o,t745 t745

71 I.000 Frasco Dexametasona 0,5 mg/ml, elixir, frasco 100 ml 7,24 1.238,6( NC IC 7,327 1.327,0C 1,2805 1280,5

72 1.000 Tubos Dexametasona lmg/g creme, l0g - bisnaga 0,61 605,t NC \IC 0,65t 65t o,634 634

73 300 Frasco Dexametasona lmg/ml, suspensão oftálmica - frasco 5ml

4,L4 L.240,8i NC NC 6,62;. 1.986.6C s,381 t6t4,3

74 300 Frasco )exametasona lmg/ml + sulfato de neomicina Smg/ml

equivalente a 3,5 mg de base) I sulfato de

:olimixina B 6000UI, suspensão oftálmica - frasco 5ml

NC NC NC NC 10,s2, 3.1s6,6( 10,522 3156.€

75 2.000 Frasco Dexclorfeniramina (Maleato) O,4mglml solução oral, com

100 ml ou mais, com copo de medida 0,8 1.591,00 {c NC 1,t 2.800,0c L,1 220C

76 20.000 Comprimid
o

Dexclorfeniramina (Maleato) 2 mg Comprimido
0,05 1.096,0C {c NC 0,06r 1.280,00 0,0si L74C

s.000 Tubos Diclofenaco Dietilamônio l0 mglg, tubo 609 - gel creme 2,42 12.081,5C {c {C 4,06Í 20.330,00 3,243 L6274

78 800 Frasco Diclofenaco resinato ISmg/ml - 20ml 1,6: 1.302,96 vc {c 2,582 2065,6 2,to6 1684,t

79 100.000 Comprimid
o

Diclofenaco Sódico 50 mg Comprimido
o,02 2.L20.0C vc \,lc 0,034 3.400.0c o,o27 270(

80 10 000 Comprimid
o

Digoxina 0,25 mg Comprimido
0,0r 383 {c {c 0,037 37C 0,0385 38!

8l 10.000 Comprimid
o

Diosmina 450mg + hesperidina 5Omg comprimido
o,2i 2.1s8,0( NC {c 0,465 4.650.0( o,3425 342:

82 500 Frasco Dipirona Sodica 500mg/ml - frasco lOml o,4( 228,3Í NC !c 0,683 34t,5 0,5715 285,7!

83 20 000 Comprimid
o

)ipirona Sódica 500 mg comprimido
0,0( 1.266.0( NC Ic 0,085 1.700,0( 0,o725 145(

84 200 Frasco )omperidona lmg/ml, suspensão oral, frasco com l00ml
t com seringa dosadora 5,32 1.064,3( NC NC NC NC 5,32 L06t
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85 t5.000 Contprimid

o

)omperidona I 0mg comprinrido

0,0; 1.056,0C Ic NC NC NC o,07 10st
86 2.000 Frasco Dropropizina Xarope 1.5 mg/ml - l20nrl com copo

medida 2,4: 4.906,6C IC NC NC NC 2,4a 490(
87 2 000 Frasco Dropropizina Xarope 3 mglmL - 120 mL com copo

medida
3,91 7.824,8C !c NC 4,682 9.364,0C 4,29t 859i

88 s0.000 Comprimid
o

Enalapril (Maleato) l0mg Comprirnido
0,04 2.155.0C !c NC 0,054 2.70C 0,o47 235(

89 I00.000 Comprimid
o

Enalapril (Maleato) 2Omg Comprimido
0,05 5.310,0C !c NC o,o7t 7.400,0c o,062 620(

90 100 Frasco Eritromicina (Esterato) 25mglml - tiasco de vidro âmbar
com 60 ml + copo de medida 2,6() 266,r8 {c NC 4,35€ 435,6 3,50t 350,t

9l 2.000 Comprimid
o

Eritromicina (Esterato) 500mg Comprimido
o,42 845,4 {c NC o,77! 1.s50,0c 0,597S 119:

92 5.000 Comprimid
o

Espiroloctona 25mg Comprimido

0,0t 40L, {c VC o,zLi 1.087,1 0,1485 742.!
93 5.000 Comprimid

o

Estradiol lmg + ple5pilenona 2mg, comprimido
NC NC \,lc !c NC NC

94 6.000 Comprimid
o

Estrogênios Conjugados 0,3mg, comprimido
0,61 3.663.0( {c vc NC NC 0,61 366(

95 5.000 Comprimid
o

Finasterida 5 rng Comprimido

0,27 1.O63,5( NC Ic o,447 2.209,47 0,32ss 1627,!
96 2.000 Comprimid

o

Fluconazol 150 mg, blister com I capsula

0,18 360,i NC \IC o,4 860 0,305 61(
97 30.000 Comprimid

o
Flunarizina lOmg Comprimido

0,04 1.326,0( NC !c 0,08: 2.490,O4 0,061s 184:
98 600 Frasco Fluocinolona 0,275 mg/ml + neonricina 3,850 mg/ml +

polimixina B I 1.000 UVml + lidocaína, 20,00 mg/ml,
solução otolôgica - 5ml

NC IC NC NC NC NC 1C

99 10.000 Comprimid
o

Furosemida 40 mg Comprimido
o,o4 357 NC NC 0.045 450 0,0425 42!

100 20.000 Comprimid
o

Glibenclamida 5 mg Comprimido
o,o2 464 NC NC 0,o42 840 0,031 62(

l0t 100.000 Comprimid
o

Hidroclorotiazida Comp 25 mg Comprimido
0,02 2.060,0c NC NC 0,ot7 1.700,00 0,0185 185(

102 1.000 Frasco Hidróxido de alumínio 60mg/mL, suspensão oral, com
l5OmL

1,63 1.630,0C NC NC !c NC 1,63 163(
103 1.000 Frasco Ibuprofeno 50 mg/ml, suspenção oral - frasco de 20ml

0,83 83C NC NC 1,233 1.233.00 1,0315 1031.:
t04 30.000 Comprimid

o

Ibuprofeno 600 mg Comprimido
0,0( 1.908,0C NC NC 0,104 3.120,00 0,082 246C

105 1.500 Frasco Iodeto de Potassio lOmg/ml. xarope - l00ml vc NC !c NC 2,70t 4.051,50 2,707 4051



106 t00 Frasco Ipratrópio (Brometo) 0.25rng/ml . solução para inalação
20ml 0,53 53,01 !c \,lc 0,861 86,1 0,6955 69,s:

101 t.000 Comprimid
o

lsossorbida 40nrg (mononitrato) - Conprimido
0,1 104,t NC !c 0,255 256,28 o,7775 t77

108 100 Comprimid
o

Ivermactina 6mg - Comprimido

0,28 28,3t NC {c o,344 34,A 0,312 31.2
109 500 Frasco Lactulona Xarope - frasco 120 mL

6,4 3.197,5: NC NC \lc {c 6,4 320(
ll0 5.000 Cápsula Levodopa + Benserazida I 00mg+25mg Cápsula

0,86 4.279,5( NC NC !C {c 0,86 430(
lll 5.000 Cápsula Levodopa + Benserazida 200mg+5Omg Cápsula

0,68 3.396,0( NC NC !c {C 0,68 340(
tt2 r.500 Comprimid

o
-evoÍloxacino 500mg comprimido

o.7 1.O48,2C NC NC {c {c o,7 105C
l 13 5.000 Cartelas -evonorgestrel + Etinilestradiol 0, I 5+0,03mg , com 2 I

;omprimidos revestidos - Cartela !c {C NC NC 0,81 4.065,0( 0,813 4065
114 10.000 Comprimid

o
-evotiroxina 25 mcg Comprimido

0,1 1.006,0c NC NC o,344 3.443,4t o,222 222C
I l5 t 0.000 Comprimid

o

Levotiroxina 50 mcg Comprimido
o,72 1.184,0C NC NC 0,382 3.827,64 0,251 257C

ll6 r 0.000 Comprimid
o

Levotiroxina 100 mcg Comprimido

0,1 98t NC NC {c NC 0,1 100c
tt7 500 Frasco Lisado ácido de timo de vitelo (equivalente a 20 mg do

principio ativo de timomodulina) I g/5m1, xarope em
frasco de I 20 ml, acompanhado de copo-medida de I 0 ml 80,s€ 40.280,0c NC NC NC NC 80,5( 4028C

I l8 1.000 Comprimid
o

Loratadina lOmg Comprimido

o,o4 38,8 !c {c 0,064 64,51 0,0si 52
il9 200 Frasco Loratadina lmg/ml, solução oral - 100m1 frasco

1,66 332,2 {c {c NC NC 1,6( 332
120 l 5.000 Comprimid

o

Losartana (Potássica) 50mg Comprimido

0,04 s56,s !c !c 0,04s 675 o,0424 637,5
t2l t.500 Frasco Maleato de Bronfeniramina 0,8 mg/ml + Cloridrato de

fenilefrina lme/ml - elixir. frasco com 100 ml 6,3t 9.4s8,7C \,lc !c NC \lc 6,37 946s
t22 1.500 Frasco Maleato de Bronfeniramina2 mg/ml + cloridrato de

fenilefrina 2,5 mg/ml, solução oral em frasco de vidro
âmbar gotejador contendo 20 mL 7,25 10.878,30 {c !c NC !c 7,25 10875

t23 1.000 Comprimid
o

Maleato de metilergometrina drageas 0,125g, caixa com
l2 comprimidos o,72 724 {c {c NC \c o,72 72C

t24 100 Ampola Medroxiprogesterona (Acetato) I S0mg/ml, suspensão

injetável - ampola

9,2t 928,33 {c !C 10,2t 7022 9,75 975
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125 I0.000 Drágea Metenamina 120 mg + Cloreto de ntetiltionínio 20 mg.

drageas o,7 7.000,0( NC NC NC vc o,7 700(
126 30.000 Comprimid

o

Metildopa 250 mg Comprimido

0,11 3.195.0C NC NC 0,119 3.570,0( 0,1145 3435
127 2.000 Comprimid

o

Metoclopramida l0 mg Comprintido

0,06 115,É NC NC 0,o7t L4t o,067 134
128 500 Frasco Metoclopramida 4 mglm| com lOml ou mais - Frasco

0,4( 230,55 vc NC 0,6t 34( o,57 28s
129 r s.000 Comprimid

o

Metoprolol 50 mg (succinato) Comprimido
1,0t 16.744,5C !c NC {c NC 1,08 7620t

130 600 Tubos Metronidazol l00mg/g, geléia vaginal, c/ l0 aplicadores
Bisnaga 50g

3,5i 2.L41,76 {c vc 3,794 2.279.4t 3,684! 22IO,7
l3l s.000 Comprimid

o

Metronidazol 250 mg Comprimido

0,0i 356,5 {C {c NC NC 0,0; 3sc
132 200 Frasco Vetronidazol 40mglml (Benzoato) - susp. Oral, com copo

nedida - l00ml 3,57 773,92 {c {c 2,L4i 428,4 2,85( 571,2
133 1.500 Frasco \4ickania Glomerata Sprengl (Guaco) , solução oral, com

;opo medida - l20ml NC NC NC {c 2,47( 3.714,0C 2,47( 3774
t34 500 Tubos Miconazol (Nitrato) 2Omg/g creme dermatológico - 30g

ou mais - bisnaga
1,25 624,1 NC NC ,6t 84C t,465 732,5

r35 r00 Tubos Miconazol (Nitrato) 20mg/gcreme vaginal, com l4
aplicadores, com 80g - bisnaga 4,2 427,93 NC NC 5,491 549,7 4,8855 488,55

t36 20.000 Comprimid
o

Mucato de lsometepteno 30mg + Dipirona Sódica 300mg
+ Cafeína Anidra 30mg - comprimido

0,77 3.430,00 !C NC NC vc O,7t 340C
137 2.000 Tubos Neomicina + Bacitracina pomada - tubo l0g o,79 1.570,0C !c NC 7,2r7 2.434,0C 1,0035 2001
138 50.000 Comprimid

ô

Nifedipina I Omg Comprimido

o,ot 2.160.0( {c vc 0,09 4.500,9C 0,065 325(
139 20.000 Comprimid

o

Nimesulide 100 mg Comprimido

0,0s 1.052,0( NC \lc o,067 t.340.27 0,0s8s 117(
140 t 000 Frasco Nimesulide 50mg/ml, suspenção oral - frasco l5 ml

0,8s 851,( NC NC 0,98 98C 0,915 91!
l4l 60 000 Comprimid

o

Nimodipina 30 mg Comprimido

0,09 s.406,0( NC NC 0,161 9.660,00 0,1255 753(
142 100 Frasco Nistatina 100000UI/ml , suspensão oral, com 50 ml -

frasco 1,68 768,2 NC NC 2,52 252 2,7 2t(
t43 1.000 Tubos Nistatina 25.000Ui/g, creme vaginal, c/ 7 aplicadores -

bisnaga 609
3,3 3.295,8( NC NC 4,9 4.900,00 4,7 410(

144 20.000 Comprimid
o

Nitrato de tiamina l00mg + cloridrato de piridoxina
l00mg + cianocobalamina 5000rncg, comprimido 7,48 29.586.0C NC NC NC {c L,48 2960(



\\
t45 2.000 Comprimid

o
Nitrofurantoina I 00 rng Comprimido

0,15 307,2 \c vc NC NC 0,1s 300
146 150 Ampola Noretisterona (Enantato) + Estradiol (Valerato)

50mg+5mg solução injetável, com seringa - ampola 5,6t 852,15 !c {c 6,954 1.043,1( 6,317 947,55
147 200 Cartela Noretisterona 0,35mg , cartela com 35 drágeas - cartela

0,17 34,58 {c {c 7,42 1.484.0( 1,795 759
148 100 Frasco lleo Mineral, com l00ml - frasco !c NC {c vc 2,701 270.7 2,70t 270,7
149 30.000 Cápsula 3meprazol 20 mg Cápsula o,04 1.119,0( \lc {c 0,04( 1.380.09 0,043 1290
t50 1.s00 Tubos lxido de Zinco 200 mB + nistatina I 00.000 Ul, Pomada -

risnaga c/ 609 4,58 6.872,8! NC !c NC NC 4,5Í 6870
l5l 1.000 Frasco Paracetamol 200mg/ml , solução oral - frasco l5ml

0,53 532,: NC NC NC NC 0,5: 53(
ts2 30.000 Comprimid

o

Paracetamol 500 mg Comprimido

0,03 1.035,0( NC NC 0,067 2.010,0c 0,048! 1455
r53 20.000 Comprimid

o

)assiÍlora incamata 260mg ou mais, comprimido
NC {c NC NC NC NC nc

154 100 Frasco )asta D'agua, I 00g - frasco 2,7i 272,69 NC NC 3,356 335,É 3,04 304,3
155 100 Frasco Permatrina 50mg/ml Loção - Frasco 60ml 2,01 20L,75 NC NC 3,539 3s3,9 2,7791 277,95
156 100 Frasco Permetrina lOmg/ml Loção - Frasco 60ml

1,1 t10,2t NC NC 7,708 170,8 1,404 L40,4
157 r 000 Comprimid

o

Pirimetamina 25mg Comprimido
0,0( 60,2 NC NC NC Ic 0,0( 6C

158 20.000 Cápsula Piroxicam 2Omg Cápsula 0,0t r.660.0c NC vc 0,13 2.601,3C 0,10! 210C
159 500 Ovulo Policresuleno 0,09 g ovulo \lc NC \lc !c NC \c !c
160 500 pomada Policresuleno 0,lglg + Cloridrato De Cinchocaina

0,01 gl g, contem 30g acompanhado de I 0 Aplicadores t4,2( 7.L29,25 \c Ic \tc vc t4,2( 7t3C
r6l 30.000 Comprimid

o

Polivitamínico e polimineral + zinco, comprimido
!c NC \,lc NC {c !c \Úc

t62 500 Frasco Prednisolona (Fosfato Sódico) 4,02mglml, equivalente a

3mg/ml, com seringa dosadora - Frasco 60ml 2,0t 1.002.6C {c NC 3,584 1.792,OO 2,79i 1398,5
163 5.000 Comprimid

o

Prednisona 20 mg Comprimido
0,11 545 {c NC 0,18: 91C o,t4( 730

164 5.000 Comprimid
o

Prednisona 5 mg Comprimido
0,0É 296 {c NC 0,08s 445 o,o74Í 372,s

165 30.000 Comprimid
o

Propanolol 40 mg Comprimido

o,o2 534 !c NC 0,0: 90c 0,025 750
t66 500 Frasco ,)uelato de Ferro l5omg/ml + ácido fólico 0,25mglml +

:ianocobalamina 7,Smc{ml, gotas - frasco com 20ml NC {c {c NC {c {c vc
167 2.500 Tubos Retinol (vitamina A) - 5.000UI + Colecalciferol (vitamina

D) - 900 UI + Oxido de Zinco - 150 mg. Pomada -
bisnaga c/ 45 g

2,O9 5.231,5( NC NC 3,3sr 8.385,0C 2,722 6805
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168 10 000 Comprimid

o

Saccharomyces boulardii - I 7 liofilizado - l00g
comprimido 0,51 5.112,00 \lc NC 8,376 83.760,00 4,443 4443C

169 2.000 Envelopes Saccharornyces boulardii 200mg - l7 liofilizado. envelopt
le 1,lt 2.360.6( !c NC 6,188 3.094,00 3,684 7368

170 500 Envelopes Sais p/ Reidratação Oral , pó para solução oral, com 27 ,9p
- envelope

0,3( t79,3Í NC NC 0,587 293.5 o,4735 236,7!
l7t 50 Frasco lalbutamol (Sulfato) I 0Omcg/dose aerossol oral, c/ 200

loses, c/ espaçador -Frasco 4,6t 233,9s NC NC \lc Ic 4,68 234
172 2.500 Frasco ialbutamol Zmgl5ml - l00ml. conr copo medida

o,s 2.257,75 NC \lc L,L8'1 2.967,5C 1,0435 2608,75
173 10.000 Comprimid

o

ialbutamol, Sulfato 2 mg Comprimido
0,1( 1.s68,00 NC \lc 0,239 2.390.0( 0,1995 1995

174 5.000 Cápsula iilybum marianum L. Gaerth. (Extrato seco) 200 mg cápsu !c Nc !c Ic {c !c NC
t75 30.000 Comprimid

o

limeticona 40mg comprimido

o,o7 1.959,00 vc {c 0,09s 2.850,0( 0,082s 2475
176 2.000 Frasco Simeticona T5melml - frasco lOml

0,8 L.604,2( NC !c o,71 1.540,0( 0,785 L57C
177 20.000 Comprimid

o

Sinvastatina 20 mg Comprimido

0,05 98( NC {C 0,08s 1.780,0( 0,069s 1390
178 10.000 Comprimid

o
Sinvatatina 40 mg Comprirnido

NC !c NC NC 0,778 1.780.0( 0,178 178C
179 500 Tubos Sulfacetamida sodica 7 4 m g/g + tr olamina 2 1,61 mgl g,

:ubo 50g
NC NC NC NC NC NC NC

180 I.500 Comprimid
o

Sulfadiazina 500mg Comprimido

0,14 202,95 NC NC 0,156 234 0,14t 222
l8l 500 Tubos §ulfadiazina de prata I 0mg/g creme - bisnaga 30g

2,8 1.398,OC NC \c 3,206 1.603,0C 3,00: 1501,5
182 500 Frasco Sulfametoxazol + Trimetoprima 40+8mg/ml , suspensão

oral, com 100 ml, com copo medida

I,O7 536,15 vc Ic t,692 846 1,38: 690,5
183 r 0.000 Comprimid

o

Sulfametoxazol + Trimetroprima 400mg+80mg
Comprimido o,o7 7L7 \lc !c \c \lc 0,0; 704

t84 100 Frasco Sulfato de Gentamicina 5mg/ml, solução oftálmica -
frasco 5ml {c !c {c NC \c NC NC

185 5.000 Comprimid
o

Sulfato Ferroso 40mg de Fe ll Comprimido

0,0: 139,5 NC NC 0,03: 775 0,032: 762,Í
186 100 Frasco Sulfato Fenoso 25mglml de Fc II , solução oral, com 30

ml - frasco
0,6t 67,62 NC NC 1,051 105,1 0,86s: 86,55

187 30.000 Caixa Tiras reagentes para determinação de glicemia
Roche/Accu-Chek Active 50 tiras-teste NC NC NC NC {c NC \,lc

o t



r88 1.000 Comprinrid
o

VarÍarina Sódica 5mg Cornprirnido

0,0! 9C NC {c o,t4 14( 0,11 115
189 2.000 Frasco Vitamina C 200mg/ml, gts - 20 mll

o,94 1.883,4C NC {c 7,L87 2.374,0C 1,0635 2727
190 20.000 Comprinrid

o

Vitamina C 500mg comprimido

0,1: 2.528,0C vc {C o,t2 2.400,0c o,721 250(

435.026,96 Rs s6s.365,30

Prolífe Banco Preço Saúde Pontamed Preço Médio

N' QTD UNIDADE PRODUTO R$ UND R$ TOTAL R$ UND RS TOTAL RS UND R$ TOTAL R$ UND RS TOTAL
I 10.000 Comprimid

o

Alprazolam lmg Comprimido

t425{ 0,09 890 Ic NC 0,09 900
2 10.000 Comprimid

o

Amitriptilina 25 mg comprimido

0.2 375( o,04 39i 0,03: 35C 0,0375 375
t 20.000 Comprimid

o

Biperideno 2 mg comprimido

0,54 l 080( 0,1( 3.280.0C 0,342 6.840,00 0,347333333 6946,666667
4 2.500 Comprimid

o

Bromazepam 3 mg comprimido

0,1 s 375 0,01 110,5 0,0ss t47, 0,083 207,!
5 r 0.000 Courprimid

o

Bupropiona, Cloridrato I 5Omg comprirnido

NC NC o,3s 3.452,00 NC NC 0,35 3s0(
6 50.000 Comprirnid

o
Jarbamazepina 200 mg comprimido

{).1-_r I t50c 0,08 3.945,00 o,o77 3.850,0( 0,078: 392:
7 100 Frasco )arbamazepina2O mg/ml - l00ml + copo de medida

14.,56 t45( 5.84 584 8,904 890,4 7,372 737,2
8 10.000 Comprimid

o

arbonato de Lítio 300 mg comprimido

0.4 5 450( 0,1 1.001.0( 0,161 1.610,0C 0,130: 130:
9 10.000 Comprimid

o
Citalopram 2Omg comprimido

0.5( 560( 0,13 L.252,O( 0,841 8.410,0C 0,51033333: 5103,33333
t0 5.000 Comprimid

o

Slomipramina 25mg comprimido

1.4: 290( 0,61 3.054.0( NC {c 1,0: 515(il 20.000 Comprimid
o

3lonazepan 2mg comprimido

0,34 1020( 0,06 1.268,0( 0,11( 2.320,OO o,L72 344C
t2 500 Frasco 3lonazepan 2,5m1/ml - 20ml - gotas 5.6i I t32 1,s: 765,: L,4 700 1,465 732,:
l3 12.000 Comprimid

o
lloridrato de Imipramina 25 mg comprimido

0,5: 825C o,71 2.054,4C 0,405 4.860.0C 0,37S 450C
t4 10.000 Comprimid

o

lloridrato de tioridazina 100 mg Comprimido
t5a r 5600 0,61 6.0s0.0c o,7 7.000,0c 0,655 555C

l5 2.000 Comprimid
o

lloridrato de tioridazina 25 mg Comprimido
0"6-{ 6500 o,26 527 o,377 741 0,31s5 631

l6 10.000 Comprimid
o

Cloridrato de Venlafaxina 75mg comprimido

1.34 I 3400 0.61 6.094,00 1,225 L2.262,2! 1,0s8333333 10s83,33333



§À
t7 5 000 Comprimid

o

3lorpromazina I 00 ntg conrprintido
íi.5 560( 0.16 792,5 o,224 7.720,OC 0,t92 960

l8 5.000 Comprimid
o

-'lorpromazina 25 mg contprintido

0,34 340( 0,77 838 0,298 1.490,0C 0,269333333 1346,666667
t9 10.000 Comprimid

o

Cloxazolam 2 mg comprimido

NC NC 0,: s.046,0( NC {C 0,s s000
20 20.000 Comprimid

o

Diazepam 5 mg comprimido

0. l3 260( 0,ot 84t 0,048 96C o,o44 880
2t 10.000 Comprimid

o
Escitalopram l0mg comprimido

l.tt7 280s0 0,23 2.299,0C NC !c o,23 230C
22 10.000 Comprimid

o

Fenitoína 100 mg comprimido

05h 5600 0,08 814 NC {c 0,0{ 80(
23 r0.000 Comprimid

o

Fenobarbital 100 mg comprimido
{lI 330( 0,08 816 0,103 1.030.00 0,091: 91:

24 50 Frasco Fenobarbital soluçâo 40 mg/ml 20 ml
5.t tl 299.! 2,68 133,76 3,4t 770.65 3,046: 752.32!

25 20 000 Comprimid
o

Fluoxetina 20 mg comprimido

0, t4 I 40( 0,06 1.154,0C 0,04s 980,29 0,08: 166t
26 5.000 Comprimid

o
Gabapentina 300mg comprimido

íi..)$ 980( o,26 1.289,5( 0,39t 1.990,0( 0,32! 164S
27 5.000 Comprimid

o

Haloperidol lmg comprimido

0,28 280( o,7 474 o,77t 88( 0,185333333 926,6666661
28 5.000 Comprimid

o
Haloperidol 5 mg comprimido

0.28 280( 0,1 48t o,L72 s60 0,764 82C
29 100 Ampola Haloperidol Decanoato 50mg/ml

15.09 754,5 7,78 7L7,7t to,729 1.072,9( 8,9545 895.4s
30 30 Frasco Haloperidol 2mg/ml - 20ml - gotas

5.-1-i 163.5 2,26 67,6i 2,968 89,04 2,674 78,42
3l 5.000 Comprimid

o

Levodopa + Carbidopa 250 mg+25mg comprimido
3.,t{ t7204 0,22 1.101,5( o,276 1.080,0c 0,218 109C

32 10.000 Comprimid
o

Levomepromazina 100 mg comprimido

I "0; 25500 0,54 5.438,0C NC !c 0,54 540C
55 500 Frasco Levomepromazina 4Omg/ml - 20 ml - gotas l.;i.ll 661 i 6,93 3.466,7C NC {c 6,93 346s
34 r 0.000 Comprimid

o

Levomepromazina 25 mg comprimido
(). ír: t62s( o,2! 2.342,OC NC NC 0,23 230C

35 2.000 Comprimid
o

Nortriptilina 25mg comprimido comprimido
$6i t34( o,2Í 513,6 0,3sÍ 77 0.309 618

36 20 000 Conrprimid
o

Oxcarbamazepina 300mg comprimido

0.í,íl 4901 0,32 6.448,0C 0.56r 11.280,0C o,442 884C
tt 10.000 Cápsula Pregabalina 75mg cápsula NC NC 1,s: 1s.348,0C {C NC 1,53 1530C
38 15.000 Comprimid

o

Risperidona I mg comprimido

r).79 7900 0,1( 2.460,00 0,291 4.455,0C 0,228s 3427,5
39 10.000 Comprimid

o

Sertralina 5Omg comprimido

NC NC 0,09 945 0,21Í 2.762,L6 0,1s3 1s30

)



5À
40 10.000 Comprinrid

o

-['ramadol 
5Omg comprirnido

NC NC 0,15 1.502,0( o,12e, 1.260.0( 0,13t 1380
4l rs.000 Comprimid

o

Topiramato 5Omg comprimido
(!.117 8700 0,13 1.887.0( NC NC 0,1 1950

42 10.000 Comprimid
o

Valproato de Sódio 288mg (equivalente a 250mg de ácidc
valpróico) Comprimido

(i.ír-< 6s0( 0,15 1.482,0( o,26Í. 2.660,0( 0,20t 2080
43 200 Frasco Valproato de Sódio 57,624mg/ml (equivalente a S0mg/ml

de ác. valpróico), c/ l00ml tfa 244( 2,24 448,84 3.164 632,t 2,702 540,1
44 10.000 Comprimid

o

Valproato de Sódio 576mg (equivalente a 500mg de ácidc
valpróico) Comprimido

l.rl,§ I 450( 0,55 5.487,0( o,742 7.420,Ot o,64e 646Í

Rs t27.346,96

Prolife Banco Preço Saúde Pontamed Preço Médio

N" QTD T]NIDADE PRODUTO R§ UNI) RS TOTAL RS TJND R$ TOTAL R$ UND R$ TOTAL RS TIND R§ TOTAL
5.000 Ampola Benzilpenicilina 1.200.000 Ul pó solução Injetavel, com

diluente - frasco ampola
l7 1{ 86700 8,S 44.500,0c !c {c 8,9 4450(

2 5.000 Ampola Benzilpenicilina 600.000 UI pó pó solução Injetavel, com
diluente - frasco ampola t4.:l 7l150 2,8i 14.350,0C 2,601 13.045.0C 2,7395 13697,5

3 2.000 Ampola Butilbrometo de escopolamina 4 m{ml + dipirona sódica
500 mg/ml, ampola 5ml

1"{t, 20204 7,54 3.080,00 {c NC 1,54 308C
4 2.000 Ampola 3etoprofeno 100 mg/2ml - IM 4,5 2275( 7,4t 2.965.80 L,621 3.248,0C 1,552 3104
5 2.000 Ampola lloridrato de Metoclopramida l0 mgl2ml - IM 0,9t 490( 0,24 47t 0,38r 768 0,312 624
6 2.000 2 Ampola ampola I (l ml) contém: cloridrato de tiamina (vitamina

Bl) 100 mg + cloridrato de piridoxina (vitamina 86) 100

mg - ampola ll (2 ml) contem: cianocobalamina (vitamina
Bl2) 5.000 mc§ + f65f3fe de dexametasona 4 mg
equivalente a 4,37 mg de fosfato dissódico de

dexametasona - IM

2,0ç 1045c 7,3 14.608,2( NC NC 4,695 9390
7 s.000 Ampola )iclofenaco sódico 75mgl3ml ampola - IM 1.56 7800 0,59 2.93s,s( 0,49r 2.490.00 0,54A 2720
8 2.000 Ampola )ipirona sódica 500 mglml, ampola 2ml - lM

r i.45 672s0 o,47 947,2 o,442 884 0,456 9t2
9 2.000 Ampola )ipropionato de Betametasona 5 mg/ml + Fosfato

lissódico de Betametasona 2 mg/ml, ampola I ml - IM

4,05 202s0 2,77 5.545,0( 4,567 9.134,00 3,79s66666'l 7591,33
l0 2.000 Ampola Fosfato dissódico de Dexametasona 4 mg/ml, ampola

2.5mI
r 3,8i 69350 0,76 1.s20,6C 9,1 18.200.0( 7,91 15820

Rs 101.438,83

oo



4F-

\9.
Prolife Pontamed Banco de Preços Médio

QTD UNIDADE PRODT]TO RS IINI) R$ TOTAL R$ IJND R$ TOTAL R$ TJND R§ TOTAL R$ I.IND RS TOTAL
1 200 Frlí00m1 \cetilcisteina 20 mg/ml xarope 7,45 372, !c {c VC \lc 7,4t 149C

2 30 Tb/3,59

Acetato de retinol 't0000U1 + Aminoácidos 2,5% +
Metionina 0,5% + Cloranfenicol 0,5% Pomada Oftálmica 72,45 749,4 to,73t 321,93 Ic Ic 11,5905 347,7Lr

3 100 Cx/1 6env Acetilcisteina 200 mg/envelope 5 g 7,0i 5l o,8L2 87,i vc !c 0,91( 97,e

4 '150 Cx/16env Acetilcisteina 600 mg/envelope 5 g t,4: 7) . 0,86t 130,: {c Ic 0,86t L30,2

5 30 Frl10m1 Aminofilina 240m9 gts. NC {C t.2( 37.t {c VC L,2Í 37.8

6 800 Amp/sml Acido Ascórbico 100 mg/ml t,4t 116( o,644 5t5,2 !c \IC 7,O4i 837.Í
7 150 Amp/5ml Acido Tranexamico 250 mg/Sml 6,5( 65( {c {c {c VC 6,5t 984

8 20 Frl100m1 Acidos graxos Es+Vit.A+E (p/tratamento de escaras 5,6( t73,2 2,982 59,6t Ic \IC 4.327 86,42

I 1 0000 Amp/10m1 Água destilada estéril injetável o,3t 340( o,174 7.740,0( NC {c 0,25i 257Í
10 5000 Amp/Sml Água destilada estéril injetável o,3t 170( NC NC NC {c 0,34 t70c
't1 r 000 Amp/l0m1 Aminofilina 24 mglml L,7( t76C t,2( 1.260,0( NC NC 1,51 151C

12 300 Fr.amp Ampicilina 500 mg pó liofilizado 19,01 5703 NC NC NC NC L9,O7 5703

13 400 Fr.amp Ampicilina Sódica 1g pó liofilizado 19,01 7604 NC NC NC NC 19,01 7604

14 50 Amp/10m1

Aspartato de ornitina 200 mg + citrulina 50 mg + cioridrato
Je arginina 750 mg 6,8S 344,5 NC NC NC NC 6,8S 344,a

15 200 Fr.amp. Benzilpenicilina potassica 5000000 Ut - lV/lM NC NC NC NC NC NC \lc NC

16 100 Frl43g
Benzocarna 45mg/g Mentol smg/g Cl.Benzitonio 1mg/g
Benzoxiquina'l 2mgl g Aerossol tópico 24,5e 7228 NC NC NC NC 24,5t t22E

17 50 Amp/10m1 3icarbonato de sódio 8,4% 2,34 t77 o,527 26,3Í NC NC o,521 26,35

18 1 500 Amp/5ml
Butilbrometo de escopolamina 4 mg/ml + dipirona sódica
500 mg/ml 3,78 5670 1,707 2.560,5C NC NC t,707 2.s60,sc

í9 400 Fr.amp Seftriaxona Sódica 1 g lM pó liofilizado c/ diluente NC vc {C {c NC NC !c NC

20 I 000 Fr.amp. ]eftriaxona Sódica íg lV pó liofilizado l4 1451( 3,67L 3.67L.OC NC NC 3,67L 3.671,0C

21 2000 Fr.amp. lefalotina Sódica 1 g lV/lM pó liofilizado 14.51 29D2( 3,5 7.000.0c NC NC 3,s 7.000.0c

22 50 Fr.amp. ]loranfenicol 1 g pó liofilizado B,6i 433,: 1,834 9t,7 NC NC 1,834 9t,7
23 100 Amp/10m1 lloreto de Potássio í9,1% 0,54 5t o,252 25,2 NC NC 0,39€ 39,6

24 200 Amp/10m1 lloreto de Sódio 20 % 0,54 10t o,26', 53,4 NC NC 0,4035 80,7

25 800 Amp/4ml Cloridr. de bupivacaina 0,5% glicose 8o/o Marcaina 2o/o 2L,33 t706t NC !c NC NC 2t,33 77064

26 500 Amp/2ml Cloridrato de Cimetidina 150 mg/mt 3.,74 69( 0,831 4L5,5 NC NC 0,831 415,5

27 100 Amp/5ml Cloridrato de Clorpromazina 5 mg/ml 3,2 32 t,L7( tL7,6 \c NC 7,t7É t77,6
28 500 Amp/1ml Cloridrato de Etilefrina 10 mg/ml 2,7 105( t,ozi 511 vc NC 1,022 511



29 50 Amp/1ml lloridrato de Hidralazina 20 mg/ml 1.0,24 511 5,207 260,3: NC !c 5,20; 260,3:

30 100 Amp/2ml Cloridrato de lsoxsuprina 5 mg/ml 15,41 L54i 13.s93 1.359,3( NC !c 14,506: 1450,6:

31 800 Frl2Oml Cloridrato de Lidocaina 2o/o sêfi|vaso constritor 6,5: 391i 2,374 7.899,2( NC !c 2,37t 7899,i

32 2000 Amp/2ml Cloridrato de Metoclopramida 10 mg/2ml 7,2 184: 0,384 762 NC \lc 0,38r 76Í
33 300 Amp/2ml Cloridrato de Petidina 50 mg/ml 4,5( 136i 7,78L 534,4 NC uc 7,781 534,:
34 300 Amp/2ml Cloridrato de Prometazina2S mglml 3,34 100: t,632 489,(. NC \lc 1,63i 489,(

35 100 Amp/2ml Cloridrato de S(+) Cetamina 50 mg/ml 52,8! 528§ L4,736 7.473,6( NC vc 74,73( 7.473,6(

36 500 Amp/1ml Cloridrato de tramadol 50 mg/ml 3,44 103: o,92 46( NC !c 0,9i 46(

37 20 Frl'l0ml
uronorato tetracatna 1% + cloridrato cle fenilefrina 0,1%
:olírio Lt,23 134,7e. 7,952 1s9,04 NC {c 9,591 191,8:

38 100 Tb/309 3olagenase 0,6UUg + cloranfenicol 0,01g/g 27,7i L388,5 L5,822 1.582 NC {c 75,82i 1.58i
39 2000 Amp/2ml lomplexo B polivitamínico injetável 2,31 3465 0,869 1.738,0( NC {c 0,86S 1.738,0(
40 Í00 Amp/1ml )ecanoato de Haloperidol 70,'2mglml 24,33 2433 LO,729 7.O72,9C NC {c LO,72S 1.o72,9(
41 í00 Amp/2ml )eslanosideo 0,2mglml 3,23 7,454 745,4 NC {c t,454 t45,t
42 800 Amp/2ml )iazepam 5 mg/ml r272 0,75t 606,4 NC {C 0,75t 606,t
43 8000 Amp/3ml Diclofenaco sódico 75mg/3ml 2,15 12900 0,49r 3.984.0C vc \lC 0,494 3.984,0(
44 300 Amp/1ml Hioscina 20mg 2,4 735 1.03S 377,7 vc {c 1.03S 3LL,1

45 300 Amp/1ml Dimenidrinato 50 mg/ml + Cloridrato de Piridoxina 50 mg/ml 2,65 795 1,394 418,2 vc NC L,394 4L8,2

46 600 Amp/2ml Dipirona sódica 500 mg/ml 1,65 99C o,442 265,2 Ic NC 0,442 265,2

47 2000 Amp/2ml
Dipirona Sódica 750m9 + Clorid. Adifenina 25 mg + Ctorid.
Prometazina 25 mg 3,34 5344 {C NC {c NC 3,34 5344

48 2000 Amp/1ml
L,rpropronato de betametasona + fosfeto dissodico de
betametasona 5 mg+!69 9,43 18860 4,567 9.134,00 {c NC 4,56i 9.134,0(

49 50 Amp/1ml Epinefrina I mg 5,87 293,! {c NC {C NC 5,8i 293,!
50 50 Tb/309 Escina 10 mg/g + Salicilato de Dietilamonio 50mg/g \IC NC !c NC {c NC \lc NC

5í 100 Amp/5ml Fenitoína 5olo 4,34 434 2,727 2L2,1 {c NC 2,t27 212,1

52 50 Amp/2ml Fenobarbital sódico 200 mg 3,64 L82 NC NC {c NC 3,64 182

53 800 Amp/1ml Fitomenadiona 10 mg/ml 2,12 169( 0,98 784 {c NC 0,9t 784
54 1 500 Amp/2,5m1 =osfato dissódico de Dexametasona 4 mg/ml 3.45 5175 1,039 1.558.5( NC NC 1,039 1.558.sC

55 500 Amp/2ml =urosemida 10 mg/ml 1",87 935 0,591 295,4 NC NC 0,591 295,5

56 500 Amp/10m1 3licose 25% 0,54 10t o,25i 128,s NC vc 0,398s L99,25

57 800 Amp/10m1 3licose 50% 0,55 22C o,29i 237,É NC \lc o.4235 338,8

58 50 Amp/10m1 3luconato de cálcio 10 o/o 4,3t 217 1,15( 57,t NC {c 1,15e 57,t



st
59 50 Amp/1ml Haloperidol 5 mg/ml 2 1ç 164 1,156 57,8 NC {c 1,15( 57,E

60 50 Amp/0,25m1 Heparina Sódica 5000U1i0,25m1 9,78 489 4,82 247 NC {c 4,81 247

61 300 Amp/1ml Maleato de metilergometrina 0,2 mg/ml 3.55 1065 7,5L4 454,2 !c {c 1,5!t 454,2

62 100 Frl25Oml Manitol 20% 8,95 89S 7,2t2 727 \lc {C 8,081 808,1

63 200 Amp/1ml Mesilato de Codergocrina 0,3 mg/ml NC NC 7,2t2 727 \c {c 7,271 727,2

64 150 Frl100m1 Mehonidazol 5 mg/ml inietável 6,4€ 972 2,325 348,7! \lc NC 2,321 348,7!

65 50 Amp/5ml Midazolam 5 mg/Sml 4,55 91 2,018 100,! Ic {c 2,01t 100,!

66 10 Pote/S009 Nitrofurazona 2mg/q 75,7e 757,6 {c vc {c NC t5,7( L57.Í

67 300 Amp/1ml Oxitocina 5 Ul 3,23 969 L.26 37t NC NC 1,2( 378

68 50 Amp/Sml Pentoxifilina 20 mg/ml 4,56 728 1,57 78,61 NC NC 1,57i 78,65

69 50 Frll2ml Policresuleno 36mg/g gotas 18,98 949 {c !c NC NC 18,9t 949

70 50 Tb/409 Polissulfato de mucopolissacarídeo 5 mg/g 19,5 58: 8,23t 4tt,s NC NC 8,23t 4LL,9

7',\ 600 Envelopes Saccharomyces boulardü -'l 7 liofilizado 200 mg 17,2 I 123 6,18t 3.7t2,8C NC NC 6,18t 3.712,8C

72 50 Bolsa/500m1 Solução de Gelatina 3,5% 35,45 1772,5 L8,2 91t NC NC 78,i 91C

73 20 Cx/7bisn

Somltol a /0% g+Lauril Sulfato de Sódio 0,059 veiculo
1.s.p. 6,50 g enema 38,67 773,4 NC NC NC NC 38,6; 773,4

74 300 Frlamp Succinato sódico de hidrocortisona 100 mg pó liofilizado 6,45 1935 3,22 966 NC NC 3,22 96€

75 800 Frlamp Succinato sódico de hidrocortisona 500 mg pó liofilizado 73,44 8064 NC NC NC NC t3,44 8054

76 100 Tb/50s Sulfacetamida sódica 74 mg/g + Trolamina 2í,67 mg/g NC NC NC NC NC \lc NC NC

77 200 Amp/5ml Sulfametaxazol + trimetroprina 400 mg +80m9/5ml 3,4t 682 NC NC NC \c 3,47 682

78 50 Amp/lml Sulfato de Ahopina 0,5 mg/ml o,67 33,s NC NC NC vc o,61 33,5

79 500 Amp/1ml Sulfato de Gentamicina 20 mg 1.34 670 vc NC NC \lc 7,34 67C

80 500 Amp/1ml 3ulfato de Gentamicina 40 mg 1,34 670 0,608 304 NC {c 0,60t 304

8'l 600 Amp/1 ,5ml iulfato de Gentamicina 60 mg 6,77 4062 !c Ic \c {C 6,71 4062

82 800 Amp/2ml iulfato de Gentamicina 80 mg 1,78 7tl24 o,69i 557.Ê \lc IC o,691 557,6

83 20 Amp/10m1 Sulfato de magnésio 1 mEq/ml 0,99 19,8 0,35( 7,72 \lc {C o,673 13,46

84 50 Amp/1ml iulfato de Terbutalina 0,5 mg/ml 3,3A t6', 7,t 70,00 \lc {c 1,4 70,0c

85 120 Frl1ml Nitrato de Prata colirio a 1% 10,99 1318,t {c NC Ic !c 10,99 1318,8

86 '100 Fr.amp.

tsenzrtpentctttna procaina + Benzilpenicilina Potássica
300000 ul + tggg9, ,, 9,7t 97t {c NC {c NC 9,78 978

87 100 Frl500m1 Enema de Glicerina a 12o/o'l20mglml com sonda retal 9,0§ 90s 5,34( 534,( vc NC 5,34e 534,6

88 300 Comprimidos

Saccharomyces boulardii - 17liofilizado - 1009 comprimido

NC NC 0,69t 209,4 vc NC 0,698 209,4



*{
89 50 Ampolas Verapamil 5mg NC NC Ic NC NC {c {c {c
90 10c :x c/ Zamp Enoxaparina sódica 40mg/0,4m1 \lc NC 16,324 1.632,4( NC VC 16,324 L.632,4C

91 5C rmpolas Dopamina 50mg !c NC 7,263 63,1: NC {c 7,263 63,1!

92 5C lmpolas Norepinefrina 8mg/4ml IC NC 4,099 204,91 NC {c 4,O99 204,91

93 30 :x c/ 18drag Sloridrato de fenazopiridina 200m9 \lc NC !c NC NC \lc {c {c
94 5( rascos Rifamicina spray \lc NC 2,523 L26,7! NC vc 2,523 L26,7:

95 50( rmpolas :etoprofeno 100mg/ml lM {C NC t,624 81i NC {c 7,624 812
96 10( Ampolas :etoprofeno 100mg/ml EV {c NC 3,228 322,t NC !c 3,228 322,8

97 100( Ampolas 3enzilpenicilina benzatina 1200000 Ul {C NC NC VC NC {c NC !c
98 5t {mpolas \miodarona 50mg/ml {C NC 2,926 t46, NC {c 2,92( L46,4

99 20( \mpolas lanitidina 50mg/2ml {c \c o,448 89,É NC {c o,44t 89,(
't 00 20t :omprimidos Cimetidina 200m9 {c vc 0,095 1 NC {c 0,09: 1S

101 3C lmpolas Morfina 10mg/ml NC Ic 3,80s TL4,L! NC {c 3,80S L74,75

102 40c lmpolas Benzilpenicilina benzatina 600000 Ut NC Ic 2,609 1.043.6( NC NC 2,605 1.043.6(

Rs 12s.43s,12
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6082 DATA 21t03t2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU

CANDIDO DE ABREU

oRçAMENTO N"

CLIENTE

CIDADE

A/C

FONE

ITEM OTDE

(43)3476-1222

UND PRODUTO

FAX (43)3476-1222

FABRTCANTE

TEr rrí1 l

OBSERVACÕES

VALIDADE DA PROPOSTA 20 DIAS
TABELA 03 - MEDICAMENTOS

Frete -> 01 - FRETE POR CONTA DA PONTAMED

P. UNIT P. TOTAL

TOTAL DO ORÇAMENTO:

ATEND: REGIÃO OESTE

SETOR: SETOR 03 PR - SUDOESTE

R$ 47.769,00

1 5OOO FRA PEN BENZATINA oOO.OOOUI S/D TEUTO 2,6090 '13.045,00

2 2OOO AM CETOPROFENO IOOMG 2ML IM UNIAO QUIMICA 1,6240 3.248,00

3 2OO0 AM METOCLOPRAMTDA lOMG 2ML (G) TEUTO 0,3840 768,00

4 5OOO AM DICLOFENACO SODICO 2sMG/ML FARMACE 0,4980 2.490,00

5 2OOO AM DIPIRONA SOD SOOMG/ML 2ML SANTISA 0,4420 884,00

6 2000 AM BETAMETASONA DIP + FOSF DIS CRISTALIA 4,5670 9.134,00

7 2000 FRA DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5M1 UNIAO QUIMICA 9, í 000 18.200,00
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Ç PONTAMED FARMACÊUICA LTDA

RUA FRANCO GRILO

cEP:84045-320 PONTAGROSSA

Insc. Estadual: 9O1.80579-29

,2/
,+
PR

P. TOTAL

9.972,00

PONTAM§Í}
farmacêutica

6079 DATA 21/03t2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU

CANDIDO DE ABREU

oRçAMENTO N"

CLIENTE

CIDADE

A/C

FONE

ITEM QTDE

(43)3476-1222

UND PRODUTO

FAX (43)3476-1222

FABRICANTE

FRA ACEBROFILINA 25MG/5ML INF l2OML GEOLAB

P. UNIT

4,9860

2 2OOO FRA ACEBROFILINAS0MG/SMLAD120ML iOeOLne 5,7880 1 1.576,00

3 50000 co AAS 100MG IMEC 0,0250 '1.250,00

4 20000 co AAS 500MG SOBRAL 0,0450 900,00

5 10000 co ActDo Foltco sMG NATULAB 0,0540 540,00

6 300 co ActDo FoLtNtco 15MG HIPOLABOR 1,0240 307,20

7 1000 FRA ALBENDMOL 4oMG/ML 10ML (c) pRATt DONADUZZT 1,1060 '1..106,00

8 ,lOOO CO ALBENDMOL4OOMG IGEOLAB 1,2470 1.247,00

9 800 cM ALENDRONATO DE SODTO 70MG (c) EMS 0,801ol 640,80
't0 60000 co AMTNoFTLTNA 10OMG (G) H|POLABOR ] O,OZOO 4.200,00

11 10017 cAP AMOX|C|LTNA 500MG (c) ,ennrr DoNADUzzt 0,1510 1.512,57

12 500 FRA AMOXICILINA 25OMG/5ML 150M1(G) pRATt DONADUZZT 4,5360 2.268,00

13 8004 CAP AMPtCtLtNA 500MG (G) PRATIDONADUZZT 0,2010 1.608,80

14 500 FRA AMPICILINA 250MG/5ML 60ML (c) pRATt DONADUZZT 2,8050 1.402,50

15 s0010 cM ATENOLOL 50MG (c) PRATTDONADUZZT 0,0350 1.750,35

16 400 FRS MITROMICINA 6OOMG 15ML C/ DOS PRATI DONADUZZT i 9,4440 1.s27,60

17 3oO0 CO MITROMICINA 500MG juruno eurMrcA 1,1sto 3.s61,00

18 5OOOO CO ANLODIPINO sMG GEOLAB 0,0270 1.350,00

19 1000 FRA FENOTEROL sMG/ML 2OML GTS (G) pRATt DONADUZZT 2,7600 2.760,00

20 500 FRA BROMOPRTDA4MG/ML 2OML GTS (c) pRATt DONADUZZT 1,2320 616,00

21 2000 AM H|OSCINA 2oMG/ML 1ML (c) H|POLABOR 1,0390 2.078,00

22 50000 co HlosclNA + DtPtRoNA NEoeutMtcA 0,5780 28.900,00

23 2500 FRA HIOSCINA + DIPIRONA 20ML GTS (c) FARMACE 6,3000 1s.7s0,00

25 100005 co CAPTOPRTL 25MG SULCADO (G) MARTOL 0,0450 4.500,23

26 5010 CO CARVEDTLOL 12,5MG lrrrlS StClvn PHARMA 0,1720 861,72

27 SOOO CO CARVEDILOL 25MG EMS SIGMA PHARMA 0,2360 1 .18O,OO

28 5O1O CO CARVEDILOL 6,25MG EMS SIGMA PHARMA 0,1450 726,45

29

30

20010 CO CETOCONMOL 2O0MG (G)

20016 CAP CETOPROFENO sOMG

PRATI DONADUZZI
!-
UNIAO QUIMICA

0,í430

0,3120

2.861,43

6.244,99

31 20000 co ctLosTMoL 100MG BIOSINTETICA 1,7200 34.400,00

32 1 5000

I 5000

12000

co crNARtzlNA 25MG (G) ,RANBAXY 0J420 2.130,00

33 CO crNARrzrNA 75MG (c) RANBAXY 0,2500 3.750,00

cIPROFLOXACINO soorrrrO@34 CO

35 2000 FRA AMBROXOL 15MG/5ML 12OML XpE 1ô)Uap191 2,4010 4.802,00
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oRçAMENTO No 6079

ITEM

Ç")

PONTANI6Í}
farmacÊutica

Q2
PONTAMED FARMACÊUT|CA LTDA à_
RUA FRANCO GRILO

CEp:84045-320 PONTAGROSSA PR

Insc. Estadual: 9O1.80579-29

DATA 2110312016

FAX (43)3476-1222

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU

CIDADE CANDIDO DE ABREU

NC
FONE (43)3476-1222

QTDE UNDI
l-t

PRODUTO FABRICANTE 
f

P. UNIT P. TOTAL
1

o

36 2OOO FRA AMBROXOL 3OMG/sML I2OML XPE NATULAB 1,5950 3.190,00

37 5OOO CO AMIODARONA 2OOMG GEOLAB 0,3640 í.820,00

38 20010 CO CTCLOBENZAPRTNA sMG (c) NEOQUTMTCA 0,1 950 3.901 ,95

39 250 TUB LIDOCAINA 2% GELEIA 3OG PHARLAB 1,9740 493,50

40 2OOOO CO METFORMINA 85OMG GEOLAB 0,0670 1.340,00

41 10000 CO PROMETAZINA 25MG DU SRTSTAL|A 0,0960i 960,00

42 1 0000 co RANtTtDtNA t50MG (c) TEUTO o,o81o 810,00

43 5000 CO ]TIAMINA 3OOMG TEUTO 0,1540 770,00

44 40000 co CoMPLEXO VtTAMtNtCO B (GRANEL) BELFAR 0,056( 2.240,00

45 10000 CO ]CUMARINA + TROXERRUTINA CIFARMA 0,1990 1.990,00

46 1000 i FRS DEXAMETASONA 0,5MG/5ML 12OML SOBRAL 1,3210 1.321 ,OO

-

47 1000 TUB DEXAMETASONA 0,1% 10c MULTTLAB 0,65SOi 658,00

48 3OO FRA DEXAMETASONA 1MG/ML sML ALCON 6,6220 1.986,60

49 300I FRA DEXAMETASONA+NEOM|C|NA sML ACHE 10,5220 3.156,60

50 2OOO FRS DEXCLORFENIRAMINA O,4MG/ML NATULAB 1,4000 2.800,00

51

52

20000
------------- l

5000

CO DEXCLORFENIRAMINA 2MG GEOLAB ] O,OO+O] r:AO.OO

DICLoFENACO D|ET|LAMON|O 60G lrueOOUttrltce 4,0660 20.330,00TUB

53 8OO FRA DICLOFENACO RESINATO 1sMG/ML VITAPAN 2,5820 2.065,60

54 100000 co DtcLoFENACo soDtCO 50MG (c) pRATt DONADUZZT 0,0340 3.400,00

55 10000 co DtGoxtNA 0,25MG (c) TEUTO 0,0370 370,00

56 lOOOO CO DIOSMINA + HESPERIDINA 450/5OMG BIOLAB-SANUS 0,4650 4.650,00

57 500 FRA DIPIRONA SOD sOOMG/ML lOML GTS SOBRAL 0,6830 341,50

58 20000 cM DTPIRONA SOD 500MG (c) lpRRtr DoNADUZZ| 0,0850 .1.700,00

592000FRADRoPRoPlzlNA3MGiML12oMLurutao,oo
60 5OOOO CO ENALAPRIL lOMG SANVAL 0,0540 2.700,00

61 lOOOOO CO ENALAPRIL 2OMG 3ELFAR 0,0740 7.400,00

-

62 100 FRA ERITROMICINA 250MG/5ML 60ML PRATI DONADUZZT 4,35601 435,60

63

64

2000
---------.i.
50í 0

CO

CO

]enrnorr/ltctrun soonre (c) ,pn o

ESPTRONOLACTONA 25MG (G) EMS O,ZfiO tne7,fi
65 5O1O CO FINASTERIDA 5MG

66 2000 co FLUCONMOL 150MG
. EMS 0,44iól 22oeí1

VITAPAN 0,4300 860,00

67 30000 CM FLUNARIZINA íOMG /|TAPAN 0,0830 2.490,00

68 IOOOO CM FUROSEMIDA 4OMG GEOLAB 0,0450 450,00

69 2OOOO CM GLIBENCLAMIDA sMG GEOLAB 0,0420 840,00

70 IOOOOO CO HIDROCLOROTIMIDA 25MG TEUTO 0,0170 1.700,00
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oRÇAMENTO No

CLIENTE

CIDADE

A/C

FONE

(S

PRODUTO

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

RUA FRANCO GRILO

CEP:84045-320 PONTAGROSSA

Insc. Estadual: 901.80579-29

p3

d
PRf,ONTANI€§

farmacêutica

6079 DATA 2í103/20í6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU

CANDIDO DE ABREU

QTDE

I 000

(43)3476-1222

UND

FAX (43)3476-1222

FABRICANTEt-
NATULABFRA IBUPROFENO 5OMG/ML 3OML Gi.

P. UNIT P. TOTAL

1.233,00

lfr
I

72 30000I CO TBUPROFENO 6O0MG (G) pRATt DONADUZZT 0,1040 3.120,00

73 15OO FRA IODETO DE POTASSIO IOOML XPE NATULAB 2,7010 4.051,50

74 100I FRA tpRATROptO BR O,2sMG/ML 20ML reUrO 0,8610 86,10

75 1OO5 CO ISOSSORBIDA MONONITRATO 4OMG BIOSINTETICA 0,25501 256,28

76 100 CO TVERMECTTNA 6MG (c) VITAPAN 0,3440 34,40

77 5OOO CAR LEVONORGES O,1sMG+ETINILESTR BIoLAB-SANUS 0,8130 4.065.00

78 1OO1O CO LEVOTIROXINA SODICA 25MCG SANOFI 0,3440 3.443,44

79 1OO2O CO LEVOTIROXINA SODICA sOMCG SANOFI 0,3820 3.827,64

80 1OO8 CM LORATADINA IOMG GEOLAB 0,0640 64,51

81 15000 CO LOSARTANA POTASS|CA 50MG (c) GEOLAB 0,0450 675,00

82 1OO FRA MEDROXIPROGESTERONA AC uNtAo QUtMtcA 10,2200 1.O22,O0

83 3OOOO CO METILDOPA 25OMG SANVAL 0,1190 3.570,00

84 2OOO CO METOCLOPRAMIDA IOMG BELFAR 0,0740 148,00

85 5OO FRA METOCLOPRAMIDA4MG/ML IOML MARIOL 0,6800 340,00

86 600 BIS METRONIDMOL 5OOMG/5G sOG (G) PRATI DONADUZZI 3,7990 2.279,40

87 2OO FRA METRONIDMOL 4OMG/ML IOOML (G) PRATI DONADUZZI ZIiN.-. q2A,qO

88 15OO FRA XAROPE DE GUACO 117,6MG/ ML NATULAB
T-2,4760i 3.714,00

89 500 TUB MICONMOL 2OMG/G 28G CREME HIPOLABOR í,6800 840,00

90 1OO TUB MICONMOL 2OMG/G 8OG VAGINAL PRATI DONADUZZI 5,4910 549,10

91 2000 L Bts NEOMtctNA + BACTTRACTNA 10G SOBRAL 1,2170 2.434,00

92 5OO,1O CO NIFEDIPINA lOMG GEOLAB 0,0900 4.500,90

93 2OOO4 CO NIMESULIDA IOOMG VITAPAN 0,0670 1.340,27

94 íOOO FRA NIMESULIDA SOMG/ML 15ML GTS VITAPAN 0,9800 980,00

95 60000 co NtMoDtPtNo 30MG VITAPAN 0,1610 9.660,00

96 1OO FRA NISTATINA IOO.OOOUI/ML sOML NATULAB 2,52OO 252,00

97 IOOO TUB NISTATINA IOO.OOOUI/4G 6OG C/ 7 SOBRAL 4,9000 4.900,00

98 150 UNI NORETISTERONAENAL+ESTRADIOL MABRA 6,9540 TO+S,TO

99 2OO CAI NORETISTERONA O,35MG C/35 BIOLAB-SANUS 7,42OOt 1.484,00

100 100 FRA ioLEO MTNERAL 100M1 CRISTALIA 2,7010 270,10

101 3OOO2 CAP OMEPRMOL 2OMG lNIuLrrLne 0,0460 1.380,09

102 30000 CO PARACETAMOL 5O0MG (c) PRATTDONADUZZT I 0,0670 2.010,00
,IO3 1OO FRA PASTA D'AGUA IOOG iRIOQUIMICA 3,3560 335,60

104 1OO FRA PERMETRINA 5% 6OML SANTA TEREZINHA 3,5390 353,90

105 1OO FRA PERMETRINA 1% 6OML SANTA TEREZINHA 1,7080 170,80
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PONTAMED FARMACÊUilGA LTDA

RUA FRANCO GRILO

CEp:84045-320 PONTAGROSSA

Insc. Estadual: 901.8O579-29

oRÇAMENTO N"

CLIENTE

CIDADE

NC
FONE

QTDE

20010

(43)3476-1222

UND PRODUT(

cAP PTROX|CAM 20MG (c)

FAX, (43)3476-1222

FABRICANTE

ATI DONADUZZI

P. UNIT P. TOTAL

0,1 300 2.601,30

R$ 454.248,51

6079 DATA 2í103/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU

CANDIDO DE ABREU

0t
i,

OBSERVACÕES

VALIDADE DA PROPOSTA 20 DIAS
TABELA O.Í - MEDICAMENTOS

Frete -> 01 - FRETE POR CONTA DA PONTAMED

TOTAL DO ORÇAMENTO:

ATEND: REGIÃO OESTE

SETOR: SETOR 03 PR - SUDOESTE

107 500 FRA PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML (G) pRATt DONADUZZT i 3,5840 1.7s2,O0

108 5OOO CO PREDNISONA 2OMG NEOQUIMICA 0,18201 910,00

109 5OOO CO PREDNISONA 5MG 0,0890 445,00

110 30000 co TPRoPRANOLOL 40MG 0,0300 900,00

111 25OO BIS VITAMINA A+D + OXIDO DE ZINCO PRATI DONADUZZI 8.385,00

112 1OOO8 CAt iSACC BOULARDil-17 1oOMG Ci12 CAIEMS 83.827,01

113 5OO CAI SACC BOULARDII.IT 2OOMG C/4 ENV EMS 6,1880 3.094,00

114 5OO ENV SAIS P/ REIDRATACAO ORAL PO PRATI DONADUZZI 0,5870 293,50

115 25OO FRA SALBUTAMOL O,4MG/ML IOOML XPE IHIPOLABOR 1,1870 2.967,50

116 íOOOO CO SALBUTAMOL2MG GLAXOWELLCOME ]

117 30000 cM stMETtcoNA 40MG (c)
118 2000 FRA STMETTCONA 7sMG/ML 10ML GTS (c) TH|POLABOR OJ7OO 1.540,00
119 2OOOO CO SINVASTATINA 2OMG 0,0890 1.780,00

120 1OOOO CO SINVASTATINA 4OMG 0,1 7801 1 .780,00

121 í5OO CO SULFADIMINA sOOMG SOBRAL 0,1560 234,00

500 TUB SULFADTAZTNA DE PRATA 1% 30c (G
5OO FRA SULFA + TRIMETOPRIMA

3,2060 1.60s,00

124 5oO0 CO ISULTRTO FERROSO 4oMG

125 1OO FRA SULFATO FERROSO 125MG/ML3OML NATULAB 1 ,051 0 1 05,1 0

126 íOOO CO VARFARINA SODICA sMG QUIMICA 0,'t400 140,00

127 2OOO FRA VITAMINA C 2OML GTS TULAB 1,1870 2.374,00

128 20000 co vtTAMtNA C 500MG NATULAB 0,1200 2.4oo,oo
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oRÇAMENTO No 6084

a
PONTAM§Í}

farmacêutica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU

CANDIDO DE ABREU

(43\3476-1222

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

*" RUAFRANCO GRTLO

CEp:84045-320 PONTAGROSSA

Insc. Estadual: 901.80579-29

DATA 21103/2016

FAX (43)3476-1222

ITEM

1

CLIENTE

CIDADE

A/C

FONE

OTDE I

I

200

UND] PRODUTO

ÊÉn nceeRóÉiur.rn zsúásúl iúr 120úL eeõLns

FABRICANTE P. UNIT P. TOTALI
4,98601 gg7,20

li,lt

2 30 BIS CLORANF+METIO+ACET.RET+AMIN. UNIAO QUIMICA 10,73.10 321,93

3 1600 ENV ACETTLC|STE|NA 2OOMG ENV 5c (G) EUROFARMA 0,8120 1.299,20

4 160 ENV ACETTLC|STE|NA 600MG ENV 5c (G) EUROFARMA 0,8680 138,88

5 3OAM AMTNOFIL|NA 24MG/ML 1oML (c) TEUTO 1,2600 37,80

6 800 AM VTTAMTNA C 500MG 5ML (c) FARMACE 0,6440 5',t5,20

7 2OI FRA ACIDOS GRAXOS ES+ VIT A+E ]T.IUTRITX 2,9820 59,64

8 10000 AM AGUA P/ INJ lOML PLASTICO SAMTEC 0,1740 1.740,00

I 1000 AM AM|NOFTLTNA 24MG/ML 1oML (c) TEUTO 't,2600 1.260,00

10 50 AM BICARBONATO DE SODIO 8,4% lOML SAMTEC 0,5270 26,35

11 1500 AM HIOSCINA + DIPIRONA sML(G) FARMACE 1,7070 2.560,50

12 í000 FRA CEFTRIAXONA SODICA 1G S/D IV MYLAN 3,6710 3.671 ,00

13 2000 FRA CEFALOTINA 1G S/D IV/IM MYLAN 3,5000 7.000,00

14 50 FRA CLORANFENICOL 1G S/D BLAU/ARISTON 1,m401 y]o
15 100 AM CLORETO POTASSIO 19,1% ,IOML SAMTEC 0,2520 25,20

16 2OO AM CLORETO DE SODIO 2OYO IOML SAMTEC o,2670 53,40

17 500 AM CtMETtDtNA 30OMG 2ML (c) TEUTO 0,8310 415,50

18 1OO AM CLORPROMMINA CLOR 25MG sML UNIAO QUIMICA 1,1760 117,60

19 500 AM ETILEFRINA IOMG/ML OIML UNIAO OUIMICA 1,0220 511,00

20 50 AM HIDRALMINA2OMG/ML íML CRISTALIA 5,2070 260,35

21 100 AM ISOXSUPRINA sMG/ML 2ML APSEN 13,5930 1.359,30

22 800 FRA L|DOCA|NA 2% SA/ 20ML (c) HIPOLABOR 2,3740 1.899,20

23 2000 AM TMETOCLOPRAMTDA 10MG 2ML (G) TEUTO o,sa+o 768,00

24 300 AM PETIDINA CLOR 10OMG 2ML (A1) (c) UNTAO QU|M|CA 1,7810 534,30

25 3OO AM PROMETAZINA SOMG 2ML SANVAL 1,6320 489,60

26 100 AM CETAMINA CLOR sOMG/ML O2ML (C1) CR|STAL|A 14,7360 1.473,60

27 5OO AM TRAMADOL CLOR sOMG/ML 1ML (A2) TEUTO o,92oo 460,00

28 20 FRA TETRACAINA+FENIL CLOR COL lOML ALLERGAN 7,9520 159,04

29 1OO BIS COLAGENASE O,6U/G + CRISTALIA 15,8220 1.582,20

30 2000 AM ]coMplExo vtTAMtNtco B 2ML tM/tv lHyporRnuR 0,8690 1.738,00

s1 100 AM HALopERtDoL DEC 70,s2MG/ML 1ML uNtAo eutMtcA 1o,72go i.wz,eo
32 1OO AM DESLANOSIDO O,2M"G/ML O2ML UNIAO QUIMICA 1,4540 US,qO

33 800 AM D|AZEPAM .|OMG 2ML (81)(c) TEUTO 0,7580 606,40
I34 8000 AM iDTCLOFENACO SODTCO 2sMG/ML FARMACE r o,agao 3.984,00

ss 300 AM H|OSC|NA 2OMG/ML lML (c) ]HrpOlnaon 1,0390 311,70
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oRÇAMENTONo 60M

ITEM

36

PONTAM§Í}
farmacÊutica

PONTAMED FARMACÊUÍCA LTDA

RUAFRANCO GRILO

CEP:84045-320 PONTAGROSSA

Insc. Estadual: 901.80579-29

2110312016

#
í
PR

DATA

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU

CIDADE CANDIDO DE ABREU

NC
FONE (43)3476-1222 FAX (43)3476-1222

1,3940

P. TOTAL

418,20
I

37 600 AM ]DIPIRONA SOD sOOMG/ML 2ML SANTISA 0,4420 265,20

38 2OOO AM BETAMETASONA DIP + FOSF DIS CRISTALIA 4,5670 9.134,00\'
39

40

50 TUB DICLOFENACO DIETILAMONIO 6OG

100 AM IFEN|TO|NA SOD soMG/ML sML (C1)

NEOQUIMICA

HIPOLABOR

4.0660

-l

2,1270

203,30

212,70

41 8OO AM VIT K IOMG/ML 1ML - FITOMENADION HIPOLABOR 0,9800 784,00

42 í500 AM DEXAMETASONA4MG/ML 2,5M1(c) TEUTO í,0390 1.558,50

43 500 AM FUROSEMTDA 20MG 2ML (c) TEUTO 0,59í 0 295,50

44 5OO AM GLICOSE HIPERTONICA 25% íOML SAMTEC 0,2570 128,50

0,2970 237,6045 8oO I AM GLTCOSE H|PERTON|CA 50% loML lSln/lreC
46 50 AM HALOPERIDOL sMG/ML lML lM (C1) UNIAO eUtMtCA ] r,rsoo 57,80

47 50 AM HEPARINA SODICA SOOOUI/ML ]CRISTNTIE 4,82OOt 241,00

483o0AMMETlLERGoMETRlNA0,2MG/ML1MLUNlAoQUlMlCA1,51ag-'a5a,2g
49 100 BOL MAN|TOL200/I250ML HALEXTSTAR 7,2120i 721,20

50 150 BOL METRONIDMOL 0,5% IOOML INJ FARMACE 2,3250 348,75

51 50 AM MTDMOLAM sMG sML (B1) tUrutnO QU|M|CA 2,0180 100,90

52 3OO AM OXITOCINA sUI lML uNlAo QUrMtcA , 1,2600 378,00

53 50 AM PENTOXIFILINA 2OMG/ML sML UNIAO QUIMICA 1,5730 78,65

54 50 BIS POLIMUCOPOLISSACARIDEO UNIAO QUIMICA 8,2380 411,90

55 600 CAI SACC BOULARDII-17 2OOMG C/4 ENV EMS 6,1880 3.712,80

56 50 BOL SOLUCAO GELATINA 3,5% SOOML HALEXISTAR 18,2000 910,00

57 3OO FIA HIDROCORTISONA IOOMG SiD BLAU 3,2200 966,00

58 5OO AM GENTAMICINA 4OMG/ML lML SANTISA 0,6080 304,00

59 8OO AM GENTAMICINA SOMG/2ML 2ML SANTISA 0,6970 557,60

60 20 AM SULFATO DE MAGNESIO 10% IOML SAMTEC 0,3560 7,12

61 50 AM TERBUTALINA SULF O,sMG/ML 1ML HIPOLABOR 1,4OOO 7O,OO

62 íOO FRA GLICERINA í2% SOOML C/SONDA iSANOBIOL 5,3460 534,60

63 25 CAt SACC BOULARDil-í7 100MG C/12 CAqEMS 8,3760 209,40

64 2OO SER ENOXAPARINA4OMG/O,4ML IV NR32 BLAU 16,3240, 3.264,80

65 50 AM DOPAM|NA 5MG/ML 10ML (G) H|POLABOR 1 ,2630 63,15

AM INOREP|NEFR|NA BTTART 2MG/ML

FRA RIFAMICINA lOMG/ML TOPICA

HIPOLABOR

NATULAB

50

50

66

67

204,95

126,15

4,0990

-
2,5230

68 500 AM CETOPROFENO 10OMG 2ML tM IUMnO QUIM|CA 1,6240 812,00

69100FRACEToPRoFENo1o0MG2MLlVUNlAooutN/tce@,ao
70 50 AM AMIODARONA sOMG/ML 3ML SANOFI 2,9260 146,30
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oRçAMENTO N. 6084

ITEM

CLIENTE

CIDADE

AJC

FONE

QTDE
l

2nn

OBSERVACÕES

VALIDADE DA PROPOSTA 20 DIAS

Ç-l
PONTANI§Í}

farmacêutica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU

CANDIDO DE ABREU

(43)3476-1222

UND PRODUTO

e1
::l'#iuHtrÊurcarron r
cEP:84045-320 PONTAGROSSA PR

Insc. Estadual: 901.80579-29

DATA 2110312016

FAX (4313476-1222

FABRICANTE P. UNIT P. TOTAL
I

R$ 67.194,0íO TABELA O1 MEDICAMENTo HoSPITALAR

Frete -> 01 - FRETE POR CONTA DA PONTAMED

TOTAL DO ORÇAMENTO:

ATEND: REGIÃO OESTE

SETOR: SETOR 03 PR - SUDOESTE

71 200 AM RANTTTD|NA 2sMG/ML 2ML (c) TEUTO 0,4480 89,60

72 200 CO CTMETTDTNA 200MG (c) PRATI DONADUZZI 0,0950 19,00

73 30 AM MORFTNA SULF 1oMG/ML 1ML (Aí) CR|STAL|A 3,8050 114,15

74 400 FRA PEN BENZATINA GOO.OOOUI S/D TEUTO 2,6090 1.043,60
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10000 co AMrTitpTtltNA cLoR 25MG (Cr) (c) 'reUrO

4?
PONTAMEDFARMACÊUTTCALTDA r
RUA FRANCO GRILO

CEp:84045.320 PONTAGROSSA pR

Insc. Estadual: 901.80579-29

350,00

Ç-

oRÇAMENTO No

CLIENTE

CIDADE

A/C

FONE

ITEM QTDE

PONTAM€O
farmacêutica

608í DATA 2í103/20í6
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU

CANDIDO DE ABREU

(43)3476-1222 FAX (43)3476-1222

PRODUTO FABRICANTE P. UNIT P. TOTAL

F

2 20000 co BtpERtDENo cLoR 2MG (C1) DU CR|STAL|A 0.3420 6.840,00

3 2500 CO BROMMEPAM 3MG (B1)(G) TEUTO 0,0590 147,50

4 50000 co CARBAMMEP|NA 200MG (c)(C1) TEUTO 0,0770 3.850,00

5 1OO FRA CARBAMMEPINA 2OMG/ML IOOML HIPOLABOR 8,9040 890,40

10000 co cARBoNATo DE LtTtO 300MG (C1) (c TPoLABOR 0,1610 1.610,00

7 10000 co ctTALopRAM BROM 20MG (C1) CR|STAL|A 0,8410 8.4í 0,00

I 20000 co CLoNMEPAM 2MG (81) (G) 0,1160 2.320,00

9 500 FRA CLoNMEPAM 2,sMG/ML 2oML (B1) HtpoLABoR i 1,4000 700,00
10

11

IMIPRAMINA 25MG (C1) DU

TToRTDAZTNA CLOR í00MG (C1) 0,7000 7.000,00

12 2000 co IoRtDMtNA CLOR 25MG (C1) UNTAO QU|M|CA 0,3710 742,00

13 10010 co VENLAFAXTNA 75MG (C1)ic) BtostNTETtcA 1,2250 12.262,25
14 5000 co CLoRPRoMMINA CLOR 10OMG (C1) UlllnO QU|M|CA 0,2240 1.120,00
15 5000 co cLoRpRoMMtNA CLOR 25Mc (C1) CR|STAL|A 0,2980 1.490,00

17 20000 cM DTAZEPAM sMG (81) 0,0480 960,00

18 10000 co FENoBARBTTAL 100MG (81)(c) TEUTO 0,'1 030 1 .030,00
19 50 FRA FENOBARBITAL 4% 4OMGIML 2OML UNIAO QUIMICA 3,4130 170,65
20 20006 CAp FLUOXETTNA CLOR 20MG (C1) (G) TEUTO 0,0490 980,29

21 5000 cAP GABAPENTINA 300MG (C1) (G) pRATt DONADUZZT 0,3980 t.ggO,OO

22

23

HALOPERTDOL lMG (C1)DU

HALOPERTDOL sMG (Cí) DU

24 lOO AM HALOPERIDOL DEC 7O,52MG/ML ,IML UNIAO QUIMICA 1O,72gO 1.072,gO

25

26

2?

28

FRA HALOPERIDOL 2MG/ML 2OML GTS 89,04

í.080,00

716,00

11280^00

CO LEVODOPA 25OMG + CARBIDOPA

cAP NORTR|PT|L|NA 25MG (Cr)(G)

-

co oxcARBMEPtNA 300MG (Cí )

2e 15000 co RISPERIDoNA 1MG (C1) DU UNTAO QU|M|CA O,2g7O 4.455,00

30 10010 co SERTRALTNA 50MG (C1)(G) AUROBTNDO 0,2160 2.162,16

31 10000 cAp TRAMADOL CLOR 50MG (A2) (G) TEUTO 0,1260 1.260,00

32 10000 cAP ACIDO VALPROICO 250MG (C1) BIOLAB-SANUS 0,2660 2.660,00

2OO FRA VALPROATO DE SODIO 25OMG/5ML 632,80

7.420,0010000 co ACtDo vALpROtCO 500MG (C1)
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oRÇAMENTO N" 6081

(ã

Í,ONTANI€D
farmacêutica

PONTAMED FARMACÊUÍCA LTDA
. RUAFRANCO GRILO

cEP:84045.320 PONTAGROSSA

Insc. Estaduôl: 901.80579-29

Iva

DATA 2í103/20í6

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU

CIDADE CANDIDO DE ABREU

A/C

FONE (43\3476-1222 FAX (43\3476-1222

ITEM QTDE i UND PRODUTO

OBSERVACOES

VALIDADE DA PROPOSTA 20 DIAS
TABELA 02 MEDICAMENTOS

Frete -> 01 - FRETE POR CONTA DA PONTAMED

FABRICANTE P. UNITi P. TOTAL

R$ 91.990,99TOTAL DO ORÇAMENTO:

ATEND: REGIÃO OESTE

SETOR: SETOR 03 PR - SUDOESTE
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Ne QTD UNIDADE PRODUTO RS UND BPs RS TOTAL
2.000 Erasco Acebrofilina 25 mg/5 mL - frasco com l20ml + copo de medida RS 2,39 Rs 4.788,20

2 2.000 Frasco Acebrofilina 50 mg/5 mL - frasco com l20ml + copo de medida RS 3,19 RS 6.378,80
J 500 frascos Acetato de Retinol (Vitamina A) . 50.000 U.l. Colecalciferol (Vitamina D 3) tO.OOO U.l. - ZOmt RS 10,53 Rs 5.267,15
4 500 Comprimido Aciclovir 200mg Comprimido nS o,1o Rs 47,85
5 50.000 Comprimido Acido Acetilsalicílico l00mg Comprimido RS o,02 Rs 935,00
6 20.000 Comprimido Acido Acetilsalicílico 500mg Comprimido RS 0,04 Rs 780,00
7 10.000 Comprimido Acido Folico 5 mg Comprimido RS o,o2 Rs 236,00
8 300 Comprimido Acido Folinico l5 mg Comprimido Rs 0,00
9 1.000 Frasco Albendazol 40 mg/ml solução oral - frasco com lOml RS 0,96 Rs s64,00
0 1.000 Comprimido Albendazol 400 mg Comprimido RS O,4A Rs 39s,20

800 Comprimido Alendronato de Sodio 70mg Comprimido RS o,34 R5273,44
2 20.000 Comprimido Alopurinol 300 mg Comprimido RS o,1o Rs 1.976,00
J 60.000 Comprimido Aminofilina 100 mg Comprimido R5 0,o4 Rs 2.226,00
4 10.000 Comprimido Amoxicilina 500 mg Cápsula RS 0,09 R$ 942,00
5 500 Frasco Arnoxilina 50 mglml, pó p/ suspensão oral, com 150m1 frasco * copo meclidá Rs 3,06 Rs 1.530,70
6 8.00c Comprimido Ampicilina 500mg Comprimido RS 0,13 Rs 1.068,00
7 500 Frasco Ampicilina 50ml/ml - frasco com 60ml + copo de medida RS 2,07 Rs 1.033,75
8 50.000 Comprimido Atenolol 50 mg Comprimido RS o,25 Rs 12.650,00

t9 400 Frasco Azitromicina 4Omg/ml , suspensão oral com diluente e seringa dosadora - Frasco RS 2,25 Rs 901,20
20 3.000 Comprimido Azitromicina 500 mg comprimido RS 0,33 Rs 979,80
21 15.000 Comprimido Baclofeno 1Omg Comprimido RS o,1o Rs 1.477,5C
22 l0 Frasco Beclometasona 25Omcg/dose, aerossol oral com espaçador - frasco RS 33,68 Rs 336,8C
23 600 Tubos Benzoilmetronidazol 250 mg/49+ nistatina 100.000 U.l./4g+ cloreto de benzaliônio 5 mgl4g, Creme

vaginal: bisnaga 40 g c/ l0 aplicadores RS 9,49 RS 5.694,0C
24 50.000 Comprimido Besilato Anlodipino 5mg Comprimido RS o,o2 RS 1.030,0c
25 3.000 Comprimido Brometo de piridostigmina 60 mg RS o,4L R5 7.228,2C
26 1000 frasco Bromidrato de fenoterol 5mg/ml - frasco 20ml RS L,lL Rs 1.706,4C
27 500 Frasco Bromoprida 4mg/ml - frasco 20ml RS 0,96 Rs 482,4C
28 100 frasco Budesonida 32 mcg c/ 120 doses - frasco RS 1L,48 Rs 1.148,3s
29 2.000 Frasco Butilbrometo de escopolamina - frasco 20 ml RS 2,73 Rs s.46s,4C
30 50.000 Comprimido Butilbrometo de escopolamina + dipirona l0+250mg Comprimido RS 0,2! Rs 10.59s,0C
3r 2.500 Frasco Butilbrometo de escopolamina + dipirona 6,67+333, mglml - frasco 20ml RS 2,24 Rs 5.597,75

aa



32 30.000 Comprimido Butilbrometo de escopolamina lOmg Comprimido RS o,3t- R$ 9.324,00
JJ 100.000 Comprimido Cafeína 30 mg + Carisoprodol 125 mg+ Diclofenaco sódico 50 mg + Paracetamol 300 mg Cornprimido

RS 0,13 Rs 13.180,00
34 100.000 Cornprimido Captopril 25 mg Comprimido RS o,o2 Rs 2.140,00
35 r.000 Comprimido Carbonato de Cálcio L250 mg (eq. a 500 mg de cálcio) + vitamina D 400UI - Comprimido RS o,4L Rs 406,s0
36 5.000 Comprimido Carbonato de Cálcio 1250 mg (equivalente a 500 mg de Ca++) Comprimido RS o,o7 Rs 374,00
37 5.000 Comprimido Carvedilol 12,5mg Comprimido R$ o,o8 Rs 379,00
38 5.000 Comprimido Carvedilol 25mg Comprimido RS o,L7 Rs 536,50
39 5.000 Comprimido Carvedilol 6,25mg Comprimido RS O,O5 Rs 270,00
40 500 Frasco Cefalexina 50 mglml, suspensão oral, com 60ml ou mais - frasco + copo de medidã RS 3,26 R5 1.631,70
4t 10.000 Comprimido Cefalexina 500 mg Comprimido RS 0,16 Rs 1.629,00
42 20.000 Comprimido Cetoconazol 200 mg Comprimido RS o,o9 Rs 1.792,00
43 100 Frasco Cetoconazol 2omg/g- shampoo, frasco 100 ml RS 3,52 Rs 352,31
44 20.000 Comprimido 3etoprofeno 50mg comprimido RS o,L7 Rs 3.4s8.00
45 20.000 Comprimido ilostazol 50mg comprimido RS o,24 Rs 4.828,00
46 20.000 Comprimido lilostazol l00mg comprimido RS o,42 Rs 8.432,00
47 r 5.000 Comprimido Cinarizina 25mg comprimido RS o,1o Rs 1.479,00
48 15.000 Comprimido Cinarizina 75 mg Comprimido RS o,o9 Rs 1.366,s0
49 12.000 Comprimido Ciprofloxacina 500 mg Comprimido RS o,L4 Rs 1.669,20
50 1.000 Comprimido Claritromicina 5 00mg comprimido RS 0,95 Rs 950,60
5l 3.000 drágeas loreto de potássio 600 mg drágeas RS 0,95 Rs 2.85L,80
52 500 Frasco loreto de sódio 0,9oÁ, solução nasal estéril, isento de conservantes - Frasco spruy corn SOrrt o,r.nais RS 0,58 Rs 292,00
53 2.000 Frasco loridrato Ambroxol 15 mg I 5 ml - l20ml + copo de medida RS L,!3 R5 2.255,20
54 2.000 Frasco loridrato Ambroxol 30 mg I 5 ml - l20ml + copo de medida RS t,t6 R5 2.327,20
55 5.000 Comprimido loridrato Amiodarona 200mg Comprimido RS o,25 Rs 1.233,50
56 20.000 comprimido Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg comprimido RS o,L4 Rs 2.754,00
57 1.000 Frasco Cloridrato de clobutinol 4mg/ml * succinato de doxilamina0,TSmglml, frasco com l00rnl + copo de

medida RS o,oo
58 500 Frasco cloridrato de clobutinol 48mg/ml * succinato de doxilaminagmglml, frasco com l5ml RS o,oo
59 250 Tubos Cloridrato de lidocaina 2\mglg - com tubo com 30g RS L,44 Rs 359,33
60 5.000 Comprimido Cloridrato de loperidona 2mg comprimido RS 0,1.2 Rs 580,00
6t 20.000 Comprimido Cloridrato de Metformina 850 mg Comprimido RS o,o8 Rs 1.556,00
62 5.000 Comprimido Cloridrato de metoclopramida 7 mg+ dimeticona 40 mg + pepsina SO mg co.nprimido RS 1,36 R5 6.816,00
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63 3.000 Comprimido Cloridrato de piperidolato 100 mg + Hesperidina-complexo 50 rng + Ácido ascórbico 50 mg

Comprimido RS o,4o Rs 1.206,30
64 10.000 Comprimido Cloridrato de Prometazina25ngComprimido RS 0,06 Rs 620,00
65 r 0.000 Comprimido Cloridrato de Ranitidina 150 mg Comprimido RS o,o7 Rs 650,00
66 6.000 Comprimido Cloridrato de ticlopidina 25Omg Comprimido Rs O,28 Rs 1.671-,00
67 s.000 Comprimido Cloridrato Tiamina 300 mg Comprimido Rs O,O7 Rs 327,00
68 40.000 Comprimido Complexo B comprimido RS o,o4 Rs 1.764,00
69 1.000 Frasco Complexo B xarope, frasco com l00ml ou mais + com copo medida RS L,43 Rs 1.430,70
70 r0.000 Comprimido Cumarina l5mg + Troxemrtina 90mg Comprimido RS 0,15 Rs 1.517,00
71 1.000 Frasco Dexametasona 0,5 mg/ml, elixir, frasco 100 ml RS L,24 Rs 1.238,60
72 1.000 Tubos Dexametasona lmglgcreme, 10g - bisnaga RS 0,61 Rs 60s,80
73 300 Frasco Dexametasona lmg/ml, suspensão oftálmica - frasco 5ml Rs 4,',J,4 Rs 1.240,83
74 300 Frasco Dexametasona 1mg/ml + sulfato de neomicina 5mg/ml (equivalente a 3,5 mg de base) + sulfato de

polimixina B 6000UI, suspensão oftálmica - frasco 5ml
Rs o,o0

75 2.000 Frasco Dexclorfeniram na (Maleato) O,4mglml solução oral, com 100 ml ou mais, com copo de medida RS o,8o Rs 1.591,00
76 20.000 Comprimido Dexclorfeniram na (Maleato) 2 mg Comprimido RS o,o5 Rs 1.096,00
77 5.000 Tubos Diclofenaco Dietilamônio l0 mg/g, tubo 609 - gel creme RS 2,42 Rs 12.081,50
78 800 Frasco Diclofenaco resinato I 5mg/ml - 20ml RS 1,63 Rs L.302,96
79 100.000 Comprimido Diclofenaco Sódico 50 mg Comprimido RS o,o2 Rs 2.120,00
80 10.000 Comprimido Digoxina 0,25 mg Comprimido R$ 0,04 Rs 383,00
8l 10.000 Comprimido Diosmina 450mg + hesperidina 50mg comprimido RS o,22 Rs 2.1s8,00
82 500 Frasco Dipirona Sodica 500mg/ml - frasco lOml RS 0,46 Rs 228,3s
83 20.000 Comprimido Dipirona Sódica 500 mg comprimido Rs 0,06 Rs 1.266,00
84 200 Frasco Domperidona lmg/ml, suspensão oral, frasco com l00ml + com seringa dosadora RS 5,32 Rs 1.064,36
85 15.000 Comprimido Domperidona lOmg comprimido RS o,o7 Rs 1.056,00
86 2.000 Frasco Dropropizina Xarope 1,5 mg/ml - l20ml com copo medida Rs 2,45 Rs 4.906,60
87 2.000 Frasco Dropropizina Xarope 3 mg/ml - 120 mL com copo medida RS 3,9L Rs 7.824,80
88 50.000 Comprimido Enalapril (Maleato) lOmg Comprimido RS o,o4 Rs 2.1ss,00
89 100.000 Comprimido Enalapril (Maleato) 20mg Comprimido RS o,o5 Rs s.310,00
90 100 Frasco Eritromicina (Esterato) 25mg/ml - frasco de vidro âmbar com 60 ml + copo de medida Rs 2,66 Rs 266,18
9l 2.000 Comprimido Eritromicina (Esterato) 500mg Comprimido RS o,42 Rs 845,40
92 5.000 Comprimido Espiroloctona 25mg Comprimido RS o,o8 Rs 401,50
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93 5.000 Comprimido Estradiol lmg + pps5pirenona 2mg, comprimido Rs o,oo
94 6.000 Comprimido Estrogênios Conjugados 0,3mg, comprimido RS 0,61. R5 3.663,00
95 5.000 Comprimido Finasterida 5 mg Comprimido Rs 0,27 Rs 1.063,50
96 2.000 Comprimido Fluconazol 150 mg, blister com I capsula RS 0,18 Rs 360,20
97 30.000 Comprimido Flunarizina I Omg Comprimido RS 0,04 Rs 1.326,00
98 600 Frasco Fluocinolona 0,275 mf,ml + neomicina 3,850 mg/ml + polimixina B I1.000 UI/ml + lidocaína, 20,00

mg/ml, soluÇão otolóeica - 5ml RS o,oo
99 10.000 Comprimido Furosemida 40 mg Comprimido RS o,o4 Rs 357,00
00 20.000 Comprimido Glibenclamida 5 mg Comprimido RS o,o2 Rs 464,00
0t 100.000 Comprimido Hidroclorotiazida Comp 25 mg Comprimido RS o,o2 Rs 2.060,00
02 1.000 Frasco Hidróxido de alumínio 60mg/ml, suspensão oral, com 150mL RS L,63 Rs 1.630,00
03 1.000 Frasco Ibuprofeno 50 mg/ml, suspenção oral - frasco de 20ml RS 0,83 Rs 830,00
04 30.000 Comprimido lbuprofeno 600 mg Comprimido RS 0,06 Rs 1.908,00
05 1.500 Frasco Iodeto de Potassio l0mg/ml, xarope - l00ml Rs 0,00
06 100 Frasco Ipratrópio (Brometo) 0,25mg/ml, solução para inalação - 20ml RS 0,53 R$ 53,01
07 1.000 Comprimido Isossorbida 40mg (mononitrato) - Comprimido RS o,Lo Rs 104,80
08 100 Comprirnido Ivermactina 6mg - Comprimido RS 0,28 Rs 28,34
09 500 Frasco Lactulona Xarope - frasco 120 mL RS 6,40 Rs 3.197,55

0 5,000 Cápsula Levodopa + Benserazida l00mg+25mg Cápsula Rs 0,86 RS 4.279,50
I 5.000 Cápsula Levodopa + Benserazida 200m9+5Omg Cápsula RS 0,68 Rs 3.396,00
2 1.500 Comprimido Levofloxacino 500mg comprimido RS o,7o Rs 1.048,20
3 5.000 Cartelas Levonorgestrel + Bllnil.rfiadiol 0,15+0,03mg , com27 comprimidos revestidos - Cartela RS O,OO
4 10.000 Comprimido Levotiroxina 25 mcg Comprimido RS o,1o Rs 1.006,00
5 10.000 Comprimido Levotiroxina 50 mcg Comprimido RS 0,72 Rs 1.184,00
6 10.000 Comprimido Levotiroxina 100 mcg Comprimido RS o,1o Rs 988,00

tt7 500 Frasco Lisado ácido de timo de vitelo (equivalente a 20 mg do princípio ativo de timomodulin-4 t g/5m!
xarope em frasco de 120 ml, acompanhado de copo-medida de l0 ml RS 80,56 Rs 40.280,00

ll8 1.000 Comprimido Loratadina l0mg Comprimido RS 0,04 Rs 38,80
l19 200 Frasco Loratadina lmg/ml, solução oral - l00ml frasco Rs 7,66 Rs 332,20
120 15.000 Comprimido Losartana (Potássica) 50mg Comprimido RS o,o4 Rs 556,50
121 1.500 Frasco Maleato de Bronfeniramina 0,8 mg/ml + Cloridrato de fenilefrina lmg/ml - elixir, frasco com 100 ml

Rs 6,31 Rs 9.4s8,70
122 1.500 Frasco Maleato de Bronfeniramina2 mglml + cloridrato de fenilefrina 2,5 mglml, solução oral em frasco de

vidro âmbar gotejador contendo 20 mL Rs 7,2s Rs 10.878,30
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t23 1.000 Comprimido Maleato de metilergometrina drageas 0,125g, caixa com l2 comprimidos RS 0,72 Rs 720,00
24 100 Ampola Medroxiprogesterona (Acetato) l50mg/ml , suspensão injetável - ampola Rs 9,29 Rs 928,33
25 10.000 Drágea Metenamina 120 mg + Cloreto de metiltionínio 20 mg, drageas RS o,7o R$ 7.000,00
26 30.000 Comprimido Metildopa 250 mg Comprimido RS o,LL Rs 3.195,00
27 2.000 Comprimido Metoclopramida l0 mg Comprimido RS 0,06 Rs 115,60
28 500 Frasco Metoclopramida 4 m{ml, com lOml ou mais - Frasco RS 0,46 Rs 230,55
29 r 5.000 Comprimido Metoprolol 50 mg (succinato) Comprimido R5 1,09 Rs 16.L44,50
30 600 Tubos Metronidazol l00mg/g, geléia vaginal, c/ l0 aplicadores - Bisnaga 50g RS 3,57 R5 2.747,76
31 5.000 Comprimido Metronidazol 250 mg Comprimido RS o,o7 Rs 356,50
32 200 Frasco Metronidazol 40m!ml (Benzoato) - susp. Oral, com copo medida - l00ml RS 3,57 Rs 713,92
JJ 1.500 Frasco Mickania Glomerata Sprengl (Guaco) , solução oral, com copo medida - l20ml Rs 0,00
34 s00 Tubos Miconazol §itrato) 2Ümg/gcreme dermatológico - 30g ou mais - bisnaga RS L,25 Rs 624,10
35 100 Tubos Miconazol (Nitrato) 2ümg/gcreme vaginal, com 14 aplicadores, com 80g - bisnaga RS 4,28 R5 427,93
36 20.000 Comprimido Mucato de Isometepteno 30mg + Dipirona Sódica 300mg + Cafeína Anidra 30mg - comprimido RS o,l7 Rs 3.430,00
37 2.000 Tubos Neomicina + Bacitracina pomada - tubo l0g Rs O,79 Rs 1.s70,4C
38 50.000 Comprimido Nifedipina lOmg Comprimido RS o,o4 Rs 2.160,00
39 20.000 Comprimido Nimesulide 100 mg Comprimido RS 0,05 Rs 1.052,00
40 1.000 Frasco Nimesulide S0mg/ml, suspenção oral - frasco l5 ml RS 0,85 Rs 851,60
41 60.000 Comprimido Nimodipina 30 mg Comprimido RS o,o9 Rs 5.406,00
42 100 Frasco Nistatina l00000UVml , suspensão oral, com 50 ml - frasco RS 1,68 Rs 168,20
43 1.000 Tubos Nistatina 25.000Ui/g, creme vaginal, c/ 7 aplicadores - bisnaga 609 RS 3,30 Rs 3.295,80

t44 20.000 Comprimido Nitrato de tiamina l00mg + cloridrato de piridoxina l00mg + cianocobalamina 5000mcg, comprimido
RS L,48 Rs 29.586,00

145 2.000 Comprimido Nitrofurantoina 100 mg Comprimido RS 0,15 Rs 307,20
t46 150 Ampola Noretisterona (Enantato) + Estradiol (Valerato) 5Omg+Jpg solução injetável, com seringa - ampola

RS 5,68 Rs 8s2,1s
t47 200 Cartela Noretisterona 0,35mg , cartela com 35 drágeas - cartela RS 0,77 Rs 34,58
148 100 Frasco Oleo Mineral, com l00ml - frasco R5 o,oo
149 30.000 Cápsula Omeprazol20 mg Cápsula RS o,o4 Rs 1.119,00
150 1.s00 Tubos Oxido de Zinco 200 mg + nistatina 100.000 UI, Pomada - bisnaga c/ 609 RS 4,58 Rs 6.872,85
l5t 1.000 Frasco Paracetamol 200mg/ml , solução oral - frasco l5ml RS 0,53 Rs 532,50
152 30.000 Comprimido Paracetamol 500 mg Comprimido Rs o,o3 R5 1.035,00
153 20.000 Comprimido Passiflora incarnata 260mgou mais, comprimido Rs 0,0c
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54 100 Frasco Pasta D'agua, l00g - frasco nS 2,73 R5272,69
55 100 Frasço Permatrina 50mg/ml Loção - Frasco 60ml Rs 2,02 Rs 201,79
56 100 Frasco Permetrina lOmg/ml Loção - Frasco 60ml Rs 1,1.0 Rs 110,28
57 1.000 Comprimido Pirimetamina 25mg Comprim ido RS 0,06 Rs 60,20
58 20.000 Cápsula Piroxicam 20mg Cápsula RS o,o8 Rs 1.660,00
59 500 Ovulo Policresuleno 0,09 g ovulo RS O,OO

160 500 pomada Policresuleno 0,19/g+ Cloridrato De Cinchocaina 0,01g/g, contem 30g acompaúado de l0
Aplicadores descartaveis Rs L4,26 R57.729,25

t6l 30.000 Comprimido Polivitamínico e polimineral * zinco, comprimido Rs o,oo
162 500 Frasco Prednisolona (Fosfato Sódico) 4,02mglml, equivalente a3mglml, com seringa dosadora - Frasco 60ml RS z,ot Rs 1.002,60
163 s.000 Comprimido Prednisona 20 mg Comprimido RS 0,11 Rs 545,00
164 5.000 Comprimido Prednisona 5 mg Comprimido Rs 0,06 Rs 296,00
l6s 30.000 Comprimido Propanolol 40 mg Comprimido Rs 0,02 RS 534,00
166 500 Frasco Quelato de Ferro I 5Omg/ml + ácido fólico 0,25m glml + cianocobalam ina 7 ,Smcglml, gotas - frasco

com 20ml RS O,OO
67 2.500 Tubos Retinol (vitaminaA) - 5.000UI + Colecalciferol (vitamina D) - 900 UI + Oxido de Znco - tSO rng. po. RS 2,09 Rs s.231,s0
68 10.000 Comprimido Saccharomyces boulardii - l7 liofilizado - l00g comprimido Rs 0,51 Rs s.112,00
69 2.000 Envelopes Saccharomyces boulardii 200mg - l7 liofilizado, envelope lg Rs 1,Lg Rs 2.360,60
70 500 Envelopes Sais p/ Reidratação Oral , pó para solução oral, com 27,9g - envelope RS 0,36 Rs 179,35
7l 50 Frasco Salbutamol (sulfato) l0Omcg/dose aerossol oral, cl 200 doses, c/ espaçador -Frasco Rs 4,68 RS 233,95
72 2.500 Frasco Salbutamol2m!5ml - l00ml, com copo medida RS O,9O R52.257,75
73 10.000 Comprimido Salbutamol, Sulfato 2 mg Comprimido RS 0,16 Rs 1.568,00
74 5.000 Cápsula Silybum marianum L. Gaerth. (Extrato seco) 200 mg cápsula Rs 0,00
75 30.000 Comprimido Simeticona 40mg comprimido RS o,o7 Rs 1.9s9,00
76 2.000 Frasco Simeticona 7Smg/ml - frasco 1Oml Rs 0,80 Rs 1.604,20
7',| 20.000 Comprimido Sinvastatina 20 mg Comprimido RS o,o5 Rs 980,00
78 10.000 Comprimido Sinvatatina 40 mg Comprimido RS 0,11 Rs 1.123,00
79 500 Tubos Sulfacetamida sodica 74mglg+ trolamina 21,67m/g, tubo 50g Rs 0,00
80 1.500 Comprimido Sulfadiazina 500mg Comprimido Rs O,1.4 RS 202,95
8l 500 Tubos Sulfadiazina de prata 10mg/g creme - bisnaga 30g Rs 2,80 Rs 1.398,00
82 500 Frasco Sulfametoxazol + Trimetoprima 40+8mg/ml , suspensão oral, com 100 ml, com copo medida RS L,07 Rs 536,15
83 10.000 Comprimido Sulfametoxazol + Trimetroprima 400mg+80mg Comprimido Rs O,O7 Rs 711,00

184 100 Frasco Sulfato de Gentamicina 5mg/ml, solução oftálmica - frasco 5ml Rs 0,00
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r85 5.000 Comprimido Sulfato Ferroso 40mg de Fe Il Comprimido RS o,o3 Rs 139,50
186 100 Frasco Sulfato Ferroso 2imglml de Fe II , solução oral, com 30 ml - frasco RS 0,68 Rs 67,62
187 30.000 Caixa Tiras reagentes para determinação de glicemia Roche/Accu-Chek Active 50 tiras+éG RS o,oo
t88 1.000 Comprimido Varfarina Sódica 5mg Comprimido RS o,o9 Rs e0,00
189 2.000 Frasco V tamina C 200mg/ml, gts - 20 ml; RS o,94 Rs 1.883,40
190 20.000 Comprimido V tamina C 500mg comprimido RS 0,13 Rs 2.s28,00

Rs 435.026,96

No QTD UNIDADE PRODUTO R§TOTAL
10.000 Comprimido Alprazolam lmg Comprimido RS o,o9 RS 890,00

2 10.000 Comprimido Amitriptilina 25 mg comprimido RS o,o4 R$ 397,00
J 20.000 Comprimido Biperideno 2 mg comprimido RS 0,16 R§ 3.280,00
4 2.500 Comprimido Bromazepam 3 mg comprimido RS o,o4 R§ 110,50
5 10.000 Comprimido Bupropiona, Cloridrato I 50mg comprimido RS 0,35 RS 3.452,00
6 50.000 Comprimido Carbamazepina 200 mg comprimido RS 0,08 R$ 3.945,00
7 r00 Frasco 3arbamazepina20 mg/ml - l00ml + copo de medida RS 5,84 RS s84.00
8 t0.000 Comprimido 3arbonato de Lítio 300 mg comprimido RS o,1o R$ r.00r,00
9 10.000 Comprimido italopram 20mg comprimido Rs 0,13 R$ 1.2s2,00
0 s.000 Comprimido Clomipramin a 25mg comprim ido RS 0,61 RS 3.054,00

20.000 Comprimido Clonazepan 2mg comprimido RS 0,06 R$ 1.268,00
2 500 Frasco Clonazepan 2,5mllml - 20ml - gotas Rs 1,53 RS 765,50
J 12.000 Comprimido Cloridrato de Imipramina 25 mgcomprimido RS o,77 R$ 2.054,40
4 10.000 Comprimido Cloridrato de tioridazina 100 mg Comprimido RS 0,61 RS 6.050,00
5 2.000 Comprimido Cloridrato de tioridazina 25 mg Comprimido RS 0,26 RS 527,00
6 10.000 Comprimido Cloridrato de Venlafaxina 75mg comprimido RS o,6L RS 6.094,00
7 5.000 Comprimido Clorpromazina 100 mg comprimido RS 0,16 RS 792,s0
8 5.000 Comprimido lorpromazina 25 mgcomprimido RS o,L7 R§ 838,00

l9 10.000 Comprimido loxazolam 2 mg comprimido RS o,5o RS 5.046,00
20 20.000 Comprimido Diazepam 5 mg comprimido R5 0,04 RS 848,00
2t 10.000 Comprimido Escitalopram I Omg comprimido RS o,23 RS 2.299,00
22 10.000 Comprimido Fenitoína 100 mg comprimido RS o,o8 RS 814,00
23 10.000 Comprimido Fenobarbital 100 mg comprimido RS o,o8 RS 816,00
24 50 Frasco Fenobarbital solução 40 mg/ml 20 ml Rs 2,68 R$ 133,76
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Fluoxetina 20 mg comprimido R$ r. rs4,00
Gabapentina 300mg comprimido

Haloperidol I mg comprimido RS o,1o
Haloperidol 5 mg comprimido RS o,1o
Haloperidol Decanoato 5Omg/ml RS 7,78 RS 717,74
Haloperidol 2mg/ml - 20ml - gotas RS 2,26 RS 67,67
Levodopa + Carbidopa 250 mg+25mg comprimido RS 0,22 R$ 1. t 01,50

Comprimido Levomepromazina 100 mg comprimido Rs 0,s4 R$ s.438,00
Levomepromazina 4}mglml - 20 ml - gotas RS 3.466,70
Levomeprom azina 25 mg comprimido RS 2.342,00
Nortriptilina 25mg comprimido comprimido RS 0,26 RS 513,60

na 300mg comprimido RS 0,32 R$ 6.448,00
lina 75mg cápsula RS 1,53 R$ 15.348,00

Risperidona lmg comprimido RS 0,16
Sertralina 50mg comprimido

Tramadol 50mg comprimido

Topiramato 50mg comprimido RS 1.887,00
Comprimido valproato de sódio 288mg (equivalente a250mgde ácido vatproico; cornprimido RS o,L5

Valproato de Sódio 57,624mglml (equivalente a S0mg/ml de ác. valproicol3 l00rnl
valproato de sódio 57ímg(equivalente a 500mg de ácido vatproico; cornprimido

RS 99.365,21

No QTD UNIDADE PRODUTO RSTOTAL
I 5.000 Ampola Benzilpenicilina 1.200.000 ul pó solução Injetavel, com diluente - frasco arnpola RS 8,90 R$ 44.500,00
2 5.000 Ampola Benzilpenicilina 600.000 ul pó pó solução Injetavel, com diluente - frasco a-pola Rs 2,87 R$ 14.350,00
J 2.000 Ampola Butilbrometo de escopolamina 4 mg/ml + dipirona sódica SOO mglmt, ampola 5ml RS !,54 RS 3.080,00
4 2.000 Ampola Cetoprofeno 100 mg/2ml - IM RS 7,48 R$ 2.965,80
5 2.000 Ampola Cloridrato de Metoclopramida 10 m!2ml - lM RS 0,24 R$ 478,00
6 2.000 2 Ampola ampola I (l ml) contém: cloridrato de tiamina (vitamina Bl) 100rng + 

"to.ia*to 
Ae plrla*ina

(vitamina 86) 100 mg - ampola ll (2 ml) contém: cianocobalamina (vitamina Bl2) 5.000 mcg + fssfal6
Je dexametasona 4 mg equivalente a 4,37 mgde fosfato dissódico de dexametasona - IM

RS 7,3o RS 14.608,20
7 5.000 Ampola Diclofenaco sódico 75m!3ml ampola - IM RS 0,59 RS 2.935,50

a o
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8 2.000 Ampola Dipirona sódica 500 mglml, ampola 2ml - IM RS 0,47 R$ 941,20
9 2.000 Ampola Dipropionato de Betametasona 5 mglml + Fosfato dissódico de Betametasona Z mgfrnl3mpota tút -

IM RS 2,77 RS s.s4s,00
l0 2.000 Ampola Fosfato dissódico de Dexametasona 4 mglml, ampola 2,5m1 RS 0,76 RS 1.520,60

Rs 9O.924,3O
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MuNrcíPro DE CÂNoroo DE Aeneu
Esmoo oo PauNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - ramat 209 - CEP: 84.470-000

Feita a análise sob a ótica da oportunidade e conveniência e relevância para o lnteresse

Público corroborada pela disponibilidade orçamentária atestada pela Secretaria Municipal de

Finanças, autorizo nos termos do artigo 38 da Lei 8666/93 a abertura de Procedimento Licitatório

para aquisiçâo de materiais de consumo para a Farmácia Básica e Hospital Municipal, em

atendimento as Secretarias Municipais de Saúde.

Para tanto, determino que:

1 - Seja autuado o processo correspondente, devendo respeitar o protocolo e

numeração;

2 - Ao Setor de LicitaçÕes para elaboração da minuta do instrumento

convocatório e escolha da modalidade licitatória;

3 - À Procuradoria Jurídica para análise da minuta do lnstrumento convocatório;

4 - Por fim, confecçâo do aviso de Licitação para posterior publicaçâo.

Cândido de Abreu, 01 de abril de 20í6.

JUNIOR

\E
*



PNBE'NITURA UO MUNTCÍPTO UT CÂNDIDO ON ANNEIT {' S

' ' EsrADo Do Pln'+xl t
Av. parãná, 3 - Fone: 43-3476-12?2 - www'canáidodeabreu'pr'gov'br - 84470'000

,, eqRIAB!A Ne q9z LZq-!§.

,i

:

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÂNOIOO DE

Paraná, no uso oe'Jrlai atribuições' de conformidade com o

lei federal ne 1 0.520 IZAO2'

;'i BEgotYE:.::

Art.lg.FicadesignadooservidorALLANDlEGoMoRENo
yAROTO, totado na secretaria ür.úipál áe Administr:ação, pall atuar como

Pregoeiro no, pro"ãt'o" ti"it"toriol ;Ü;F ,:?1 à mooátioade "Presáo"' sem

prejuíz-' de suas ,iiiio-'J"t iuÀtionãii' a partir desta data'

Parágrqfo único. Nas ausências e impedimentos do' Pregoeiro titular'

fica designado páià,substitui-ro " 
;;iã;; Ãúry üÃiiôÉi'úrúnroÃ DA slLvA'

membro da Equipe d'e Apoio, .o* J="1;;;i;ir'uiçá"" e prerrogativas do titular'

Art. 2s. com a finalidade de assistir.o_ Pregoeiro no_desempenho de

suas funçÕes, fica designada +Gg-g, to*poita dos servidores' AIAN

MAN.EL MTRANDA DÁ srLvA,TLre-EnsoN #iNôRo 
-xoztel e PRut-o

wlLLlAN DE GoDoY' 
lto eventual' poderão convocar

Art.'38' O Pregoeiro' ou seu substitu

outros servidores, além Oo. *á*lr* à, Equipe de Apoio' sempre quq 
'a

especificidaou téãni.à do objeto o, ã. documentação apresentada assim o exrgrr'

óáiã áuxliar na átàrii" de propostas ou documentos'

Art.,4e. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação'

,-,'."-^\.

GABINETEDoPREFEIToMUNICIPALDECANDIDODEABREU.
em 23 de dezenrbro de 2015' 

l
JosÉ M3ardRfLt Ju*'?T

PnerEtTo MuHtctPlu

SANDROVAL iOSÉ PNOEST

õL"iãt"iio Municipal de Administração

\

ABREU, Estado do

inciso lV do art. 3e da

t"L*f l:f*#ilh'



MuNrcíPro DE CÂNoroo DE Asneu
Esuoo oo PlnlNÁ

Q*v
Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos

Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - ramal 209 - CEP: &4.470-000

TERtvro oe RerÊnerucn
Objeto Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para a

Farmácia Básica e Hospital Municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de

Saúde.

Cândido de Abreu, 01 de abril de 2016.

Responsáveis pela elaboração do termo de referência:

Especificações dos Produtos de acordo com o relatório do sistema Equiplano.

Preço Máximo R$ 794.í52,09 (setecentos e noventa e quatro mil cento e cinqüenta e dois
reais e nove centavos).

Justificativa A aquisição dos produtos se faz necessário para abastecimento Oa farrnacia

Básica e Hospital Municipal, em atendimento a secretaria Municipalde saúde.

Prazo de Vigência
A partir da assinatura tendo vigência até 3111212016, sendo admitida prorrogação

de prazo desde que haja interesse da administração e seja comprovada a
vantajosidade.

Prazo de Garantia Conforme Legislação.

Adjudicação Menor preço por item.

Classificação

Orçamentária

OT.FUNDO MUNIC]PAL DE SAÚDE
003. Hospital Municipal
10.302.0701 .2048 - Hospital Municipal
2120 - 3.3.90.30.00.00 - 000 - Materialde Consumo
2130 - 3.3:90.30.00.00 - 300 - Materialde Consumo
2140 - 3.3.90.30.00.00 - 369 - Materiat de Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisâo de Assistência Médica Odontotógica
10.302.07 0'l .2042 - Hospital Mun icipat
í880 - 3.3.90.30.00.00 - 000 - Materialde Consumo
1890 - 3.3.90.30.00.00 - 300 - Materiatde Consumo

Local da Entrega Os produtos/serviços deverão ser fornecidos/prestados de acordo corn o Edital e

em conformidade com o pedido da secretaria requisitante, após solicitação e
autorização do Departamento de Compras.

PREGOEIRO
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N'ltm Dsiçáo do Produto / S€Íyiço clrdq Unid. Píoço UâíiÍno Unitfio Pr€ço Mâdmo Totd

mt

w.

'lm..1'15.17075 Ac€brdilina 25 Íng/s mL

Ac€brofilina 25 íE/5 Íú - fiasco cün '12ünl + copo de ínedda

1@.1',5.17076 AcêbrcÍilirE 50 trE/5 mL

Ac€brcfilim 50 mg/s rnl- - fr6@ m í2ünl + copo de mêdida

'lcn..1 15.17077 Ac€tato do RdirEl (Vitanim A) . so.m U.l.

2m.@ FRS

2.m,@ FRS

5@,M FRS

5m,o coMP

50.0@,@ coMP

20.m,@ coMP

10.m,@ coMP

3(D,m coMP

1.m,@ FRS

1.@0,@ coMP

m,@ coMP

20.m,@ coMP

@.m,@ coMP

10.m,@ coMP

500,@ FRS

8.@,@ COMP

5@,M FRS

50.m,m coMP

4@,@ FRS

3@,@ COMP

15.m,0 coMP

1qm FRS

6@,O TB

50.m,@ coMP

3.m,@ coMP

í.m,@ FRS

5@,@

1@.@

4,38

3,68

10,53

q10

o,@.

0,04

1,G

0,@.

0,57

3,79

7.S0,m

8.7@.@

5265,@

50,@

í.m,m

m,@

3@,@

36,m

1.@0,@

@,@

456,@

2.m,@

3.m,@

12m,@

1.895,@

1.4,@

1.215,@

7.m,@

í.1S,00

2.2§0.,@

1.50,@

3S,ú

5694,m

1.m,@

1230,@

2m,@

545,m

1.14E,@

ffi 1m.11517@

w7 1@.115.í781

ffi 1m.115.17@

Ac€taúo dê RdiÍEl (Vitanim A) . 5O.m0 U. l. Cd€alcif€rol (Mtarim D 3) ÍO@ U. t

2ünl

Aciclü,ir 20018 CoíÍprimido

Acicloir 2GrB Csrprimido.

Áci(bAcetilsalicíli@ 1&ÍE Cqrprimido

Ácido Acdilsalicíico 1úng Cdrprimido.

Ácido Acdilsdicílico seÍE CarpÍimido

Ácido Ac€tilsdicíli@ SOCng CdÍprimido.

Aciô Fdi@ 5 mg Cúnpíirido

Aciô Fdi6 5 íE CoÍnprimido

Acido Fdinico 15 mg CdÍprimicb

Acido Fdinico '15 ÍE CorÍpÍimido.

Albsdazd 40 ÍE/ml sdução trd - fr6co cün íOnl

Albff(Ed 40 rng/ml soluçáo úd - tr6co cdn l0nl
Albsdad !m trE CdÍpÍimi(b

Albs(kd rl@ mg CqlpÍinúdo

Alendmáo de Sodio TOrE CdrpÍimj6

AlsútrEto de Sodio 7On9 CúrpÍimiô

Alogriml 3@ rE CcÍnpíimiô

Aloprind 3@ tr€ Csnprimido

AÍnirdilim 1@ rng CcÍprimido

Amincfilina 1@ íE CaÍpriddo

ArncicilirE 5m ÍrE Cápsula

AÍDaci lina 5@ rE Cápsulâ

AÍnodlimS0r§/ml

Amilim 50 mg/ml, po C st§p$são sal, coÍn 1 50ínl tr66 + copD mÍdâ
AÍÍprcilina 5&rB Cqrpririô
Arqrci lina 5@rnS Ccrprimido

furpcilina SOnUnd - tâsco cqn 60nl + c.po de Ínêdida

Ar$Ícilina SOnUml - fõco cdn 6ünl + copo ê rnêdi&

AtsEid SOrng Cffiprimi&

AtsEld 50rB CdrFÍimiô

Azitrmicina 4&rE/ml

AzitroÍnicim 4&ng/ml , sGpêrsão oÍâl csn di[sle e sirga ús&a - Frâsco

Azitrmicina 5@ rÍE ccÍpÍimi&

Azitrmicina 5@ ÍrB cqrprimiô

BeloÍeno lerE CcÍprimido

BalofsElOrB Cdrprimió

B*lsrEt6m 2sorEg/dGe

B6lonêtàsm 25oÍncg/dose, aqcsd tral cdn êspâç&r - fõco
BenzcilÍnêf qü@d 250 Ír€/49

B€Ízdlmatrmi@d 250 trE/49 + nisteina 1m.m U.l./4g + dado (bbêrzdcônio s
m9/49, CÍdTE \€ginal: lisrea/O g cí 10 +tic€doí€s

B6iláo Anlodifim síng Ccnprimió

B6iláo Anlodipm sírE Cqnpíimido

BÍoíndo dê priósügnim 60 ÍE
BroÍrsto ê prridGtigminâ 60 mg

Brqni(láo de fffotsd smghl - fasco 20nt

Broíniúdo ê Íêrddd síÍg/ml - fasco lünl
Broroprida 4íÍE/ml - fr6co 2üni

Bronopriê 4mgh - fr 6@ 2ünl

0@ 1@115.171@. Budsssida32 mg c./ 120ús6

O,B

1,@.

o*
m10

1m.11517083

1@.115.17B/,

@11 1@.115.Í765

@12 1m.1í51706

@í3 1@.115.17@7

@14 1@.115.17m

@t5 1m.11517@

m16 1m.11517090

@17 roo.rrs.rzóar

ú18 1@115j7w2

010

0,05

0.12

o,, 1m.1't5170S

0@ ím.11517@4

w1 1m.115.17ffi

w. 100.í15170s

M 1ú.115.17@7

w4 1m.115.í78

w25 1@.115.170S

M 1@.115.171m

w7 ím11517'101

0,16

2,43

o,14

2,U

0,75

010

33,68

9,49

0@

0,41

zn

í,@

11,4

Emitió po': GIAUCIA BEATRIZ FLORIANO, na lersâo: 5514c

FRS
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No ltsÍr Dê8cÍiç& do Prcduto / Soryiço Qtde. Unid. PÍ€ço ilAiÍno Unlttio Pr.9o ll&irno Totd

0@

mo

m1

@2

rc

mr

@5

0G6

o*,
@

G9

@r0

@4'l

w2

@43

w4

@45

m46

G,

m50

1@.115171@

1@115.171M

1@.115.17106

í@.1'15.1716

1@.115.17107

ím.1í5171G

1@.'t1517í@

1@115.17't10

1ü.115.17111

1@j'15.17112

'tm..115.17113

1@.115.17114

1m.11517í'15

1m.1í517116

1@.115.17117

'l@.'t15'í7'118

1@.115.17119

1@.í t5.17120

Bnd8sdida 32 rEg d í20dc6 - frs@
Búilbsn€to do escopdaúm

BúilbrqÍÉo dê 6c@amirE - fM 20 Íú

BúlbrffiÉo dê êcopdsÍirE + dFirma íOi&ng
Búilbdnelo ê €scopdãirE + difirúa íOi25On9 CoÍÍprirido

Búiltrqn€to dê escopdãnina + difirma 6,67+333,4ÍElml - ftGco m
ButilbíoírEto dê escopdírina + dfirma 6,6-l+3SS,4ÍrE/ml - f6co 20nl

2M,M FRS

50.m,@ coMP

25@,M FRS

30.@,@ coMP

rm.@,@ coMP

10.m,m coMP

1.@,m coMP

s.m,m coMP

5m,m coMP

s.m,o coMP

5.@,@ COMP

5@,m FRS

10m,@ coMP

20.0@,@ coMP

1m,@ FRS

20.@,@ coMP

20.@0,@ coMP

20.m,@ coMP

15@,@ COMP

í5m,qc coMP

12m,00 coMP

1.m,m coMP

30@,@ DRG

5d),@ FRS

2@,m FRS

2m,@ FRS

5m.o coMP

2,73

0,39

4,27

0,G

o,41

o,ü

3,26

0,í6

0,11

q52

o,24

o,24

1,97

qí6

0,58

1,37

5.460,@

19.5@,@

í0675,m

10.m,@

13.@,m

3.m,0

410,@

350,@

6m,@

850,@

450,@

1.630,@

1.6@,@

2.M,@

352,@

4.m,m

4.m,@

21.ffi,@

Lm,@

2.560,@

1.@,m

m,m

2.850,@

a,@

3.520,m

2.7Q,@

1.5@,@

1eÍB

Búilbfiiáo ê 6c@ãnina 'tO'ÍE CdÍprimió
Cd6,m3Oí€ + Cíisoprodol 1251|9 + 9;d69,Esód@50tr€ + Pí*
Cafeím 3O ng + çgisopÍodd í25 mg + DiclcíerEo sódico 50 rng + püe€t nol 3(D
mg CffipriÍÍido

Captopril 25 nU

CaÉopril 25 íE CqÍpÍimió

Crb6Elode Cácio '1.250 Íng

Crbonáode Cádo 1.250 rE (€q. a 5@ rB (bcâcio) + ütãÍirE D 4OOU|-
CsrpÍimido

CabqÊode Gádo 1250m9 (€qü\€ltrIb am mg c,eCe++)

CíbqBo dê Cálcio 1250 mg (equi\€lsia a S@ ÍrE de Ca++) CqnpÍirTió

Car\êdild 12,5ín9

Cíwdild íZÍng CqÍpíimiô

Cí\edld 25rng

Ca\êdilol 25ÍrE Coírprimido

CãÉdild 6,25ÍÍB

CaEd ld 6,25Í§ Cdnprimido

CefalodrE 50 rng/ml

CddâirE50Írp/ml, srlspmsbsal, cdn60nlil mais - tr6@+ c@dêmêdi&
CefalsiÉ5mrB

C€falsirE 5@ rE CoíÍpíimiô

CetmüEd&mg
C€l6dEd 2m mg CqnpÍimido

Cetoconuol 20ng/g - slsnpoo, fãco 1@ rÍi

CdGoíEd 20ng/g - slsÍp6, fasco -1@ ÍI
CdopÍoÍerpSOng

C€toproúeno sOÍE coíÍpÍimió

Cilctud sOÍE

CilGEd SOrE cqÍpíimiô

Cilostazol lmnE

CilcEd lGrE cüÍpÍiriô
1@.11.5.17121 CirÊizina 25rng

CiEizina 25rng coíÍprimiô

1@.115j712. CinãiziE75ÍE

CiEizina 75 rg CcÍrpÍimido

1@.115.171z3 CiprcnoainaS@mg

Ciprcflo€cina 5@ Íng Coryrimido

1@.'115.17124 ClafudÍÍcina sGru

Claif qnicina 50018 cqÍprimido

1@.115.17125 Clordoêpdássio 6@rE

Clúebêpdôsio 6mmg úá96
1@.1 1 5.'17 1â C lcêb ê sódio 0,9/6, soltjç& nasd estéÍil, issto de cqlsstãtes

Cloídode s&to0,9Á, sdrjção rEd êst&it, isstodacmssst6 - Fr6cospraycoín
Sqnl o.t mais

1@.115.17127 CloriüAoAmbíool 15ÍrE /sml- l20nl + copoderEtda

CloriúáoAnúrool 15íB /5ml - í2ünl + c@ctêm€d(b

1@.115j7128 ClúiúatoArÍÉrod 30ÍÍE /sml- ítu + copodem€dda

ClüiúdoAmbíod 30rÍE /5ml- 120nt + copoêmêcÍda

1@.115.171ê CldiüdoArniodarma2@rE

C lqiúáo Anio(hoÍE 2úÍE CaÍf iÍÍiô

q36

o,13

o17

0,@

o,12

o.17

0,95

0.95

m53

mal

1,76

EmitiôpoÍ: GLAUClq BEATRIZ FLORIANO, rE \êrsà: SSí4c

0,30

@4t2o1614:17:31
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No ltêín D6êÍição do Produto / Sevíco Otde Unld. PÍrço lf &imo Unitfio Proço tlá.iÍm Totd
m56 1@.115.17130

m5-/ 1@.11517133

fiEA 1ú1151713/.

m59 1@.'t1517135

060 't@.í15.í7íS

m1 1@115j7137

Clüiüdo de ciclobaEerina sÍng

Cliliódo dÊ cicloberz+Íim sírE Erprimiô

Cldiúâo de li(bcdna 2OrE/g - cm ióo cqn 309

Cltridáo (b lidocairE 2OÍE/g - m tJbo coín 3Q

Clori(láo ds loperi(bE âÍE

Clqiüáo de lopêÍidtrE ?ÍE cqÍpÍirrdo

Cltriüato dê Mêtínmina 850 ÍÍE

Cldidáo dê MdíormiÍE 850 rE Ccrprimiô

Claiôáo(b m6t6lop.mida 7 trE

Clúiústo de mêt@loprãÍ& 7 re + dmeai@ 40 mg + pepsiE 50 mg qrprimiô
Cltriúdo ds Eiperid6to í@ mg

Cloiúeo de dpsidddo 1@ nB + Hêsporidin+cüÍgoo 50 nE + y',ciô ascórtico 50
rns

C lúicl€to dê PÍcnoaairE 2*rE

Cltriôâo ê Prqn€tzim 25írE CmFrimido

Clüiddo da Râiüdm'150 íB
Clúiúâoê Rãitidnâ 150 rE CcíÍprimiô

Cliliúâo de ücloÍidim 250ru

Cloriciâto dô üclofidrE 25OrE CúÍpriÍraô

Cl6iôáoTiâÍirE m í€
C lúiúdo Ti*nim 3@ rng CdrpÍimiô

CoÍrplmB

CqndmBccrprimiô

CdqCm B )aope, fÍasco cqn 1m o.l màs + ccÍn ceo ÍTEdda

Cqrploo B )6çe, Ír*co cqr íOnl ot Ínais + cqn copo npddâ

Crrnãim lsrng + Tro€Írdir€ g&ng

Cffiim 1ÍrB + Trffirúnagong CdÍpririô
DffinêEdla0,5 rEh,6liriÍ, frõ@ ím ml

Dffinetasma q5 ÍrE/ml, dirr, fr6co 1@ í{
De€músqla 1ÍE/g crsne, 109 - tisrqa
D€,qnêt6m 1ÍE& creÍne, 'lQ - tisrEEa

Dsdndasüla 1rÍE/ml, swpersáodálmica- fr6cofil
Doând6dE 1rÍE/iml, srEpssàcnáric€ - fãco5ÍrI
DsÍEtâsffi lÍrElml

Dffirtdâsffi lmg/ml + sdído (b rEnicim smg/ÍÍt (eqüdfis a 3,5 rB & bâse) +
sdíato &
pdiminna B mul, srspêrsão cfrámics - f8m sÍnt

Dêrc|úbnirsnina (Mdedo) o,4Íng,tnlsd'!áoad, cqn 1@ÍÍ{ o mds,

DsalútsÍirenirE (Mdeô) 0,4íE/d sâçtu üd, cqn 1@ ÍÍ or nEis, cdn copo dê
rnedda

Oêrcltrfffiranina (Mdeto) 2 trE

Doc,Cf€niÍãnina (Mde€to) 2 rE CdrfÍimido

Didoímeo DiêtilínóÍio í0 m9/9, tr-ôo@g - gd síÍE
DiclofsEco Didilanfio 10 nE/g, tLôo6Q - gd cIsne

DiddsEo S(rlco50 rE

Oicldflaco Sódco 50 rÍE CdÍprimido

Digo'ina 0,25Íng

Digorim 0,25 íE CdrpÍimiô

D iGmina 45OrB + hspeÍidim 5On9

Di6mina 45OÍE + tEpüidna 50€ cqÍpÍimió

DiÊrlla Sodca süng/rí - Írasco10nl

Diprrfia Sodicâ sGrE/ml - f6co 1m
DiÉiÍúla §odica 5@ írE

Difirm Sódica 5m rÍE cqrpíimido

Dqrporidona lrE/ml, srspúÉáotrd, tr6cocan iqH
Dfip€Íi(bE ímg/inl, scporsb üd, fr6co cdn íúnl + cdn striÍE a dos*ra
Dmperi(br lOrB

Odrpêridona lOng cdrpíiriô

20.m,m coMP

250,@ TB

s.m,m coMP

20.m,m coMP

s.m,@ coMP

em,@ coMP

10m,m coMP

íom,m coMP

6.@,m coMP

5@,@ COMP

40.m,@ coMP

1.mo.m FRS

'10.@,0

í.m,@

t.m,@

3ú,@ FRS

3@,@ FRS

2.m,@ FRS

20.0@,@ coMP

s.m,q) TB

1@.m,@ coMP

10m,m coMP

íomo,m coMP

5@,@ FRS

20.m,@ coMP

2@,@ FRS

15.m.m coMP

0,16

'1,70

32m,(D

425,@

6@,@

í.rm,@

â8@,@

í.2@,@

7@,@

7@@

í.6ú,@

550,@

í.6@,@

1.€0,m

í.7m,@

12m,@

630,@

r.614@

3.156,O

2.m,@

1.m,@

í6.2@,@

2m,@

30,@

3/m,@

6,@

1.rm,@

1.64,@

't.60,@

0,12

q07

1,S

0,40

o,o7

o,o7

0,28

m

@l

o*
m

ffi7

ffi

0@

m70

@71

ú72

@73

1@.11517138

í@.í15.í7139

'tm..115.'t714

1@.115.',t7'.t4'l

1@.115.17142

1m.115.1712l3

1ú.115.1714

1@.115.'17145

1@315.17146

1@115j7147

ím.115171€

1m.1't517149

1@.115 t7150

ím.115.17151

1@.115.1V4

1m.11517153

1@.115.171sr'

í@.115'Í7í55

1@.'115.17í56

1@.',t15.17157

1@.1í5.17158

0,í1

004

í,/l3

o,17

1,8

0,63TB

e.

@76

5,38

1q52

í,10

005

3,24

0,4.

OG

o,ol

5,32

0.07

ún

@79

0,34

0.57

m8o

m1

@

Emitiô poÍ: GIAUC lA BEATR lZ FLORlAl.lO, nâ !ssá): 5514 c 6l04f2§1614:17:31
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No hm DêscÍição do PÍoduto, S6Ívi@ Qtde. Unld. Pí€ço ilAiÍno Unlttio PÍ6ço il&iÍm Totd

m

W7

@

rc
qm

m1

ffi4

ffi

q)99

ím.115.17159

1@.'t15.17't@

1@.115.17161

1@.115.171e2.

'l@.í15í7163

1@.115.171il

1m.11517í65

't@.115.17167

1m.1'15.17168

1@.115.171@

1m.r15í7í70

1@.115.17172

'tm..115.17173

1@.115.'t7174

1@.115.17175

1@.115.17176

1@j15.171n

't@.11517178

ím.11517179

1mí15.17ím

Droprofizina Xdope 1,5 rU/mL - 12ünl cün copo Íned&

Dropropzina Xrope í,5 rÍE/mL - l20nl cqn c@ rned(la

DropropziÍE Xrope 3 íE/Írd- - 120 mL cün copo rEtdâ
Droprofizinâ XaÇo 3 trE/rÍt - í2O mL cqn copo meddâ

Enderil (Mdedo) lOrB

Ena{eíil (Mal€do) lOrB Csrprimido

Enaleril (Mdeto) 2üÍE

ErEl+ril (Mdê€to) 2OÍB Cqnprimido

Eritrffiilcina (Estsáo) 25íÍB/Ínl

Eritrmicim ( Estaâo) 25ÍÍg/ÍÍ{ - frsco ê üúo fu m 60 ml + copo cb mjida
Erümicim(Es!íeo) súng

EÍifdÍicirE (Esbrdo) SmrE Cünprimido

EsFÍroloclüla 25íng

EspirolodüE 25írE Cqrprimió

Esúog&iG Caiugadc 0,318

Esf og&,G Ctr!rJgdG 0,3n9, cüÍpÍimiô

Fi6Eida5trE

FiEttri&5trE CaÍprirúô

FlucsEd 150m9, blisEr cm l cesrila

Flrcmad 150 rÍ8, Uisttr cdn 1 csda
F[ndiziml0ÍE

FlwlâÍizina l Ong Cqrprimido

Fucmida40mg

Fúcsnida 40 rE Cúrfrimi<lo

Glibênclanida 5 mg

GliberElanida 5 rng CdÍprimido

Hidcltrdizida CüÍp25 rÍE

Hiúoclddiaida Cmp 25 rE Csrprimido

H i&óxiô ê almínio 60rE/rnL

Hiúoió êalunírio6üÍE/ÍÍi- s6p€Í§&aal, m lSOnL

lh.prcfeíp 50 ÍÍE/ml

lh-prcfm50 íng/ml, suspeÍç&úd - frasco de2onl

lh4ídm6@í€
lh"prcísE 6@ rno Cqrprimido

loddo ê Pd6sio'l0rE/íri, )sopê - 1m
lod€to & Potãsio lor€/d, )qÇe - 1úd
lpíâ4Ío ( BÍoÍnoto) 0,25Íng/ml , sduçá püa indação - 20nl

lprârópro (BrüÍdo) 0,25íÍE/ml , sduçe púa irdqà - 2ünt

lsGsütida.lOÍB (índuitralo]

lscsüti(b4&ng (Ílmitrdo) - Cdnprimido

2.m,m FRS

2M,@ FRS

50.m,@ coMP

1@.0m,@ coMP

1@,@ FRS

2@,(I) COMP

s.m,m coMP

ôm,@ coMP

sm,m coMP

2.m,@ coMP

30.m,@ coMP

10.m,@ coMP

20.m0,00 coMP

r@.m,@ coMP

1.0@,@ FRS

1.@,@ FRS

30.@,@ coMP

í.5@,@ FRS

1O,@ FRS

í.m,@ coMP

í@,m coMP

5@,m FRS

5m,m cPS

5.m,m cPs

í.5@,@ COMP

5m,@ coMP

íom,m coMP

10.m,@ coMP

10m,@ coMP

245

4,â

0,04

q6

3,50

0,59

qí4

0,61

034

0.30

0,8

1.8

q6

0,17

031

6,40

qs

0,68

0,70

0,25

4.m,m

a5&,@

2m,@

ô.@m

@,@

í.180,@

7m,@

3.660,@

1,6@,00

6@,O

1.m,@

rm,@

6m,@

1.m,m

1.@0,@

í.@,@

2M,@

4.050,@

@,m

170@

31,m

3.2@,@

4.3@,0

3.,m,0

r.mà,m

4050,@

2m,@

25@,m

1.m,m

0,6

0,04

0,01

1,63

270

q€

o,

01@

0í10

01u

0'16

LârctiÍodrla 50 rncg CanpÍimido

0111 100.'115.í7í89 LodirodnalOrÍEg

1@.'115.17181 lsretim6íng
lsmdim6ÍrE - CqÍpíiriô

1@.115171@ ttrlrlúE Xãope- fr6o l20 mL

lãtulonâ )eope - ftEco í20 mL

1@.115.17183 Lsodopa + B€rseíeida lúrE+ãng
Le\êÔpâ + BoÍBúuida lBng+25íIE Cáp6Lda

'l@..'115.17 1U La.dopa + B€írssuida 2úr§+50Íp
Lâádopa + BsEüzi& 2úIE +sOrE Cáps'la

1m.1'1517185 Ladlocim 5&ÍE

Lârcfl o@im 50ng coírprimido

1m. 1 15. 1 71 6 Leffcgêstrd + Etiril6raf d 0,í5i0,O3ÍIE

Lffig€std + Etinilêstrâdid 0,15iq00íÍE , cdn 21 csnprimiôe rs€stidos - CrEa
1@.115.17187 LsdiÍoim25mcg

Ladiroina 25 ÍÍEg Cmprimido

1@.115.1718 Le\diroana50írg

0,81

o,2

Emticb pq: GLAU C r{ BEATRIZ FLORIANO, na \êrsb: 5514 c

0,10

úlO4f2D'161417:31
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Págirta5

Proc€âso 1íOiDí6

N'ltm Dslcão do Produto / Sl*viço Cüde Unld. PÍ€ço Mffm Unlttio Pr.ço tládnlo Totd

0112 1@. t'í5.í7190

0'113 1@.11517191

u14 1@.115.17192.

0115 í@.115.17íS

0í16 1@.115.17194

0'117 1m.11517195

0íí8 1m.115.171$

Ledirolina 1@ ÍrEg Cdnprirüdo

Usaô ácido de tiÍÍE ê úêlo I g/5ínl

Usá ácido dê üÍÍD dâ ütôlo (eq ú\elü[e a 20 ÍrB do priíEílio di\o ô üÍrsnoôlina) 1

g/sínl, )€rope €ín fasco de '120 ml, eqrpãh& ô copenEl& ê '10 ri
LtrdaÍnâ íOng

LsádiEíOrE CqÍprirÍÍô

Ltrádina 1mg/ml, sdçbad - íGnl

LtrâdÍE 1Íng/rl, sd'4&cÍá - lúnlfasco
L6aEra(Pot&sica) sOÍE

Lo6ãtârE (Potássicê) Sqng Caçrimido

Mdê€ro ê BÍontuÍirmina 0,E ÍÍEh + Claióato ê ftdl*im ímg/ml

Mal€€to dê BÍclbnirilina qA mg/ml + Clüiüdo ê turil€frina líErtnl - dixjr, f6@
caÍn 1@ r{
Md€dodâ BrorúúiríúE 2 Íng/ÍÍ{ + dqiüeo(bfrrÍl*ina?S ÍrE/m

Md€do ê BÍoítuirãÍirE 2 [E/Írd + dqiüáo de ftniletina 2,S ÍÍE/mt, sduçá úd
eín t6m (b üúo ffiú gd€i*í cdúondo ã mL

Maledodê rEtilrgfitêt ina ôe6 0,1259

Mdêdoê trÉilsgdrEfiÉúeG qí259, c€i)€ can 12 cdnpíimido§

M eüc'itrog6tsala (Ácdáo) I SOnS/rÍ

M€úoriprog€sttrma (Á.dáo) l50rB/ÍrÍ , scpÜlsb iridá€l - sÍpda
MdglíniE l2O ÍrE + Clü€lo ê mêtiltimírio 20 rE,

Metffi im í20 rE + C lreto de m€ii ltifi ínio 20 trE, ctagffi
M€tilópa 250 rE

M€til@250rs Cflpririô
MdodopÍaÍÍú 10 íE
MáoclopraÍÍda l0 mg CompÍiriô

M€telopÍmida 4 rE/rü, m 'lh ql mds

MdodÇÍaÍÍê4rph, cqn lh qJniais - Frasco

Mdogdd 50 nE (succináo)

Mdoprdd 50 ÍÍE ($rcirdo) CcÍÍpÍimido

M€trri(Ed íC&ÍE/g , geléiaqiÍd, cJ í0âdicdrês - BisrEgaSOg

MstÍdidzd íoOÍE/g , gêlóia Egiíd, c/.t0dic*r6 - Bisrqâ SOg

Mêtrmi(kd 250rlg

M*midad 250 ÍÍE Cúrf imido

M€trmi@d 4OÍE/ml (BerEodo) - srisp oÍat, cdn copo ÍÍÉdda - 1ünl
Márfii(Ed 4&ÍE/ni (BeÍzodo) - srsp. Od, cín cÇo mêdü - ímÍÍi

Miclglia Glan*da Strengl (Gr.m), sd'{.ão üal, caíÍl copo Ínêdda - .l

M iclqia Glanqáa SprdE l (Gueo), sdução úd, cqn cqo ÍEtda - ím
Micorzd (Nitráo) 2OrE/g ffsÍEdímdógico- e oJmds - tisnaga

MicúEd (NitÍáo) 2OÍElg cÍsrE dsrmáológico - 3og ou Ínais - tisrqâ
MicúEd (Nitráo) 2qrE/g crsne qiÍrd, cqn 14 dicâ(be§, cün e
MicoÍEd (Nitrdo) 20ng/g crê,rEqirâ|, cdn i4dica&6s, cdn&g - tisrqa
Mrrcáo de lsonáêÉíp 3OÍE + Difironâ SódcamÍE + CabínaAniúa 3

Mrcáo ê lsdÍráêÉ*E 30rg + p;61mâ Sódica 30ng + Cabína ArÍôa 3OrE

NmiciE + BeitÍ*ina pqÍtada - tróo iog

Nsnicim + Bait eim pqn*- h.ôo íQ
NifalprE íOrE

Nifedipina 1OÍE CqÍpíimiô

NiíEsrlido 1@ Írp

Nim6dide 1@ ÍÍE Carprimió

Nim€§uli& SorErtnl, sGpsÍç&úâl - fsco 15 íd

NiÍrEsrliêsolulml, s6pcÍç& üd - ftasco í5 rÍi

NiÍnodÊna0ÍrE

NirnodiÉrna 30 mg Coírprimido

Nistatina ílmuyrÍ, suspeíEão ad, ccÍn 50 Írt

Nistâtina lmuürnl , srspmsáocd, Çorn50rÍil - frasco

Nistáina25.mui/9, c.€írE qind, c./ 7êdicdÍes - bisrEga@g

Nistáim25mJil9, qsrE\Êgird, c/7 dic*Í6 - tisr4a6e

sm,m FRS

í.m,@ coMP

2CD,@ FRS

15m,0c coMP

1.5@,m FRS

í.5@,@ FRS

1.m,@ coMP

í@,@ AI\'P

í0.m,@ DRG

s.0@,@ coMP

2@,m coMP

5@,q) FRS

í5.m,@ coMP

6@,@

5m.@

2m,o FRS

í.5m,@ FRS

5@,@ TB

í@,O TB

20.m,o coMP

2.m,@ TB

50.m,@ coMP

20.m,@ coMP

1.M,@ FRS

60.m,m coMP

í@0 FRS

1.m,@ TB

m,56

q(E

í,66

0,or

6,3í

7,%

1,G

q68

o,ot

2S

488

0,6

0,6

2,10

4í0

4.N,@

s0,@

$em

m,@

9.165,@

106/5,m

7â,@

975,@

7.0@,@

3.il),m

\n,@

285,@

1ôm,@

228@

350,@

írc,m

3705,m

ru,@

488,@

3@,@

2.m,m

3.@,@

1.m,m

910@

7.n,@

2í0,@

4t@.@

o.,,o
1@.115.17197

1@.115.17íS

0,72

9,75

0,70

0,1í

0,6

05/

0129q,
0Í31

ole.

01u

0135

0rs

0137

0í38

0121 1@.Í15.17199

o12. 1m.115172@

01 1@.115j7$1

0124 'tm,.115172@

01â

0126

ün

01â

1m.Í15.í72G

1@.11s.firu

1@.1í5.17206

1m.Í15.17ffi

1ú.1',t517n7

Í@.1151726

1@.115.172@

1@1',15.172',10

1@.115.17211

1@.115.17212

1@.'115.'r7213

'l@..115.17214

'tcf..115.17215

1@.115.172't6

2,47

1,8

0,17

1,m

0,9Í

o,12

Enitió pc: GIÂUCIA BEATRIZ FLORIANO, na râsáo: 55í4 c Gn4t29161417:31
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Pfuina6

ProcÉso íí(y2016

No lt€ín D6cÍiç& do ftoduto , Seviço cltde. unld. Pr€ço ilôdíno UnitÍio Prsço ii&iÍm Totd
013S 1új15j7217 NitÍdo de tiãnina 1úng + cldüato de piridoana lGng + ciaEobd

Nitrsto de üanina í&IE + clsiüáo & dri&irE'l úÍE + ciãEóâlanina ffincg,
20.m,m coMP 1,48

0,6

0,í0

14,â

279

4,44

468

1,04

29.60,m

ôe/0,@

530,@

í.20,@

304,O

m,@

í40,@

60,o

2m,@

7.r30,@

l.s,@

7@,@

3«,,m

6@,@

ôm,@

4.§,@

7.@,@

ã5,@

zu,@

2@,@

1.S,@

2.rm,@

1@.115.'t7219

1ú.115.17220

1ú.115.1721

1@.115.172.

1új15.1723

1@.115.1724

1@.1't5.'1725

1@115.1727

1@.115.17

1új15.172)

1@.115.172§

1@.115j72i1

'tm..11517zlB

1@.11517A5

1@.115172f6

1@.115j787

't@'.11517?38

1@1',ts17240

1@.115.17241

'lm.115.17242

1@.115.17243

1@.115.1724

1@.115.17245

cffipÍimiô

1@.115.1721A NitrcfrrfltciE 1@íE

Salhrtarnol zÍEl5rnl - íGnl, cqn c@ mêdié

1@j15j7246 SdhrãÍd, Sr.díáo2rB

Sdtutãnd, SulÍáo 2 ÍÍE Cqrprimido

1@.115.1728 SimdicsE 40ÍrU

Niircfrirantcina 1@ íE CqnpÍirddo

Nd€tistsma (Enítêio) + Esrdid (Val*do) SOrg+5írE

Nú€list*ma (Eísrtatc) + Estradid (valtrdo) SorE+Íng sdqÉo iÍietáêt, cdn
seringa - anpola

Nadistüm 0,35íÍ8, catda cm 35 (fá96
Núáistsm 0,35m9 , câtela cm 35 chá96 - cãtda

óloMimd,mt*ri
Óta Misa, ccrn íGrl - fasco

OmÇíad20nE

Ofi'eprad 20ÍE Cápsda

ÓriOoOeZirroZm nB + rúst*irE í@.m Ul, PoíEda - fisrEgac,/6og

Ólao Oe Zirro m nB + rústatim 1@.m U l, pdrEê - UsÍEga c./ @g

Pae€iãÍd 2úng/ml , sduç5 úd - fr6@ tsínl

Pae€ãÍld mrE,inl , sohiçâqd -ft6@15Ínl

ParedãrEl soÍng

PrrcdãÍd 5m r€ Cfiprimido

P6trD'euâ, 1q
P6ta D'aguâ, lmg - frâsco

PsmáiE scÍB/tnl Loção - Frsco 60nl

Pqmsim SOrE/ml Loçào - Frõco 60nl

Pêrmeúim lorE/ml |.!ção - Fras@ 60Ítl

Psmef ina 1OÍE/ml [oçà - Frâsco 60nl

PiriÍnêtãnina 25írE

PirimáãnirE 25Ín9 CúqÍirÍÍô
Pirodcan 20ng

PiÍodm2OrE Cfosúa

Pdicresdmqlg/g + Clüiúáo De CircfEc€inâ 0,019/g

PdicíêsLdsb0,'lg/g + Cltriúato Do CinctEdnaqüg/g, cúúãn 3Q &Úma.trado
de 10 Aplicadores dêscãta\êis

PredÍsdma (F6íalo Sódi@) 4@n9/mt

Prêchisdm (FcÍâ[o Scico) 4,@ng/mt , €qLiElstê a ?ng/ínl, crn ssirEa ctosadora
- Fr6co6&nl

Preürissla 20 rB
Pred$sma 20 Írg CqnpÍiÍÍÍô

Predism5íE

PÍeúissla 5 ÍrE Cqnpíimió

PropüElol 40 ÍrE

Propildd 40 m9 Csrpíimido

R€tirDl (ütíninaâ - SmJl
RstirEl(ütanimA) - 5mJl+ CdedÇifúd (ütrnirÊ D) - mUl+ ótdodÊZirEo-
150 Í8. PürEde - bsnaga d ll5 g

S*ctEcnlces boirdii - íT licfilizado; 10Q

secharünlcâs bdiadii - lT tiditizaô- 1q ccÍÍpfiíúô

Saccfscnlc€s boladii 2ún9 - íT lidilizado, errel@ ig

S*ctEmlc€s boJídii 200ng - 17licíitizeô, gldope 19

Sais í Reiúáaçáo Ord , pó pta sduçáo úd, m 27,99

Sais d Rêictáaçe ord , É pra sduçáo üat, ccn 27,S - ff\€lopê

Saltutãnol (Sulfido) lGTca/dos€ ascsol sd
Salh-üând (&dfdo) 10rc9/&6e acsd ad, cJ 2@ do66, c/ 6pagúr -Frasco

Salhrand 2Í€l5íil - 1m

2m,@

150,@

2@,@

í00,m

30.m,@

COMP

AÀ,lP

CRT

FRS

cPs

s,79

270

0,04

d''
01!a

01219

0150

0151

0152

0í53

01il

0155

oí56

1.ít,@ TB

1.m,@ FRS

30.m,0 coMP

í@@ FRS

1@,@ FRS

1m,o FRS

1.m0,@ coMP

20.m,@ cPS

sm,m TB

5@,@ FRS

5.m,& coMP

5.@,@ COMP

30.m,m coMP

ío.m,m coMP

2@,@ ENV

5@,M ENV

5O,M FRS

250,q) FRS

íom,@

30.m,0

458

0.53

0.04

404

2,77

e,
0158

0í59

01@

0161

0í@

0163

0164

0165

3,68

o.47

o,14

o,ot

0@

272

Simdicfia.l(}Í€ cünFrirúdo

COMP q6
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Prccsoííúãí6
Nô ltm D€sição do Produto /SoÍviço Cltde Unid. PÍ€ço lrôdmo Unitlio Pro9o MtrÍno Totd

0167 'tm'.l1517250

1@.115.17%1

1@.í15.Í7253

1@.115.172í

1@115j7255

1@.1'15.172§

1@.115.1725a

'Ím.1't5.17259

1ú.115.'17â1

1@.115.172f2

1m.1í5.í7263

1ú.115.17zu

ím.115.í7265

1m.r15í7266

1új',15.17â7

1@.1í5.17268

í@.í15.17269

1új15.17270

1@.115.1727',l

1@115.17272

1@.'t'15.17273

1@.'115.',t7274

1@.1't5.17275

1@.1'.15.fln6

1@.115.172n

'lm.1't5.17278

1@.'t1517n9

Sitrtdicma 75rÍB/ml - tr6@1onl

Sin€statina 20 ÍE
SimÉstâtirE 20 ÍE Cqrpíimido

Sinêtatina 40 Íng

Sirndâtim 40 ÍE CcÍpÍimiô

Sulfduina5úrB

Sulísdaina 5úÍB Cmprimido

SúdzirE de pÍâa 10ÍE/g s€íÍp - tisnea 3Q

Sulfalaim ê práâ íOrE/g ssrE - tisrqa Q
SLúfaneto@d + Trimdoprima.O+&ng/Íi

Sulííleto(@ol + Trimetoprima4ol&ÍE/íÍrl , srsps§&ord, m í@ml, cúncopo
rn€di(b

SL{fãnêbr@d + TrimáopÍima 4ún9+8OrE

Sufamêto@d + Trim€üoprim z(úng+&ng Carprimiô

Süíáo FtrrGo zlOÍE ê Fê ll

Sulfáo FsÍGo zl&rE dô Fe ll CcínpÍimido

Súato FúÍ6o 25írE/ÍÍÍ ê Fê ll , sdrrçáo úal , cqn 30 ml

Sulfêúo Frrco 2smg/ml de Fê ll , sdl§à trd, cdn 30 ml - f6o
V*faim S(rlca 5ÍÍB

VafaiÍE Sóde sÍrE CcÍprimiô

Vitanina C 2úrB/inl, gts - 20 ínl;

VitãÍina C 20llg/ml, gts - 20 mti

Vitãnina C 5úr€
Mtanina C SGTB cüÍpíirdô
Alpíazdm 1rE

Alpízdm lmg CdÍpíimido

Amitri$ilim25íE

AÍniúiÉilirÉ 25 rE cüÍtpÍlmiô

BipêriderD 2 ÍrE

BiperideíE 2 ÍÍE cqÍpriÍido

BÍma€psn 3 íE mprimido

Brfiie€pan 3 mg cqrpíitri(b

B'4íopmA Clüiúato 150ng

&ryodüê Clciüab I SOng csÍprimió

CãbãnaêÍina 200rI8

Carbânaefina 2@ mg ccÍprimiô

Ca-bãE€ÍÍm 20 mg/ml - l&nl + copn dts m€dida

Cabfi|eêfim 20 nE/inl - 1únl + @o de m€dida

Cdbcnâode Utio 3m rÍE

Carbmáo de LÍtio 3@ Íng cflpimido

CitâlopÍãn20ng

C italopran 20rB coínprimido

ClcÍnitrailrla 25ÍÍq

C ldnipÍmim 25írE cdnprimido

A@aW1Z@

Clffaepfi?ng corprimido

Cldlaepü! ZÍnUrTi - 20nl - got6

ClsEepâ 2,tnl/ml - zqd - gotas

Cloriúáo ê lmipÍãrirE 25 n§

Clqiüáo de lmiprarim 25 mg cdÍpÍimi(b

Cltriúâoêtiüi@ifta í@rE
Clúiôáo ê tici(kim 1m mg CúÍpÍimiclo

Clsidáo de üoíidaim 25 Íng CcÍpÍimido

Clsic}áo de tiüi(Eina 25 rE Cürprimido

C lüiüdo ds Vff ldaana 75íÍE

Clúidáo & Vslldaam 7ÍrE cúÍpíimido

2(m,o coMP

20.m,@ coMP

10.m,o coMP

1,5@,@ COMP

5@,m TB

5@,@ FRS

ío.m,m coMP

5m,m coMP

1m,@ FRS

1.@,@ COMP

2.0@,@ coMP

20.0@,@ coMP

10,m,@ coMP

1000,0 coMP

20.0@,00 coMP

2.5@,@ COMP

10.m,o coMP

50.m,o coMP

í@,@ coMP

ío.m,m coMP

10.G),@ COMP

5@,m coMP

20.m,@ coMP

5M,@ FRS

12m,@ COMP

ío.m,m coMP

2.m0,@ coMP

1000,m coMP

q6

0,78 í.560,@

1.m,@

1.7@,@

2í0,@

1.5@,@

6S,@

7@,@

1sqm

6,@

í10,@

2.1?0.,@

2.m,@

m,@

3@,m

6.m,@

m,@

3.5m,@

3.5@,@

737,@

1.3@,m

51@,(D

5í500

3{@,@

7300

4.@,@

6.5@,@

@,@

105@,@

01@

0170

o171

0172

0173

0174

e,,u
0176

01n

0178

0'179

0180

0t81

0182

0183

0184

e*
0't6

01ü

0í8E

0.189

01s

019t

01s2

01s

0,17

014

3,@

1,38

o,ot

O,B

q6

0,1í

1,6

o,12

0@

0,8

0,34

0,6

q35

0,07

7,37

0'13

0,51

í,8

0,17

1,6

0,37

0,65
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No ltm DãcÍiç& do Produto / Sêryiço cltds. t nid. PÍlço Müimo Unltlio PÍ6ço üôdrno Totd
0194 1@.',|15.17?fo

1új15.17 'l

1@.115j7W.

1ú.115j72fÊ

1@.115.17ru

1ú.115j7ã5

1@.115.172S

lúj15.172g7

1@.115.172f€

't@.1'15.17289

't@.11517m

1@.'t15.17291

1@.1'15.1782

1m.115.172S

1@.1'1517ru

1@.115.17295

1@.11517?s

1@.115.172§7

1új',15.17?s

1ú.115j7?f€

1@.'115.173m

1@.115.17301

1@.115j7W.

ClorproÍnaina 1@ rB

CltrprqrEiÍE 1@ ÍÍE cúrprimido

CltrprdrEim25rE

Cltrpísnaina 25 rB cdrpíimido

ClcEdn2rE
Cloadãn2ÍrE mprimi(b

Diazepan smg

Diaepsn 5íE cdrprimiô

Escitdopím10ÍÍB

Escitaloprm lCng csrprimiô

Fsikiml@íE
F€nilcÍna 1@ ÍÍE cünFrimido

FsEbârutâl 1@rng

Fênoblital 1@ ÍE cúÍpÍimió

FíEbartid soluçáo 40 rE/ml 20 ml

FtrEberbtal soluç& 40 mg/Ínl 20 rnl

Fko,€tina 20 Írg

FhJodina 20 trB cqnprimi(b

Gôapêrilinâ 300r'g

Gab+êr[ina 3&ÍE cdÍFíimiô

Hal@rid, 1Íng

H alopsidol 1 mg coírpíimió

Haiopqidd 5 r€
Halopãid, 5 íE cqririmiô

H aloperiól Decao€to 5&ÍB/ml

Haloperidol Decando Sorg/nt

Halopsid, ?ÍE/Ír{ - 20nl - gotã

Halopsidol SrEhl - 20rnl - gotã

Lspd@ + Caudopa 250 rB+25í€

Lqodopa + Cítidopa250 ng+2srrc goÍpr;5;do

Lâãrcpícín@ina lmnE

Lmrcprsnaim 1@ rs cqÍpíimió

L€^dreprsnzina {&rE/ni - 20 Íd - gotas

Le\0rcprfliaina 4&ng/ml - 20 ml - gdas

LmrêprqrEina 25 mg

LffimpífiizirE 25 rE wnprirúcb

NcriBilim25íng

NorlriÉilifta 25íg cqÍpÍimido cqÍpíimido

O)oãban@eprE 30ng

O)câbârefrna 300ng cffprimido

Preg&alim 7Íng

PregSdimTSÍng

Risperitlcu 1nB

Risp€íidoÍE 1mg coínprimido

S€rtrdinâ 5&rB

5m,@ coMP

5.m,m coMP

10m,@ coMP

20.m,@ coMP

Ío.m,m coMP

10.@,@ coMP

10.0@,@ coMP

som FRs

20.@,@ coMP

s.m,m coMP

5.@,m coMP

5@,m coMP

100,@ AtutP

SM FRS

50@,@ coMP

10.m,@ coMP

5@,@ FRS

10m,m coMP

2.@,@ COMP

20.m,@ coMP

10.m0,@ cPs

15m,@ COMP

10m,@ coMP

10.m0,m coMP

15.m,m coMP

10.0@,m coMP

2m,m coMP

10.m,m coMP

sm,m AÀitP

0,í9

0,6

qs0

0,04

qG

q04

0,G

o,Q.

0.18

950,m

í.3@,@

5m,m

m,@

23@,m

8@,@

s,@

152,m

1.60,m

1.m,@

m,@

m0,@

895,@

78,30

1.G0,@

s.rm,@

3.465,00

2.30,@

6m,@

8m,0

r530,@

3.U,m

1.5@,@

í.3m,@

1.S0,@

2.0@,@

540,@

ô.@.@

44.5@,@

0197

01s

0199

w

@1

úú2

w

@5

@6

gx7

m

02@

ü210

@1',|

@12

o,z3

qG

q16

8,95

2,61

o,21

0,54

6,S

o,n

0,30

O"
@14

@15

@16

@17

@14

ü219

@

@1

013

0,13

0,20

2,70

Seítrd ina SOng cdnprimido

1m.115173@ TÍmadol 50ÍE

Tranadol SOng corÍpíimiô

1@.11517304 ToÍÍraíáo 50nE

TopirâÍrEto 50ng cornpÍimido

1@. 1 1 5. 1 7305 ValpÍoâto (b Sdl(lo 28&rB (€q ü\ateí{e a 250ng ê miô \atprdco)

Valpíodo de S:ódio 28&ÍE (êqui\atente a 250ng ds ácido \ãlpÍdco) Cdrpíiriô
1m.115.1736 Vatprodo de Sódio57,@4íyE/mt

Valproáodê Sédio 5/,62zkng/íÍf (equi\derfo a SOÍElml dsác. ElpÍôco), c/ imnt
1@115.',17§7 VâlpÍodo de S&lo s/&ng

Valpr€to de Sódio576rng (eqú\êlsíea s(trE d6 rbiódpf(Íco) Cúpíimido

W. 1m.115.173@ Bstrilpqicilina 1.2@.m Ut É sotuçáo tridâ\d, cm dtu€ntê

0,44

1,53

0,2

015

q64

8,S
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No ltm Dffiição do Produto / §eviço Qtda Unid. PÍrço Mâim Unlttio fr€ço Xlâdm Totd

o?23

w4

@5

@

@7

w

@0

o
@1

@e.

1m.115.17@

1m.11517310

't@'.1'15.'1731'l

1ú.',|15.17312

1m.í15.17313

1@.115.173t4

1@.115.17315

1@.115.17316

1@.'115.17317

100.'t 15.17318

BeilpenicilirE'l.2o.m U I É sol'Jçá lridad, ccn dlE{e - ft M ãnpdâ

Bmilp€ÍrciliÍla 600.m Ul pó É sd'4áo lrietad, coÍn dilGÍtê

Btrilpeírcilim 6@.m Ul É Ésd'4áb lridâÉ|, coÍndil(slte- fã@ ípda
Búiltrfiieto de €sc@ãninâ 4 Íng/ml + diprqE sódica 5m r€/rI
Búilbrqneto ds sscopdaniE 4 rE/ml + dFirma sódcá 5@ trB/Írl, fipda Srnl

CêtoproúêÍp 1m rE/2ÍÍf- - M

CdopícêrD1@rEânL- [t,l

Clriúdo de M€tclopÍaüda 10 ÍEZml - lM

Cltriúáo (b M€teloprili(b í0 ÍEr2íÍü - lM

4pola I ('l Íü) cdrtéín: clqiüAo (b tirim (útíim B1 ) 1m r€ + c

ãÍpola I ( I rÍÍ) cdtán: dci(ráo ds ú5rm (ülãnina 81 ) 1m mg + ctori*áo (b
pridorirE(ürnina 86) 1@mg - ãIpda ll(2 ml) contín: ciãEobdaúna(litãnina
812) âm ÍÍr€ + tusf€lode doandesona 4 rÍE €qü\da.tea 4,37 rÍB êfo6Íáo
dissodico de dsdndasona - lM

D iclcfsm sódico 75mgl3Íri mpda - lM

DidcírEo sód@ 75írEBÍrl apda - lM

Dirrmsód€5@rE/ml, mpdaZnl - lM

Oiprrüla sodica 5@ rE/ml, anpda2ÍÍi - lM

DipropiorEto de Bdan€tasorE 5 Íng/rnl r. Fostáo dissdrlco ê Belaráaso

Dipropordo de Bdãndasc|a 5 rÍE/Ír{ + Fcfatt) dissódico dê B€ianetass|â 2 rE/ml,
mpda 1ml- lM

F6ido dissódi@ de Do€Írá6m 4 rE/rnl, mpola 2,íni

FcÍato dissód@ de D€net8ffi 4 rE/rl, amda 2,sril

Diclofenaco rêsirE[o 1Íng/ml - 20nl

Diclcí€íêo r€sirEao 15íÍE/rÍ1 - 20nl

5m,m

2.m,@ AÀrlP

2.m.@ AÀilP

2.m,@

2.m0,@

5.@0,@ AÀ,lP

2m,@ AÍrrP

2m0,m AMP

2.m,m

8@,@ FRS

rneço mÁxuo oo lorc:

PREçO MÁxlTO DA LICITAçÃO :

13.650,m

3.m,@

3.1@,@

640,@

9.@,@

27@.,@

m,@

7.5m,m

í5.820,@

1.6ú,m

115,1i;;;rffi

r::.*:ã;;:iri?ifim

2,73

1,54

't,55

0,31

4@

054

0,45

3,79

7,91
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Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - ramat 209 - CEP: 84.470-000

MTNUTA DE EDITAL oe ucmçÃo
Pregão Presencial n'. _/20í6

Entidade Promotora: Município de Cândido de Abreu- Paraná.
Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria no.8712015, composta pelos senhores:
Pregoeiro - Allan Diego Moreno Varoto.
Equipe de Apoio - Alan Manoel Miranda da Silva e Cleberson Leandro Koziel.

Data de Emissâo: _ de de 20í6.
Data de abertura: _ de de 20í6.
Horário: _h_min.

O Município de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes sob
o n".76.175.926/0001-80, com sede a Avenida Paraná, no 03, Centro, Cândido de Abreu- Paraná,
fone no. (43) 34761222, torna público a Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor
preço por item, a realizar-se na Prefeitura Municipal, em conformidade com a Lei Federal no.
10.52012002, Lei Federal no. 8.666/93, Lei Complementar no. 12312006, no 14712014, Decreto Federal
3.555/2000, e com o descrito neste edital.
Os .envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverâo ser
protocolados no setor de licitações da Prefeitura Municipal, no endereço supramencionado, bem
como o credenciamento dos representantes das empresas até às _h_min ) do dia _de de 20í6.

1. OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para futura e eventual aquisição de
medicamentos para a Farmácia Básica e Hospital Municipal, em atendimento a Secretaria
Municipal de Saúde, conforme as especificações descritas no termo de referência e (Anexo l).

2. CONDçÔES DE pARTtCrpAçÃO NA LtctTAçÃO
2.1. Poderâo participar desta licitação as empresas interessadas que atenderem todas as exigências
constantes deste Editale seus anexos.
2.2. Nâo poderão participar desta Licitaçâo as empresas:
2.2.1. Cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidaÉo e
em consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de dissolução;
2.2.2. Que por qualquer motivo tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administraçâo
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou punida com suspensão do direito de
licitar e contratar.
2.2.3. Nâo Poderá participar do certame licitatório empresa que não esteja de acordo com o RAttíO
DE ATIVIDADE a que se refere esta licitaçáo regularmente estabelecida e que não satisfaça as
condições exigidas no presente Edital.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1.'No início da sessão, cada licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá
identificar-se junto ao Pregoeiro, apresentando a respectiva cédula de identidade ou documento
equivalente e comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de propostas
(lances verbais), oÍerta de desconto e para a prática dos demais atos inerentes ao certame. (Modelo -
Anexo ll).
3.1.1. Os documentos mencionados no ltem anterior, inclusive o documento de identificação do
representante credenciado, deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas ou fotocópias
simples, acompanhadas dos respectivos originais, para a devida autenticação, pela Equipe do Pregâo
ou já autenticados por cartório competente.
3.1.2. O credenciamento (Modelo - Anexo ll), deverá ter reconhecida em cartório, a assinatura do
representante legal.
3.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através
de outorga por instrumento público ou particular; neste último caso mediante apresentaçâo do ato
constitutivo da Empresa e alteraçôes ou consolidado. Tanto o instrumento público como o particular
deverá conter mençâo expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e
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lances de preços, para recebimento de intimaçÕes e notificaçÕes, desistência ou nâo de recursos,
bem como, demais atos pertinentes ao certame.
3.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá
comprovar ser o responsável legalmente, podendo assim assumir obrigaçÕes em decorrência de tal
investidura.
3.4. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.
3.5. lniciada a Sessão, será vedada a substituição do representante da empresa devidamente
credenciado, ainda que esteja munido de instrumento procuratorio com poderes especÍficos, salvo por
caso fortuito ou força maior.
3.6. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 3.1,3.2. e 3.3 não implicará a
exclusáo da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de se manifestar na
apresentaçâo de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório.
3.7. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente dos
envelopes de números 01 e 02.

4. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os
Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformidade com este Edital e
seus Anexos, no local e horário determinados no preâmbulo do presente edital.
4.2. Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, os representante(s) da(s) Empresa(s) licitante(s)
entregará (ão) os envelopes contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos de habilitação,
nâo sendo aceita, a partir desse momento a admissão de novos licitantes.
4.2.1. As licitantes deverão entregar ao Pregoeiro, declaraçâo assinada pelo representante legal de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, (conforme modelo ANEXO lV).
4.3. O envelope da Proposta de Pregos deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informaçôes:
ENVELOPE 0í - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGÃO PRESENCIAL N9 12016
nnzno soclAl E Ne Do c-r.t.p..t. Do pRopoNENTE
4.4. O envelope dos Documentos de Habilitaçâo deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informaçÕes:
ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABIL|TAÇÃO
MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGÂO PRESENCIAL N9 12016
RAZÃO SOCIAL E N9 DO C.trI.P..I. DO PROPONENTE
4.5. lnicialmente, será aberto o Envelope 01 - Proposta de Preços - e, após, o Envelope 02 -
Documentos de Habilitação.

5. DA PROPOSTA DE PREçOS (MíDIA DtctTAL)
5.1. A proposta deverá ser apresentada formalmente em uma via impressa com valores e dados do
fornecedor e em mídia digital CD ou DVD (com a extensâo .esl nos parâmetros do Sistema Equiplano
conforme programa geração de proposta disponível
www.candidodeabreu.pr.oov.br SERVIÇOS, DowNLoADs - GERAL - pp _12016 -

mraSurasouentrelinhasdevidamenteassinadasnaúltima
folha e rubricadas nas demais, pelo representante legal da licitante. Serão aceitas a apresentaçáo de
propostas em Pendrive (mídia removível).
O CD/DVD deverá conter as seguintes descriçôes:
- Razão Socialda empresa
- Modalidade, número e ano da licitação.
5.2. O arquivo esl deverá conter:
a) Dados do Fornecedor: Razão Social ou denominação da licitante, com seu endereço completo,
número de telefone/fax, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministerio
da Fazenda;
b) Dados Bancários: Banco, Agência, Nome, cidade, Estado, conta e Data de Abertura;
c) Dados do Representiante: Nome, documentos pessoais, endereço completo e telefone;
d) Dados do Quadro Societário: Nome, endereço completo, telefone, documentos pessoais e ato
constitutivo.
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5.3. Prazo de validade da proposta, nâo poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentaçâo, sob pena de desclassificaçâo da proposta.
5.4. A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega
do produto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até í5 (quinze) dias após a solicitação.
5.5 Serão desclassificadas as empresas que:
- Não apresentarem a proposta em formato eslem mídia digital CD ou DVD;
- O Sistema Equiplano utilizado pela Prefeitura nâo reconhecer, ler ou desconhecer o conteúdo do
CD,.por falha na mídia ou falha operacionalda empresa.
5.6. As propostas deverão conter o preço unitário e total, em moeda corrente nacional, expressos em
algarismos, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais,
serão considerados os primeiros, bem como a marca dos produtos ofertados.
5.6.1 - Qualquer dos produtos que estâo sendo licitados que contenham marca como referência
serâo aceitos produtos equivalentes ou similares
5.7. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
5.8. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificaçáo da mesma por caracterizar preço
inexequível no julgamento das propostas, serâo considerados como inclusos nos preços, nâo sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos/serviços ser
fornecidos sem ônus adicionais.
5.9. A apresentaçâo das propostas implicará na plena aceitaçâo, por parte da licitante, das condiçôes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
5.10. Serâo desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do
presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissôes, irregularidades ou defeitos capazes
de dificultar o julgamento, ou ainda que apresentarem valores acima do fixado no presente Edital.
5.11. Os preÇos propostos serão considerados completos e suficientes para as entregas dos
produtos/prestação dos serviços, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação
de pagamento adicional devido a erro ou má interpretaçáo de parte da licitante.
5.12. O Pregoeiro considerará como formais erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a
Administração Pública e não implique nulidade do procedimento. 5.13. As quantidades dos itens
indicados no Anexo I poderão sofrer alteraçôes para mais ou para menos, conforme disposto no art.
65, § 1o da 1ei8.666/93.
5.14. Todo e qualquer fornecimento dos materiais fora do estabelecido neste edital, em desacordo
com as especificaçôes, será imediatamente notificado â(s) licitante(s) vencedora(s), que ficará (o)
obrigada(s) a substituir prontamente, correndo por sua conta e risco tais substituiçÕes, sendo-lhes
aplicadas, também, as sançÕes previstas neste edital.
5.15. Não serâo levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Após apresentação da proposta, nâo caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
6.2. Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro, equipe de apoio e
credenciados que desejarem.
6.3. No julgamento e classificaçâo das propostas, será adotado o critério de menor valor por item.
6.3.1. Serão desclassificadas as empresas que ultrapassarem o valor máximo fixado por item.
6.4. Lido os preços, o Pregoeiro relacionará todas as propostas classificadas em ordem crescente.
6.5. O autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com preços alê 10o/o (dez por
cento) superiores àquela poderâo fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamaçáo do
vencedor.
6.6. Nâo havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condiçôes definidas no item anterior, o Pregoeiro
classificará as 03 (três) melhores propostas, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam seus preços ofertados na proposta escrita.
6.6.1. Caso haja empate no valor das propostas escritas, e estas se encaixarem no disposto nas
sessôes 6.5 e 6.6, o Pregoeiro seguirá o disposto no Art. 40 do Decreto Federal 3.555/2000, ou seja,
em favor da ampliaçáo da disputa entre os interessados em fornecer o objeto deste edital.
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6.6.1.1. No caso de empate, conforme descrito acima, será decidido por sorteio à ordem dos lances
verbais.
6.7. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior prêço e os demais, em
ordem decrescente de valor.
6.7.1. Não ficará fixado o limite mínimo do valor de cada lance, ficando a €rgo do Pregoeiro decidir a
respeito.
6.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutençâo do último preço apresentado pelo
licitante, para efeito de ordenaçáo das propostas.
6.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades constantes deste Edital.
6.10. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
merior preço e o valor estimado para a contrataçâo, se atender as necessidades da administração o
pregão será validado e passará para a fase seguinte.
6.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
6.12. Sendo aceitávela proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação
de habilitaçâo do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
6.13. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
6.14. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitaçâo do proponente, na ordem de classificaÉo, e assim sucessivamente, até a apuraçáo de
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
6.15. Nas situaçÕes previstas nos subitens 6.10, 6.11 e 6.14, o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
6.16. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serâo registradas as ocorrências
relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
licitantes presentes; a estes, sendo-lhes facultado esse direito.
6.16.1. Havendo recusa de qualquer licitante em assinar a ata, este fato será registrado pelo
Pregoeiro, presumindo-se concordância de tal licitante com todos os seus termos e conteúdo, ficando
precluso o direito de recurso.
6.17. As ME e EPP terão preferência de contratação em caso de empate.
6.17.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME e/ou
EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
6.17.2. Em €so de empate, a ME e/ou EPP mais bem classificada poderá, na
sessãopúblicadeiuloamentodaspropostas, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situaçâo em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado.
6.17.3. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, a mesma deverá apresentar
declaração firmada pelo representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as
penas da lei, no ato do credenciamento, conforme (Anexo Vl).

7. DA DOCUMENTAçÃO PARA F|NS DE HAB|LTTAçÃO
7.1 Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos à:
habilitaçâo jurídica e regularidade fiscal e trabalhista.
7.1.1 Os documentos comprobatórios pertinentes à habilitação jurídica, e regularidade fiscal e
trabalhista, deverâo se encontrar dentro do Envelope No. 02 (Documentos de Habilitação).
7.1.2 Será comprovada a veracidade das informaçÕes constantes nos documentos apresentados,
mediante diligência via online, caso haja divergências entre o documento apresentado e o verificado,
prevalecerá às informaçôes onllne.
7.1.3 Os documentos de habilitaçâo deverão ser autenticados por cartório competente, ou por
servidor devidamente qualificado.
7.1.3.1 As autenticaçÕes que por ventura dependerem do servidor terâo que ser obrigatoriamente,
efetuadas antes do inicio dos trabalhos da sessão, (mínimo de 10 minutos).
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7.1.3.2 Não serâo autenticados documentos na sessão, salvo para observar o Art. 40 do Decreto
Federal 3555/2000.
7.2. As empresas deverão apresentar, dentro do Envelope No. 02 (Documentos de Habilitação), os
documentos abaixo relacionados, em plena validade:
7.2.1 - Relativos à Habilitação Jurídica
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;
b.1)os documentos em apreço deverâo estar acompanhados de todas as alteraçÕes ou da
consolidação respectiva;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente,
quando a atividade assim o exigir;
e) Comprovaçáo da Situação junto ao Cadastro Nacional de Pessoas JurÍdicas - CNPJ.
7.2.2 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a)prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede
da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
a.1) fazparle da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão Quanto à Dívida
Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
b) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
c) Certidâo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (conforme Lei no. 12.440, de 7 de julho de
2011).
d) As certidÕes, que nâo expressarem o ptazo de validade, deverão ter data de expedição não
superior a 30 (trinta) dias, da data prevista para apresentaçáo dos envelopes.
7.3 Os Fornecedores deverão apresentar declaração, devidamente assinada pelo representante legal
da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que:
a) Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de
todas as informaçôes, condiçÕes locais e grau de dificuldade da entrega (ANEXO lV);
b) Nâo se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administraçâo Pública
Federal, Estadual, Municipale do Distrito Federal (ANEXO lll);
c) declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do AÍ1. 32, § 2e, da
Lei 8.666/93 (ANEXO lll);
d) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho,
salvo na condiçâo de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 70, XXXlll, da Constituição
Federal e art.27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo anexo V).
NOTA IMPORTANTE:
7.4. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais e
Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a
expedição de documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada à apresentaçào do
documento que nâo pôde ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 05
(cinco) dias úteis após o encerramento da greve.
7.4.í. No caso de apresentaçâo de certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante
está irregular perante determinado órgâo), haverá a inabilitação em razão de fato superveniente, de
acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 5o da Lei no 8.666/93.
7.4.2. Caso já esteja estabelecida a relaçâo contratual (nota de empenho e/ou Ata de Registro de
Preços), vindo o Contratado apresentar certidáo positiva (ou documento que demonstre que a licitante
está irregular perante determinado órgão), ocorrerá a rescisão contratual, por inadimplemento de
cláusula da Ata de Registro de Preços, conforme artigo 55, inciso Xlll c/c artigo 78, I da Lei Federal
n". 8.666/93.
7.5. Nos casos de empresas ME e EPP, havendo alguma restriçáo na comprovaçâo da regularidade
fiscal, a empresa não será declarada inabilitada, e será assegurado o ptazo de 05 (cinco) dias úteis
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual perÍodo, a critério da Administraçâo Pública, para a regularizaçâo da
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documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidáo negativa.
7.6. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, declaraçáo firmada pelo
representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as penas da lei, no ato do
credenciamento.
7.6.í. Considera-se microempresa, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em
cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
7.6.2. Consideram-se empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhÕes e seiscentos mil reais).
7.7. Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito como
válido com data de emissão não superior a trinta dias corridos da data prevista para apresentaçáo
dos envelopes.

8. DA TMPUGNAçÃO DO ATO CONVOCATÓR|o
8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital.
8.2. As solicitações de esclarecimentos, de providências ou as impugnaçôes do presente edital
deverão ser protocoladas na Prefeitura Municipal na divisão de licitaçÕes, em prazo não inferior a 03
(três) dias anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
8.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24:00h (vinte e quatro horas) e informar.
8.4. Acolhida à petiçáo contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame, devendo-se cumprir o devido prazo legal.

9. DOS RECURSOS
9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intençâo
de recorrer, quando lhe será concedido o ptazo de três dias para apresentaçáo das razÕes do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razÕes em igual
número de dias, que começarâo a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitaçáo pelo Pregoeiro ao vencedor.
9.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
9.4. O acolhimento de recurso importará a invalidaçáo apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.5. Decididos os recursos, a autoridade competente lará a adjudicaçâo do objeto da licitação ao
licitante vencedor.

10. DA ADJUDTCAçÃO E HOi'|OLOGAçÃO
10.1. Caso não haja recurso, o Pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do certame
à licitante vencedora, encaminhando o processo para homologação pelo Prefeito Municipal.
10.1.1 O resultado do julgamento será homologado, nos termos do Regulamento de Licitaçôes e
Contratos.
10.2. Ao Município de Cândido de Abreu, fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente
licitação, em parte ou no todo, em decisão justificada. Em caso de revogação ou anulação parcial do
certame, o MUNICíPIO poderá aproveitar as propostas nos termos nâo aúngidos pela ievogação ou
anulação e na estrita observância aos critérios de julgamento previstos neste edital e na legislação
vigente.

1í. DO PREçO rríÁXMO E DAS CONDçÕES DE pAcAÍr'tENTO
1'1.1. O valor máximo importa em R$ 794.í52,09 (setecentos e noventa e quatro mil cento e
cinqüenta e dois reais e nove centavos).
11.2. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos/prestaçáo
dos serviços, mediante conferência de quantidade e qualidade pela secretraria requisitante, à base
dos preços unitários apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo
a modalidade e o no. da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser
depositado, e das provas de regularidade com a Fazenda Federal e junto ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS.
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í2. DAS COT.IOçÕES DE RECEBTMENTO DO OBJETO, VrcÊNCN E REAJUSTE.
12.1 A Secretaria llllunicipal de Saúde fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega
do produto, o qualdeverá ser cumprido/entregue em até 15 (quinze) dias após a solicitação.
12.2 O objeto da presente licitação deverão ser entregues/prestiados em locais determinados pela
Secretaria Municipal de Saúde.
12.3 As entregas/prestaçâo dos serviços deverão ser feitas de segunda a sexta feira nos seguintes
horários: Pela manhá das 08h00min até às 11h3Omin e à tarde das 13h00m até as 17h30m, nâo será
recebido os produtos/serviços prestados fora deste horário.
12.4 Por ocasião das entregas, a contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome
(legível), o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de
Segurança Pública, do servidor do contratante responsável pelos recebimentos.
12.5 O objeto da presente licitaçáo serão recebidos provisoriamente em até 05 (cinco) dias úteis, no
local e endereço indicados no item 12.2 deste edital.
12.6 O aceite definitivo com a liberaçáo da Nota Fiscal para pagamento, está condicionado ao
atendimento das exigências contidas neste edital.
12.7 Em caso de devoluçâo dos produtos, por estarem em desacordo com as especificaçôes, todas,
as despesas serâo atribuídas à contratada devendo este providenciar com a máxima urgência a sua
substituição ou adequação ao edital.
12.8 Os produtos/serviços deverâo ser entregues/prestados em perfeito estado de conservação, sem
sinais de violação.
12.9 A vigência do presente termo será até 3111212016, podendo ser prorrogado se houver interesse
de ambas as partes.
12.10 Serão admitidos reajustes dos valores, desde que comprovada pela contratada, uma variação
considerável no valor dos produtos.

í3. DAS SANÇÔES
13.1. À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei no. 8.666/93 e
nas seguintes situações, dentre outras:
13.1.1. Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital,
será aplicada multa na razâo de 10o/o (dez por cento) calculado sobre o valor total da proposta, até 05
(cinco) dias consecutivos.
13.1.2. Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos
estipulados neste edital, aplicação de multa na razâo de R$ 5,00 (cinco reais), por dia, de atraso ou
de demora.
13.1.3. Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissâo da Nota Fiscal,
aplicação de multa na razâo de 10% (dez por cento), sobre o valor total da proposta, por infraçâo,
com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituiçâo dos produtos.
13.1.4. Nos termos do art. 7" da Lei no. 10.520, de 1710712002, a licitante, sem prejuízo das demais
cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de
licitar e contratar com a A.dministração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de
Fornecedores do Município de Cândido de Abreu, nos casos de:
a) apresentação de documentaçáo falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutençâo da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicaçâo;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execução da Ata de Registro de Preços;
f) falha na execuçâo da Ata de Registro de Preços.
13.í.5. Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa
previa, na ocorrência de quaisquer das situaçÕes previstas neste edital.
13.1.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administraçâo.

í4. DAS DTSPOSTÇÕES GERATS
14.1. As despesas decorrentes da aquisição dos produtos/prestaçâo dos serviços, objeto desta
licitaçâo, correrâo por conta das seguintes dotaçôes orçamentárias:
OT.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
003. Hospital Municipal
10.302.0701 .2048 - Hospital Municipal

Esrnoo Do PARANÁ
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2120 - 3.3.90.30.00.00 - 000 - Materialde Consumo
2130 - 3.3.90.30.00.00 - 300 - Materialde Consumo
2140 - 3.3.90.30.00.00 - 369 - Material de Consumo
07. FUNDo MUNToTPAL oe snúoe
002. Divisão de Assistência Medica Odontológica
10.302.0701 .2042 - Hospital Municipal
'1880 - 3.3.90.30.00.00 - 000 - Materialde Consumo
1890 - 3.3.90.30.00.00 - 300 - Materialde Consumo
14.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administraçâo, a
finalidade e a segurança da contratação.
14.3. A apresentaçâo da proposta pela licitante implica aceitaçâo deste edital, bem como das normas
legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de
todas as disposições contidas nesta licitação.
14.4. Uma vez iniciada a sessáo, nâo serâo admitidos à licitaçâo as participantes retardatárias.
14.5. Da sessão de abertura dos envelopes, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual se mencionará
tudo o que ocorrer no ato. A ata será assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
representantes credenciados que desejarem.
14.6. Só terão direitos a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar
reclamaçôes ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, o
Pregoeiro e a equipe de apoio.
14.7. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas
exigidos no edital e nâo apresentados na reunião de recebimento, salvo condiçôes previstas no Art.
48 § 3" da Lei Federal 8666/93.
14.8. Os envelopes contendo a documentação habilitatória das licitantes classificadas para a fase de
lance permanecerão em poder do Pregoeiro durante o prazo de 30 (trinta) dias contados da
apresentação das propostas. Se os mesmos nâo forem retirados no prazo de até 10 (dez) dias após
aquêle ptazo, os envelopes serão inutilizados.
14.9. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1o, da Lei
no. 8.666/93, estâo impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como membro da diretoria
da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo go., inciso lll, da
Lei no. 8.666/93.
14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento,
14.11. A autoridade competente para determinar a aquisição poderá revogar a licitaçáo por razões de
interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofÍcio ou por provo€çáo de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
14.11.1. A anulação do procedimento induz às anulaçÕes da Ordem de Fornecimento, Nota de
Empenho e Termo da Ata de Registro de Preços.
14.12. Os proponentes sâo responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitaçâo.
14.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realizaçáo
do certame na data marcada, a sessâo será redesignada para o dia, hora e local definidos, e,
republicado no site do MunicÍpio.
14.14. São partes integrantes deste Edital:
a) ANEXO l- Formulário Padrão de Proposta de Preço - Mídia Digital;
b) ANEXO ll - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) ANEXO lll - Modelo de Declaraçâo de Fato Superveniente, ldoneidade e Disponibilidade de
Documentos;
d) ANEXO lV - Modelo Declaraçáo que cumprem plenamente os requisitos de habilitaçáo;
e) ANEXO V - Modelos de Declaração de não emprego de menores de 18 anos;
0 ANEXO Vl - Declaraçáo de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
g) ANEXO Vll - Declaração de lnexistência de lncompatibilidade Funcional
h) ANEXO Vlll - Minuta de Ata de Registro de Preços.
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Página1

PÍ@íí020í6
No ltm Dffiiç& do PÍoduto / S6viço Cltde Unid. PÍ€ço Màdmo Unlt*io PÍoço Mô.iÍno Totd

0@1 1m.115.17075 AcebrcÍilim 25 m9/5 mL

Acebrcfilina 25 nE/s mL - trõco m 120nl + copo de medida

1@.í15.17076 Ac€brcÍilina 50 mg/s mL

2.m.@ FRS 3,68

4,38

1053

o,ú2

3,79

0,í6

2,43

0,75

0,10

33,68

9,49

q@

1,@

11,4

7.@,@

&760,@

5.266,O

50,@

't.0@,@

8@,m

3(n,@

36,m

LG0,m

820,@

,156,@

2.m,@

3.m0,@

1.2m,@

1.ffi,m

'1.280,@

1.215,m

7.m,m

1.136,m

2.8,@

1.50,0

s,&

5,@4,@

í.@,@

í.230,@

2m,@

545,@

1.1la.m

w.
AcêbícÍllim 50 mg/s mL - ft8co cqn 12qnl + c@ de Ín€dda

@@1ú.'l'l517$n Ac€{atodeRetirEl(MtãninaA).50.mU.t.

2.m,@ FRS

5M,@ FRS

5m,@ coMP

50.0@,@ coMP

20.0m,@ coMP

10.m,@ coMP

3m,@ coMP

1.@,m FRS

1.m,m coMP

m,0 coMP

20.m,m

@.m,@

10.m,@

COMP

COMP

COMP

0@4

0@5

@6

m7

0m

@

m10

m11

@12

m13

m14

Ac€{ato dê Rdinol (Mtaina A) . 50.m U. t. Cot€atcifsot (Vitãnim D 3) io.m U. l. -
zotnl

Acicl0ir 2@ÍrE CqÍFíimido

Acicloir 200r€ Cmpíimió.

Ácido Acáilsâlicíli@ lGng Cnprimido

ÁciOo Acaitsdicílico íOOng CnpÍimido.

Ácido Ac€tilsalicílico s&ng CoÍprimido

ÁciOo ncailsalicílico 5úrB CcÍprimido.

Acido Fdi@ 5 mg Cdrprimido

Acido Foli@ 5 rE Cmprimido

Acido Fdirr@ 15 íng Csrpíimiô

Acido Fdinico l5 mg Comprimido.

Albsdad 40 ÍE/rnl soluçà trd - frasco cún lünl

AlbsrEd rO mg/Írt sduç& úat - f âsco m 10nl

Albendad {O0 rE CsnpÍimido

Albffdad rm rE CúrpÍimido

Al*útrEto ê Sodio TOng Cfiprimido

A]êrúorEto de Sodio 7frng CoÍpÍiÍaô
Aloprird 3@ ÍE CsnpÍimido

Alotr ird 300 mg Csnpíimió

Amindilire 1@ rE Cdrrimido

AÍiÍdilim l@ ÍE CdÍpÍimido

Amicilim 5@ ÍrE Crápsula

ArnodcilimS@íE Cápsda

AírExilina 50 ÍE/ml

AÍruilina 50 mgiml, pó d srJsp€rsão üd, cqn jsonl fr6co + copo rnêdida

ArpcilirE súrE Csrprimió

Arp'cilim SenS Cmprimido

Arnpci lirE Sonlirnl - f asco cm 60nl + cqo de Ínalda

Aípcilinã sonuÍrú - tr6co com 6ünl + copo do Ín€dida

Ateídol 50 ÍE Cdrprimido

Atsdd 50mg Cürprimiô

Azitrmicim 4tlng/ml

AzitÍmicim 4ornglml , sGpssâo cd cün dlEüe e siÍ€a dos*ra - FÍm
Azitrmicim 5@ rB cqrprimicb

Azitrsnicim 5@ ÍB cqrp(imido

Belofeno íOrE CoÍrprimido

B*lderD'í&ng CqÍpíimido

B*lfiietõorE 25OTCA/dcê

Belfilêtesffi 250rc9/d6q ãGsd úd cdn 6pÊçdoÍ - isco
BsnzdlÍnêrmi@d 2S rE/49

Berucrlmefmided 250 íE/49 + nistêtine 1@.m U.l./4g + cla€to de b€ÍzdcôÍúo5
rng/49, CreíÊ qirEl: tisrEga 40 g c/ í0 dicaúes
B6iláo Ar|lodifrm smg Cmpíimiô

Bsilâo Anlodipirc síng CmpÍimido

Brsndo ê pridostigmiB @ rB

Braneic ds dridosti g mim @ mg

BroÍnidrâto de f€notêrol Ang/ml - f6co 20nl

Brmiúáo ds ísd€íd smglmt - fr 6@ 20nl

Broropíida 4rng/ml - frsco h
Brornoprida 4rÍElíú - fÍasco h

@ 1m.115171@ Budesüú&?rEgc/120ôs€s

1@j15j7078

1m.115.17079

1@.115.17m

1@.115.í761

1@.115.17@

1m.115.17083

1@.115j7W

1@.115'1765

1@.'115'176

1@.115.'17c87

1@.'115.17m

1,@

1,@

082

05./

0,í0

005

o.12

m15 1@.115.17@

m16 100.115.17090

@17 1@.115.17@1

@18 1@.115.17@

Q,, 1m11s.r7@

0@0 í@.115.17@4

w1 1m.11517@5

w í@.115.170S

M 1@j15j7@7

w4 1m1í5.í7@

M 1m.115.17@

m 1m.115171@

w27 1@.11517101

5@,M FRS

am,@ coMP

5@,@ FRS

50.m0,m coMP

/m,ql FRS

3.@,@ COMP

150@,0 coMP

1OM FRS

6@,@ TB

50.@,@ coMP

3.m,@ coMP

1.m,m FR§

5O,O FRS

1@,@ FRS

o,14

2.U

0,4í

ZB

Emiticb por: GLAUCIA BEATRZ FLOR|ANO. nâ \êísáo: 5514c G/oü201614:17:31
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P{ina2

PÍocss6o í10|2Íno

No ltm Dcctição do froduto, Süviço Qtde Ljnid. PÍr9o tádmo Unit&io PÍsço tlfiÍno Totd

w4

BudêsÕida 32 rrg d 120 dce§ - fr*co
íO.'l'15.'171@ Búilbrsretode scopdãnina

BúilbúElo ds escopdínina - fasco 20 rnl

1@.115j71U ButilbíffiEto de esc@sniE + dfiranâ íOrãOrB

Búilbqnsto cb €sc@srim + dFirdla 1Oi2song Cffiprimiô
'lO. 1 15. 1 71 06 BúilbÍff€to dê €scopdânlm + diÉiímâ 6,67+333,4Ínghl - fras@ 2oÍr||

BúlbrfiÉo de esc@mina + dipirm 6,67+333,4íE/ml - fr6co 20nl

Ím.1 151716 Búilbroínêtodê 6@pdmina long

ButilbÍdnáo da €sc@8im 1OÍE CúÍpíimido

1@.115.17107 Cdeím30rE + C4isopíodd125ÍE + Didofu|msódco50íB + Ptac

Cdêínâ 30 tr§ + Cãisoprodol í25 Íng + OiddüEco sódico 50 Íng + Pa.e€ümd 3@
rÍE CcÍÍpíirÍido

1m.115.17108 Câdopíil 25Ín0

Cetotril 25 ÍB CcÍÍf imido

1m.115 171@ Cíbmdo(bCácio 1.250r8

CaMo(bCácio í.250r€ (€q. a5@rB &cácio) + ütãninaD 4O0Ut-
CdrpÍimido

2.m,@ FRS

50.m,@ coMP

25@,O FRS

30.m0,@ coMP

í@.m,@ coMP

100.00,m coMP

1.@,m coMP

5.m,@ coMP

5.m,@ coMP

50@,@ GOMP

5m,m coMP

500,m FRS

10.m,@ coMP

ãm,@ coMP

1@,@ FRS

20.@,@ coMP

ãm,m coMP

20.m,@ coMP

í5m,@ coMP

1sm,@ coMP

ízm,m coMP

1.m,@ coMP

3m,@ DRG

5@,@ FRS

2.m,@ FRS

2M,M FRS

5.m,@ coMP

2,73

q39

4,27

06

0,13

qG

0,41

0,07

o,12

0,17

0,€

3,26

0,í6

0,1't

0,95

0,58

1,76

5460,@

19.5@,@

10675,m

í0.m,@

13.@,@

3.m,0

41q@

360,@

6@,@

850,@

,450,m

1.630,0

1.m,@

zfr,@

352,@

4m,@

4m,0

21.4D,@

1.m,@

2.550,m

í.920,m

950,@

2.850,@

m,@

3.520,m

27Q,@

1.5@,@

re

m7

@8

0@

1m.11517110

í@.115171í1

1@.115.17',|12

1m.115.17í13

1@.'lÍ517'114

't@.115.17115

1m.115.17116

'lm..115.17117

ím.11517118

1@.1í517íí9

1@.115.17120

1@.1'15.17121

1@.1',t5.1712.

1@.115.171?3

1@.115.'t7124

1ú.115.17',|

Carbúdo ê Cálcio í250 ÍrE (eqü\dsfe a 5@ ÍÍ€ da Ca++)

CãbaHo ds Câcio 1250 ÍE (€q ü\ãlilts a 5@ ÍE ê Car+) CdÍpíimió
Ca\edilol 125ÍrE

Cãwdild 1e*r€ Cmprirúô

CaEdild 25rng

Ca\êdild zÍng Ccípíimido

Cíwdilol6,25íng

Cd\€dld 6,25írE CúnpriÍÍido

Cdalaana 50 íng/ml

CefalodrE 50 rEiml, sspersão 6d, m 60nl o.l rEis - frasco + c@ ê rnedi&

CddoamS@íE

C€faloana 5m r€ Cdrprimido

Cd@qEd2omg

Cdocúad 2m ÍrE CqnprirÍô

Cd@oÍud 2OÍE/g - sl'snpo, fasco 1@ ml

Cdoconzd 2OrE/g - shaÍp@, trôco 1@ íi
CáoproísESOrE

Ce(oprcturb Seng cdrp.imido

Cilctzd SOIE

C ilo§@ol SOrE cqnpÍimldo

CilcEd lmrE

C ilGtzd 1mr€ coÍnprinido

CiEizim2SírE

C iníizim 25íÍE cúÍpÍimiô

Cinúizina 75 Íng

Cirsizina 75 trB Cqrprimido

Ciprcflo@ina 5@ÍÍE

CipÍcfr @ina 5m rE Cffipíimiô

ClarifsnicirE s@rE

C laif únicirE súng cfiprimido

Clü€todopdôsio 6@mg

Clcdodepdâsio @mg dfu6
1@.115j7126 Clorêto de sódio0,9ó, sdç& rÉsâl €stéril, isêí1todêcdseÍ\âlúês

Clúdoêsódoq9/6, sdrJção r6d estáil, isêírto decoílssEü€s - Fras@ spraycdn
SOnl ou ínâis

1@.115j7127 ClüiúAoAtrúro»ol 15í§ /5d - 1m + copodem€dda

ClciúáoAÍntrool í5mg /5ml -'Í20rnl + copodernatda

'lm..'115.17128 CltriüatoArnbíod 30ÍrE /5d - lm + copodsínedda

ClüiôáoAÍÍürod 30m9 /5ml -í20nl + copoêínodida

1@.1 15.17129 CloíidáoAÍniodaúE2úng

C lúiúâo Arnio(hqE 2úng CqÍprimido

@42

@43

@44

0045

f
w7

m48

@tg

@50

G1

m52

m53

G4

ffi5

3,52

0.24

0,24

1,07

o,12

0,17

0í6

095

1,37

030

Emitido por: GLAUCIA BEATRZ FLORIANO, na \ss&: 55i4c
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Páeina3

Pro@11020í6

D@ição do PÍoduto / §fliço Cltds Unld.

20.m,m

250.@

5@,@ COMP

20.m,@

5.m,@

3.m,@

ío@,@ coMP

10.m,@ coMP

6.m,m coMP

5.m,@ coMP

lo.@,@ COMP

1.mqo FRS

10m.m coMP

1.m,@

1.m.@

FRS

3@,@ FRS

3m.@ FRS

2m,m FRS

20.m,6 coMP

s.m,o TB

1@.m,m coMP

10.m,@ coMP

10.0m,m coMP

5@,@ FRS

20.m,@ coMP

2@,@ FRS

15.m,m coMP

ilá.írrE Unlt$o PÍ€ço M&irno Totd
o16 3.20,@m56 '10.115.í7í30 Clúiüdo de ciclobazerine Srng

Clüidato & ciclobenz+Íina Smg canpimicb

Clúiüáode li&cairE2OÍE/9 - clntóoêdn 3e
Clqiüâo ê lidocairE 2OrE/9 - cdn t ôo cqn 3Q

Clúic}do ê lÇ€richna zrE

Claidáo de lopeíidorE 2mg cqÍprimidl

Cltriúáo dâ M€tfdmim 850 nE

Claidáo ds M€aturmim 850 íE CdrpÍimido

Clúiôdode m€aGloprãÍda 7 mg

C loriúAo (b íEtclopranida 7 trB + díndicffi 40 mg + pepsim SO mg sÍprimid)
Clüiúáo ê fip€Íidoláo 1@ mg

Cldiúáo de dp€ridolato lm rE + Hesp€íidina-cdndoo 50 ÍÍB + ÁcidO ascórtico SO

rng

Cltri(ido ê PrarEtaifta 25írE

Cltriüáo ê Prdn€iâzim 25Íng CfipÍimido

Cltriúáoô Raiüdnâ 150mg

Clüiúáo ds RãitidrE 150 mg CoÍprimido

Cltridato dê ticloddina 250ng

Clúiüáo do üclotidna 25On9 CcrpriÍrido

ClsictdoTiânina3ú íE
Cloriúáo Timim 3@ rB Cmpíimi(b

CsndmB

Ccíndm B cqÍprimido

CoÍnde|o B )aope, Írasco ccÍn 1únl oJ mds + c(Ín cq)o rnêdda

Cfiplm B )6@, frõco m lGnl a mais + m copo m€dida

Cúnúim í5ÍrB + Trffirúnagorng

Cunâim 15íÍE + Tr€rúinaSrE CsÍFririô
DeqÍr€iassrâ 0,5 rE/ml, dirir, trasco 1m ml

D#nd6ona 0,5 rng/n$, êliÍr, frasco 1m ÍÍÍ

Doanetasüla1rTE/g cÍ€írE, 1Q - tisrqa
ooãnetassE 1ÍÍE/g cÍsne, íQ - Usrqa

Do€Írldâsma 1írE/ml, srsp€í§5cflárica - fr6@SÍrd

Drnetascn 1nB/ml, s6písãocfráúmi€ - ftasco sÍnl

DMnetasúE lrE/ml

Dosnêt$orE'lnE/inl + §y'Aode rEricinasíng/rd (quidsúea gS íE de basê) +
sulÍato de
polimirirE B 6mul, srspêrÉtu cnámica - f6co Sínl

Dmltrffiirsnina (Malêáo) 0,4n8/mtsd'fã^ad, cún i@rt dl mis.
Dê)oltrtunirínina (Md€€io) o,4Íng/Ínl sduçá üd, cqn 1@ r{ qJ rnais, m copo ê
medda

Dsalüf€niÍmina (Mal€€io) 2 ÍE
D*ldqÍrãnina (Md€do) 2 rg CsÍTÍimiô

DiclcúêrEo Di6tilanôÍio 10 nE/g, tubo609 - gel sane

Diclcf€neo Di€ülaÍúÍo 10trlg/g, tLôo@g - gd crí|e
DiclcíÊÍEo Sódco 50 ÍrE

D iclcí€naco Sódi@ 50 mg Cdrprimido

Dig0ina 0,25 ÍE
Oigoina 0,25 nE Cdrprimido

DiosmirE 45&ng + tEspqidirE SOIE

DicmirE4sorp + hêspeÍidna SOng cdrprimi&

Oiprrma Sodicâ súÍB/ml - fÍsco lonl

Dipirm Sodicâ 5&ÍE/Íí - fr6@ 10il

DiprúE Sódca5@ ÍrB

OiprrúE Sód€ @ Íng cnprimido

Ddrpsidona 1ÍrE/ml, sr§peísáoüal, frmcqn lGnl
OürpeÍidma'l mg/ml, scpssfu üd, ft asco cdn 1únl + cín sirE a &dra
DoÍnpsi(hE íOng

Dffipsi(bra lOTB cqÍpriniô

COMP

m58

0@

1@.11517133

1@.1í5.17134

1m.1'1517í35

1@.1t5.171S

1@.115.17137

100.í 15.17138

1m.11517139

10.1í517140

1@.115.17'141

1@115.171Q.

'tcp..115.1714a

1@1't5.'t714

1m.1í517'145

1@.',t't5.17115

1@115.17147

1ú.115.17148

1új15.17149

'ím.11517í50

l@.11517151

1@.115.17152

1@.1 15. í7153

1@115.17'154

1m.11á17t55

í@.11517156

1@.115.17157

1m.115í7158

'1,70

0,12

o,út

'l,s

0,40

q07

o07

0,8

&,@

6@,@

Í./m,m

êm,@

í.2@,@

7m,@

7@,@

1.6S,@

5@,4

1.6@,@

í.€0,@

1.76,m

1.2ú,@

630,m

1.614,@

3.í56,@

2.m,@

í.@,@

í6.2@,@

2.m,@

3@,@

3-rm,m

285,@

1.@,@

1.64,@

1.m,m

ffi4

065

ffi

0,'11

0,ot

1,43
m7

@

0@

@70

@71

@72

@73

o
@74

m75

m76

@n

@78

@79

@

061

@

o,17

,t,ü)

063

5,38

10,52

1,'10

0,05

3,24

o,@.

0,8

0,u

05/

007

5,32

0,07

Emitió por: GLAUCIA BEATRIZ FLORIANO. na tssão: 5514 c É104,2g1614:17:31
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N'ltm D6cÍiÉo do Produto, S€ÍYiço cltda unid. PÍrço M&dmo Unit*io PÍrço M&mo Totd
@ 1@.115.í7159 DroprofizinâXãopel,5rE/mL-l20nlcdncopomlda 2.m,@ FRS Z§ 4.S,00

064

G5

06

0@7

@8

@

@$

a*'
@

ffi

@t

@5

ffi

m7

ffi

@9

om

0101

a
01@.

01G

0104

0105

016

01ü

016

01@

0'l'lo

DropropiziÍE Xãopo 1,5 trE/ÍnL - 120nl cdn copo rn€d&

1@.'l 15. 1 7160 DropÍofizina )€ope 3 rng/rnL - 120 mL ccÍn coPo rstdâ
. DroproFizirE)(íope3rElrú- 120mLcdncopomeú&

1m.1í5í7161 ErEl+íil (Mdêato) long

Eml+Íil (Malêdo) 1OÍE Cqrprimió

1@j15171e2. Enal+ril (Mddo) 2OrE

End+ril (Malêato) 2ürE CúÍprimido

1m.1'1517163 EÍitrdÍÍcim (Estüão) 2sÍÍElrnl

Eritrmicire (Estsato) 25íg/fi{ - fr6@ cb údo ffiú cqn @ ml + ceo ê med(h

1@.115.17'lU EritÍffiÍciE (Êsbreo) s(DÍE

EÍüqnicirE (Estddo) 50OrE Cünprimido

1m.11517165 EsfÍroloc1ma25ÍrE

EstiÍdctm 25írE Coíprimiô
'lm.115.17167 Esrogêíic Cqiugâôso,&rE

EsrogêíiG CqiWds 0,3r8, cqÍpÍimiô

ím.í15'17168 FinasHida5ÍB

FirEtsida 5 rB CrÍpíiriô
í@.115.'l7l@ Flrcmad 150m9, blistÇ ccín l cesLaa

Fllred í50 rE, Hists cqn I csuta
1@115.í7170 Flmizina lOrE

Flúlíizim'l orE CdrpÍimido

1@.115.17172 Fúcsnida40nE

Fúosânida.l0 Íng Camíimiô

1m.115.17173 GlibsElãnida5rng

Glib€íElmida 5 trE CqÍTÍimido

1@.115.17174 Hiúcltrdiui& Cmp25 Íg
' HiúoclüotiaidaCflp2síECqÍpÍimido

1@.115j7175 Hiôôido de dunÍnio 6üng/mL

Hiúéüido doalmínio60ng/tr{- s6perEãood, cdn tSOnL

1m.115.17176 lh4ícíErp50 mg/ml

lhfícím 50 rE/ml, ssperçàoad - fr6@(b2ünl

1@j15j7171 lhrídmmrE
lh4ícÍêrD 600 rng CdÍprimido

1@.115.17178 loddo ds Pdâssio íOrB/í{, )sÇe - 1ffi
loddo do Pdassio 1CÍE/ml, )aee - 1ffir{

'lc0..115.17179 lprdropo (Brqne) q2sÍrE/ml , sduçáo pra ird{à - 20nt

lprtr4io (Brmdo) 0,25ÍÍElml , sduç& púa irdaga^ - 261
1m.115.17180 lsGsülide40ng (ÍÍuEÍrÍáo)

lsGsqbcb.l&ng (ínqglitr€to) - Cqrpíimió

1m.115.17181 h€írneiina6ÍrE

hsÍE{ina AÍg - CcíÍpíimido

1@115j71@. L*tultrE)€ope-f66 120mL

1rc1ümXâçe-frô6í20mL
1@. 1 15.'l 7'l 83 Ls,odopa + Berssai& lOrB+2sÍrE

L6o@a+ Bglssui(b lGrB+ã.ÍE Cápsula

Ím.í1517184 Le\,odopa + B€ÍEsai& ã]}IE+5OÍE

Lso(@ + BdBsuiô 2üÍq +s0ng C+sda

1@.115.17185 Le\dloeim 500ÍB

Le\ríoaim SGng cqÍpÍimido

1@. 1 15. 171 S L.qoncgêstrd + Etinil€str€did 0, lsio,BrE
l"erqsgê6td + Etirilsstrdd 0,í5|0,GrE , cryn 2'l cúpíirÍdG raêstidc - Cãblâ

í@.11517187 Leiotiroana2S Íncg

Lâdiroüina 25 rEg CqÍprimiô

1@.115.17188 LmtircüinaS0mg

2M.@ FRS

50.@,@

1@.m,o

1@@

2m,@

5m,@

6.m,@

5.m,m

2.0@,@

30.m0,@

10m,@

20.@0,m

r@.@,@

í.m,@

o.m.@

COMP

COMP

FRS

COMP

COMP

COMP

COMP

COMP

COMP

COMP

COMP

COMP

4,n

0,04

0,6

3,50

0,59

0,14

0,6í

0,32

o30

q@

0,68

0,70

o,6

0,í0

8.5m.m

2@,m

6.001,@

350,6

1.180,@

70,@

3.660,m

1.6m,@

6m,@

í.e0,@

!m,m

60,@

1.m,@

1.630,@

í.80,@

2.m,@

4.050,m

@,@

170@

3í,m

3.2@,@

43@,m

3.4@,@

1.050,@

4@,@

2m,@

25@,@

1.(m,@

1.m.@ FRS

0,6

0,ol

0@

0,0r

1,63

1,@

0.@

2,70

FRS

GOMP

r@,@ coMP

í.5@,@ FRS

í@,@

1.m.c)

5@,@

5.m,@

o,17

0,3í

6,40

0.s

5m,@ cPs

1.5m,@ COMP

5@,@

10m.@

FRS

cPs

COMP

COMP

0,81

o.2.

LãdiroarE 50 mcg Cqnprimió

0l'11 1@.í15.17189 Ladiroanal@nrcg

10m,@ coMP

10.m,@ coMP

Emitiô po': GLAUC lA BEATRIZ FLORIANO, na \Es&: 55í4 c mO42016 í4í7:31
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Vo
L

Páginâ5

Proc€so íí@0í6
N']tm Deição do Produto / Srybo Qtde Unld. Piaço M&imo Unitiio Prsço Mffnlo Tot6a

0112

0'lí3

0114

0115

01í6

0117

0í18

1@.115.17íS

1m.1í517191

1@.1í517192

1m.115í7íS

1m.115í7194

1@.115.17195

1@.115.171S

1@115j7197

lm.1't5171S

100.115171S

1m.1í5.172@

1@.'115.fin1

1@.'t15.1Tru.

1@.115.1728

1@.115.firu

1@.11517205

't@.1151726

1@.115.17n7

1@.1't5í72G

1@.115172@

1ú.115j7210

1@.',t15.1721'l

1@.',|15.17212

'tm'.115.17213

1@115.17214

1@115.17215

1@.'t15.'17216

Lâdiroim 1@ mcg Csrprimió

Lisado acido ê tiíb ds útdo 1g/sÍnl

Ljsdo ácidoê üÍÍD ê ütolo (€qdldsie a 20 ÍÍE do prirEfio ái\D ôtirflilrd.iina) 1

g/sínl, )6ope qn f6co do í20 ml, accrpãú*lo do copo-Íned(h de 10 r{
L$atadirE íqÍE

Lrd*rim lOrB Ccntririô
trâtdrE 1írE/r{, sd'rção úal - 1&nl

Ladâdina1íE/ÍIt, sohrç& cd - íúnl f6co
LGatila (Pdássicâ) sOrE

LcíEra (Pctássica) 5On9 CúÍprimido

Maledo do Brcfrriraina 0,8 rE/tnl + Claidáo & füil*im írE/tnl

Md€dode &dleíirfiúna 0,8 ÍrE/ml + Clciüato dêftnil€frina 1Ínghl- €lirir, f6co
cffi l@ÍÍ{

Malê€to& BíqÊriraÍiE2 Íng/ÍÍt + daiüáodeííÍl*inaaS rElm

Mdeêloê Brorf*iríiE 2 mg/ml + clüiúato&ftnit€fr im ZS íE/ml, sduç&ord
f, frasco de ü*o ànbü gciêiadoí corÍendo 20 mL

Mdáo ê m€(ilêígaÍÉÍina de6 0,1259

Male€to de ÍÍÉileígqrEüina üag6 q1259, cei)€ ccrn 12 caryrimidG

M€(hodpÍog€stqtrE (Ácêtato) 1sürE/mt

Mêúoipío96tsÍm (A.dáo) lsorE/íri , sEp€nsáo iri€iáÉl - âçda
M€lffiina 120 trE + Clúdodo rn€tiltimínio20 rÍ|g,

Mdssnina 120 mg + Cld8lo de meliltimírio 20 mg, ú{6
Metildcpa2S0írE

Mdildopa 250 Íng CcrpÍimido

Má@lopríi& 10 Í€
Mei@loprmi(h í0 ÍÍE CsrpÍirÍdo

MáGlopíadda 4 íE/Ínl, cdn lont ol ri€is

M€toclopíínida 4 ÍÍE/ÍÍ1, cqn íh o.l mds - Fras@

MeioÍrdd 50 Íng (srcciÍÉo)

Mdoprold 50 rng (s(Ecindo) Coíprimiô

MdIüÍ(Ed lmÍE/g , gêléiaqird, c/ í0diceos - BisÍqa SO9

M*ci(Ed íGÍE/g, gêldia\âgiEt, c/ l0dicadoÍ6- BisrqaSOg

Mdrmided 250ÍrE

Metrai(kd ã rE CqÍprimió

Melrfii(Ed 4&ng/ml(BsEoato) - srJsp. ord, cõncoporÍEtda- ím
Múmided 4OrE/rÍÍ (Bszoalo) - srlsp oíd, cdn copo Ín6dda - iGnt
M ickÍÍa GlqÍsáa Strã€l (Gr.mo), sduçb cal, m copo rsl(b - 1

M ickania Gldntráa Sfrfig I (Gr.rco), sduçâ üd, m copo Ínêdê - íh
MicsEd (Nifeo) 2OrE/g crsÍEdsÍmaadógico- 3e omds - Usrqa
MicüEd (Nitrato) 20Íg/g crsno dêÍmádógico- 3e q, mais - tisrqa
Micorud (Nifáo) 2OrE/g cÍeÍE qird, sn i4 âdicú6, cdn ge

Micslad (Nifão) 2qrE/g cÍ€írE qird, cqn .14 dic*r€s, com BOg - bisrEga

Mtrão ê lsínd€dsE 3OrB + p;glqo 556cs mrE + CdtsírE AÍid.a 3

Mtráo d6lsoÍrÉ€ÉeÍD 3OrB + Olpllma Sódca 3úÍE + C*ínaAniúa *ÍB
Nfficina + BeitrairE pdnada - hóo le
Núnicina + B*itracina pflida - tLbo iog

Nifediprna lOng

Nif€dFrÍE íong Conrimiô
Nim€sulidê 1m ÍrE

Nim€s'Jiê 1@ trE CaÍpÍiíÍúdo

NiÍÍr6rii& S0ng/inl, sr6p€nç& dat - tr6co í5 Í{
NimsdideSOrB/ml, spqçáo ad - trâsco í5ÍÍ{
NimqÍprnaSr€

N imodifrrE 30 ÍÍ€ CdnpriíÍdo

NistAina lmuuÍri, susper§& úd, ccn 50 rÍ1

Nistalina í(m,ryÍÍ{, suspí§&dal, Çdn S0Ínl- fasco

Nistáim 25.0mui/9, cÍsrEEginal, c/7 dic&€s - tisíqa 6e
NistâúirÉ25.mJi/9, síÍpqiÍÉ, c./ Tadica&r6 - tisrqa@9

500,@ FRS

í.m0,@ coMP

2@,@ FRS

í5@,@ coMP

1.5@,@ FRS

1.5m,@ FRS

r.@,m coMP

1O,M AMP

íOM,@ DRG

s.m,@ coMP

2.m,@ coMP

5M,@ FRS

1s@,o coMP

M,@ TB

5@,O COMP

m,@ FRS

í.sm,q)

5@.@

FRS

ím,00 TB

20.m,m coMP

2@,@ TB

50.m,@ coMP

20.m0,m coMP

í.m,@ FRS

60.m,@ coíúP

I@,@ FRS

í.m,@ TB

0,05

í,66

0,04

q3t

7,%

o,72

9,75

q70

0,11

q6

0,í

't,€

3,68

o,o7

e85

&,56 lo.2m,@

50,00

$q@

@,@

9.465,@

10.í/5,@

7n,@

c/5@

7.@,@

3.30,0

1n,@

2E5,@

16.20,0

zm,@

350,@

5/0,@

3.7OqO

730,@

48q0

erm,@

2m,@

3.m,o

1.m,@

910,@

7.m,@

aqm

4't@,o

],,'
un

u21

o12.

o1z3

0124

0125

0126

o1n

o12€

o,*
013)

247

1.6

0,17

í,@

0131

o1Q.

0133

o1u

oí35

0136

0137

0138

488

06

q05

0,91

0,12

210

410

Emiücb por: GIÂUC lA BEATR lZ FLORIANO, rE rãs&: 56í4 c ú104t8161417:31
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PÍoK 11012Írí6

No ltm Osição do Produto / §fliço otda t nH. PÍÇo lilôdmo Unitiio Proço Mtuimo Totd
0139 '.tm..1'.t5.17217

0140 1@.115.17215

0141 1új15j7219

0142 1@.11517m

0143 1@.115.1721

0144 1@.115.',172.

0'145 1@115.17

0146 1@j15j724

Or, 1@.11s.17ns

01€ 1@.115.1727

01/tg 1@115.tm

0150 1@115j7D

0151 1@j15j7xo

0152 1@115.17?31

Nitráo ds üanirE í&ÍE + daiôab ô Íiridoina 1úrB + ciarcdd
Nitrdode tiãnina 1úng + cld(láoda dÍi(bina1úng + ciãEcobdanina 50mÍEg,
cmpÍimido

NitÍcÁrrncÍna 1@ rÍE

NitrcúÍtrtoim í@ rB Cünprimido

Nffdisttrma (EÍEtdo) + Estrald (Vdsato) s0ng+eng

Ntretisttrma (Enarndo) + Esfdid (Val€ráo) SOrE+5íÍE sd' !áo iri€(ád, cqn
sêrirEa - mpda

Núdist6qra q35ÍÍE , cãtda cdn 35 úágê*
Nsáisttrm 0,35íÍU , cãtda m 36 dá96 - 6da
ótoMimd,m1únl
Ólo Mirsal, m lGr! - frasm

Ornêprad 20 trE

Omeprzol20nB Cápstla

ÓxiOoUeZimZmnB + nistatina 1m.OQ Ul, Poínada- bisrqacr609
ÓxiOo ae Zirrco m mg + nistáim 1@.@ Ul, Par* - tisíEga c./ @g

Pa*dand 2úrE/ml . sdLçà) úâl - frasco 'l sÍnl

Pí*etãd 2oong/ml , sduçâ dd - frasco lÍnl
Paacáard S@nB

Píeáíd 5@ rng Ccnpriíido

PastaD'{G, lmg

Pasta D'âguA 1@g - f6co
Peím*ina SCrEfnl I .çáo - Fr6co 6OIl

PtrmalrirE s0ÍE/ml L0çã0 - FrM 60nl

Psm€fina 1CÍB/ml Loçào- Fr6co60nl

Psm6úina 1CÍE/ml Loçâo- Fras@6ünl

PiriÍndãnina 25ÍrE

PirimetanirE 25íÍE CürFriÍÍió

Pirodm20ÍB

Pirodcsn2OrB Cápsüa

Pditrsúmqlg/g + Claiú6io DE CirctEaiE 0,0íg/g

PdicÍê§dmo,íg/g + Clúiúab Dê CirclEcairB0,Olg/9, cútsn3Og *qrpüffi
de 10 Aplicdres &sstalÉas

PreúisdúE (FcÉo SdrÍco) 4@r'g/mt

Prechisolcla (FGÍato Sodico) a,@ÍE/fl , eqúdsiêa grE/mt, ccÍn ssirEadcúa
- Frascoffi
PreúrisüEã r€
Pre*risqla 20 mg Cqnpíimido

Prê*ÍsdESnE

PreürisúE 5 ÍÍE Cdnpíimió

ProparElol 40 rng

Propãdd 40 m9 CúÍpÍimiô

Rdiml (ütsnimA) - 5@Ul
Retind (ütanirEA) - SmJl+ Cdeâlcikd (útínina D) - mUt+ ó)idodszirÉo-
150 r€. Púnada - tisnaga c/ 45 g

Sac}ãmlces bo-{acri - 'íT liofilizado- 10Q

Secharqnlp6 bo.Iãdii - í7licÍiliz& - 1@g srpririô
SacctsÚnlp6 bq./adii mÍE - íT lidilizado, ênÉtope 19

S*ch*anpes boJardii 20OÍE - íT lidilizdo, trl\êlopê 19

Sás C Reiüáâçáo Ord , É pra sduç& dd, cqn z/,S

Sás C Rdüraçtu Ord , É púa sdug& ord, m 27,99 - ãdop€
Saltutsrcl (S{dfáto) 10rcgido6ê atrGsd üd
Sâlh.(arnd (Srjído) l0ÍEg/dcê ãcsol cd, c,/ 2@ dosês, c/ 6paçdr -Frasco

Salhrtãnd âng/sÍnl - l@nl

Salh.tard ârE/srnl- Ím, mc@mrda
Sdbnúnd, SLdido 2 íÍE

Sdb.rtãrc|, Sulfáo 2 rB Cffprimido

Simdicona,l&ÍB

§imeticma 4OTB gÍfrimiô

20.m,@ coMP

2@,@ COMP

150@ AIlrP

m,@ cRT

1m,@ FRS

30.0@,@ cPs

1.5m,@ TB

1.m,@ FRS

30.m,@ coMP

1@,M FRS

1@,@ FRS

í@,@ FRS

1.00,@ coMP

20.m,@ cPS

s@,@ TB

5@,O FRS

5@,@ COMP

5m,@ coMP

30.m,m coMP

25@,@ BNG

10.@,0 coMP

2m,0 ENv

5@,@ ENV

50,m FRS

2,5M,@ FRS

10.(m,@ coMP

30.m,@ coMP

í,48 29.6@,@

3m,m

916,50

758,@

270,ú

12@,@

6.í/0,@

530,@

1.2@,m

s4,@

m,@

1rO,m

@,m

2m,@

7.1S,@

1.36,@

7@,@

350,m

6@,m

6.O,@

4.M,8

7.m,m

235,@

n4,@

2.6@,@

1.m,@

2.M.@

6,31

3,79

270

0,ot

458

0,53

0,04

30r

2,n

1,40

0154

0155

ü'"
0í5-/

0160

0't61

0163

1@11517&

1@1'15j7?35

1@115.17m

1@.115j787

1@.1't5.17?38

1ú.115.'t724

1@.115.17241

1@.115.17242

'tú.115.17243

1@.'t15.1724

1@.'t15.17245

1@.115.172{6

1@.115j724a

0,6

010

14,â

2,79

o,14

q07

0,@

272

4,4

3,68

o,47

468

1,U

0,19

06

Enitió por: GLAUCIA BEATRZ FLORIANO, na \êÍsô: 55i4c 6/042016141231
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Procssso í102016

Nô lteín DescÍiç& do Produto / Servi@ Cltde. Unid. Prsço M&imo Unltiio Proço ÍúáíiÍno Totd
0166 1@115.17249

0167 1új15.17250

0168 1@j15j7251

0169 1@.115.17253

0170 1@.115j725/

0171 1@115j7256

0172 1új15j72â

0173 1ú.115.1725a

SiÍptim75ÍrE/ml

Simd,m 7Íng/Ínl - frasco 1frnl

Silrctatim20mg

Sim€statlna 20 Íng Cúrpíimiô

Sinvdáina 40 ÍÍE

Simááina lo rÍE Csrpíimido

SulfadzimS@ÍrE

Sulfdaim súrE Cqrrimi(b

Sulfdzim ô píata íOng/g sere - tirtneâ 3Q

Sulfadu ina de prda íOng/g dsne - tisrqa 309

Sulfsnet@d + Írimáoprim aol&ng/ínl

Sulffio@d + TrinrdQÍima4oi&rE/ml , suspeírs&qal, cdn ímd, cqn copo
n'!êdida

SutfarEt@d + Trim€úopíima z|(nrE+úrB

SulÍãn€to@d + Trim€fopíim 4&ng+8&rE Cqrprimi&

Sulfsto Fqrco 4&ng dê Fe ll

Sulfato FnGo 4&ng da Fs ll CcÍrpíimido

Süiato Ferrco 2srllg/rnl ê Fê ll , solução ffal, coín 30 mt

Sulfato Ftrroso 2srng/rnl de Fe ll , sduçá qd, cdn 30 ml - f6co
Vüf{ina Sódi€ sÍrE

Vãfaim Sóde 5nB CsnprirÍdo

Mtminâ C 2únghl, gts - 20 ml;

VitaÍnina C 2ffirg/ml, gts - 20 mt;

Vilãninâ C 50ÍB
Vitanina C 50OrE cqnprimido

Alpradan 1r§

Alprzdm 1rE Cdrpíimiô

AmitriÉilifta 25 rE

Amif iptilina 25 mg cdrpÍimido

BipeÍideÍE 2 ÍÍE

Bipêrideno 2 nE cqnprimido

BromaepaÍn 3 mg cdrpíimido

Brmepsn 3 rE EnpriÍido

B'.ProfidE, C ltriüáo I SOng

Butroprona, CltriúAo 1sOrE cqrprimido

CrbanaeprE mmg
Cabanaegna 2@ mg coÍrprimido

CrbfiEzqim 20 rng/ml - 1únl + copo de rnecÍda

CabâEepm2omg/ml - lGnl + copodê medida

Cabmáo ê Lítio 3m mg

Caboftato de Lítio 300 rE coÍnprimido

Citaiopran 20ng

C itdoprãn 2OÍE cqrgimido

Clmipranina 25ÍrE

C lmipÍamina 25íng cqnprimido

ClmeparâÍE

Clduepan 2rE coínpíimido

Clffazêpan 2,5ínuíi - 20nl - gct8

Clonaepan ZsÍnuml - 20nl - gdâs

Cloriciáo de hipranim2S rE

Cltriúáo ê lmiprãnina 25 mg cnprimiô
ClúiúAodsüqidaim 1@ÍE

Cltriúato de tiüidazina ím mg Cdrprimido

Cltri(ido de üúidaina 25 rng CmpÍimido

Cltriúáo ê ütri@ina 25 Íng Cúprimido

Clqiúáo de Vênlafa{na 75ing

Clúiddo de V€nláadna 75ÍrE cdÍpÍim'do

2.m,@ coMP

20.m,@ coMP

10m,m coMP

1.5@,m COMP

5@,@ TB

5M,@ FRS

10.m,@ coMP

5@,@ COMP

1M,M FRS

1.m,m coMP

2.@,@ COMP

20.m,m coMP

10.@o,@ coMP

10'm,@ coMP

20.m,@ coMP

25m,m coMP

10.@,@ coMP

50.m,@ coMP

í@,m coMP

10m,@ coMP

íom,m coMP

5.m0,m coMP

20.m,@ coMP
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lndicamos o (a) Sr.(a) , , portador da cédula de
identidade n".' @ , cpF no.

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (4313476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

ANEXO II

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. _12016.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para a Farmácia
Básica e Hospital Municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Modelo de Carta de Credenciamento

como nosso representante legal na Licitação em
referência, podendo rubricar ou assinar documentos (habilitação e proposta), manifestar, dar lances,
prestar todos os esclarecimentos de nossa proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos,
enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento.

de2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* anexar cópia autenticada do RG e CPF do Credenciado.

de
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

ANEXO [!

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: PREGÃo PRESENCTAL No. _120í6.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para a Farmácia
Básica e Hospital Municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Modelo de Declaração de:
lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitação,
ldoneidade e Disponibilizaçâo de Documentos.

. A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que:

1 - Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores que o
inabilite para participar de certames licitatórios.

2 - Os documentos que compÕem o Edital foram colocados à disposição e tomou
conhecimento de todas as informaçôes, condições locais e grau de dificuldade da entrega.

3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da
Administraçâo Pública Federal, Estadual, Municipale do Distrito Federal.

de2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

Esraoo Do PAMNÁ
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - ramat 209 - CEP: &4.470-000

ANEXO IV

Município de Gândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. _/2016.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para a Farmácia
Básica e Hospita! Municipal, em atendimento a Secretaria Municipalde Saúde.

Modelo de Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitaçâo

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃo PRESENCIAL no.J2o16, DECLARAMOS
que cumprimos plenamente os requisitos de habilitaçâo exigidos para participação no presente
certame.

de2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação.

de
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná,03 - Fone/fax: (43)3476-1222 - ramal 209 - CEP:84.470-000

ANEXO V

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. _/20í6.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para a Farmácia
Básica e Hospital Municipal, em atendimento a Secretaria Municipalde Saúde.

DECLARAÇÃO

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 daLei no. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no. 9.854,
de 27 de outubro de 'Í 999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
Sim( ) Quantos( ) Não ( ).

de2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

de
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - ramal 209 - CEP: U.470-üJÍJ

ANEXO VI

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. _/20í6.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para a Farmácia
Básica e Hospital Municipal, em atendimento a Secretaria Municipalde Saúde.

DECLARAÇÃO OC ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

(nome da empresa), CNPJ/MF no. (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as
penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os
benefícios da Lei Complementar 12312006, de 14 de dezembro de 2006.

de2016.

(Carimbo e assinatura do Representante Legal)

de
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (4313476-122? - ramat 209 - CEP: 84.470-000

ANEXO VII

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. _/20í6.
Objêto: Registro de preços para futura e eventua! aquisição de medicamentos para a Farmácia
Básica e Hospita! Municipal, em atendimento a Secretaria Municipalde Saúde.

DECLARAÇÃO Oe trueXrSrÊruCtA DE INCOMPAT|BtLtDADE FUNCIONAL

Declaramos sob as penas da Lei que esta empresa não possui dirigente com vínculo
de parentesco por linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, de servidor municipal investido
em cargo de direçâo, chefia ou assessoramento, ou de membro da comissão licitante, de pregoeiro
habilitado ou de servidor encarregado da contratação.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

em de2016

(nome e assinatura do responsávelda proponente)

15
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Secretaria ÀÂunicipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná,03 - Fone/fax: (43)3476-1222 - ramat 209 - CEP: &4.470-000

vu - MTNUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREçOS No. xx
QUE ENTRE SI CELEBRAIT'I O MUNICIPIO DE
cÂnoroo DE ABREU, EsrADo Do pARANÁ e I
EMPRESA xx, CONFORIUE LICITAçÃO UOOeLTDADE
pnecÃo PRESENcIAL No. _/20í6.

Pelo presente instrumento particular celebram entre si, de um lado, o MuNrcÍpro oe CÂNoroo DE ABREU,
inscrito no CNPJ no. 76.175.926/0001-80, com endereço à Avenida Paraná, no 03, Centro, Cândido
de Abreu- PR, neste ato, representada pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSÉ MARIA REIS JUNIOR,
brasileiro, casado, portador de cédula de identidade no. 5.711.342-1 SESP/PR e CPF/MF no.
024.056.029-97, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa: xx, inscrita no
CNPJ no. xx, neste ato representada pelo Sr.xx, brasileiro, xx, xx, portador da Cédula de ldentidade
no. xll/xx, inscrito no CPF no. xx, residente e domiciliado na xx, no xx, xx, xx, doravante denominado
CONTRATADA, acordam e ajustam Íirmar a presente Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei
n.o 8.666/93, e alterações posteriores, assim como pelas condiçôes da Licitação Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL No. _/2016, bem como nos termos da proposta afresentada pela
Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidades das partes.
GLAUSULA pRtMEtRA - DO OBJETO E DO PREçO
Parágrafo Primeiro: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futura e eventual
aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica e Hospital Municipal, em atendimento a
Secretaria Municipalde Saúde, de acordo com o relatório do sistema Equiplano.
Parfgrafo Segundo: O valor total registrado é de R$ xx (xx).
CLAUSULA SEGUNDA. DA VIGENCIA E DO REAJUSTE
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será atê 3111212016, podendo ser prorrogado se
houver interesse de ambas as partes.
Parágrafo Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pela contratada, uma
variação considerável no valor dos produtos/prestaçâo dos serviços.
GLAUSULA TERCETRA - DO PAGAMENTO, DOS RECURSOS E DA DOTAçÃO.
Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serâo efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos
produtos/prestaçâo dos serviços, mediante conferência de quantidade e qualidade pela secretaria
requisitante, à base dos preços unitários apresentados na proposta, e mediante a apresentação da
Nota Fiscal, contendo a modalidade e o no. da licitação, agência e conta corrente em nome da
proponente, do banco a ser depositado, e das provas de regularidade com a Fazenda Federal e junto
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Parágrafo Segundo: A nota fiscal deverá vir acompanhada da Certidâo Negativa Federal e do
Certificado de Regularidade Fiscaldo FGTS.
Parágrafo Terceiro: Em caso de nâo cumprimento pela contratada de disposiçâo contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras
disposiçÕes contratuais.
Parâgrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços,
correrâo por conta da seguinte classificação funcional programática:
OT.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
003. Hospital Municipal
1 0.302.07 01 .2048 - Hospital Municipal
2120 - 3.3.90.30.00.00 - 000 - Materialde Consumo
2130 - 3.3.90.30.00.00 - 300 - Material de Consumo
2140 - 3.3.90.30.00.00 - 369 * Materialde Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontológica
10.302.0701 .2042 - Hospital Municipal
1880 - 3.3.90.30.00.00 - 000 - Materialde Consumo
1890 - 3.3.90.30.00.00 - 300 .- Material de Consumo

CLÁUSULA QUARTA. PRAZO E DA ENTREGA

ü/
d-
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos

Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - ramat 209 - CEP: 84.470-000

A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega do
produto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até í5 (quinze) dias após a solicitação.
CLAUSULA QUINTA . DAS RESPONSABILIDADES
Parágrafo Segundo: A Contratada se manterá durante toda a execuçâo da presente Ata de Registro
de Preços em compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive fiscais.
CLAUSULA SEXTA. MULTA
Será aplicado multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de
Preços, na hipótese de inexecuçáo total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA,
sem p§uízo de outras penalidades previstas pela Lei no. 8.666/93 e suas alteraçôes subsequentes e
demais legislaçôes pertinentes lmatéria.
CLAUSULA SETIIT'IA . RESCISAO
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de
notificação jud icial, nas seg uintes hipóteses;
lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da Contratada;
Se a CONTRATADA, sem prévia autorizaçâo da CONTRATANTE, transferir, caucionar ou
transacionar qualquer direito decorrente desta Ata de Registro de Preços;
Demais dispositivos da Lei no. 8.666/93.
cLÁusuLA orrAVA - LEGISLAçÃo aplrcÁvel
Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preço as disposições da Lei no. 8.666/93 que regulamenta as
licitaçôes e contrataçÕes promovidas pela Administraçâo Pública, bem como demais legislaçôes
pertinentes.
CLAUSULA NONA - DAS PARTES INTEGRANTES
Parágrafo Primeiro: As condiçÕes estabelecidas na Licitação Modalidade Pregâo Presencial no.

_12016, anexos e a proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste
instrumento, independentemente de transcrição.
Parágrafo Segundo:Serão incorporadas a esta Ata de Registro de Preços, mediante termos aditivos
quaisquer modificaçÕes que venham a serem necessários durante a sua vigência, dêcorrentes das
obrBaçÕes assumidas pela CONTRATANTE e a CONTRATADA.
CLAUSULA DECIIIíA. DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei8.666/93 e demais legislaçÕes pertinentes.
CLÁUSULA DÉCImA PRIMEIRA - Do coNHEcIMENTo DAs PARÍEs 

-

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência do seu conteúdo, aceitando
todas as condiçÕes nele relatadas.
cLÁusuLA DÉcrMA SEGUNDA - DrspostÇÕes cenats
A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações
decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, sejam de natureza trabalhista,
administrativa, previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da CONTRATANTE
relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuÍzos causados a
terceiros, não cabendo a CONTRATANTE o pagamento de qualquer adicional.
GLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. FORO

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico
de dados) de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e
seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo o Foro da Comarca de
Cândido de Abreu, Estado do Paraná, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata
de Registro de Preços, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Candido de Abreu - PR, 0'l de abrilde 2016.

JOSÉ MARTA REIS JUNIOR
Contratante

ESraoO DO PARANÁ

Gontratada

t7
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Parecer ns
Protocolo ne
Interessada:
Assunto:

O49l2Ol6-PG, de O7 de abrilde 2016.
339l201.q de 31de março de 2016.
Secretaria Municipal de Saúde.
Licitação na modalidade "Pregão Presencial" - Registro de preço
visando futura e eventual aquisição de medicamentos para a
farmácia básica e hospital.

Apofta nesta Procuradoria, para análise e emíssão de parecer, minutas
de Edital de Pregão Presencial e da ata de registro de preços visando futura e
eventual aquisição de medicamentos, para a farmácia básica e hospital, O
tipo escolhido é o de menor preço poi item, conf-orme consta do Termo de
Referência, cujo preço máxímo aceitável ascende â R$ 794.L52,09 (setecentos e
noventa e quatro mil, cento e cinquênta e dois reais e nove centavos).

O exame de tais documêntos cumpre exigência constante do
parágrafo único do art, 38 do Estatuto das Licitações (Lei nE b,.666/1993), segundo
o qual minutas de editais e de contratos devem sempre ser submetidos à análise e
aprovação de assessoria jurídica

A justificativa da necessidade das contratações pretendidas consta do
Termo de Referência e do Memorando Ro OL47l2Ol6, oriundo da Secretaria
Municipal de Saúde, acostado ao processo.

A licitação na modalidade "Pregão'tem se mostrado mais eficiente e
rápida e possibilita à Administração obter preços mais vantajosos, uma vez que os
valores inicialmente apresentados podem ser'reduzidos durante a realização da
sessão. Essa modalidade de licitação foi instituída pela lei federal ne 10.520, Oe tO
de julho de 2002, também aplicável aos Municípios, para aquisição de bens e
serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação. A disputa pelo
fornecimento do bem licitado, feita em sessão pública por meio de propostas e
lances, classifica os licitantes por meio das propostas de menor preço, e aplica-se
subsidiariamente o Estatuto das Licitações, conforme prevê a lei nq 10.520/02 em
seu aft. 94, desde que não haja conflitos.

Analisando-se o edital em apreço, verificamos que foi elaborado em
conformidade com o regramento legal, prevendo o processamento regular da
licitação, tais como o objeto (item 1), as condições para pafticipação na licitação
(item 2), a formalização dos representantes para credenciamento (item 3), a
documentação para fins de habilitação (item 7), forma como as propostas devem
ser apresentadas (item 5), o procedimento para abertura de envelopes, julgamento,
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adjudicação e homologação (itens 4, 6 e 10), dentre outros tópicos, inclusive no
que se refere a prerrogativas a serem obseruadas em favor de proponentes
consideradas como micro empresas ou empresa de pequeno pofte, nos termos da
lei complementar federal no L2312006 com as alterações trazidas pela LC
nol47l20l4 (itens 6.L7,7.5 e 7.6).o edital consigna também a forma de
impugnação do ato convocatório (item B) e os recursos (item 9).

Há referência ao modo de pagamento dos seruiços, constante do item
11.2, que condiciona os pagamentos a depósitos bancários em conta da proponente
que vier a ser contratada, obseruando-se, assim, a Instrução Normativa ns 58l20LL
do Tribunal de Contas do Estado, que determina sejam todos os pagamentos feitos
exclusivamente por transferência eletrônica.

As condições para a prestação dos seruiços estão detineadas no item
12, atendendo-se assim à exigência do. iniigo XVi do art. 40 do Estatuto das
Licitações, condição essa, aliás, essencial para form alizar a liquidação da despesa,
nos termos do aft. 63 da lei no 4.32A1L964 (Codigo de Contabilidade pública).

O preço máximo aceitável foi estabelecido no Termo de Referência,
com a consignação do total previsto no item 11.1, cumprindo-se exigência expressa
na Constituição do Estado do Paraná, êffi seu artigo 27, inciso lXI. Os valores
tomaram por base cotações de preços obtidas no mercado e anexadas ao processo,
estando obseruada, deita forma, i exigência constante'do artigo 43, inciso IV, da
Lei de Licitações.

A realização prévia de cotação no mercado para obtenção de preços
máximos aceitáveis decorre, ainda, de norma oriunda do colendó tribunal 

-de

Contas da União, que a respeito emitiu o Acórdão ng 86U2004, pela sua Segunda
Câmara. Por ela, a Administração deve promover, em todos' os procedimlntos
licitatórios, a realização de pesquisa de preço§ junto a empresas ligadas ao do
objeto licitado, ou consulta a sistema de registro de preços. Esse cuidado visa aferir
a compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado, nos termos
do disposto no inciso v, § lq, art. 15 e inciso IV, aft. 43, da Lei ne 8.666/1993 e
Decisões nÉ 43L1L993, 2BB|L996 e 3861L997, todas aprovadas em plenário pelo
Tribunal de Contas da União.

O edital detalha a respeito de eventuais multas e sanções
administrativas derivadas do desatendimento de obrigações assumidas pelos
interessados (item 13), conforme determina a legislação aplicável.

As dotações orçamentárias para custeio das despesas correspondentes
constam tanto do Termo de Referência quanto do edital (item 14), atendendo-se à
exigência constante do artigo t4 da Lei de Licitações.

2
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Os anexos do edital contemplam as demais informações necessárias
ao fiel conhecimento pelos interessados em participar do processo licitatório, entre
eles o termo de referência sobre o objeto, modelos de declarações para habilitação
dos participantes e a minuta da ata de registro de preço.

Todavia, entende-se que, no caso em questão, faz-se necessária a
inclusão de cláusula que obrigue a indicação da marca do medicamento, bem como
o registro na ANVISA. A referida cláusula poderá ser estabelecida nos seguintes
termos:

"É obrigatória a indicacão da marca dos medicamentos e o nq de seus resistros na
ANVISA. sob pena de desclassificacào do item da respectiva proposta".

Ressalta-se, ainda,, que a ata. de RêEistro de Preços não pode
confundir-se com o contrato a ser celebrado. Nesse sentido, o colendo Tribunal de
Contas da União, em Informativo'de Jurisprudênciá sobre licitações e contratos no
23, assim decidiu:

Rêpresentação: formulada ,âo ,TCU apontou indícios de
irregularidade no' Pregão n.o L8712007, sob o sistema de
rêgistro de preços, realizado pelo Governo do Estado de
Roraima para eventual aquisigão.'de gêneros alimentícios,
destinados a atender aos alunos da rede pública estadual de
ensino. Em consequêncià, foi realizada inspeção pela unidade
técnica, tendo sido con*atado que a formalização da ata de
registro de preços e a celebração do contrato para
fornecimento das' mercadorías "ocorreram em um mesmo
instrumento'i isto, é, ao mesmo tempo em que foram
estabelecidas características de uma ata de registro de preços,
tais como a vigência do registro e os prazos e condições para
contratação, foram fixadas condições, direitos, obrigações e
regras próprias de um termo contratual, tais como o valor
pactuado, as penalidades a que se sujeita a contratada e as
obrigações das partes. Com base no Decreto Federal 1.o
3.93L1200L - que regulamenta o registro de preços previsto
na Lei n.o 8.666/93 -, o relator salientou que a ata de registro
de preços tem natureza diversa da do contrato. Na verdade,
'b ata firma ompromissos pdra futura ontratação, ou
seja, aso venha a ser conqetizado o contrato, há que
se obedrcr às condições prcvistas nd atai Ademais,
"a ata de tqistto de prcps impõe omptomisos,
basicamente, ao forndor (e não à Administração
Plibh'a), sbretudo em rclação aos prcgs e às
ondi@s de enfiqa, Já o antrato estafulee devetes

J
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e dircitos tanto ao ontratado quanto ao contratante,
numa rclação de bilateralidade e omutatiuidade
típias do Ínstituto'í No caso em tela, o contrato foi
celebrado pelo valor total da oroposta aoresentada pela
vencedora da licitaçáo. o que significa "desvirtuamento do
instituto do reqistro de orecos': além do que, para o relator,
nenhuma das situações delineadas no art. 2o do Decreto
3.931/2001 - que elenca as hipóteses em que o sistema de
registro de preços deve ser preferencialmente utilizado - foi
atendida. Após concluir que teria sido "mais apropriada a
realÍzação de pregão eletrônico para fornecimento de bens de
forma parcelada, na sua forma ordinária, sem a formalização
de ata de registro de preços'i o relator propôs e a Segunda
Câmara decidiu expedir determinação corretiva à Secretaria de
Estado da Educação, Cultura e Despofto de Roraima, para a
gestão de recurcos federais. Aaírdão n,o 3273/2OtO-2a
Câmam fC-0i8,7Í7/20O7-3, ret. Min-Subst Augusto
Sherman Cavalanti, 29, 06, 2Ol O.r

No mesmo sentido, o informativo de Jurisprudência sobre licitações e
contratos no 24412015, dô Tribunal de Contas da União, orienta:

1. A ata de registro de preços caracteriza-se como um negócio
jurídico ., qrã são acordados entre as paftes, Administrafao .
licitante, apenas o objeto licitado e os respectivos pieços
ofertados. A formalização da ata çra apenas uma expectativa de
direito ao signatário, não lhe conferindo nenhum direito subjetivo
à contratação;2.- " 

=

Conforme já esclarecêu o TCU, o registro de preços não é uma
modalidade licitatória, mas sim, um mecanismo para formação de banco de preços
de fornecedores, que não gera compromisso efetivo de aquisição. Nesse sentido,
vide acórdão no L27912008, do Plenário do TCU.

1 Informativo de Jurisprudência sobre licitações e contratos no23 -TCU. Sesúes: 29 e 30 de junho de 2010.
Este Informativo, elaborado a partir das deliberações tomadas pelo Tribunal nas sessões de julgamento das
Gmaras e do Plenário, contém resumos de algumas decisões proferidas na(s) data(s) aciirJ indicada(s),
relativas a licitações e contratos, e tem por finalidade facilitar o acompanhamento, pelo leitor, da jurisprudência
do TCU quanto aos aspectos relevantes que envolvem o tema. Por esse motivo, a seleção das decisões que
constam do Informativo é feita pela Secretaria das Sessões, levando em consideração ao menos um dos
seguintes fatores: ineditismo da deliberação, discussão no colegiado ou reiteração de entendimento importante.
Os resumos apresentados no Informativo não são repositórios oficiais de jurisprudência. Disponível em:
http://portal.tcu.gov.brljurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm.

2 Acórdão 1285/2015-Plenário, TC 018.901/20t3-L, relator Ministro BenjamÍn zymler,27.5.2ot5.
4

b



PnnrrrruRA po MuNlcÍrlo nn CÂNnlDo nE Annnu
ESTADo »o P.cneNÁ

Av. Paraná, 3 - Fone: 43-3476-1222 - www.candidodeabreu.pr.gov.br - CEP 84470.000

st
í

PRocuuoonrl Gen,lr.

Por fiffi, o art. 15 do Decreto po 7.8921t3 estabelece que a
contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho
de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62
da Lei no 8.666, de 1993. Assim, nota-se que ata de registro de preços e contrato
são instrumentos distintos.

Assim sendo, aprova-se, com ressaltas, as minutas apresentadas.

É o parecer, s.m.j.

Cândido de Abreu, em 07 de abril de 2016.

1ut^^ríaranl 9*otú.--,/ BRUNA LAVERDE BRA1VÍBILLA
ADVoGADA - OAB]PR N9 73T49

AssBssoRA Juníorcn

Ao Pregoeiro

Para atendimento e sequencia ao processo licitatório.

Em 0710412016

AROTO
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EDITAL oe ucreçÃo
Pregão Presencial n". 2012016

Entidade Promotora: Município de Cândido de Abreu- Paraná.
Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria no.8712015, composta pelos senhores:
Pregoeiro - Allan Diego Moreno Varoto.
Equipe de Apoio - Alan Manoel Miranda da Silva e Cleberson Leandro Koziel.

Data de Emissão: 07 de abril de 20í6.
Data de abertura: 25 de abril de 2016.
Horário: 09h00min.

O Município de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes sob
o n".76.175.926/0001-80, com sede a Avenida Paraná, no 03, Centro, Cândido de Abreu- Paraná,
fone no. (43) 34761222, torna público a Licitação na modalidade Pregão Presenciat, tipo menor
preço por item, a realizar-se na Prefeitura Municipal, em conformidade com a Lei Federal no.
10.52012002, LeiFederal no. 8.666/93, LeiComplementar no. 12312006,no 14712014, Decreto Federat
3.555/2000, e com o descrito neste edital.
Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser
protocolados no setor de licitações da Prefeitura Municipal, no endereço supramencionado, bem
como o credenciamento dos representantes das empresas até às 09h00min (nove horas) do dia 25
de abril de 20í6.

1. OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para futura e eventual aquisição de
medicamentos para a Farmácia Básica e Hospital Municipal, em atendimento a Secretaria
Municipa! de Saúde, conforme as especiÍicações descritas no termo de referência e (Anexo l).

2, COND!çÕES DE pARTtCtpAçÃO tn LICITAçÂO
2.1 . Poderão participar desta licitação as êmpresas interessadas que atenderem todas as exigências
constantes deste Edital e seus anexos.

, 2.2. Não poderão participar desta Licitação as empresas:
2.2.1. Cuia falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e
em consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de dissolução;

1.2.2. Que por qualquer motivo tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da Admlnistração
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou punida com suspensão do direito de
licitar e contratar.
2.2.3. Não Poderá participar do certame licitatório empresa que não esteja de acordo com o RAMO
DE ATIVIDADE a que se refere esta licitação regularmente estabelecida e que não satisfaça as
condições exigidas no presente Edital.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. No início da sessão, cada licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá
identificar-se junto ao Pregoeiro, apresentando a respectiva cédula de identidade ou documento
equivalente e comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de propostas
(lances verbais), oferta de desconto e para a prática dos demais atos inerentes ao certame. (trrtoOeto -
Anexo ll).
3.1.1. Os documentos mencionados no ltem anterior, inclusive o documento de ídentificação do
representante credenciado, deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas ou fotocópias
simples, acompanhadas dos respectivos originais, para a devida autenticação, pela Equipe do pregão
ou já autenticados por cartório competente.
3.1.2. O credenciamento (Modelo - Anexo ll), deverá ter reconhecida em cartório, a assinatura do
representante legal.
3.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através
de outorga por instrumento público ou particular; neste último caso mediante apresentaçâo do ato
constitutivo da Empresa e alteraçôes ou consolidado. Tanto o instrumento público como ó particular
deverá conter menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e
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lances de preços, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou nâo de recursos,
bem como, demais atos pertinentes ao certame.
3.3.' Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá
comprovar ser o responsável legalmente, podendo assim assumir obrigaçÕes em decorrência de tal
investidura.
3.4. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.
3.5. lniciada a Sessão, será vedada a substituição do representante da empresa devidamente
credenciado, ainda que esteja munido de instrumento procuratório com poderes especÍficos, salvo por
caso fortuito ou força maior.
3.6. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 3.1,3.2. e 3.3 não implicará a
exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de se manifestar na
apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório.
3.7. Os documentos que credenciam o representante deveráo ser entregues separadamente dos
envelopes de números 01 e 02.

4. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os
Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformidade com este Edital e
seus Anexos, no locale horário determinados no preâmbulo do presente edital.
4.2. Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, os representante(s) da(s) Empresa(s) licitante(s)
entregará (ão) os envelopes contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos de habilitação,
não sendo aceita, a partir desse momento a admissâo de novos licitantes.
4.2.1. As licitantes deverão entregar ao Pregoeiro, declaração assinada pelo representante legal de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, (conforme modelo ANEXO lV).
4.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informações:
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
PREGAO PRESENCIAL Nq 2Ol2016
RAZAO SOCIAL E N9 DO C.N.P.J. DO PROPONENTE
4.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informaçÕes:
ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HAB|LITAÇÃO
MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGÃO PRESENCIAL N9 2Ol2016
RAZÃO SOCIAL E N9 DO C.N.P.J. DO PROPONENTE
4.5. lnicialmente, será aberto o Envelope 0í - Proposta de Preços - e, após, o Envelope 02 -
Documentos de Habilitaçâo.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS (rUíDn DrclTAL)
5.1. A proposta deverá ser apresentada formalmente em uma via impressa com valores e dados do
fornecedor e em mídia digital CD ou DVD (com a extensâo .esl nos parâmetros do Sistema Equiplano
conforme programa de geraçâo de proposta disponível no site
www.cagtdidodeabreu.or.qov.br SERVIÇOS, DOWNLOADS - GERAL - PP 20120í5 -
AQUISIçAO DE ÍtIEDICAMENTOS, sem rasuras ou entrelinhas devidamente assinadas na última
folha e rubricadas nas demais, pelo representante legal da licitante. Serâo aceitas a apresentaçáo de
propostas em Pendrive (mídia removÍvel).
O CD/DVD deverá conter as seguintes descriçÕes:
- Razão Socialda empresa
- Modalidade, número e ano da licitaçáo.
5.2. O arquivo esl deverá cont(3r:
a) Dados do Fornecedor: Razâo Social ou denominaçâo da licitante, com seu endereço completo,
número de telefone/fax, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério
da Fazenda;
b) Dados Bancários: Banco, Agência, Nome, cidade, Estado, conta e Data de Abertura;
c) Dados do Representante: Nome, documentos pessoais, endereço completo e telefone;
d) Dados do Quadro Societário: Nome, endereço completo, telefone, documentos pessoais e ato
constitutivo.
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5.3. Prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação, sob pena de desclassificação da proposta.
5.4. A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega
do produto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até í5 (quinze) dias após a solicitação.
5.5 Serão desclassificadas as empresas que:
- Não apresentarem a proposta em formato eslem mídia digitalCD ou DVD;
- O Sistema Equiplano utilizado pela Prefeitura não reconhecer, ler ou desconhecer o conteúdo do
CD, por falha na mídia ou falha operacional da emprêsa.
5.6. As propostas deverão conter o preço unitário e total, em moeda corrênte nacional, expressos em
algarismos, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais,
sêrão considerados os primeiros, bem como a marca dos produtos ofertados.
5.6.í - Qualquer dos produtos que estão sendo licitados que contenham marca como referência
serão aceitos produtos equivalentes ou similares
5.7. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necãssários ao
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
5.8. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar prêço
inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não senáo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos/serviços ser
fornecidos sem ônus adicionais.
5.9. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
5.10. Serão desclassiÍicadaq as propostas que não atenderem as especificações e exigências do
presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes
de dificultar o julgamento, ou ainda que apresentarem valores acima do fixado no presente Editai.
5.11. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para as entregas dos
produtos/prestação dos serviços, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação
de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante.
5.12. O Pregoeiro considerará como formais erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a
Administração Pública e não implique nulidade do procedimento. 5.13. As quantidades dos itens
indicados no Anexo I poderão sofrer alterações para mais ou para menos, conforme disposto no art.
65, § 10 da Lei 8.666/93.
5,14. Todo e qualquer fornecimento dos materiais fora do estabelecido neste edital, em desacordo
com as especificações, será imediatamente notificado à(s) licitante(s) vencedora(s), que ficará (o)
obrigada(s) a substituir prontamente, correndo por sua conta e risco tais substituições, sendo-lhes
aplicadas, também, as sanções previstas neste edital.
5.15. Não serão levadas em Çonsideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. ApÓs apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
6.2. Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro, equipe de apoio e
credenciados que desejarem.
6.3. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor valor por item.
6.3.1 . Serão desclassificadas as empresas que ultrapassarem o valor máximo Íixado por item.
6.4. Lido os preços, o Pregoeiro relacionará todas as propostas classificadas em ordem crescente.
6.5. O autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com preços até 1Oo/o (dez por
cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamaçâo'do
vencedor.
6-6. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, o pregoeiro
classificará as 03 (três) melhores propostas, para que seus autores participem dos lances veibais,
quaisquer que sejam seus preços ofertados na proposta escrita.
6.6.1. Caso haja empate norvalor das propostas escritas, e estas se encaixarem no disposto nas
sessões 6.5 e 6.6, o Pregoeiro seguirá o disposto no Art. 40 do Decreto Federal 3.555/2000, ou seja,
em favor da ampliação da disputa entre os interessados em fornecer o objeto deste edital.
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6.6.1.í. No caso de empate, conforme descrito acima, será decidido por sorteio à ordem dos lances
verbais.
6.7. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em
ordem decrescente de valor.
6.7.1. Não ficará fixado o limite mínimo do valor de cada lance, ficando a cargo do Pregoeiro decidir a
respeito.
6.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo
licitante, para efeito de ordenação das propostas.
6.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades constantes deste Edital.
6.í0. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação, se atender as necessidades da administração o
pregão será validado e passará paru a fase seguinte.
6.í1. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
6.12. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação
de habilitaçâo do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
6.13. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
6.14. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatorias, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitaçâo do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
6.í5. Nas situações previstas nos subitens 6.10, 6.11 e 6.14, o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
6.16. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
licitantes presentes; a estes, sendo-lhes facultado esse direito.
6.16.1. Havendo recusa de qualquer licitante em assinar a ata, este fato será registrado pelo
Pregoeiro, presumindo-se concordância de tal licitante com todos os seus termos e conteúdo, ficando
precluso o direito de recurso.
6.17. As ME e EPP terão preferência de contratação em caso de empate.
6.17.1. Entende-se por empate aquelas situaçôes em que as propostas apresentadas pelas ME e/ou
EPP sejam iguais ou até 5o/o (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
6.17.2. Em caso de empate, a ME e/ou EPP mais bem classificada poderá, na
sessãopúblicadeiulqamentodaspropostas, sob pena de preclusâo, apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situaçâo em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado.
6.17.3. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, a mesma deverá apresentar
declaração firmada pelo representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as
penas da lei, no ato do credenciamento, conforme (Anexo Vl).
í. 18 E obriqatória a indicacão da marca dos medicamentos e o no de seus reqistros na
ANYISA (Aqencia Nacional de Vioilância Sanitárial. sob pena de desclassificacão do item da
respectiva prooosta.

7. DA DOGUMENTAçÃO PARA FINS DE HABTLITAÇÃO
7.1 Para fins de habilitação ao certame, os interessados terâo de satisfazeros requisitos relativos à:
habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista.
7.1.1 Os documentos comprobatórios pertinentes à habilitação jurídica, e regularidade fiscal e
trabalhista, deverão se encontrar dentro do Envelope No. 02 (Documentos de Habilitação).
7.1.2 Será comprovada a veracidade das informações constantes nos documentos apresentados,
mediante diligência via online, caso haja divergências entre o documento apresentado e o verificado,
prevalecerá às informaçóes online.
7.1.3 Os documentos de habilitação deverão ser autenticados por cartório competente, ou por
servidor devidamente qualificado.
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7.1.3.1 As autenticaçÕes que por ventura dependerem do servidor terão que ser obrigatoriamente,
efetuadas antes do inicio dos trabalhos da sessão, (mínimo de 10 minutos).
7.1.3.2 Não serão autenticados documentos na sessâo, salvo para observar o Art. 4o do Decreto
Federal 3555/2000.
7.2..4s empresas deverão apresentar, dentro do Envelope No.02 (Documentos de Habilitação), os
documentos abaixo relacionados, em plena validade:
7.2.1 - Relativos à Habilitação Jurídica
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b)ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;
b.1)os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alteraçÕes ou da
consolidaçâo respectiva;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorizaçáo para funcionamento expedido pelo Órgão competente,
quando a atividade assim o exigir;
e) Comprovaçáo da Situação junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
7.2.2 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede
da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
a.1l faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão Quanto à Dívida
Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
b) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando
situaçâo regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (conforme Lei no. 12.440, de 7 de jutho de
2011).
d) As certidôes, que não expressarem o ptazo de validade, deverão ter data de expedição não
superior a 30 (trinta) dias, da data prevista para apresentaçâo dos envelopes.
7.3 Os Fornecedores deverão apresentar declaração, devidamente assinada pelo representante legal
da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que:
a) Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposiçâo e tomou conhecimento de
todas as informações, condições locais e grau de dificuldade da entrega (ANEXO lV);
b) Náo se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública
Federal, Estadual, Municipale do Distrito Federal(ANEXO lll);
c) declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2e, da
Lei 8.666/93 (ANEXO lll);
d) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 70, XXXlll, da Constituição
Federal e arl.27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo anexo V).
NOTA IMPORTANTE:
7.4. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais e
Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a
expediçâo de documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada à apresentação do
documento que não pôde ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 05
(cinco) dias úteis após o encerramento da greve.
7.4.1. No caso de apresentação de certidâo positiva (ou documento que demonstre que a licitante
está irregular perante determinado órgâo), haverá a inabilitação em razâo de fato superveniente, de
acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 50 da Lei no 8.666/93.
7.4.2. Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de empenho e/ou Ata de Registro de
Preços), vindo o Contratado apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante
está irregular perante determinado órgâo), ocorrerá a rescisâo contratual, por inadimplemento de
cláusula da Ata de Registro de Preços, conforme artigo 55, inciso Xlll c/c artigo 78, I da Lei Federal
no. 8.666/93.
7.5. Nos casos de empresas ME e EPP, havendo alguma restriçâo na comprovação da regularidade
fiscal, a empresa não será declarada inabilitada, e será assegurado o ptazo de 05 (cinco) dias úteis

q)t
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cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administraçáo Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidÕes negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.6. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, declaração firmada pelo
representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as penas da lei, no ato do
credenciamento.
7.6.1. Considera-se microempresa, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em
cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
7.6.2. Consideram-se empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
7.7. Quando o ptazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito como
válido com data de emissâo não superior a trinta dias corridos da data prevista para apresentaçâo
dos envelopes.

8. DA rmpucNAçÃo Do ATO CONVOCATÓRIo
8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital.
8.2. As solicitações de esclarecimentos, de providências ou as impugnações do presente edital
deverão ser protocoladas na Prefeitura Municipal na divisão de licitaçÕes, em prazo não inferior a 03
(três) dias anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
8.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24:00h (vinte e quatro horas) e informar.
8.4. Acolhida à petiçâo contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame, devendo-se cumprir o devido prazo legal.

9. DOS RECURSOS
9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intençâo
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentaçâo das razÕes do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razÕes em igual
número de dias, que começarâo a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitaçáo pelo Pregoeiro ao vencedor.
9.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
9.4.. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetÍveis de
aproveitamento.
9.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao
licitante vencedor.

í0. DA ADJUDTGAçÃO E HOi,|OLOGAÇÃO
10.1. Caso não haja recurso, o Pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do certame
à licitante vencedora, encaminhando o processo para homologaçâo pelo Prefeito Municipal.
10.1.1 O resultado do julgamento será homologado, nos termos do Regulamento de Licitaçôes e
Contratos.
10.2. Ao Município de Cândido de Abreu, fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente
licitação, em parte ou no todo, em decisão justificada. Em caso de revogaçâo ou anulação parcial do
certame, o MUNICÍP|O poderá aproveitar as propostas nos termos nao aúngidos pela ievogaçáo ou
anulaçáo e na estrita observância aos critérios de julgamento previstos neste edital e na legislaçáo
vigente.

íí. DO PREçO MÁXrÍr,tO E DAS CONDTçOES DE PAGAMENTO
11.1. O valor máximo importa em R$ 794.152,09 (setecentos e noventa e quatro mil cento e
cinqüenta e dois reais e nove centavos).
't1.2. Os pagamentos serâo efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos/prestação
dos serviços, mediante conferência de quantidade e qualidade pela secretaria requisitante, à base
dos preços unitários apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo
a modalidade e o no. da licitaçâo, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser
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depositado, e das provas de regularidade com a Fazenda Federal e junto ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS.

í2. DAS CONDçÔES DE RECEBIÍrr|ENTO DO OBJETO, VlcÊNCn E REAJUSTE.
12.1 A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega
do produto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até í5 (quinze) dias após a solicitação.
12.2 O objeto da presente licitação deverâo ser entregues/prestados em locais determinados pela
Secretaria Municipal de Saúde.
12.3 As entregas/prestação dos serviços deverão ser feitas de segunda a sexta feira nos seguintes
horários: Pela manhâ das 08h00min até às I t h3Omin e à tarde das 1 3h00m até as 17h30m, não será
recebido os produtos/servíços prestados fora deste horário.
12.4 Por ocasião das entregas, a contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome
(legível), o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de
Segurança Pública, do servidor do contratante responsável pelos recebimentos.
12.5 O objeto da presente licitação serão recebidos provisoriamente em até 05 (cinco) dias úteis, no
local e endereço indicados no item 12.2 deste edital.
12.6 O aceite definitivo com a liberaçáo da Nota Fiscal para pagamento, está condicionado ao
atendimento das exigências contidas neste edital.
12.7 Ém caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as especificaçÕes, todas,
as despesas serão atribuídas à contratada devendo este providenciar com a máxima urgência a sua
substituiçâo ou adequaçâo ao edital.
'12.8 Os produtos/serviços deverâo ser entregues/prestados em perfeito estado de conservaÉo, sem
sinais de violação.
12.9 A vigência do presente termo será alé 31112120í6, podendo ser prorrogado se houver interesse
de ambas as partes.
12.10 Serão admitidos reajustes dos valores, desde que comprovada pela contratada, uma variaçâo
considerável no valor dos produtos.

í3. DAS SANÇÔES
13.1. A licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei no. 8.666/93 e
nas seguintes situaçÕes, dentre outras:
13.1.1. Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital,
será aplicada multa na razào de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da proposta, até 05
(cinco) dias consecutivos.
13.1.2. Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos
estipulados neste edital, aplicação de multa na razào de R$ 5,00 (cinco reais), por dia, de atraso ou
de demora.
13.í.3. Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissâo da Nota Fiscal,
aplicaçâo de multa na razâo de 10% (dez por cento), sobre o valor total da proposta, por infração,
com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos.
13.1.4. Nos termos do art. 7' da Lei no. 10.520, de 1710712002, a licitante, sem prejuízo das demais
cominaçÕes legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de
licitar e contratar com a A.dministraçâo Pública e descredenciada do Registro Cadastral de
Fornecedores do Município de Cândido de Abreu, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) nâo manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execuçâo da Ata de Registro de Preços;
f) falha na execuçâo da Ata de Registro de Preços.
13.1.5. Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentaçâo de defesa
prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste edital.
13.1.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparaçâo dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administraçâo.

í4. DAS DTSPOS|ÇOES GERATS
14.1. As despesas decorrentes da aquisição dos produtos/prestação dos serviços, objeto desta
licitação, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

q
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná,03 - Fone/fax: (43)3476-1222 - ramat 209 - CEP: &4.470-000

OT.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
003. Hospital Municipal
10.302.070í .2048 - Hospital Municipal
2120 - 3.3.90.30.00.00 - 000 - Materialde Consumo
2130 - 3.3.90.30.00.00 - 300 - Material de Consumo
2140 - 3.3.90.30.00.00 - 369 - Materialde Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontológica
10.302.0701 .2042 - Hospital Municipal
1880 - 3.3.90.30.00.00 - 000 - Materialde Consumo
1890 - 3.3.90.30.00.00 - 300 - Materialde Consumo
14.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliaçáo da
disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administraçâo, a
finalidade e a segurança da contratação.
14.3. A apresentaçâo da proposta pela licitante implica aceitação deste edital, bem como das normas
legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de
todas as disposições contidas nesta licitaçâo.
14.4. Uma vez iniciada a sessão, não serâo admitidos à licitação as participantes retardatárias.
14.5. Da sessão de abertura dos envelopes, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual se mencionará
tudo o que ocorrer no ato. A ata será assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
representantes credenciados que desejarem.
14.6. Só terâo direitos a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar
reclamaçôes ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, o
Pregoeiro e a equipe de apoio.
14.7. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas
exigidos no edital e não apresentados na reunião de recebimento, salvo condições previstas no Art.
48 § 3" da Lei Federal 8666/93.
14.8. Os envelopes contendo a documentação habilitatória das licitantes classificadas para a fase de
lance permanecerão em poder do Pregoeiro durante o prazo de 30 (trinta) dias contados da
apresentaçâo das propostas. Se os mesmos não forem retirados no prazo de até 10 (dez) dias após
aquele ptazo, os envelopes seráo inutilizados.
14.9. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput'e parágrafo ío, da Lei
no. 8.666/93, estão impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como membro da diretoria
da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinaçâo do artigo 9o., inciso lll, da
Lei no. 8.666/93.
14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento.
14.11. A autoridade competente para determinar a aquisiçâo poderá revogar a licitação por razôes de
interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provo€çâo de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
14.11.1. A anulaçâo do procedimento induz às anulaçôes da Ordem de Fornecimento, Nota de
Empenho e Termo da Ata de Registro de Preços.
14.12. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informaçÕes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
14.13. Nâo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realizaçâo
do certame na data marcada, a sessâo será redesignada para o dia, hora e local definidos, e,
republicado no site do Município.
14.14. São partes integrantes deste Edital:
a) ANEXO l- Formulário Padrão de Proposta de Preço - Mídia Digital;
b) ANEXO ll - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) ANEXO lll - Modelo de Declaraçâo de Fato Superveniente, ldoneidade e Disponibilidade de
Documentos;
d) ANEXO lV - Modelo Declaração que cumprem plenamente os requisitos de habilitaçâo;
e)ANEXO V - Modelos de Declaraçáo de não emprego de menores de í8 anos;
0 ANEXO Vl - Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
g) ANEXO Vll- Declaraçâo de lnexistência de lncompatibilidade Funcional
h) ANEXO Vlll - Minuta de Ata de Registro de Preços.
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: 143)3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

Cândido de Abreu-PR, 01 de abril de2016.
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1@.'115_17137

1@.115.171§

Í@.'ír517139

1@115.1714o

'tm..115.17141

'lc0..115.17142

1@.1í5.1714i

1@.115.1714

1@.í'í5.17í45

1W.115.17146

1új15.17',147

1@.115.17150

't@. t15.17í51

1m.11517152

'1@.11517153

1ú.'115.171il

't@.115 í7156

1@.11517'156

'tc0.115.17157

1@.í15.í7158

@

@

m1

@

m

OG4
G6

ffi

1,43

o,17

1,n

@72 1@j15.17148 DoanêtsmaírE/mt

Dern€iâsüta íÍrE/ml + sdfato & ÍEnicina sÍÍE/Írl (êquidúte a 3,5 ÍÍB ds b8e) +
sulÍato ê
pdiminm I 6mul, scpersão crfrdmie - fasco SrÍ

1@.115.17149 Delüf€nirânim (Mal€áo) q4íB/mt sduçà úd, dn 1@ r{ o mds,

OelorfsúrãniÉ (Mdeato) 0,4r8/mt srJr çáo úd, cdn 1@ ml e mais, cdn copo dê
m€dida

@74 Deltrisnirãnina (Maledo) 2 rg
DeEltrfeniÍünina (Mdedo) 2 rE CarFÍimió

Diddútro DiotilanôrÍo 10 íng/g, tubo609 - gd crsrÉ

DiclcíerEo Diêtilarúio 10 rng/g, tr5o60g - 9d sfile
Diclcíerm Sódco 50 rE
DiclofeÍEco Sód@ 50 m9 Conpíimido

Digodna q25 nE

DigoarE 0,25 Íng CoÍÍpÍimido

Di6mina 4§Ong + iEsperidina 50rg

DiGmim4SürE + hêspeÍidna s0ng coíprimido

DiFirma Sod€ 50ÍE/rÍú - fras@ 10Ínl.

Diprrüla Sodic€ 5úrg/ÍÍú - fr 6co ím
OipÍma Sódcâ 5@ rE

DiFirma Sódi€ 5@ rng ccírprimido

DoíÍp€ridoÍE lmghl, suspslsáo ad, tasco ccín 1únl

Dqrpeíidona 1ÍrE/ml, stspeílsbúd, f6co@r 1únl + cdn ssirEa(b6a(ha
DüÍpsidqla 1OÍE

DoíÍpêriela íOng ccfipÍiricb

@75

@n

@78

@

m1

@

q63

5,38

10,52

í,í0

0,6

3,24

o,92.

qB

0,34

0,í/

0,o7

5,?

o,ul

Emititb pc': GLAUCIA BEATRZ FLORIANO, na \êrsâo: 5514c 601t2016 í4í231
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/otr
Pá€itã.4

Proc6o 1í02016

No ltsn Dê6cÍigáo do Produto /§cviço Cltde. Unid. PÍrço tô.imo Unlttlo Progo Môdrro Totl
0B 1@.115í7159 OropÍopzimXaçe 1,5 rÍg/ml- 120nl m copomqlda

DroproFizirE Xíope 1,5 r€/ml - 120nl cm copo rn€dida

Droproprzina )(ãope 3 mg/mL - 120 mL cdn cqo mecÍ<b

DrQíofizina )(gçe 3 ÍE/rÍl- - í20 mL cdn cÇo íFdda

Enderil(Mdedo) 10r§

Emlryil (Male€to) 1OÍB CqnpÍimido

Enalapril (Mdeáo) 2OÍE

Erd+ril (Mdsâto) 2úrE Carprimiô

Eritrmicinâ ( Esiêrdo) 2sínglml

Erifmicim (Eslsdo) 25íÍ€h - treco ê üúo ànbr m 60 íil + copo ê medda

Erif nicinâ (Esttrdo) 5Gn9

ErirúücirE (Estúáo) SOrE Cúnpíimido

Espirolocloíra 25mg

Esdrdoctonâ 25ÍrE CqÍprimi&

EsúogéÍúc Caiugaôs q3.ÍE

Estrogênios Cúil€dG 0,3T|g, csÍprimió

Fin6tdidaSrE

FirEstsi(h 5 ÍrE Ccnpíimido

FlLEfiad í50 nE, blister ffi 'l c46lla
FlrcõEd 1501lg, UisbÍ m l c4sda

FltEizinâ'lBng

Flffi izina lqng Cqrprimido

Frcqni(bzl0ÍE

Fucanida zO rng Cqrprimid,

Glibenclenida 5 ÍÍE

GlibsElani(b 5 nB Csrprimió

Hiü@lcdiaida CcÍp25 rE

Hiú61üctiaida Corp 25 ÍÍE CdrpÍimicb

H id&ido ê dúnírio 60n9/Íú

Hidoidodsalmínio60ry/mL, suspensâoaal, csn1sOnL

lh+rderD 50 ÍrE/ml

lh{rdm 50 rE/ml, s6pênçá ad - fta3co de 20nl

lh4Ícím6mÍrE
lb+Ícím6omg CüÍprimi(b

lodetodêPotôsio lorE/rÍú, E@- 1m
lo(Ho d6 Pdassio íOÍEh, )aope - 1únl

lpÍarópo (Broíneto) 0,25íng/ml , soh{5púa irdaçe- 20nl

lpraúópio (Brdndo) o,2ârE/mt , sdl'çà púâ irdaçà - 20nl

lsGsüUda 4OrE (rÍEuúráo)

lscscbi(b4&ng (moímitrdo) - Cqrprimi&

lHmetifta 6ÍrE

lEmelina erE - Ccrprimido

lâl'ifia)(íope - frasco í20 mL

Lactr.dúE Xâope - frasco í20 mL

LÊirc@a + B€ns€ruida 1úng+25írE

LaÉdopa+ B€ílsszi& 1ÚrE+29rc CáF§ula

Lsodopa + B€nsêraida &rE+sOrE
LáDdopa + BoírsêÍziê2úng+s0ng C4§ula

Le\dloeimSoOrE

Le\dlo@im 50ÍE cürprimiô

Lê\,qrg€sf€l + Etirúb§r*rd qísfq(&ÍE

Lelqsge§úsl + Elinilesfdiol 0,15r0,03ÍÍE , corn 21 cdÍpÍimi&s reÉsücb - Cútela

2.M,M FRS

2O@,@ FRS

50.m,@ coMP

1@.m,@ coMP

í@,0 FRS

2m,@ coMP

s.m,m coMP

ô@,@ coMP

5m,@ coMP

2m0,m coMP

30.ffi),@ coMP

10m,@ coMP

20.m,m coMP

í@.@,@ coMP

í.m,@ FRS

1.m,m FRS

30.m,m coMP

1.5@,@ FRS

1M@ FRS

1.m,@

1CD,M

5@,@

5.@,O

5m,@

COMP

COMP

FRS

cPs

cPs

1.50,0 coMP

5.m,0 coMP

í0.m,@ coMP

10m,@ coMP

10m,@ coMP

245

4,â

0,04

0,6

3,50

0,59

o,14

0,61

0,32

0s

0,6

0,er

OB

00í

1.63

2,70

q@

4.0,@

450,@

2m,@

6.m,@

350,@

1.1e,@

7CO,m

3.6@,@

í.6m,m

m,@

1.4D,@

rm,@

m,@

í.@,@

í.@,m

1.@,@

2.@,@

4@,m

69,m

í7q@

31,m

3ZD,@

43@,@

e/m,m

1.m,0

4.050,m

zm,@

25@,@

1.m,@

065

ffi

m7

m88

rc

@

m't

@

cÍxts

ffi

1@.115.17160

ím.1Í517161

1@1'15.171Q.

't@.'t1517163

1@.115.'171il

1m.íí517166

1@.115.17167

1mí15.17168

í@.'tí517í@

1@.1',15.17170

'lú.115.17172

1ú.115.17173

1@.'t15.17174

1@.115.17175

1@115.17176

1@j15.',17\n

1@.115.17174

'tm.115.17179

1@.í't5.17180

1m.1't517181

m97

G

0@

01m

o"'
u@

01@

í,(B

0.6

o,17

0,31

0101 1@.115.171@

0105 1@.'í 15.17180

01(E 1új15j71e4

0107 1m.11517185

0í6 1m.115.1716

6,210

0,6

0,68

q70

081

o,2.

o,%

010

'lm..115.17187 Le^diroim25 ÍrEg

Ladirodna 25 írg Conpíimiô

1m.11517í88 L€\diroarla 50 rÍr9

Lqdiroinâ 50 Íncg CcÍpÍimido

0111 í@.11517189 Lê\êtiroimí@íEg

En$úô por: GIAUCIA BEATRIZ FLORIANO, na ssâo: 5514 c 6,8U20í61417:31
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Proc€so 1í02íX6

Noltm D6cÍiçbdoProduto/§svi;o etde. Unld. pÍl9ot&imounlttlo pÍsçoMaimTotC

ü12 1@.115.171S UsadoáciôdotiÍTpêútdo19/3nl

01'13 1m.115.17191

0114 1@.115j719.

0115 1m.1í5í71S

0í16 1@.115.17194

01't7 10.1í5í7196

olí8 ím.115171S

0í19 1@.115.17157

0120

012',1

o12

o't8

0124

01

a1%

0127

o12a

1@.í15í7íS

ím.1í5171S

1@.115.172fo

1@.1',t'.fin1

1@.'t1s.fim.

1@115j7ffi

1@.115.172!/'

1@.1í5.17206

1@115172G

1@.115.fln7

'tm..115.17m

1@11'.firu

1@.115.17210

't@..115.1721',|

1@.115.'.17212

1@.',|15.'.t7213

1@115.172't4

1ú.115.172',t5

1@.'115.17216

úsaô&idodetimê üt3lo (6qúdstsa 20trE ô pÍimíÉio atilo detiíunodrim) 1

g/sínl, Eops mfr6@do í20 ml, *qnprfEôôcopo-m€d& ê 10 íÍi

Lúádim 1&rE

Lúádm lOrE Cqnprinidr

Lúáalna lmg/ri, sd'4áo úal - íúnl
LorádirÉ 1Íg/Ínl, soluçáad - íúnlfõco
l.gtíE (lussicâ) SerB

Lcrtfia (Pdássi€) 50Í€ CqÍpÍimido

Mal€slo ô BrcftrirãiE 0,8 trE/ml + Claidáo (b Êrül€frim íÍÍB/ml

Md€êtode BrütuirírÍrE 0,8 íE/ml + Cltriúáoêííúl€frina 1rÍErtnl - dinÍ, frasco
mlmml
Mdedo de BrúftÍirúÍúna 2 rng/rÍl + daiúaio é Énil€frina e5 Íng/in

Mdeêlode BÍúúeÍirãnina2 nE/Íri + clüiúatodsfênil*ina2,5mg/Íd, sdLçãoúd
m fresco de üüo ffií got€idor caüí|ó 20 mL

MaleEto (b máilsgcítêf im ôe6 q 1259

Mddo ê rn€tlsgdn*ina (tagea 0,1259, cai)€ m't2 cqlprimjôs

MeúoaprogesbrtrE (Ac€rato) lSOrE/ri

MêúodpÍog6tsüE (Ác€tdo) 1s0ÍE/írt , suspüsáo iridâÉl - ãrpda

Mássnina120 ÍE + Clü€tode rn€tiltionírüo20 rng,

M€têrunina 120ÍÍE + Clcdo êÍÉiltimírio20írE, üag€6
Mdil@aã0ÍÍE

M€ril@a 250 mg Cffiprimido

Motocloprilida 10 rng

M€tclopÍãÍúdâ 10 rE CarpriÍúdo

MdoclopÍani&4 ÍU/rnl, ccÍn 1m o mais

Mdodoprad(b 4 rq/d, csn íh q.l ÍÍÉs - Fr6co

Maoçrdd 50 rB (srEcinato)

Máoprdd 50ÍE (sEimlo) CüÍfíimiô
Mdrmidzd íúI€/g , gdéiaqird, c./ 1odica&res - BisÍtâgâS0g

Mdrfiided 1úÍE/g , geléia \ãgiftal, cií í0 adi6drê3 - Bisrqa 5e
Mdrmidâzdã0nE

M€rai(kd 250 ÍÍE CúÍprimido

Mdrmidad4qng/ml (BeÍzodo)- susp. OÍâ1, cqnc@med(b- im
MetImidad 4OrEh (B€rzdo) - srsp. OÍd, cqn cÇo mÊdda - tGnl

Miclsúe Glfilêrâa SpÍsEl (G'so) , sduç& ord, m copo rndtds - 1

M icl€nia Glfilgda SpÍüE I (Gueo), sdugh úd, m ceo m€dda - ím
Miqud (Nitrato) 2qÍg/9 crsÍE(bÍnádógico- 3e crlmais - tisnaga

Mictrzd (Nilráo) 20ÍE/g crsÍEdermddógico- 30g ümds - tisrqa
MicorEzd (Nitrdo) 20ng/g cÍeÍrE \agird, cqn í4 dicúr6, cün úg
Micúud (Nitrdo) 20ÍB& qsÍE qird, sn í4 aplicador€s, coín mg - Usnea
Mucáo de lsqn€t€ÉêÍE SOrp + Oidro1a Sódc€ 3úng + Cdi8ína Ariúa 3

MtEdo de lsord€ÉsE gtÍ€ + Clifirola Sódca3ún9 + CdeínaAÍiúa 3OÍE

Ndnicina + Baitreina púna(b - tLôo iQ
Neqnicina + Bacitracina pfiEda - tno 109

NiÍ€difrna íürE

NifediprE 1CÍE Coprimido

NimüiêíOmg
NircL{i(b í@ ÍÍE CarpriÍiô
NiÍn6'.diês0rE/ml, suspeÍçáo oral - trsco'15 ni

Nim€sLdideSOrE/ml, $§penção úd - frasco 15 rÍÍ

Nirnodiprna 30 ÍrE

NimodiFÍna 30 mg CqÍprimido

NistáiE l(muurd, srspênsà úd, cdn 50 í{
Nistatina lmUUrTí , sl§p€rÉáodal, cdn 50 ml - fasco

N istatina 25mui/9, cr€ÍÍp q iíd, d 7 dicú6 - hsrqâ 609

NistáirE25.mui/9, crsÍpqiÍd, d 7 adicdorôs - tisnaga609

5@,@ FRS

1.m,00 coMP

M,@ FRS

15m,@ COMP

1.O,m FRS

1.s@,@ FRS

í.m,@ coMP

1m,0 AÀ,lP

1OM,@ DRG

30.m,@ coMP

2ru,m coMP

5@,@ FRS

15.m,@ COMP

@,@ TB

5m,0 coMP

2m,m FRS

í.5@,m FRS

5@,@ TB

í@,M TB

20.m,m coMP

2m,@ TB

50.m,@ coMP

20.mo,@ coMP

l.m,o FRS

60.m,@ coMP

1@,@ FRS

1.m.@ TB

1,66

t),s 4.m,@

0,05 50,@

332,@

0,04 dD,m

6,3í 9.u165,@

7,% 10c/50

o,72 Zo,m

9,75 9/5,@

0,70

0 í'l

0,í

í,G

3,68

o,o7

e85

247

í,46

4.88

06

7.@,0

3.3@,0

1n,@

28qo

í62D,@

2.8,@

350,@

l/0,m

3.705,00

730,O

/€8,m

3.4@,O

2m,@

3.m,@

1.@,@

910,O

7Zn,@

210,@

4.1@,m

o,*

0131

0'133

01s

0137

0,17

1.m

0,91

o,12

210

410

Enitió po: Gl,ÂUClA BEATR|Z FLORIÂNO, na \ssão: 55't4c 6/0{20t614í23í
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Pro@ 110,ã116

N'ltm DsscÍiçb do Produto, SÇvÍio Qtde. unid. PÍrço llAimo UnitÍio Proço M&imo Totd
0139 1@.115.'17217 NitÍáo ê üãÍ$ÍE'l&ng + doiüdo ê dridorina íúng + drcód 20.m,m coMP

2@,m coMP

r50,m AMP

20,@ cRT

IM,@ FRS

30.m,m cPS

1.5@,@ TB

1.m,@ FRS

30.m,@ coMP

í@,@ FRS

í@,M FRS

1@,@ FRS

1.0@,@ coMP

20.m,m cPS

5@,@ TB

5M,@ FRS

5m,@ coMP

5m,@ coMP

30.m,@ coMP

25@,@ BNG

í0.m,@ coMP

2m,@ ENV

5M,@ ENV

50@ FRS

2.5@,@ FRS

íom,@ coMP

30.m,@ coMP

1,48

0,15

6,31

3,79

270

0,04

458

q53

q6

0,10

14,â

2.79

272

3,68

29.6m,@

o,o

945,50

758,m

270,@

í.2@,@

ô870,@

590,@

í.2m,@

30t,q)

m,@

r40,@

60,@

2m,0

7.í30,@

1.§,@

70,@

360,m

ôm,m

6.m,@

44.4@,@

7.§,@

235,@

4,ú

26@,@

1.S,@

2/m,@

0140 1ú.115.17214

o14't 1@115j7219

0142 1@.115.Ím

0143 1@115.',1721

o14Á 1@115.17D.

0145 1@115.174

0146 1cf.11sj7b4

Or., 1@.11s,7*s

o€ 1@.115.1727

0149 1@.115.17

0150 'tm.11517?2€

0151 1@115j723o

0152 ',tm.115j7?31

0153 1@.115j723B

0154 1@.',t1517a5

0156 1üj1517m

Nitráodêtianina 10qng + clüiüdoêfiridúina íürE + ciãmôdaÍinasomrncg,
mpÍirÍô
NitÍcúrãírina 1@ ÍrE

N itrdraÍÍoina 1 m ÍrE Cürpíimió

Nü€tistsm(Ernáo) + Estradd (Valddo) seng+ÍÍE

Nüdist€rma(EnãÍáo) + Estrdiol (Valüáo) 5OÍE+ÍIE sduç&iÍiêtád, m
s*irga - anpola

NtrAistgúE 0,35ÍÍ8, cãtda can 35 úágG
Núetistsm 0,35írE , cútêla cdn 35 úá9€6 - crtda
ÓtmMimd,mtoOrl
ótoMimd, m íúr{ -fm
OmêpÍad 20m9

OÍn€prâzol20rÍE C&da
ÓriOo ae Zirro Zm nB + nistdina lm.dD Ul, Pqna& - UsíEga c/ 609

ÓriaoaeZincomnB + rasteiirE 1@.mUl, PdÍ*- Usrqac/@g

PíedãrEl &rElml , sdLção qd - frõ@ 15ínl

Paadãrd mrE/ml , sdrJçáo oral - frs@ 15ínl

Pr*etínol5@r€
Püadnd 5@rÍB CanpÍimiô

Pasta D'aguâ, í@g

Pastâ D'4rrâ, 10Q - tr6co

Psmdina soÍBrtnl loção - Fr6co 60nl

Psmúina SOrE/ml Loç& - FÍ8co 60nl

PeÍm€fina lorE/ml Loçâ- Frâsco6ünl

Psm€trirÉ lorE/ml Loç& - Frasco 60nl

PiriÍr€tínina 25írE

PiÍiír€tínina 25Ín9 Ccrprimiô

Piro.rcãn 2BÍE

Piroacan20ng Cápsda

Pdicr6ulíF0,19/g + Clüidáo De Circh@dnaqüg/g

Pditr6ulffi q í g/g + Clüiúáo Da CiiEfbcdE 0,0í g/9, 6r€Ín 3Q ffiÍFsfdo
de 1 0 Adicador6 d€scâtarêis

Pr€úüsdm (Fcfato s&I@) 4,@ng/ml

Prêôisolma (FGfâto Sodico) a,Oâng/ml , êqüÉüiê a ?ÍE/mt, ccín ssirBâ (b§úa
-Fr6coffi
Preúisma 20 rIE .

Pr€úrism 20 mg CoínpÍimi&

PrêdrisorE 5 rE

Preúisma 5 ÍE CdnpÍimido

Propandol 40 mg

Propãdd 40 rE Ccfiprimido

Rdind (ütsniEA) - s.mul
RdirEl (ütãninaA) - 5ffiJ1+ Cdedcibd (útãnirÉ D) - mUt+ ói6o6"a r"o-
150mg. PüÍi*- t sÍEgac./45g

SãclECrtces bo..dadi - lT licnlizaô- 1mg

Seh{m}css bo-ilacÍi - 17licfiliz*- 1@g cqÍpíiíÍido

Srd'rsnfe bo.iãdi ZDng - í7liúliz*, flrêlope 19

SacctEünlcês bdiddii 2mng - lT lidilizado, eírrelçe 1g

Sais C Rôiddaç& Ord , É pãa sduçâ ad, con 27,99

Sais d Rdôáaçâ Ord , É púâ sdução cal, cdn 27,99 - stdope

Salb(lffd (Sufato) lorEg/doso ãcsd ad
SdtutsÍd (Sultdo) íúÍEg/doseãGsd úd, c,/20ôs€s, c/espaç*r -Fr6co

Sdtutfld âÍE/srnl- 1ünl

SaihrtaÍEl 2rng/sínl - 1m, cqn copo msdida

Sdbrínd, S'ffe2mg
Salh.(ild, Sutfdo 2 rng Cúrprimiô

SirEticfiâ4&rp

SiíÉicma,lürE srErirÍd)

q04

3,04

2,Tt

1,4

Jrse

01@

0163

1@.115.17 7

o,14

0.07

0,@.0157 1@.115.17238

0158 1@.',t15.'172&

ü5e 1új15.'.t7241

01@ 1@115j7242

0161 1@j15j7243

1@j15.1724

1@.'115.17245

1@.115.17246

1ú.',t15.1724a

0,47

468

't,04

q19

0,G

Emitió pd': GIAUC !q BEATRZ FIORIANO, na \ssáo: 55Í4 c Ê1041291614:.17:31
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Páairs.7

PÍwíí02016
N'ltsm DccÍiç& do Prcduto / S6riço Qtdq Unid. PÍsço M&imo Unit*io PÍ6ço M&iíro TotC
0166 ',túj15j7249 Simáim7ÍrE/ml

Simeticffi 75íng/ml - fras@ lonl

Sinêstâim20rE

Simêstatina 20 rÍE Ccrprimido

Simdatina40rÍE

SinEtatim 40 rE Csrprimido

Sulfadaim 50qrg

Sulf«Iaim 5&ÍE Csnprimido

SLdfa.taina depráa 1OÍE/g trffi - Irisnaga 309

SulÍadiuim & pratâ l0rE/g sgre - tisrea 309

SLdfan€i@d + Trim€iopíim 4OI&ÍB/ml

Sulfando@d + Trimdoprima 4o+&rE/rnl , srispeÍEáo üd, cün lm ml, cqn cÇo
mêdidâ

Srrfãneio@d + Trirnefopíim4úng+80lng

§ffãnáo@d + Trim€lroprim Amrng+8orE Cúrprimido

Sulíato FãrGo 40Íng de Fe ll

SdfAo FsrGo 4&rE de Fe ll CúÍpíiÍniô

Sulfáo Ftrrco 25ÍÍE/ml de Fe ll , solução trai, cdn 30 ml

Sulfato Fsrco 2snE/ml ê Fe ll , sduçáo qal, cün 30 ml - frâsco

Vafaina Sódica *IB

Vdfaim Sodica sÍng Cmprimido

Vitmim C 2GrE/ml, gts - 20 ml;

MtaíniE C 2GrE/ml, gts - 20 Ínl;

VitaminaC sGÍE

VitanirE C sGÍE cqrpíimido

Alpíadân'lmg

Alprazolffi írE CqrFíimiô

AmitriÉilim25trE

Amif iÉilina 25 rE coínprimido

BiperidêrD 2 nE

BiperideÍp 2 írE cdnprimido

Brqnaêpan 3 mg cqnprimido

Brsnuepan 3 rE cqrFÍimido

Br+ÍArtrE, Cltriúâto 150nlg

BLproprorE, Cltricláo 15&ng cmprimiô

CabsEefim 2mrÍB

Caàtlg.qoa m íÍE drpíimido

CaÍbãnuêpna 20 íE/ml - íGnl + copo de rnêdida

Cabãn€eÇÍrE 20 rE/ml - 1únl + c@ de mêdida

CabqEto dê Lítio 300 íE
CabaEto ds Lítio 3@ fiE carprimiô

Citdoprm20ng

CitâlopÍffi 2OrE cünpÍiÍnido

C lanipraúrE 25Íng

C lmipíaÍina 25.n9 csnpíimido

ClonaepÕ?ÍE

C lqlaêpa 2ÍB cqrfÍimido

Clmêpan 2,sÍnliml - 20nl - gotas

ClorEepa 2,5Ínud - 20nl - gcias

Clúi(háo de lmiprãnina 25 íE
Cloriúato de lmipíanina 25 rÍg cflpÍimiô
Cloriüáo de tiüiduiÍla 1m rE

Clúiúato ê tididzim 1m mg Cfiprimido

Cltrictato dê tiüi@ina 25 ÍrE Cnprimido

ClcicÍáo & tisidairE 25 íE Cmprimido

C ltriúáo dê Vs{dadna 75íng

Cloíiúdo de VêÍÍda{na 75Írp cdrpíimido

2m,@ coMP

20.@,@ coMP

10m,@ coMP

1.5@,@ COMP

5@,@ TB

5M,@ FRS

10m,@ coMP

50@,@ coMP

1@,M FRS

1.m,@ coMP

20@,@ coMP

20.m0.m COMP

10m,@ coMP

íom,@ coMP

20.m,@ coMP

2.5@,@ COMP

íom,m coMP

50.m,@ coMP

1@.@ COMP

íom,@ COMP

1o.@,@ coMP

5m,m coMP

20.@0,00 coMP

5@,m FRS

12m,m coMP

10.m,@ coMP

2.@0,@ coMP

10m.m coMP

0.78

0,6

0,17

0,14

3,@

1,38

0,07

qc

0,s

o,12

0,@

O,B

0,34

0.6

í.5@,@

1.2@,m

1.7@,@

21q@

'1.50,@

690,@

7@,m

150,@

6,@

11q@

21n,@

affi,@

m,@

3@,@

ôm,@

2@,@

3.5@,m

3.5@,@

737,ú

1.3@,m

51@,@

5150,m

3.rm,@

70,@

4.m,@

6.5@,@

620,@

ío5q),@

0167 1@.1',ts.',t72fi

1@.115.17251

1@.115.17253

1@115.1725r'.

1@.'115.172$

1@.11517256

100.1 15.í7258

í@.'lí5.17259

1@.',t15.17%1

1@.115j7W.

1@.115.17ffi

'tm..115.17ru

1m.115.17ã5

1m.115.17%6

1@.115.17?f7

1@.115.17ffi

100.1 15.17269

1@.11517n0

tg:-.'t'ts.'tzàz't

1@115.17272

1@.115.',t7273

1@.115.17274

1új'15.'17275

1@115j7276

1@.'t15.17m

'l@.115.17278

1@.115.fin5

0168

01@

o't70

o171

o172

0173

c"o
0í75

0176

o1n

0178

o179

0180

018t

01@.

0183

0,'t1

1,6

O,*
0185

016

0187

0188

0189

01s

0191

o1s2

018

0,35

007

7,37

o13

0,5í

1,@

o,17

1,6

0,37

066

0,31

'1,05
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Pro@ íí0ã116

No ltêÍn DcscÍiç& do Produto , Seníip Qtde. unid. PÍ€ço m&imo Unlttio Progo Uárdrro Totd

w

@5

0206

@7

@6

@@

ü210

@1'1

a*"
@13

@14

o215

@16

@17

u218

@19

üm

ü»1

1@.115.172@

1m.115.'t73@

1m.11517301

50@,m coMP

5m,@ coMP

10m,@ coMP

20.m0,m coMP

lo.m,m coMP

10.@,00 coMP

10m,o coMP

sO,M FRS

20.m,m coMP

50@,@ coMP

5.m,6 COMP

5qn,m coMP

1@,@ AnrP

30,@ FRS

5m,m coMP

10m,@ coMP

5@,m FRS

ío.m,m coMP

2.m,@ coMP

20.m,@ coMP

10.m,m cPS

15m,@ COMP

10.m,@ coMP

100@,m coMP

15m,@ COMP

10@,@ coMP

2m,@ coMP

10.m,@ coMP

s.m,m AÀ4P

m.@

1.3m,m

5.m,@

0,m

2.3m,m

m,m

m,m

152,m

1.@,@

1.m,@

s,@

m,o

895,@

7E30

í.@,@

5..lm,m

3.465,@

2.30,q)

6@,m

am,o

15.3m,@

3.300,m

í.5m,@

í.m,@

1.960,@

2.m,m

540,@

ô4@,m

44.5m,@

0194 1m.115.17280 Cltrprffiiaiml@mg

01s

0197

0ts

0199

w

ClcpÍmim 1@ rE csrprimido

1@.115.17 1 ClorpÍqÍEina25 ÍU

C lorprqnaina 25 mg cdrprimido

1@j15j72@. Clo»@dãn2mg

Clo@dm2í€ cdÍrFÍimiô

1@115j7?86 Dia€pãn 5rE

Dieêpãn 5ÍE cdnpíimido

1&.115j7zu Escitdopím lOrB

Escitdoprm lOng drFrimi(b

1ú.1'15.17ã5 Fdlitdnal@m9

Fenitdna í@ ís ccnpriÍÍido

1m.1'15.172S FsEbaÍkital 1m rÍE

Fffobrtitd 1@ íE srprimido

'tc/:..'t'ts.'vbl FqEbutd sdçá40mg/ÍÍt 20ÍJ

Fspbübitâl solrrçáo 40 rE/ml 20 íl
1új15172f€ Flrc;áim20íB

Fh.n)ctina 20 mg cqnprimido

1@.1 15.17289 Gáq€íüna 3GrE

Gabe€rúm3mÍ€ mprimido

1@.1'15.17?fo HalÇqid, 1mg

HalQ€íidol 1 rE carprimió

1@.11517?91 Hâlopsíidol 5 mg

Hal@rid, 5 rng cdÍrpÍimido

1@115j7&. Halopeidol Decanoa[o Sorg/ml

Hal@ridol Dêcânoâto Song/ml

1@.115.172s HêlopêÍidr 2mg/ml - 2ÍInl - gcÍas

Haloperidol znglml - 20nl - gdõ
1új15.17ru Le\odopa + Cdbidopa2S0 m9+25n8

Lê\odopa + Catidopa2S0 nB+25s8 coÍÍprimido

1@.1í5.17295 Lmreprmaina l@ ÍE

Lâomepíoínainâ1@ rE mpíimido

1m.1 15.172$ Lmrepronaire 4üng/ml - 20 Ínl - gotas

LêwrcpídrEim 4OrB/rÍI - 20 ÍÍ - got6

1m.115.1787 Lâ,oínep.dnaim 25 nE

Lmrepímim 25 trE csnpíimido

1@.11517m NorbiÉilirE 25írB

0,í9

o;
@G

0,26

0,50

004

o,B

0,G

0,@

8,S

3,04

0,6

0,32

o,21

NortriÊilinâ 25íÍB ctrrpíimido cqÍprimido

Osbilla€Írm3Gng
O)aabãna€fim 3&ng cfipíimido

Pregáalina 75íng

Pregádina 75mg

RispêridorE 1íB

Risperidona lrng cüntrimiô

1@115.17W. SstÍdim50rng

SstrdiE 5OÍg cdÍpriíicb

1m.115.173@ Trmadol SOIE

TÍãnadol SOng coÍprimido

1m.115.17304 Toprrarâto 50rE

TopiÍanato SOng mprimido
'l@. I 1 5. 1 7306 Valprodo dê Sórlo 28&ng (equi\êlêntê a 25OÍE ê õido dpíá@)

Vdpí@to ê §ódo 28&ng (equild$te a 25OrE de ácido laipróico) Coípíiilô
1m.11517306 ValÊoâto de Sodio57,624ÍrE/ml

VdprGto de Sodio 5/,@4mg/d (êqui\dernê a 5OÍE/ml de &. dprôco), c/ lGnt

1@.1',15.17307 ValpÍoêtodê Sdo57&rE

ValprGto de Sódio 5/6ín9 (êquiElste a 5úÍE é &iô dpíó@) Cffipíimido
gU 1m.115.1736 BeízilpeÍxcilinâ 1.2@.mUlpósduçálrida\El, cmdlste

0,54

6S

o,z3

0,30

o,4

't,53

0,2.

0,í5

0,13

u. tó

0,n

270

Emitido por GIAUClA BEATRIZ FLORIANO, mssà: 55'14c

0.Bt

Gi04fâ1.614:17:31
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PÍoco.8o 110,2016

No hêín D6crigão do Produto / SoÍviço ordq unid. PÍo@ ilAnmo Unittio Prôço Môdíno TotC

@4

w

1m.11517@

1m.1't517310

1m.115.17311

1@.115.17312

1@.115.17313

1@.1't5.'17314

1m.11517315

1m.115.173Í6

1@.115.'t7317

1m.115173't8

Berzilpenicilina 1.200.m0 Ul É sd'rçâ lridâ\d, cdn dh.ste- frasco arpola

Beízilpêíricilim @.m0 Ul É É sd'Jçb lri€tml, m dlsts
Bszilpenicilim @.000 Ul É É sduÉo lridâd, ctrn dlste - Í166 mpda

Búrlúomáo dê esc@mina 4 ÍB/ml + diÉirm sódie 5m rg/í{

Búilbrdneto dê 6c.pdffiim 4 íB/ml + diFirúla sódicâ 5m rE/ml, íIpda sínl

CetoprdsE 1@mgzml- lM

CetoprofáE lmmgânL- lM

Cltri(iáo (b Mei6lopímida 10 trE/2ml - lM

Clqidáo ds Máodoprãnida 10 rE/2ml - lM

ilpda I (r d) 6tân: dúiúáo ê tiilim (ütãnim 81 ) 1@ rE + c

flpola I (1 rI) cünán: dúidáo (b timim (ülãnim 81) Í@ nB + g16;d'ate da

firidqina (ütãnina 86) 1mÍn9 - rÍpola ll(2rí) cüúffi:cimóalanina(ütafina
812) 5.m rnca + tusfáo êdoanetasüE 4 rIE equi\€lertsa 4,37 ÍrE &f6ía(o
dissódco ô doanêt6üE - lM

Did€êíEo sódico 75íÍE/3ÍÍ{ ãnpda - llil

Oid(í*Eo sódco75íÍE/3ÍÍ{ ãÍpda - lM

Oifirmsód€5@mg,ml, ar@aznl - lM

DiFÍrmsód€5@mg/ml, ãnpda2rl - lM

DiprodtrÉo de BetaEaasm 5 mg/Íri + FGfdo dissód@ de B€tãndaso

Diproprúdo ê Bdand6m 5 íE/d + Fcfato dissódico d6 Edanet6s|a 2 mg/ml,
aÍnpola1n - lM

FcÍáo dissodico dê OeãÍEtffi 4 rE/rnl, ãrpda ZSml

F6Í*o dissódio de Doanêt6m 4 mg/ni, arpola 2,5ínl

Diclcísrtro r6iráo 1síng/ntl - fr
Dicicf$mr6irHo 1sírE/ri - 20nl

5.0m,m AIVIP

2M,@ AMP

2.m,o AtrrP

2@,@ ATI'P

2@,@ An P

s.m,m AIVIP

2.m,m AÀilP

2@,m AvtP

2M,M AMP

m,@ FRS

2.73

1,il

1,56

q31

0,54

0,45

7,91

2,'to

PREço MÁxro Do LorE:

PREço MÁxMo DA LrcrrÂçÃo :

13650,@

3.m,o

3.1m,@

@,m

9.3&.m

2.7@,@

m,@

7.580,@

15e0,@

Í.6ú,m

::

il.

üzu

w

G
P31

ap.

379

Emitido poÍ: GLÂUCIA BEATRIZ FLORLqNO, rE ss&: 5614 c G//04/â161417:31



MuNrcípro DE CÂNoroo oe Aanru
Esrmo oo PmlNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1222 - ramal 209 - CEP: &4.470-000

ANEXO II

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 20/20í6.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para a Farmácia
Básica e Hospital Municipa!, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Modelo de Carta de Credenciamento

lndicamos o (a) Sr.(a) , portador da cédula de
identidade n". @ cpF no.

.como nosso representante legal na Licitação em
referência, podendo rubricar ou assinar documentos (habilitação e proposta), manifestar, dar lances,
prestar todos os esclarecimeôtos de nossa proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos,
enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento.

de2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* anexar copia autenticada do RG e CPF do Credenciado.

,'1O7
í

l0



MuNrcípro DE CÂxoroo oe AsReu
Esrmo oo PmaxÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: l43l 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

ANEXO ilt

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 20/20í6.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisiçâo de medicamentos para a Farmácia
Básica e Hospital Municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Modelo de Declaração de:
lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitação,
ldoneidade e Disponibilização de Documentos.

empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que:

1 - Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores que o
inabilite para participar de certames licitatórios.

2 ' Os documentos que compÕem o Edital foram colocados à disposição e tomou
conhecimento de todas as informaçôes, condições locais ê grau de dificuldade da entrega.

3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipale do Distrito Federal.

de2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

{e, tI

de

1l



MuNrcípro DE CÂNoroo oe AeRru T
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Esrmo oo PmmÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: 14313476-1222- ramal 209 - CEP: 84.470-000

ANEXO IV

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. 2ol20.t6.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para a Farmácia
Básica e Hospita! Municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Modelo de Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

' Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCTAL no.2Ot2}16, DEGLARAMOS
que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente
certame.

de2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

' deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação.

t2



MuNtcípto DE CÂNoroo oe AeReu 4"to
Esraoo oo PmlNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Àvenida Paraná, 03 - Fone/fax: l43l 3476-1222 - ramal 209 - CEP: &4.470-000

ANEXO V

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. 20/2016.
Objeto: Registro de pregos para futura e eventual aquisição de medicamentos para a Farmácia
Básica e Hospital Municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAÇAO

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no. 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprêga menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
Sim( )Quantos( ) Não ( ).

de

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

de2016.

l3
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/ ttr
Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos

Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: 143\ 3476-'1222 - ramal 209 - CEP: &4.470-000

ANEXO V!

Município de Gândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. 20/20í6.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para a Farmácia
Básica e Hospital Municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

(nome da empresa), CNPJ/MF no. (ENDEREçO COMPLETO), declara, sob as
penas da Lei, que a mesma está estrabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme conceito legal e Íiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os
benefícios da LeiComplementar 12312006, de '14 de dezembro de 2006.

de2016.

(Carimbo e assinatura do Representante Legal)

de

t4



MuNrcípro DE CÂNoroo oe Asneu / /2rEsuoo oo PmlNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - ramat 209 - CEP: 84.470-000

ANEXO V[

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. 2012016.
Objeto: Registro de preços para futura e eventua! aquisição de medicamentos para a Farmácia
Básica e Hospital Municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAÇÃO DE |NEX|STÊNCA DE |NCOMPAT|BIL|DADE FUNCIONAL

. Declaramos sob as penas da Lei que esta empresa não possui dirigente com vínculo
de parentesco por linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, de servidor municipal investido
em cargo de direção, chefia ou assessoramento, ou de membro da comissão licitante, de pregoeiro
habilitado ou de servidor encanegado da contratação.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

, êffi _ de _ de2016

(nome e assinatura do responsável da proponente)
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MuNrcípro DE CÂNotoo DE Asneu /,,
Esmoo oo PmlxÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações
Âvenida Paraná, 03 - Fone/Íax: (43) 3476-1?22 - ramal 209 - CEP:

v[! - MTNUTA DE ATA DE REGTSTRO DE PREçOS

ATA DE REGISTRO DE PREçOS No. xx
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
cÂNoloo DE ABREU, ESTADo Do PARANÁ e a
EMPRESA xx, GONFORME LTCITAçÃO UOOIL|DADE
pnecÃo PRESENcIAL No. 20120í6.

Pelo presente instrumento particular celebram entre si, de um lado, o MuNrcÍPro DE CÂNDrDo DE ABREU,
inscrito no CNPJ no, 7ô.175.926/0001-80, com endereço à Avenida Paraná, no 03, Centro, Cândido
de Abreu- PR, neste ato, representada pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSÉ MARIA REIS JUNIOR,
brasileiro, casado, portador de cédula de identidade no.5.711.U2-1 SESP/PR e CPF/MF no.

024.056.029-97, doravante denominado CONTMTANTE, e de outro lado a empresa: xx, inscrita no
CNPJ no. xx, neste ato representada pelo Sr.xx, brasileiro, xx, xx, portador da Cédula de ldentidade
no. xx/xx, inscrito no CPF no. xx, residente e domiciliado na xx, no xx, xx, xx, doravante denominado
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar a presente Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei
n.o 8.666/93, e alterações posteriores, assim como pelas condições da Licitação Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL No. 20/2016, bem como nos termos da proposta apresentada pela
Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidades das partes.
CLAUSULA PR|METRA - DO OBJETO E DO PREçO
Parágrafo Primeiro: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futura e eventual
aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica e Hospital Municipal, em atendimento a
Secretaria Municipalde Saúde, de acordo com o relatório do sistema Equiplano.
Parágrafo Segundo: O valor total registrado é de R$ xx (xx).
CLAUSULA SEGUNDA. DAVIGENCIA E DO REA'USTE
Parágrafo Primeiro: A vigênçia do presente termo será até 311121201ô, podendo ser prorrogado se
houver interesse de ambas as partes.
Parágrafo Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pela contratada, uma
variação considerável no valor dos produtos/prestação dos serviços
CLAUSULA TERCETRA - DQ PAGAMENTO, DOS RECURSOS E DA DOTAçAO.
Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (hinta) dias, após a entrega dos
produtos/prestação dos serviços, mediante conferência de quantidade e qualidade pela secretaria
requisitante, à base dos preços unitários apresentados na proposta, e mediante a apresentação da
Nota Fiscal, contendo a modalidade e o no. da licitação, agência ê conta conente em nome da
proponente, do banco a ser depositado, e das provas de regularidade com a Fazenda Federal e junto
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Parágrafo Segundo: A nota fiscal deverá vir acompanhada da Certidão Negativa Federal e do
Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS.
Parágrafo Terceiro: Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras
disposições contratuais.
Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços,
correrão por conta da seguinte classificação funcional programática:
OT.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
003. Hospital Municipal
1 0.302.07 01 .2048 - Hospital Municipal
2120 - 3.3.90.30.00.00 - 000 - Material de Consumo
2130 - 3.3.90.30.00.00 - 300 - Material de Consumo
2140 - 3.3.90.30.00.00 - 369 - Material de Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontológica
1 0.302.07 01 .2042 - Hospital Municipal
1880 - 3.3.90.30.00.00 - 000 - Material de Consumo
1890 - 3.3.90.30.00.00 - 300 - Material de Consumo
CLÁUSULA QUARTA. PRAZO E DA ENTREGA
A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega do
produto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até 15 (quinze) dias após a solicitação.

/
e Contratos

u.470-000
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MuNrcípro DE CÂNoroo oe Aaneu
Ir

Esrmo oo PauNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
'Avenida Paraná, 03 - Fone/Íax: (43)3476-1227 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

cr-Áusuu eurNTA - DAs RESpoNSABTLTDADES
Parágrafo Segundo: A Contratada se manterá durante toda a execução da presente Ata de Registro
de Preços em compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive fiscais.
CLAUSULA SEXTA. MULTA
Será aplicado multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de
Preços, na hipótese de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA,
sem prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei no. 8.666/93 e suas alterações subsequentes e
demais legislações pertinentes a_matéria.
CLAUSULA SETIMA . RESGISAO
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de
notifi cação judicial, nas seguintes h ipóteses ;

lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da Contratada;
Se a CONTRATADA, sem prévia autoriza@o da CONTMTANTE, transferir, caucionar ou
transacionar qualquer direito decorrente desta Ata de Registro de Preços;
Demais dispositivos da Lei no. 8.666/93.
cLÁusuLA orrAvA - LEGTSLAçÃo apucÁvel
Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preço as disposições da Lei no. 8.666/93 que regulamenta as
licitações e contrataçôes promovidas pela Administração Pública, bem como demais legislações
pertinentes.
CLAUSULA NONA. DAS PARTES INTEGRANTES
Parágrafo Primeiro: As condições estabelecidas na Licitação Modalidade Pregão Presencial no.
2012016, anexos e a proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste
instrumento, independentemente de transcrição.
Parágrafo Segundo:Serão incorporadas a esta Ata de Registro de Preços, mediante termos aditivos
quaisquer modificações que venham a serem necessários durante a sua vigência, decorrentes das
obrigaçôes assumidas pela CONTMTANTE e a CONTMTADA.
CLAUSULA DECIMA. DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.
GLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Do coNHEcIMENTo DAs PARÍES 

-

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência do seu conteúdo, aceitando
todas as condições nele relatadas.
GLAUSULA DECTMA SEGUI{DA - DtSpOStçOES GERATS
A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações
decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, sejam de natureza trabalhista,
administrativa, previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da CONTMTANTE
relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a
terceiros, não cgbendo a CONTRATANTE o pagamento de qualquer adicional.
GLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. FORO

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico
de dados) de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e
seus sucessores, ao fiel curnprimento do que ora ficou ajustado, elegendo o Foro da Comarca de
Cândido de Abreu, Estado do Paraná, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata
de Registro de Preços, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Candido de Abreu - PR, 01 de abril de 2016.

JOSÉ MARIA REIS JUNIOR
Contratante

tí

r

Contratada
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Secretaria À{unicipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Panná, 03 - Fone/fa<: 14313476-1222 - ramat 209 - CEP: 84.470-000

,l/í
õ

TESTEMUNHA TESTEMUNHA
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MuNrcíPro DE CÂNoroo DE Aeneu /
Esrloo oo PluNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de
Licitações e Contratos

Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1222 - ramat 209 - CEP: 84.470-000

Avrso oe ucraçÃo
PUBLTcAçÃo oe EDIAL N.o 2ol2016

MoDALTDAoe pnecÃo PRESENcTAL

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para

Farmácia Básica e Hospital Municipal, em atendimento a Secretaria Municipalde Saúde.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 09h00m do dia 25 de abrilde 2016.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h01m às 09h30m do dia 25 de abrilde 2016.

ítttcto DA sESSÃo DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h31m do dia 25 de abritde 2016.

LOCAL: Setor de licitações localizada na Sede do Município, na Avenida Paraná, no 03

Centro, Cândido de Abreu - PR.

CRITÉR|O: Menor preço por item.

PREçO mÁxruo: R$ 794.í52,09 (setecentos e noventa e quatro mil cento e
cinqtienta e dois reais e nove centavos).

RETIRADA DO EDITAL: de 0710412016 à 2510412016 no site do Município

www.candidodeabreu. pr.qov. br.

INFORMAçÕeS COUTpLEMENTARES: Diretamente na sede do Município de cândido de

Abreu, situado na Avenida Paraná, no 03 - centro - cândido de Abreu - pR., ou pelo

telefone (0xx43) 3476-1222, ramal209, e-mail: licitacao@candidodeabreu.pr.qov.br

Cândido de Abreu, 01 de abrilde 2016.

/É
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Assinado Digitalmente por:

DO MUNrCÍprO de CÂNDTDO DEABREU/PR

Á, Cêrtitlcaç&o Dlgltâl é um Gonjurtü de
tecnologias e procedlm6ntos que visam
gerarÍtir â validade d6 um CertiÍicado
Digital. a ICP-ERAS|L é e. tnÍraestrutwa
Legql Erasileira p*a CarUÍicâçCo Diqitat,
de ãêordo êoh:â MêdidãtFrÉVlsórjâ 2?OO
que êst€bêlecc e normatizq estas
coÀaiçôee.

Sendo âssiin, sâo consideíados lqgetmêrÍê vflisos, .noãmbitci nqciong!, 
, 
apenâS os certjriÉâdôs emitidoÉ àor

aúoridades certiÍicados credmciadas Junto à ICP-ERASIL.
Com o uso de Certiíicadoó Diqitais é possÍvel apor3tàr
assinqturas digilqis em arquivos aigitàis e assim atrabuir-lh6 o
atqtus de documeríto váuda e originqt também de acorda com
â.LêÍ 1t-41g.

MUNrcÍpIo DE cÂuotpo or ennou
##ATo Avlso - pREGÃo pRESENcIAL N" 20/201ó
íryTEX OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisiçào de
medicamentos pam a Farmácia Básica, ern atendimento a Secretaria Municipal
de Saúde. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 09h00n do dia 25 de
abril de 2016. ABERTURA DA§ PROPOSTAS: das 09h0lrn às 09h30m do
dia 25 de abrit de 2016. ÍNrclo DA §E§SÃO DE DISPUTA DE pREÇos:
âs 09h3 I m do dia 25 de abril de 201 6. LOCALT Setor de licitações localizada
na Scde doÀ4unicípio, m Avenida Pamná, n" 03 Centro, Cândido de Abreu -
PR. CRITERIO: Menor preço por item PREÇO MÁXIMO: RS 794.152,09
(sctcccntos e noventa c quatro mil cctrto c cinqücnta c dois rrais r novc
centavos). R.ETIRADA DO EDITAL: de07/0412016 à 25104/2016 no site do
Mmicipio m.candidodeabreu.or. eov.br. INFORMAÇôES
COMPLEMENTARES: Dketamente na sede do Muicípio de Cândido de
Abreu, situdo na Avenida Pamná, n" 03 - Centrc - Cândido de Abreu - pR,
ou pelo telefone (0xx43) 3476-1222, rumal 209, e-mil:
licitacao@candidodeabreu.or. sov. br
##DATAOT/04/20t6
í#ÂSS Allan Diego Moreno Varoto
í#CAR Pregoeiro

tr
ÊFl

Lei ne720, d'e 07 /05 /20t2, publicada no tornal rribuna do Norte em 09 /os/zolz, Edição 6.373, página 05
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A Prefeitura Municinql de Cán{i9* de Abreu dá garamia,{.a autenücidade deste docúmento, desde que visualiz?do através;dqgfie
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Mural de Licitações Municipais
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Detalhes processo licitatório

Entidade Executora , UUw1gÍptO DE CÂNDIp DE ABREU

nno- ,.ioio- 
,

i.i

No lÍcitação/dispensa/inexigibilidad"' i ;;

Modaridade* i;;;r; --*

l

Descrição Resumida do objeb* *;À; d" ,r"ço, pur. tuhlra e eventrjal aquisição de meoàmentos pu;;"" ,

: Farmácia Básica e l'lospital Municipal, em ãtendimento a Secrebria Municipal de :

'suúd". :

;

\ Forma de Àralição lúd;"i*9- _,
DotaçãoOrçamentáriax;6799319392070120483390300000 

;

t:

Preçomáximo/Refurênciadepreço- 794.152,69 :

Rgx -- I

Data de Lançamento do Edital A6NatZnl6
..,,..,..,,,,,,,,,.,',,,,,,,,,".,,,,

Data da Abertrra das Propostas ZStO4lZOt6 , Data Regisfo ,*,*,,r1r, ',

.. ,',,.,,, ,,,,,,,,,,',: l'' '',,',,,,',',,,,,,,,,,,,,,'' l

NOVA Data da Abertura das Propostas, Dab Regisbo , I
;,.-._ ... . I ., 

I

&ta Cancelômento ',

rl

T;*TT*,*
CPÊ, 47 47 6t39a6 (Loqout )

http://seni cos.tce. pr. g o/.br/TC EPR/M wrici pal/AIvl UDetd hes ProcessoConpra aspx
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos

CREDENCIAMENTO

o

I

I

a\
\

\\

EMPRESA(S) / CNPJ REPRESENTANTE(S) / RG ASS!ru lt I UR*(S' 
.FAXINAL HOSPITALAP EIPEg - 1A5 -

21.410.489/000í40
JOAQUIM GOMES níennrueZ .lUtttOn
8.154.769-7

,l
v p MEDTCAMENTOS - Za.gtss93/o0oí-
39

FLAVTANE Do ruascffi
8.474.53í-6

,0lr *rn.^PRATT DONADUZZT & Cta Lrore _
73.856.593/000í-66

MAKUEL(, KUGHLA - 6.330.052.7

cENTERMEDT coruene ro oe
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
03.652.030/0001-70

utNtz E KA(,AGNOLO - 70496E0694

'ntÇZ-coMERCtAL CtRURctcA ntocLnner.tse
LTDA - 67.729.178/0004-9í

utrF(MAN(J MIN(JTTO GOMES _ 6.532.7724

DTMASTER conltene rel_ oe
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
02.520.829t000140

JOCIMAR REVERS . 108877 4821

i) ,^
,/ -:, -,t-l ', -,, 

^*-' ').n
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secretaria Municipal de Gestão de Licitações e contratos

CÂNoIoo DE ABREU EM 25 DE ABRIL DE 20í6.

\
§

,\§

ALTERMED MAT MED HsspllsrA _
00.802.002/0001-02

JUSTo coyADoRNELLesffi

ANGAT DtsrRtButoonÃ oe
MEDICAMENTOS LTDA
04.217.590/000í-60

wrLLtAN DtEGo ennnm

PoNTAMED FARmAcEurreÃ--r-rore _
02.8í 6.696/000í -54

JoAo ApAREctDg ssplgLDõ: 30z5i5za€

DTMEVA orsrffi
IMPORTADORA LTDA - 76.386.283/000í-
í3

cTAMED orsrnEüroone - oe
MEDICAMENTOS LTDA
05.782.733/000í49

Cristi' : ,tadler

TNovAMED cou DE naeErcÃrrtettros
LTDA - í2.889.035/0001 -02



COMERCIAL CIRURGICA

RIOCLÁREN§E
Uma distribuidora do tamanho do Brasil 

t 2/
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Anexo II

À
PREFEITURAMUNICIPAL DE CÂNNMO DE ABREU _ PR

REF: TRBCÃO PRESENCIAL NO 02012016

PROCESSO No 110/2016

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Indicamos o Sr. GERMAI\O MINOTTO GOMES, brasileiro, casado, representante de vendas,

residente à Rua Pedro Cândido Romero, no 85, Apto 102, Bloco 2 - Bairro: Gleba F'azenda Palhano,

CEP 86050-494 - Londrina - PR, portador da Carteira de Identidade no 6.532.772-4 SSP/PR e do

CPF no 023.784.669-19, como nosso representante legal na Licitação em reÍbrência, podendo

rubricar ou assinar documentos (habilitação e proposta), manifestar, dar lances, prestar todos os

esclarecimentos de nossa proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, enÍim, praticar

todos os atos necessarios ao fiel cumprimento do presente Credenciamento, podendo ainda,

substabelecer os poderes aqui conferidos para terceira pessoa, sendo vedado o recebimento de

valores e dar quitações.

Esta Procuração não confere qualquer exclusividade a outorgada, tendo sua

compreendida por um período de 06 (seis) meses.

Poços de Caldas, 19 de Abril de 201

(7
6.

mBÀfiÉ\
Comercial

ESTE TABELIONATO ESTA} Vanessa Martins Almeida de

À Cent.al de Sinal
Comerà,at Ciruçrca Riotltíür1oc Llüa

Vanessa M Pachãco deAlmerdâ d0 Paulo

:.,,: ; .1,.' i..',1,,, tB'I:\i*! Licitaçâo I Documentaçâo

RG 47 096.ô46-4 / cPF 387 707 ijqgí4i

rtr

râülrã§

COM§RCIAL CIRU
§i i 0C t,À.Í18 i,i,§ fr LTüA

ftya iiâ §audtüâ no 4$Â,

\^

0
á - Fono: (19)3522 58$ - Fax (19)3522 580Í/5802 - !,*ê"0dn_0.@.rigdammc,mn _tr
Caldas - MG - CNPJ 

^lo 

67.729.178/000Í.91 ' INSCR. EST N' 0ô2.9S6.580.0í02

í - Dist. lndustrial - jd. Piomount Sul - Fone: (31 ) 3rt39 4300 - Fax: (31) 3439 430?4303
9.7í2 - Betim - MG - CNPJ flo 67.729.178/0002-20 - INSCR. EST. N0 062.996.580.0021



Anexo IV

A
PREFEITURAMUNICIPAL DE CÂNUMO DE ABREU _ PR

REF: PREGÃO PRESENCIAL NO 02012016

PROCESSO No 110/2016

DECLARACÃO DE OUE CUMPRE PLEN4.MENTE OS
ABILI

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL n',.02012016, DECLARAMOS

que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente

certame.

COMERCIALCIRURGICA .I , ..I. J n-*.: 422

Poços de Caldas, 25 deAbril de 2016.

I

thru'r',u&afulr
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.

Vanessa Martins Pacheco de Almeida de Paulo
C0mêreial Ciiurgrca Rioclarons3 

-Ltda
Vanessa M' Pacheco de Almeda de Paulo

Licitaçâo / Docurnentaçâo

RG 47 0sô 646'4 / cPF 387 707 00&45

tr t2e1?8ioÜ04-91 
r
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A

ú, * §audaltex" 4FÂ

,*üã,"*ôn"cry 101,1'

üffiHJ'*io^' 
NIGJ

:i::j

: : Avenida62Aal3;i#sf#',lif;,5ff.fft'^?Ê3ffif,;ll1l,11f*1iftr3óHffif8iffifl
: --; *-

Ruâ dâ Saudad€ 454; Câmpo de Àrogíana - Fone: (19)3522 5800 - Fax (19)3522 580í/5802 - gda§@lgdalclsg-am.Ur
. I cEP: 37.701.331 - p/çpd de CalOas - MG - CNPJ lf 67.729.178tcffÉ.91- INSCR. EST No 062.S96.580.0102

RuaPeulqcostâ, 320 - Galpõês.oo; l,ge í1 - Dist. lndust iâl -jd. Piêmount Sul - Fone: (3í) 3439 4300 - Fax: (3í ) 3439 4302/4303
riodarense@mg.ribdàíoÍrsê"com'br; CEP: 32.669.7í2 - Bsüm - MG - CNPJ No 67.72§.178/0002-20 - INSCR. EST. No 062.996.580.002í
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NEFÜBLICA. FEDERÂTIUÀ DO ERA§IL

ESTADODA PARâIBA
cnnrôruolzsvÊon s*gmg

FRtrúHRpREcrsÍRosryrrEsâ§[ffi9[ffiâ--E-pnn]mrsDEclsârrrEitls§,
IH|EBA§üEB §:flrTÊt âÊ DA coilARcl of ,loÃo ffg*o*

Av. Epiüác-n Pessoa, 1145 Baino dos Estadoc 58030-00, João pessoa pB
Tet; (8!) §2{4$404 / Foc (t3} ee«*s{a*

hüp:/fwunv. ezevedob$tos. noL br
E<nsi[ cettorio@slerrêdobaatos. not.b,r

cennsÀo DE AUTEI|ilCAçÃO DIGTTAL

9"tr1. VâlberÂaevêdo de Mlranda §avdcanll, Offcial.do Frfmeiro,Egglrtru Cisl de Naseimer$g3 e
Obitos e Pdtretiuo de Casamentoa, lnbrdÇõeg e Tutelas com atribuição de agtenticâr er onnaa*r'ürmm aa'Omraffi de'João pài$tcàp-trÀ dü ÊhEdããã-rriãrüIilr-iiiuoa ar.."

9:Sg1?]1.Wll l*i $00§&4 -art. 70- inc. Y, 
que o(e) documçilo(s) em anaxo á raprodr,rçâo

fçl do original quc mG lbi_aprcscnhdo c ncate ato únfnil çua autçntiàúaac atraveJoó'Cooúã-
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U COME RCAL (VRURGIA fu d CL,IREN SE LTDA. "
cÃ|o.' 6 z. z 29. I 7 8/ooo r -4 9

NIRE n.o 35.210 .794.7 38

WALTER PROCHNOW JUNIO& brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Rio Clarq Estado de
São Paulo, Avenida 53, n" 3 I 0 - entre Ruas 8 e 9 - Jardim Residencial Copacabana - Rio Claro - São Paulo - Cep.: 1 3 .50 I -250,
portador da Cédula de ldentidade RG n.'22.636.117-2ISSP-SP e C.P.F. n." 139.496.46E-59; e

ANA LUCIA BARBOSA PROCHNOW, brasileir4 casada, empresiári4 residente e domiciliada nesta cidade de Rio Claro,

Estado de São Paulo, na Avenida 62-A (sessenta e dois - A) n.o 439, Baino Jardim Américq CEP: 13.506456, portadora da

Cédula de Identidade RG n.'23.826.728-3/SSP-SP e C.P.F. n." I10.027.848{7;

na qualidade Oe ÚXICOS sócios componentes da SOCIEDADE LIMITADA, que gira com sede nesta cidade de Rio Claro,
Estado de Sâo Paulo, Mariz nesta cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, na Avenida 62-A (sessenta e dois - A) n.o 419, Bairro
Jardim América, CEP: 13.506-056, c filiais a saber : "filial 01" na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Rodovia
Anel Rodoviário, BR 262(duzentos e sessenta e dois), Y\ÍÍt 19.777, bairro Universitário, CEP:31.255-375, 'frlial 02" (Depósito
fechado) nesta cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo a Rua Alfa no 101, bairro Distito Industrial, CEP: 13.505-620 e, "Íilial
03" na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua Saudade/Joâo Piúeiro no 45 A, baino Campo da Mogian4
CEP: 37J01-331, sob o nome empresarial de SCOMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.i.irçcrita no Cadastro
Nacional da Pessoa JurÍdica - Cf.ipl sob n.o 67.?29.178/0001-49, com registro (Matriz) na Junta Comerilai üo Estado de São

Paulo sob t" 35.210.794.738 (NIRE) em sessâo de23.03.92 e, alterações posteriores arquivadas sob n.os: 1ó?#28/93-8 Êm sessão

de 26.10.93, 13.205194.8 em sessão de 01.02.94, 108.094/94-7 em sessão de 02.08.94, 25,4251954 eú.úetsão de 16.02.95,
75.542196-l em sessâÍo de 23.05.96, 110.399197-3 em sessÍlo de 25.07.97, 186.923199-5 em sessão de 05..t t.9t, 78.361/0&0 em

sessão de 05.06.00, 222257100-3 em sessâo de 06.12.0O 50.069/02-0 em sessâo de 22103/02,232.707103-C em Sessâo de 12.11.A3

e, 300.328/04-7 em sessão de 14.09.04, 255.297105-l ern sessão de 16.11.05,60.721101{ em sessão detü.0}07, 177.221/U7-0
em sessão de 05.06.07, 275.103107-9 em sessão de 21.08.07, 19.1251108-2 em sessão de 05.03.2008, 301'.640i08-7 em sessâo de
17.10.08, 382.806/08-6 em sessão de 09.12.08,20.924109-4 em sessão de 25O2.09, 114.631/09-8 âÍt§§são de 12.05.09,
0.685.250/09{ em sessão de 14.08.2009 e 324.31l/10-2 em sessão de 01.12.2010, todas na Junta ComerctqJ do Estado de São

Paulo, tem entre si, justos e contratados à presente Alteração de Contrato Social, mediante as condições e c?ill$ülàs que se seguem:

a-) Deliberam os sócios pela alteração da cláusula conhatual passando das Cláusulas Sexta e Setinà'que'terao o conteúdo
abaixo:

CLÀUSULA 6" - A administração da sociedade será exercida individualmentc pclos WALTER PROCHNOW JUNIOR e ANA
LUCIÂ BARBOSA PROCHNOW, os quais, isoladamente, poderão praticar todos os atos necesúrios para o bom desempenho do
objeto social da administaç!Ío da empres4 podendo, para tanto outorgax poderes de procuração pública ou particular corn fins
exclusivos de representaçâo da empresa em licitações públicas e pnocessos concorrenciais privados, alienar ou onemr bens moveis

CLÂUSULA 7o - Os sócios administradores WALTER PROCHNOW JUNIOR e ANA LUCIA BARBOSA PROCHNOW,
deverão, conjuntamente, praticas os segúntes atos :

a) Assinatura de contratos de emffitimos bancários ou não;

b) Constituição ao de peúor merçantil ou individual;

', observando-se o quanto estabelecido na Cláusula

4'/

c) Emissão e aceite de notas promissórias ou leta de câmbio;



.t
aa at

aaa
aaa

a aa
t a a.

aaaa
aaaaa
aao!
oataaaaaaa

aa a
aa

aa a
a
aa
a
a
aaa

aaa
aot

alo t

a a ta
aaa
aaa

b. Em virtadc da presente alteração contatual, itelibe,o[ - giiote os sóciog, consolidar o Contato Social, dando -. lhe nova

" 
Í€dação, a Súer:

I-NOME EMPRESARIAL a -a
aa a a

aa

II. OBIETO SOCIÀL

CL,AUSULA 2o - A sociedade t€m por TÀCADISTA E DISITRIBUIÇÃO, ARMAZENAGEM,
E)(PEDIçÃO, TRANSPORTES DE PRODUTOS PAR.A À SÁÚDE, PRODUTOS DE HIGIENE
PFS§OAIâ §ANEANTEü APARELIIO§ E
HOSPITALAR; PARTES E PEçAS.'

III - SEDE SOCIAL

ÀMENTO§, INSTRI]MEIITAIS PARA USO ODONTGMÉDICO.

CLAUSUIJ\ 3" - A sociedade tem sua sedo, matiz, nosta cidade de Rio Claro, Estado do São Paulq na Avenida 62-A (sessenta e

dois - A) n.o 419, Bairro Jardim América, CEP: 13.506{56, filial 0l (um) na cidade de B*im, Estatlo de Minas Gerais, Rua
Paulo Costa, 320 Bairro: Distrito Industrial Jardim Piemonte Sul Galpões 09, l0 e 1l Cep: 326619-712, e, filial 02 (dois), na
cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua Saudade/João Piúeiro n" 45 Â, baino Campo da Mogiana, CEP:
37.701-331, podendo a critério da administração, abrh e fechar novas filiais em qualquer localidade do território nacional..

Ív-DrrRÀÇÃo E rNlcro

CÍÁUSULA 4o - A duração da sociedade é por prazo indcterminado, a consenso doe sócios, com inicio das atividades a partir de 0l
deebrilde 1.992. .:..:

V. DO CAPITAL SOCI.AL

CLAUSIILA 1'- A sociedade gira sob a denorrinaçíoãe "EdMEÊcIAL.CIAURGICA RIoCLAREN§E LTDA.".

aaaa

,aaa

aaaaa

CL^USULA 5'. - O C.apital social é de RS 2.000.00000 (Dob milhõcs de reais) dividido em 2.0fi).000 guotes.do valor nominal
de R$ 1,00 cada rrna" totalmente intqgralizado na forrua prevista, subsctito e distribuído ente os sócios, da *guinte forma:

WALTER PROCIINOW JLMOR, súscreve 1.000.000 çotas do valor nominal de R$ 1,00 (hum real) inla ira, qu" monta a

import&rcia de R$ l.ü)0.Ofl)r$ (Um milhío de reais) totalmente integralizado ua forma pr€vistC correrpondendo assim a sua

prticipação na sociedadqcom 5070 do capital social;

ANA LUCIA BARBOSÀ PROCHNOW, subscreve 1.000.000 quotas do valor nominal de R.$ 1,00 qde ug4 qu€ monta a

impordincia de Rl§ 1.000.fiD,00 (Un milhão de rcais) totalmente iút€gralizado na foma previstr, coneqpndendo assim a sua

participação na sociedade, com 5@/o do capital social;

PARÁGRAIO (rmCO - A rcsponsabilidade de çada sócio é resüita ao valor de suas quotas, haja üsta a total integratização do

Capital Social, confomre artigo 1.052 da L€i i0.40612002.

vr - DA ADMTNTSTRAÇÃO SOCHT,

CLAUSULA ó" - A administraçâo da sociedade será exercida individualmente pelos WALTER PROCHNOW JUNIOR e ANA
LUCIA BARBOSA PROCHNOW, os quais, isoladamente, poderão praticar todos os dos ncccssários paÍa o bom desempenho do

objeto social da administração da empres4 podendo, para talto oúorgü poderes de procuração pública ou particular com fins
exclusivos de representação da empresa em licitações públicas e processos concorrenciais privados, alienar ou onerar bens moveis

CLAUSULA 7 - Os sócios adminisnadores 1VALTER PROCHNOW JIJNIOR e ANA LUCIÂ BARBOSA PR(rcHNOW,
deverâq conjuntamente, praticas os seguintos atos :

try @q
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sua realização.

VIr-CESSÃoETRANSFERÊNCIADEQUOTAS i ',""' L
CLAUSULA 13 - Os sócios nâo poderão ceder ou alienar por qualquer tÍtulo suas respectivas quotas ã &róeiros sem prévio n \
consentimento dos demais sócios, ficando assegtrado a estes a preferêucia na aquisição, em igualdade de condiúcs, e na propor$o Í I I
das quotas que possuÍrem, observado o seguinte: .: lJl_

.i o a" rr.iotl'i" no prazo de 3o f
(trinta) dias; :. :

PARÁGRAFO 2" - Findo o prazo para o exercÍcio da preferênci4 sem que os sócios se manifestem ou havendo sobras, poderão as
quotas serem cedidas ou alienadas aterceiro. 

fi1

a.aa

CLAUSULA 14 - Scrá iueficaz em relação a sociedade, a cessão ou üansferência de quotas feitas com
estabelecidas neste capitulo

IX - FALECTMENTO DE SÓCIOS

CLAUSULA 15 - A sociedade não se dissolverá com o falecimento de um dos sócios, que continuará com os
pré-morto, ou ainda o sócio remanesconte adquirirá a quota parte, pelo valor de reembolso que sení

infração ,Ícgra§ 

@

0

lô.t.

'a :.
e) Assinatura de contratos de empréstimos bancários ou nâo! : :
1) Constituição ao de peúor mercantil ou individual; ' " '
g) Emissão € aceite de notas promissórias ou letra de câmbio;
h) Nomeaçao de procuradores 'AD JUDICIA,iIou 'ÀD NEGOIIÀ", eEseruáÍdo-se o quanto estabelecido naCláusula Sexta

CLAUSULA Eo - No çaso de tala ou irpeami,ro'*i*ãrâ"S"i*initdcs, poaerao estes designarem um procurador, que os
substituirão, com observ&rcia do presente estatuto.

CLÂUSULA 9' - É vedado aos administradores a prestaçâo de garantia, fiança ou aval, em negócios estanhos ao objetivo social

e/ou interesses da sociedade,

CLAUSULA f()o - O arreÍldamento total ou parcial das instalaçôes comerciais da sociedade a terceiros, a proposta judicial de
concordata ou requerimento de autoftlênciq dependerão de autorização previa de todos os quotistas.

CLÀU§ULA llo - Os sócios administradores em efetivo exercício do cargo, terão direito a uma retirada mensal a titulo de
"Pro-Labore", valores que ajustarão enEe sio pelos serviços que efetivamente prestar€m na sociedade, o qual poderá ser reajustado
periodicamente, pelo consenso dos sócios e, dento da capacidade Íinancrira da sociedade.

PARÁGRAFO 1.o - Nos mêses em que não houver condição financeha, os sócios administradores concordam em nâo receber
remuneração pelo trabalho realizado.

PARÁGRAFO 2." - A participaçâo de cada sócio nos lucros e nas perdas conesponde à exata proporção das respectivas quotas.

vrr - DELTBERÂÇÔES DOS SÓCrOS

CLAUSULA 12 - As deliberações dos sócios sçrâo tomadas em reuniões, devendo a convocaçâo ser feüâ através de quaisquer
meios disponlveis, ficando dispensada so todos os sócios compüeÇerem ou se declarem, por escritq que esâ?&ü cientes do local,
data, hora e ordern do dia. Se todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto da reuniâerficará dispensada a

ativo liquido da sociedade, pelo numero de quotas do capital social, atendida a porcentagem de realização
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'CLAU§ULA 16 - O pagamcúo dos haveres de sócio pré-m.grto, jl!)s seus herdeiros e sucessorps, far-se{ em t2 (doze) prestações

mensais e consecutivó, órescidas de juros legais, e aeviOaienç]c'cmigidos através dos Índices de correção moneÉria em vigor na

época O não pagamonto nas épocas devidas, das prestaçõos ft pgogp"l ejuros, daú aos herdeiros sucessores do sócio pró-morto, o
direito de considerar desdc logo, vencida e exigÍvel a totalidàtg datiüdÀ

CLAUSULÀ 17 - Fica sempre ressalvado a sqgiedg.dg, o direitg.{e udq}i.it 0s quotas do sócio prêmorto, dosdc que o faça com
fimdos disponÍveis o sem ofensa do capital sociat. .: ! : .: ': '.!

CIÁUSULA 18 - O herdeim escolhido p.r.'iprJ*eitur l'laiO'pre-ffitti'deverá ter a aceitação e a concordância dos sócios

remanesc€Íntcs.

x - Do BALANÇO PATRIMONIAL

CLAUSULA 19 - Ao tÚrmino de cada exerçício sooial, em 3l de dezembro, os adminisradores prestsrão contas justificadas de

sua administração, procedeodo à elúoração do inventário, do balanço püimonial e do balanço de rpsultado econômico, cabendo
aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apur.ados.

PARJIGRAI0 l.n - A disüibuição de lucros pod€rá, a critério dos sócios, scr realizadas msnsalmcnte, perioücamente ou

anualnents.

PARÁGRÀFO 2.' - A assimtura de todos os sócios no livro Diário Contábil da sociedade, contendo o Balanço Patimonial e a
D€moostração de Resultado do exercÍsio findo, ate,ode o previsto no rtigo 1.078 da lei 10.406D002, quando ob,rigaório.

*-189_11!19_',i_Yl:i',
CLAUSULA 20 - Considerar-se-á dissolvida a sociedade, além dos deinais casos expressamentê preústoa em lei nas seguinües

hipótcses:

a) Falênciq
b) Consecuçao do objeto social ou cornprovaçâo da inrFossibilidade de sua consecução;

c) Proibição ds seu fimcionamento ou cassação de autoriza$o para firncionar;

d) Oesintetigência grave ente os sócios;

e) Múuo consenso dos sócios;

XII - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
a

1.054, ambos da Lêi 10.406?00?$ca expr€sso que

oao

a
XIII. FORO

CLAUSULA 22 - Fica eleito o foro desta Comarca de Rio Claro/SP pra qualquer açâo findada noste cqrtato, com exclusão
expressÍr de qualquer outro, por mais privilegiado que seja

CLAUSULA 23 - As omissões ou dúüdas que possatn ser suscitadas sobre o presente contato serâo supridas ou resolvidas com
a regência suplotiva petas normas das sociedades por agóes, e uouEas disfilsições logais que lhes forem aplicávois.

xlv - DECLARAçÃO Un DESITVTPEDTMENTO

CLAUSULA 24 - Os administadores declararq sob as penas da lei, que não estilo irnpedidos do exercerrm a administraçâo da
socicdadc, por lei especial ou em virfide de condenaçiio criminal, ou poÍ sc encontar sob os efcitos dela, p€na que vede, ainda
quc temporariame,nte, o ac€sso a cargos públicos; ou crimes falimertr, de preraricação, peita ou subomo, concussão, peculato, ou
conta a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, conm normas de defesa da concorrênciq contra as relações de
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CLAUSULA 21 - Segundo rêmissão ao artigo 997, detemrinada pelo artigo
os sócios não respondem subsidiüiamentc pelas obrigações sociú.

{04 @q
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E, por eshrem assim justos e conuatados, obriggrise i6qsi, seus herdoiros e sucessores, a curnprirem fielmcnte em todos

os scus termos o presente instum€nto, la.rado em tés t{ib de igual tcor e fonna, que vão assinadâs pelas partes e por duas

testemuúas, rcgislrando-o na Junta ComeÍcial do Estado de São Paulo para fins de direito.
!
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cPF 11337.701.10&03
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REPÍIBUCA FEDERAIIVâ DO BRÂ8IL
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pnmsno RÊctsÍRo crytt. DÊ rlscrrEnro e óetm E pHtyAÍfiro DE cÀslmrras,
rltEBDrçôEs En ÍELârsoA coilAnsÀ og.mÂo Fcssoâ

An Epitácio Pêisüâ, t 1{§ Baíro dos ESadÉ 5803Í}00. João fugsoa FB
Tel.: (83) 3241.,.51U/ Fax: (83)3244-!í84

hüpíiwrrw. Êzcvethbefi oe.noübr
E oai[ cartoú@azevudobaabe""nst b,r

cEnrlDÃo DG AUTEHIICÀçÀO DIGüTAL

O 8el" VáberÂaevê& de Mlranda Carrdcanü, Of,cial do ftlmeim RêgÉtfi, CMI ê Nasckrêrúos e
ÔUitoa e Plivdhrc de Casâmântê6, lniêtd*çõêi c iut*re com alribuiçfu de arXenlicsr e
r€conhêceÍ fiÍmâs d,e Comercs .lâ João Pãesoa CaDitâl do Btado ú Paralba. enr virtds êb...

Cerlificacom bmanaLciSSS§4-st f -inc. V quao(s)docuítnfib(§lamenatoá rcpoürção
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTORIO AZEVEDO BASTOS
FTJNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL OE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS.
TNTERD|çOES E TUTELAS DA COMARCA OE JOAO pESSOA

Av Epitacio Pessoa, 1145 Eairro dos Estados 58030-08. Joâo Pessoa PB
Tel tBSl 324,t-5404 I Fax (83) 324.1-b484

http i'it.,r',,',,.azevedobastos not br
E-mail caíorio@azevedobastos.nol br

CERTIDAO DE AUTENTTCAÇAO DTGTTAL

0 Eel tlálber Azevédo de lvliranda Cavalcanti. OÍicral do Primerro Regrstro Crvil de Nascrrnentos e
Obitos e Privativo de Casamentos, lnlerdi{ôes e Tutelas com atÍibuiÇão de aulenticar e
reconhecer flrnrarl da Comârca de João Fessoa Câprlal do Eslado da Pararba em vlrtude elc

Cerliírca com base na Lei 8935;9C - ar1 7'' - inc t/, que o(§i docurnento(slem anexo e reprodurçâo
f:el rjo orrgrn:l que rne for apresentado e neste ato confrrmo suâ âuiênt.crdâdê âtraves do Côdrgo
de Controle e Autentrcação abarxo
ú referrdo e verdade. dou fé.

Estre documento for emrtrdo em 04i03i20'16 as'l 7 35 19 {hora de Erasiha)

CHAVE DIGITAL

0c005h 1c734Íd94Í057r?d69íe6nc05b39r,061,599326â5 i 28dr3b5'1obadâ 1 1304íd3í16d4a rc6í06Ícl32f0?8d
É7d78c5fEecdl9a0eb234459190ca51c16ddeb6fda7í53bfl3b4ú1cccc22a2fel59aa

A chave drgrtal alma gârantÊ quê esle documento foi gerado para RIOCLARENSE MATRIZ e
enrrlrdo atra!,es do site do Cartóno Azevédo Bastos. de acordo conl a Legrstação Federal em vrgor
An ?". e lOu § 1" da hlF 2200101

A âutentrctdade desta certidâo poderá ser confirmãda por qualquer pessoa e â qualquer
atrâvÊs dô gtte hltp.l,'wvr,'r arevedobaslos not bÍ

Esta certidão tem a sua validâde até: 04/0312017 àsI§:10:25 {D/aiMes/Ano}

Codigo de Con{role da Certrdâo 498185 
V

Côdigo de Controle da Autenticaçào:

219504031 616095701 71 -1
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Attenned'ffi ted tüosP Ltda

Estrada Boa Esperançn, 2320
Fundo Canoas - CEP:89.í63.554

RP DO SUL . SC

PROCURAçÃO

pela preelte Marcos Fernando Leal, Erasileírq casado, Bepresentânte, cPF @9.322.259'62 e RG:

4,475-lZS, residente e. 
-domiciliado 

a Rua Estrada do Diamante s/nc , BaÍrro Campo do Diamantg

Mandirituba - Paraná CEP 83.800-00O na quatidade de representante da empresa Attermed Material ..

Méd1co Hospitalar Ltda, CNPJ @.802.0Í12lffFlL{iz E tnscrição tstdual ng 253.148:995 hsnreia o §r Justo

6sVa tlomelles Junlor, poftador do CPf 025.861.029{3 e f,G 6"290.971{ SSP, iesidente domiciliado à Rua

Barão do Rb Bànco Í1c63 conj.7O1 CEP 8O.O1O{9O CuritiUa - Paraná, outsrgando-lhe poderesespecÍhcos

pam onde coÍn e§ta §e ryesentat flepresentar o m€§mo nos processos llc]tatórios, @endo efetuar

cadastroq reürar editais, forrnular ofertas, fazer yerbalmente lances de preços, firmar declarações, desistir

ou apresentar razões de recursos, retificar a própria proposta de preços, examinar e visar documefltos e

propostas de preços, assinar atas, contratos e propostas,"recorrer e praticar todos os ãtos necessáriose

impl[citos ao fiel, peiÍeito e cabal desempenho do presente mandatô. E por seraçreisãô de verdade fiimo

à presente ronvalidant*l"a até 3$de Ábíil de 2016.

Confere cürn o Originol

1L7t ,c-1-tá.-
Oo-,'s*ôa Q. "nor, .l^ u . l:o;i oçà ,
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ALTERTiED TÜAiTNIAU ITÉOICO TIO§P|ÍALAR LÍDA
ANVISA - Gomum: LO5.332€ - Especiel 1 .21.32G5 - Conelatos: 80rt48l]1-1 - Cosnrélicc: 2065§S7 - San€antes:

ClW.l OO.AOZ:OO?ê@1.{}2 - trrscrlçáo Estaúral 253-148-99ti
Estredà Boa Espcrançe, 2320 - Ftsttb Conoas

CEP: 89. iO3-56.4 - ÊlO DO SUL- S
Td. {471 3§m 9«}0 - Fax $7} 3520 90oil
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Aú. qüi,o esoq .tt{§ &trüo ôaE#oc 58GB.m,,ffi k PA
Tcl.: (83) 3il+5&+ rFü (&l) 3a'H§{84

hüplÂrrvl. azevedobasÊoa.Ífd.k
E-maü:@nd.br

cERmDÃO DE AUTEilnCAçÃO UGTTAL

:-:-': '":'''.t ' ' : '' ''-i::@t!firandaCavaftcanü,OficialdoRimeiroRegistÍoChrfldei,l*ldãiÉliüEô
.-::;1,'....t.: ;:..t.:.1. ';,; ü&rÍteílto§, hüefüçôCeTUtobCoolnúi[xriÉOd€rAlÊíüi(aro
rscontpcer nÍmas de Cornrca & João Peesc CapiüEl do Ertatb da ParaÍbe, 6m üÍü.do dc...

CeítiÊ. - ' .",' bGê na [-ei 8*]5/94 - art 7E - krc. V, que o(s] doqrÍÍr€nb(s) sn ttexo ô Írpí€duge
ru &; :;::r;;;;áj qrre rne ftri ilÍcsoüdg e neô ú çotútrp arlq abnlidthF eÉa ô qódigp
dc Conttile e lfutenticaç6:r abai:o.
O roÉrirtoá verd*le, doufé-

Es0e ôqmenüo bl ertüdo orn 29i04l1l016 às í0:0500 0tüa de BÍa3lla).

CHAW OIGTTAL

ffi005b1 «!ffi 1 7fl1«!428b29a3(97e3Hflbo15fr0coded0d82c2d507b08edc0
abeSbdíttÍ188bb8366871?2b16b7bee,6bú142ÍH70847Í5tr58276a63b2fam08bf/7

Â {hat s digital atÍma, garaírto gue €de docuÍnonto tÍ gsrado pare PROSAti*-r€
D|STR|BU|[)ORA DE MEIXCAIiE]ITOS] LTDA e offiido emv€s ô litô do Cartüio Aaryêdo
Belbq do e@Ído oír e toglsbgão FedeÍal €m vigoÍAÍt ío. e l(F. § ío.de MP 22mfiX.

Ertr corüdlo bm . anr valldrdr eú: 2tÍOlíiDí A b 172ú222t (qrmadAno)

Cód§ode Conúole da Certidão: 3E«I94

Códlgo dr Conüob de Aulelúcrçlo:

a6rflÍtlí5íCa0E0Ü$l-r

A aí;tEffi iffi tllfxlão p«lÜf,á troorftrnada por qualquer pêssoa ê a quaiqueÍ rnoilüüi
eüavêo do eüp: tflpr/--uruw.eewdobasúc.nolbr
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DcumÍlo:

DEC LARAçAO HABTLTTAçAO

D

i{Á rr&I[ N ( Dtt 0 §ü5 Ptr aLAÊ

7 oo.ror.oo2/ooor -01 "1-
Atermed Mat Med Hosp Ltda

Estrada Boa Esperanç a, 2320
Rrndo Canoas Cep: 891 63-554

RIO DO SUL - SC

A

Municipio de Candido de Abreu

Avenida Parana,3 - Centro
Cep:84470-000 - CAI{DIDO DE ABREU - PR

At. Comissão Perrmnente de Licitações

Referente: Pregao Presencial(Registro de Preços) Nr. 020/2016

Dala:2510412016

Horário: 09:00

Declaramos cumprir plenamente os requisitos de habilitação do processo licitatório acima referenciado,
quanto a totalidade dos documentos solicitados para as habilitaçoes jurírCica, e econômico e financeira, para
Íins no disposto no inciso Vll da Lei n' 10.520102 de 17 de julho de 2002, e principalmente de que estamos
em situação regular perante a Fazenda Nacional, Justiça do trabalho, a Seguridade Social (INSS), e o Fundo

de garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como com as Fazendas Estaduais e Municipais, sob pena

de sanção do Art, 7o da mesma Lei, ficando impedido de licitar e contratar com a Uniã0, Estados, Distrito
Federal e Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos e podendo ainda sermos descredenciado do SICAF ou
dos sistemas de cadastramento de fornecedores de Estados, Disüito Federal e ttfunicpios. E por ser
expressáo de verdade firmo o presente.

RIO DO SUL (SC), 13 de Abrilde 2016

ALTERMED MATERTAL MÉDrcO HOSPTTALAR LTDA
ANVISA: Conum 1053328 - Epecial 1213205 - Correlatos 8044831 - CosnÉticos 2065567 -

CNPJ: 00.802.00210001-02 - lnsc.Btadual: 253.148.995

Btrada Boa Esperança.2320 - Fundo Canoas

Cep:89163-554 - R0 DO SUL - SC

alterned@alternpd.com br

Tel. (47) 3520 9000 - Fax (47)3520 9004

rnBd Mat Med Hosp Ltda

Marcos Fernando Leal
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADo oa penníel

clnrónro RzevÊoo BASToS
FUNDADO EM í888

PRtMEtRo REGtsrRo crvtL DE NAScTMENTo e óarros E pRtvATtvo DE cASAMENTos,
rnrenotçôEs E TUTELAS DA coMARcA oe loÃo pESSoA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joáo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www. azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos. not. br

CERTTDÃO DE AUTENTTCAçÃO DlcrTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçóes e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 09/09/2015 às 10:31 :02 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734'Íd94t057f2d69fe6bcO5b4a3b66167a8aa855d70fe2d04 1Í3592b014378d3c785476e8O74292tc
6832e220c77af02f8ad856'1 b150d93000ddff48cb630aabf85b1 b78f9478d1 b345b1 I

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ALTERMED MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR LTDA e emitido através do site do Cartorio Azevêdo Bastos, de acordo
com a Legislação Federalem vigorArt 1o. e 10o. § 1o. da MP 2200101.

L
Esta certidão tem a sua validade até:30/07/20í6 às 14:18:25 (Dia/Mês/A

Código de Controle da Certidão: 407266

Código de Controle da Autenticação:

27 032907 1 51 427 1 30 51 8 -1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a
através do site: http://www.azevedobastos.not.br
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Altermed Mat Mod Hoop Ltda

Estrada Boa Esperanç a, 2320
Fundo Canoas Cep: E9'l 63.554

RIO DO SUL.§C

PROCURAÇAO

Pela presente llaicon Cordova Pereira, Brasileiro, Casado, Gerente, CPF 015.886.939-70 e RG 3.242,195,
residenteedomiciliadoa Rua Henrique Munzfeld, 130, Fundo Canoas, CEP89 160-000, RiodoSul,SC, na
qualidade de representante legal da empresa AJtermed lvlaterial Ívlêdico Hospitalar Ltda, nomeia o Sr. lybrcos
Fernando Leal, CPF: A49.322.25942 e RG: 4.475.725, outorgandolhe poderes específicos para onde com
esta se apresentar, representar a empresa nos processos licitatórios, podendo efetuar cadastros, retirar
editais, formular ofertas, fazer verbalmente lances de preços, firmar declaraçôes, desistir ou apresentãÍ
razoês de recur§os, retificer a própria proposta de preços, examinar e visar documentos e propostas de
preços, assinar atas, contratos e propostas, recorrer e praticar todos os atos necessários e implbitos aofiel,
perfeito e cabal desempenho do presente mandato, podendo tambÉm nomear representantes para
representá-lo nos processos licitatôrros E por ser expressão de verdade Ílrmo à presente convalidand+a até
30 de Junho de2016
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MÉDICo HOSPITALAR LTDA
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',,ÂltêrÍrEd ííat Med HECp Ltda

Malcon Córdova PÁ'íeÍa
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Gerente Adninlótrativo
RG: 3.242.195

CPF:015.886.939-70
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORTO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
TNTERDTçÔES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www. azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos. not. br

cERTTDÃO DE AUTENTTCAçÃO DrGrrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçÕes e Tutelas com atribuigâo de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 1811212015 às 07:44:54 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bcO5b53808a695b828c30284bfc3869566bc1 273b7ab2í 6c8701 575c89a31 c
51e75ec220c77ato2f8ad8561 b1 50d93000ddtf0fe66a41 a7e3a8e97bbada3fa1 b2a356

A chave digital acima, garante que este documento foigerado para ALTERMED MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com a Legislação Federal em vigorArt 1o. e 100. § '1o. da MP 2200101.

Esta ceÉidão tem a sua validade até: 18112/20í6 às 02:40:35 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 464882 N

através do site: http : //www. azevedobastos. not. br
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. ,REFUBLICA FEDERATIVA T,.o* BRÂSIL
COMARCA DE RIO DO SUI-. ÊSTADO DÊ §ANTA CÀTARINA

§LOVIS GÂERTNER
1a I ABEt-lAO DF I.JCiTAS [: PRCTESTüS DI I I i'Ul-r]li

Cl.,lP.iíl,i i: I â3 iiSil r:':)'; : :)t)c 1 "Bt

Alameüa Âristilranr: Ranrt.rs. 1 0ô

írsn*iqat. (47) 352i 1'2ôl
89160-000 - RIO DO SUL - Santa Calarrrr;r

tr,ii[i,rrü .iLu'*lz'z r lÁrp,wi rl'r
IíOSPI'l'/rt",AR [,TnA. a MATCON CORDOVA PEtttilll.ir, na Íbnri: clue segue lliurero de
(.::dcn) I /.)0I :

SAIBAIVI quantos cste púrblico instrurlcirto dc procuraçi:; bastantc vil'ern que, âos vinte e
trrn (2i) dias drl rtrôs cle agosto (08) do erno clois rnil e setc (2007). ncsta ciclade,Je Rio do Sul,
sccle cle Clontarcii. Listar-lo dc Santa Ca.tarina. n.liic ciulorio cto l" OÍlcio de Notas, perilllle mim
Ilscrtrvettte, cotnpat'eceu cortlo oLltorgarltc a clnpresa ALTtiIli\{ED MATERIAL MEDICO
I{OSPITALAR L'[DA., pessoa juríclicn de clircito priva.lo. inscrita no CNP.I sob o no

0C.802.002/0001-02. com se:cle i\ Estrada [Joa Isperança, ll" 2]20, Ilairro Irundo Curoas. nesta
cir,ladc, Ílcstc âto re trrrcsentacia por scrr socio gerentc Ânaclcto Iierrari, brasiieiro. casado,
,t;r'irrcsiirio. portaclol da CI/RO,'SSPTSCI n" 3R-l .428.'t72 e rkr ('rrp n" 523.140.819-00, resiclente
,-'ci,;::ticili::,..lo :\ I::stiatll lloa lispclrr)çã1. n" 2-r.15. llairro I:rrr:clo ('nnoas, ncsta ciclLde. identificado
::'-'ltlllliilcílí'11).)oJll{) o pró1-rrirr por rrrirl I'.scrercntc. pelos docuntcntos apresentaclos, do rlil; r!cu
ti:. e, quc por cste públiccl ittsiruntcnlo noruoa\'Íl c constituía scu bastante procuraclor lviÂtCOr\
r'OltDOVÁ- i'liIlEIItA, brasilciro, casado. gerentcr. portador Ca Cll/RCiSSP/SC ir'' i.242.195 e
.:l:; /ll)I l.l" ül:r.ÍiÍl(r.93()-70. rcsiclcn(c e cloitricilild«r r\ Iirra II,:ririque Munzt'elC. rin 130, ilail.rc
l:i::.,,-1,.r (-l:'.lritit:;. rtc:ta cicllclc. para o para o tinr cspecial rJc ond: co:r esta se aprcsclttar, 1:ilriicipar
t!t:,:(;itr,'ôt'rüucias c ott lit;iLii1:r)cs cln n()nrc cll cnrprcsa otitorgÍ!,tr.e, podcndo panl tairr.o. corlcordür,
<iis'.'orri::r. ?ri,l'('ticitiAr pro[)osti.ls. ussistir rLrerturas dc propost:rs. assinar corrtratos, estipuliirrcio *
Lecitli:':,.'to t:iáttsulirs e ,-.crtdiçôes; llagar taxas e enrolumerilcs, :tpresclltâr pro\,íls e tlccr::ncutci
represcnli:-lrt ctn cluaisqucr repartiçõcs publicas. federais, estrcluais c municipais. juntar e rctiral
c:ü:'tlin.'n'.ds. p:ts:iar rc-cibcl e clar quitações, bem corno norncar representautes para reprusentá-ir.l
i:is c'-:::c(\riillcir:,: cu Iicitaçôcs. enÍint platicar toclo c <liralrluer nto para o cnbll c ficl
ti,::;r'lttp'etti:o tltl prcs:c'irt'l rttandalo. liicilnr ilispcrrsnclrs lrs t,:stcnrunltÍ..s, tr.ndtl ern visttl t'.

l"ipi'cscrttttção clos clocttti icitt()s Ircss()i.lis cic idcrttiÍiclrçit"r tlo ía) (s) or.rtorgante (s) t..oufol'n'!c

1;t'cc,-'itl.trr o tu-ii3o lilj-i do t'tldillo dc Nonnus ila C'orrr-'gcclllia-Ccral ilt Jrrstiça cle Sairtlr L'sterillx.
Âss;:l .r iJlss;e Co cltre clo'.r lé c rtre peclir.r cste irrstninrcnio (1,-lL: letr, accitou e itssirra. c;:nigo Lrriz
C'arics lrerrcirâ, ll:;crrcvclrtc, quc il rli-qitci. si:llscrcr,o, frbu li c as:;ir:o. I]nrolilrtrentos R$ 17,80-t-
Selo 11§ I .00 : i(S I 8,80

vertiarie
: 2007

{";I.OVIS GAERTNER
rnsEurÂo Do 10 oFicio DE NorAs -cPF 004 443.089-20

|ANO RAMO§, 106

GAERTNER BBSóI9I*

MARLOS OE SOUZ.&
É §CFE Vtr N ÍÉ

CÂTARINÂ.BRA§IL

,l yq

/-

UVNO N9 .T*9

Frs.. Ne L52

h0

sero 0isirar dê Fiü#f?ffi 
IBÀil:H$alg9A8283067-6585

ConÍira os dados do ato.m: httpsr/sêlodigital.tipbju6.bÍ
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REPUBLICA FEDEMTIVA DO BRASTL
ESTAoo oa panRíea

cARToRlo azevÊoo BASToS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
lrureRorçÕEs E TUTELAS DA coMARcA oe toÃo pEssoA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www. azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos. not. br

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓOitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçÕes e Tutelas com atribuiçâo de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - arl.70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reproduçâo
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 2810812015 às 08:29:37 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bcO5bBb20550c78bb8a96fce2ceb6b3e889caBad0a2ec95f9a6e3d0426ecca
afb79220c77afO2f8ad8561 b1 50d93000ddf0095b0c68a3f48f623df58bde1 0a8262

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ALTERMED MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com a Legislaçáo Federalem vigorArt 1o. e 10o. § 1o. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/08/20í6 às 07:54:51 (Dia/Mês/Ano)

Codigo de Controle da Certidão:419883

Código de Controle da Autenticação:

27032708151 7050601 71 -í

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualqueq
através do site: http://www.azevedobastos.not.br
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Peiô prcsente instrürnento particular e na melhor Íbrma de direito, de urn tado
ANACLETO FERRÂRI, bra.sileiroo casado pel«: regime de Comunhão Parcial de
Bens, nascido ern 26 de Julho de 1966. naturatde Rio do Sut, estado de Santa Catarina,
profissào comerÇiante, ponador da Cancira de Identidade n' 3R-1.428.772 expcdida
peto SSP-SC cm 09ll2i85 e CPF no 523,140.819-00, residcnte e domiciliado na Estrada
I3oa lisperança nu 2545. bairro tundo C'anoas, Cl:P lig.l6-]-554, cidade de Rro do Sul,
c§tado díij §antü uatonna; ILIzITNI txÂri vcll-'t'o,l-tNl IrEtt.l{/\ttl, brasileirar, casada
pelo regime de Cornunhào Parcial de Bens, profissão conterciante, nascrda em 20 cle

Julho de 1965, naturat dc Agronôrnica, e.stado dc Santa Catarina, portadora da Cartcira
de Identidade no 7C-1.246.464 expedicla pekr SSP-SC r:m 0l/071199 I e CPF n'
614.438.ó79-34, residente e domiçiliada na Estrada Boa llsperança n" 2545, bairro
Fundo Canoa.s, CEP 89.1(13-554, cidads dc Rio do Sul, cstado de Santa Catarina;
TI{IÂGO ANDRÉ FERRARI, brasileiro. solrciro, enrpresário, nascitio ern 02 de
fevereiro.lg 19tX). natural de Rio do Sul, ['.stado de Santa C]atarina, portador da Carteira
clc ldcntrdadc n' ,1.i4?.4 i7 expcciitla pclo SSP-SC cnt 28i07/200i e CPF- nu

0;17.5ô?.439-[9, rcsiclc:nte e clonriciliado na Es(rada Boa Espcrança no 254.5, Bairro
Fundo Canoas, CfP 89.163-554, Cidade de Rio do Sul. Estado de Santa Catarina c

CABRIELA VITORIA FERRARI, brasileira, solteira, cstudante, nascida em 25 de
junho de 1997, natural de Rio do Su[, Estado cle §anta Catarina, portadora da carteira de

identidade n" 6.072.128 expedida pelo SSP-SC ern ll/0212008. e CPF n'0'17.143.929-
67. rcsidcnte c dorniciliada na Estrada Boa Esperança n" 2545, Bairro Fundo Canoas,
CEP 89.163-554, Cidadc de Rio do Sul, Estado dc Santa Catarina, Ítnicos sócios
corlrponentes da,socicdade limitada quc gira sob nornc crnpresarial de ÁLTERMED
tíÁTERLIL n'ÍEDICO HOSPITÁL,4R L'l'D,|, corn scdc na Eslrada Boa Espcrança no

2120, bairro Fundo Canoas, CEP tl9.l63--554. cidade de Rio do Sul, estado dc Santa

Catârinâ, com contrâtô social arquivado na Junta Cornercial do fistado de Santa
Catariua sob no 422020?2082 ern sessão tle 05 de se tembro de 1995, e alteraçôes
posteriores arquivadas na mesnra Junta sob n's 2002l l3l570 em sessão de 15.07.2002,
20040070530 enr scssãcr de 10.02.20(\4.20042123228 enr sessão dc I?.09.2004,
20110211505 ern sessào de 2ó 01.2011, 20111177380 crrr sessão de 15.ü2,2011 c

20122830440 enr scssão de 07.12 2012. e inscrita no Cadastro Nacional de Pcssoas

Jurídicas do ll{inistcrio da Fazenda.sob n" 00.802.002i0001-02, resolvenr, enl cormum

lcordo. consolidar as clár.rsulas cln vlgor ckr nrcncionado Çontrato c alteraçÕcs
postcriores. conlo seqrre:

CAPITUL,O I

D/T DENOMINAÇÃO SOCIAI.,. SEDE. OBJETIVO.INÍCIO E PRÂZO

sob nonrc empresarial de ÁLTERMED

CLÂU§ULA §EGUNDA: A Socicdadc tenl
Esperança no 2320. bairro Fundo Canoa.s, CEP 89

dc Santa Cata;ina.

sua scde social nil Estrada Boa

163-554, cidaclc dc Rio do Sul, cstado

í \-r'

A,@,

"( l."

'Âo

/\t1

$

CL,AUSüLA PRII\{EIRÂ: A Socicdade gira
IIIATER IAL 1Ií ED ICO HOS P ITÁ LÁ R LTDÀ.
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clÁuqula TuRcrtRa' A sociedadc rem como oh.ierivo a exploraçào do ramo cle

"ÇoMEftclo, tvnonr.rçÀo E uxpoRT,rÇÃo DE .rlÍÁTERrÂIs E
riQLiIPÁMIN-TOS rríiurc«-l rrosprl"ALARES, rAXm*CútmCOS,
ODONTOLôGICOS, L^8OR.\TORIÂtS, SANEÂNTf,s, DOMtSS.tXrfÁruóS,
PtrRFUM/tIllA, COSi\{ETICOS, PRODUTOS DE }.IICIEN[, COMERCIO
ÁTACADISTA DE MEDICAMENTOS E MEDICAMENTO§ SUJEÍTOS A
C0NTROLE ESpECIAL; MANUTENÇÀO n nAp.{ÂeÇÃo DE APARBLHO§
E IN§TRUilIENTO§ DE MEDIDA,, TII§TE E CONTROLE; TRAN§P0RTE
nopovrÁuo DE cARGAs EM cER,tL-.

CLÁUSUt,l OUrfnTrf: A Socicriaclc inicrou suas arividades em 0l de Ourubro de
r 995.

CLÁUSULrf OUtNt'rtl () pr$za tlcr dlrraç:ilp da socicciade será por terllpo
indeterminado, observando-se quando de sua dissolução os preceitos da Lei especíÍica.

CÂPÍTULO II

DO C/.\ PITA r,. COt',AS. IN \.'ES'r'r DO,R ES E R ES tO NS^ n I L TDAIIES

CLÁUSU[,,{ SIIXTÂ: 0 Capital Scrcral da Socicdacle e de RS 1.000.000,00 (Urn
Milhão de Reais), clividirjo cm 1.000.000 (Um tr.Íilhão cic cota.s) no valor cle Rs 1,00
(um Reat) cada un:a, totalmcnte integralizado em rnoeda corrente nacional.

C!ÁUSUla Spftmn: O Capitat Social, que ó de R$ 1.000.000,00 (Urll Mithâo de
Reais), dividido ern I.000.000 (Unr Milhão de cotas) no valor cle Rs 1,00 (um Real)
cada umil é distribuído entrc os sócios da seguinte forma:

INV
,*0r lÂNACLETq FF.r{r{ARr

02 IILIZEn-l INES VOI-TOLINI };ER11ÂRI
740.000 : R$ 740.000,00

RS r00.000.00
TlllACO An- FERRÂRI
GABRIELA v]lQBL* I§§3S§l- 

-*

80.000
80.000

R§
RS

80.000.00
80.000.00

1.000.000 R§ I.

CLÁUSULA ()í]'A\j,\,: i\ responsabtlidadur clos sticios e restrira ao valor de su;ls
qtrotas, rnas todos re spotrdctl solidariarnentc pcla intcgrlliz.açào do capital social.

P^RÁGR*{!'O PRII."-IEll{0: Os sócio.s nilo repontlcrl sulrsicliariarncntc pclas obrigaçÕcs
sociai s,

PÀRÁGRAFO §EGUNDO: Cada quora riá <jireito {t uul voro nas «lelibcraçÕcs sociais c i
indivisivel cm relação à Sociedade.

CLÁU§ULA NONA: As quotas da Socicdatic sáo impenhorávcis, não pocien«lo ser
liquidadas rnediantc rcqucrirncnto dc crcdorcs dos sócios, sendo nulas cle plcno dircito
totlas as transaçôcs quc onercm as lncstnâs.

00

ct Áust.rt-rr nÉcrrrrn: ct
nccsssidâdes da Sociçdade,
instrumcnto próprio.

X"f;":l""fL/ 6Capital Social po<lcrá scr aunrentado ou rcduzido,
nos tennos e na tbnrra pclo qual (clibcrarcrn os

t#) \

\

1" OFICIO OE RÉG;SIRO JNiL DÊS PESSÔÁS NAIUUI§ :;
E TÂBELOiÀTO 0t ÀOÍÀS . Codr{r CNJ 06.0:ú.0 .i.
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PARAGRÂFO PRIMEIRO: O aumento do Capital Social mecliante conferência de bens
poderá se dar pclo l'alor contátril dcclarado, ou por valor constante cnr lauclo de avaliação,
a critcrio dos sócios.

Trtlú9nn[O.Se,CUxno: Nos casos de aurncnro do capiral, cada sócio quoti.§ra tcrá o
direitei de preferência para subscrever as quotas correspondentes ao aumento, na proporção
daquelas por ele possuÍdas Ita ocasiào. Se qualqucr sócro quorrsta rrão cxercer o direito 4e
preferência aqui estabclcciclo, tal direito transferÍr-se-á autornaticamente aos outros
quotistas.

CAPiTTIt,O III

p=q 
^uM§Nro q§ çÁprr^r& pE §ocro.ornrxurcÃo nn caÍJrÃí-

cLÁusuLA DECIrvr4 pRIMEIIt/rr Eru casos crc aur,e,to cre
preferência os cotistRs para subscrição em igualdatle tie contliçõe.s e na
das cotas quc pos.suirern.

C.LÁUSULA DECIMÂ SEGUNDTI: Enr caso cle fàlecirnento ou interdição cle ultr dos
sócios, â prÊsente sociedade não se dissolvcrá, obscrvando porcnr, os seguintes
parágrafos:

P^RÁGRAf'() PRII\'Ít':lRO: Na hipórese dc ocorrrincia acrnra fcrcalizada, a sociedadc
prossegtrirá corrt suas ttiviclacies norrnais, Íicanclo assegurarlo a6s hcrdciros ou
§ucessore§ legais, rncsrno incapazes, o direito de ingressarern na sociedacle, observadas
as disposiçôss contratuais cr:r vigor à epoca clo cvenro e desde quc não haja
impedimento legal.

PARÁGRAFO §EGUNDO: A participação de hcrdeiros ou
adminisuativa dos negócios dependerá da anuência dos sócios
detenninaçào legal ou judicial cnr contrário.

P^Rr(GRAF0 QUARTO: 0 rnssmo proccdirnento scrá acJorado
quc a sociedade resolva em relação a seu sócio.

Ct,ÁUSUL,t ní:Cll,t,t TtiRCClR..r: [rl caso dc clirninuiçào
proporcional c igrral a cada quota.

A: As quotas são indivisívcis c nâo
cedidas ou transferidas a terceiros sem o conscntirncnter do outro sócio,
es§egurado, cm igualdade de condiçôcs e preço dircito de preferência
aquisiçâo sc postâs à _vcnda, formalizando, sc realizada a cessão delas,
contratual pertinente.

q -#)

capital, terão a

proporçâo exata

sucessores na gesttlo
ren'ranescentes, salvo

PARAGRAFO TETTCEÍRO: Nào
sucessorcs ou do sócio remanesccntc,
corn base na situaçÀo patrirnonial da
balanço especialmentc I cl,antado.

scndo ltnssír,cl ou incxistindo interesse dos
o i.,alor t1e scus havcrc.s scrá apuraclo e liquidado
sociedadc, à data cla resolução, verificada crn

crn outros oaso§ §m

§-
d,"' capital, scrá

poderão ser
a quern fica
parâ a sua

a alÍeração dt
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Ct ÁUSUr,n nÉCl*rrr OUtrrl: xinda'aterlderidri ô'disposto na cláusula decima

r.gr"A precedentc, os sócios poderão ccder e transÍerir Iivrerrrente, entre si, as quotas que

poisuírem. Nào podcr,io. porem. ccder c transÍ'erir as suas quotâ§ a terçeiros, no todo ou

à* puata, sem antes oterccê-las a tockrs rrs dcrrtais sócios, os quais gozam do direito de

preferência na sua aquisiçâo. proporcionalnrcrrte 3s 1ç-tpçctirras participações no Capital

Social

PARÁGR{FO PRIMEIRO: A otbrla das quotas clcverá scr feita por carta dirigida à

Di,e!6r,a dt Soc"d.d., c*t.ndo a quanticlade, preço e condiçÔes de pagamcnto das

quotas ofertadas, a qual remeterá cÓpia a totios os quotistas, que podcrâo dentro do prazo

de 30 (trinta) dias, conta«los da data do rcccbinrcnto cla citada carta-oÍ'ertâ pela Diretoria,

a{qqirir as refcridas quotas total ou parcialrnente. Poderâo ainda os quotistas, no meslno

pruio, aprer"ntar ao alienante corltraproposta. scndo ao nlcslllo tacultado aceitar ou não.

baso mi.is de urn sócio rcsolvo adquirir a-s quotas, as lllestnas serão rateadas

proporcionalfirentc, contbrme a participâção cle cada sócio no Capital Social.

PARÁGRAFO §EGUNDO: Ainda que os sócios nâo adquirarn a totalidade das quotas

ofert.O"t, as tii.s,ra.s somenle poderão ser alienadas a terceiros, desde qtre no prâzo

miíximo de 60 dias e nas lnesmas condiçôcs anterionltentc oÍêrtadas, cc,tn a anuência

expressa dos sócios rernanescenles'

PARÁGRAI'O TERCEIRO: Ficarn <Jispensirdas as iblnraliclaclcs c l)razos dos parágraÍbs

u1r"rlorcs u. ú,rurcr runõr,tãiroo cxprcssa por escrito por pane dc todos os clemais sócios

quanto à cessâo ou transÍ'crôncia das qttotas.

PARÁÇRAFO OU^RTO: l{avendo cláusulas de cloação dc quotas dos socios Anacleto

@êsVoltoliniFerrariparaseu§fi1hoS,lhiagoÀndreFerrarie
Oabriela Vitória Ferrari, estas deverão scr gravadas cotn usttftrtto vitalíÇio, dc acordo cotn

as cláusulas dcste conrraro c possíveis alteraçÕes posteriorcs' em tavor dos doadores

Anacleto Ferrari e llizeni Ínês Voltolini Fenari.

PARÁGRÀFO O[IINTO: A posse, o uso, a adrninistraçào e a percepção dos luçros das

qgot"t "* .J"rd*, *tã" itltegrâlmente dos doaclores usufrutuários na propoçâo das

quotas doadas, scndo que o exercÍcio desrcs dircitos scú scnrpre rçalizado pelos e em

nome dos DOADORE§.

PAúGRAFO SEXTCI: As quotas rccebidas ern doaÇào, sornente poderão ser venelidas

pelo, d"*ú"*Trra outro sócio, que deverá scr pago crn 240 (Duzentos c Quarcnta)
parcetas iguais c succssivas. corrigicias pc-la variação cla caderncta clc poupança. scndo

icdado a vencla p&râ terceiros sern anuência crprcs:ra dos outros .sócios crrr cottsonância

corn outras cláusulas aqui avcnçadas, O disposto ncstc parágrafo nlo se aplica caso houvcr

transfcrôncia em retonlo aos c'loaclores.

PARÁGRÀFO SÚTlN{O: Ern conrpterncntação ao parágrafo quarto desta cláusula,

@qtlotastransferi«lasdcvetrtsergravadascorncláusulas
vitalícias dc incomunicabilrdadc c irnpcnhorabilidadc absolutas, extensivas a todos e

quaisqur:r acróscinros, iirrtos. rerrdilncnto§, lucros, dividcndos, novas quotas, ações ou

quotui 
",u 

substituição às quotâs doadas clou reçcbidas enr dccorrÔncia de contribuição

êm capital dc outfqs sociedade, sut:scriçÔcs, boniiicações, agrupanlentos,

desdobramEntos, proccssos de rcorganizaçâo societária (fusão' cisão, incorporaçâo e

Fassim por diante) ou bencficios outros originados, dircta 
^ou 

indirelqrnc;1te, das

participações socíetárias doadas, lucros e O,t":.rdrt aistrif\Oos 
" 
(r|ff^r;,q# u rY //t
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distribuiçâo, juros sobre o capital àrópiio, qr,of{r'fe.'f"""a'de rcmuneração e de

distribuiçâo de resultados, bem de qualquer especie utilizado para remuneraçâo e

distribuíçâo de lucros e dividendos, alem dc bcn.r porvcntura adquiridos/gerados em
sub-rogação, inclusive a partir de redução de capital, frutos, rendimentos c quaisqucr
acréscimos, beneÍicios outros advindos dos bens sub-rogados.

PARÁGRAFO OITAVO: N«r caso de Íalccirncnto dc algurn doador usufruruário, o

usufruto a este pertencente, bem como o exercício dos direitos a cle relativos, ficarn
cancelados, passanclo os donatários a exercerern a plena propriedade das referidas
qu0tíi§,

PARÁGR^FO NONO: Har,en«Jo doaçôe.s de quota.s eru instrur»entos de alteraçôes
contratuais ftlturas, çm quc r:s bcnefiçiários scjam tilhos, as mesnlas deverão scr sm
confunnidadE com o disposto no parágrafo sexto e sétimo da cláusula décima terceira, e

caso os donatários venham a contrair núpcias, conlprometem-se a fazê-lo no regime da
separação total de bens.

CAPÍTULO IY

DO EXERCÍCIO SOCTAL. BÂLANCO. DISTRIBUICÃO DE LUCROS

-.F.

E PREJUIZO§

Ct"ÁUSUt-a OÉClUe SeXfa: O cxcrcício social enccrrar-sc-á crr 3l de Dczembro
<le cada ano, scndo quc o:rdrrinislrador prcstlrá contas justiÍicadas de sua

adrninistraçào.
CLAUSULA DECIIvIÁ SE'tlNlÂ: No firn de cada exercicio, proceder-se-á a
verificação dor lucros ou prejuízos. lcvantados pclo balanço geral, obedecidas as

prescrições legais e técnicas pertinentes à matéria.

CLÁUSULA DECIMA OITAVA: Os lucros líquidos apurados poderão ser
distribuidos proporcionalrnenlc ou nâo em relaçâo à participaçâo no capitrrl social,
devendo ser Ícito cm recibo cspccífico c assinado, podcndo a critério dos sócios,
Ílcarem ern rcserva na sociedade. Ta[ valor poderá ser distribuído rnensalrnente,
trimestralrnente, semestrahllente otr anuaImcnte.

Ct ÁUSUI e »ÉCtUa XOnn; Os prejuízos quc porvcnrura se verihcarcm serão
mantidos em conta especial, para serem amorlizados nos exercícios futuros e não o
scndo, serão suportados pelos sócion proporcionairnente ao capital de cada um.

CÍ\PiTUI,O V

DA ADMIN I§TIT.A CÃ O. .§I,JA R Iii\,I IIN Ii RACÂO E CONTA BI I,I DÂDE

CLÁUSUl.^t VIGESINI^: A adrlinistri.rção da socicdadc ó exercida pclos sócios
ANACLIITO FERRAIU e ILIZENT INÊS VOLTOLINI FERRÂRI, quc se

incunrbirão de todas as operaçôcs, assinando tc;do e qualqLrcr documento isoladanrentc
ou cm conjunto, conl os podcres e atribuiçôes dc rcprcscntar a socicdade ativa c
pas.sivamentc, judicial e cxtrajudicialnrente, autorizando o uso do norne ernpresarial,
vçdado, no cntânto. cm ativiijades cstraniras ao intcrsssc soçial ou assumir obrigaçôes
seja crn lavor dc quaisquer dos sócios corrr capital ou dc tcrcciros, bem como, alienar

l:o
d

ó-'
bcns irnóveis da socicdad<i scrrr autorieaçÊcl clos outros sócros 

^'l rt: t\ ,Uw .# \\,t.Y I ?nw
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P^RÁcR,\Fo PRTMEIRo; os 
"soalr"'aümin',gi.u.ti,r** 

poclerão nomear
administradores nio sócios, or.rtorgando-lhes ;:oderes por procuraçào.

PARÁGRÁFO SEGUNDC): Os atos quc cnvolvam a venda de bens móveis e imóveis,
somente terõo validade nrediante o consentinrento expresso de todos os sócios.

CLÁU§ULA VIGESIMA PRIMEIRÂ: Nos quatro mescs seguinres ao rérmino do
exercicio social, os sócios deliberarão sobre as corltas e designarâo administradores,
quando tbr o easo.

CLÁUSULA YIGRSIilÍr\ SEGtjNDô: A socicdade pocle rá a qualquer rcmpo, abrir ou
fechar filiais. ou outra clepcnclência. mediarrte alteração corrtratual assinada por todos os

sócios, dc acordo cr:rn rc estabelcçido na cláusula vrgesinra quarta.

CLÁU§ULA VIGÉSIMA TERCEIRÂ: Pelos serviços cfetivarnente prestados à

sociedade, poderão rctirar os sócios administradores a título de PRÓ-LÂBORE, uma
quantia fixa mensal, crcditada sm conta correntc, rctirando o neccssário para sua

subsistência, de acordo com a possibilidade da sociedade.

Ct ÁUSUt-a vtCÉStul OUan'r,r: Â Socicdacte mânterá o.s registros contábeis e

tiscais necessários.

ClÁUSUle vlCtistrtn OUlNrn: Fica vedado o u.co da Íirma, sob qualquer
prctexto ou modalidade, cm operaçõcs ou negócios estranhos ao objcto social,
especialmente a prestaçâo dc avais, endossos, fianças ou cauções de favor.

C^PÍTULOVI

DAS DISPOSICÓES !'INAIS

CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA: A sociedadc poderá, a crirerio e por delibcraçâo da
Diretoria. ou do.s sócios que rcprescntem 75Yo do Capital Social, criar, instalar, manter
ou extÍnguir agências, sucursais, Íiliais, escritórios ou departarnentos enl qualqucr ponto
do lerritório nacional ou do exterior.

ERIMEIRO: Criada a filial. sucursal, agôncia, escritório ou
dcpaíamento, os sócios farão inscrevcr no Registro Público tlc Empresas Mercantis rJa

sede e local onde funcionará o estabelccimento, indicando o respectivo endereço e o
valor do capital que para o mes,rro será destinado.

PARÂGRAI'O SEGUNDíJ: A soçicdads poderá participar do capital de outras
§ociedadcs naciorrais ou cstrangeiras, na condição de sócia, acionista ou quotista, scrn

caráÍer pennanente ou temporário, como controladora ou rninoritária.

CLÁUSULA VIGÊSIMA SETUUA: A rcsponsabilitJadç tccnica, quando exigida pela
lcgislação vigcntc. para qualqucr ativiclade conslantc do obJeto social, Ílcará a cargo dc
profissional lcgalrncnte lraLrilrtado, sócio qucltista ou nào.

CLÁU§ULÀ VIGESIMA OIT.dVA: Fica eleitr: o loro <ia comarcâ de Rio do §ul,

str
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,r;r*i,i;oi;., o;;,;o;, sob as penas cra Lei,0€ que não estão impedidos de exercerem a administraçâo da sociedade, poi lei especial,ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarcm sob os efeitos dera, a penaque vede, ainda quc temporariamen(e, o acesso a cargos públicos, ou por crimefalimentar' de prevaricação, pe ira ou .suborno, concussão. peculato, ou contra aeconotnia popular, contra o sistcrna Ílnoncciro nacignal, contrü norrnas de clcfcsa daconcorrência, conrra as re laçr1es cle con.surno, fé p*blica o,i u p.npri.àud..

0-

CLÁUSUIA fRtGfStUa: Os casos onrissos c
.serão regulados pe la Lei em vigor.

não rcgulados pelo prescntc contrato,

a.s cláusulas sm

I:' por estarem assirn justos c contrltiidos, a.ssinarrr () prcscrltc instrurncnto d§consolidaçâo cnr 3 (três) r,ias <Jc igual tcor, para ur.n só elcito.

o do §ul-SC,26 dejunho dc 2015.
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qraq»uLA'I'RSESINTA pRÍMEIRA: Ficam assim consoridadas

'igor do contrâto sociar de nõ qnozffiz e arteraçoe.s posreriores.
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A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ALTERMED MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR LTDA e emitido através do site do Cartorio Azevêdo Bastos, de acordo
com a Legislaçáo Federalem vigorArt'1o. e 10o. § 1o. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/08/20í6 às 07:54:51(Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 419558

Código de Controle da Autenticação:

2703270815í I 41 560593 -1 a 270327081 5í 1 4í 560593-7
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FUNDADO EM í888

PRIMEIRo REGtsrRo ctvrL DE NAScTMENTo e óefios E pRtvATtvo DE cAsAMENTos,
trureRoçÕEs E TUTELAS DA coMARcA oe.loÃo pEssoA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 58030-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos. not. br
E-mail : cartorio@azevedobastos. not. br

CERTIDÃO DE AUTENTTCAçÃO DtctrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓOitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado dá Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art.70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fi.el do original que me foi apresentado e neste ato cônfirràó sua autentiiiáade através do'Códigb
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foiemitido em20t11t2o1s às 0g:23:27 (hora de Brasítia).

CHAVE DIGITAL
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âS["1"_ digital acima, garante que este documento foi gerado para CENTERMEDT COMERCTO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e emitido atraies ao àite do Cartório Azevêdo Bastos,
de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 10. e 10o. § 10. da Mp 22ooto1.

Esta ceÉidão tem a sua validade até: í9/í í/20í6 às 10:19:27 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 453265

Código de Controle da Autenticação:

2580í91 í í508431 60100-í

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos-not.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVTL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRTVATIVO DE CASAMENTOS,
TNTERD!çÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, í145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www. azevedobastos. not.br
E-mail : cartorio@azevedobastos. not. br

GERTTDÃO DE AUTENTTCAçÃO DtctTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuiçáo de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado dá Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art.7o - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
ftel do original que me foi apresentado e neste ato confirúó sua autenticiáade através do'Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 14lo&l2o15 às 08:14:26 (hora de Brasília).
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DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos,
de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 10. e 1 0o. § 10. da Mp 22ooto1 .

Esta certidão tem a sua vatidade até: í3/08/20i6 às í5:Sg:42

Código de Controle da Certidão: 419795
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a,LrnnaçÃo E coNsol,l»nçÃo ptr coNT&ÂTo socIAL

CENTBRIVI§DI.C OM§RCIO D§ PRODUTOS HO§PITA LARA§ LTT}A

NIRB N.4320437835-0

§DIVAR §ZYMÀNSKI, [rasileirô, oasado pelo regirne de comunhão universal de bens, comerciante,
residente e domisiliado â rra Frincesa Isabel, 76, cenlo da cidade de Barão de Cotegipe-Rs, portador dâ
cédula dc identidade no 5051132966 SSP-RS e CIC 670.481.790-34 e VIL§ON §ZYMAN§KI, brasileiro,
casado pelo regime de con:unhão universal de ben.sn residente e domiciliado a rua Adão Welker, 90 centro da

eidade de Barão de Cotegipe-Rs, poftador da cédula de identidade no 1021870736 §SP-R§ e CIC
162,522.25§-53, únicos sóçios da sociedade CDNTERM§DI-COMÉnCIo D§ PRODUTO§
}IO§PITALARtr§ LTDA, com sede social na BR-48CI n" 795, ce,ltro da cidadE dc Barâo de Cotegipe-Rs,
Ínscrita no CNPJ sob no 03.652.030/0001-70, devidornente registrada na Junta Comercial do RGS. sob NIRF,

n'432043?835-0. e Íilial n" 0l localizada na Ávenida 2l de abril, 495 centro da cidade de llarâo de Cotegipe-

Rs. CEP 9974ü-000, inscrita no CNPJ sob no ()3.652.030/0002-51, clevidamente registrada na Junta Comercial
do RGS sob NIR§ 4390153340-3, rcsolvcm alterar e consolidar seu eontrato cCIÊstitutivo e demais alterações,

çonlbnne cláusulas e condiçiies seguintes:

I.DÀ ALTERAÇÃO CÜNTRATUÀL
Chlusula Prinreira
Os sócios de comum acordo resolvem encerrâr âs atividadss da Iiliat no 01, localizada na Avenida 2l de abril,

495 centro da cidaele de Burão de Cotegipe-Rs, CEP 99740-000. a partir da presente data.

Ir- DÀ CON§OLI"DAÇÃO DO CONTI{ATO SOCIAL
A vista da rnodifieaçâo om ajustada, CON§OLII)Â-§A {) CONTRATO §OCIAL, com a seguinte redação:

l- Dn llenominnçâo e §cde
Cltiusul* primtira
Â Socicdade Empresária l.inritada, gira, sob a

PRODUTO§ HôSPITALÂRE§ LTDÂ' com
cle Cotegipe-Rs, CEP 99?40-000.

dcnon, inação social de CENTDRMBIII-COndERCfO nn
sede social localizada na IIR- 480 - no 795, cidade de Barão

Parrigrafir único
Âo presente contrato social aplicam-se supletivamente, no que ctluber, as disposiçõas legais da Lei de

;, ","i:,;, 
;*:- "::-i:,:",:."-,;-:":. 

r 

:)*?-,w-^,^.
contratual assinada pe[a n:aioria rcpresentativa do capital social.
III- Ilo llrazo de duraÇão e inicio rle atividades
Cláusula Terceira
A soeiedade teve suas atividades iniciadas em 0l dc fevereiro de 2CI00 scndo sua duração pCIr prazo

indeterminaclo.

\-

h

.ü

L
\

IV- Ilo Objeto §ocial
Cláusula Quarta
A sr:ciedade t§,R por objetivcis sociais, a exploração plr conta própria

tológicos.
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V- llo Capital §ocial e llistriliuição
Cláusula Quinta
CI capital social da sociedade é de R$ 500.000,00 (Quinhentos rnil reais), devidamente integralizado, em

moeda corente naciorral, e assim distribtrídos entrs os socios;
a) Edivar §rymanski * açima já qualiÍicado, com uma pârticipação social de R$ 250.000,00 (duzentos e

cinqiienta mil reais), repÍesentando ilma participaçâo social de 50,0070 (cinqüenta por cento), do capital

social;
b) Vilson §zymanshi * acima já qualificaclo, com uma partioipação social de RS 250.000,00 (duzentos e

cinqüerÍa mil reais), represóntando umâ paúicipação social de 50,00% {cinquenta por cento), do capital

social;

l'arágrafa Primcim:
dresponsabilidade de cada sóçio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem stllidariamente

pela integralização do capital social.

VI- Da Administração
Clúusula §exta
Â administra$o e o uso do noms empresarial. cabsrá a ambos os sócios, de lbrma individual ou em codunto,

competindo.lles todos os podercs necessários à atlministraçâo e representação da sociedade, vedado, no

entanto, a concessão de avais. endôssos, fianças e quaisquer outrâs garantias est nrhas Ao ihteresse social ou

assumir obrigaçÕes seja em t'avor de qualquer clos quotistas ou de terceiros.

Parágrafo Primciro
A sociedade poderá ser administrada por adlninistradores nâo sócios.

l'an{grafo Segundo
A aliãnaÇâo e o grarame de bens imóveis dependerão da autorização da maioria representativa do capital

social.

VII- Dn Remuneraçâo
Cláusula §étima
Os sócios no exerciêio da administraçflo, terão direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore' fixada

consensualmente entre os sóciCIs, e em câso de tlivergência, o litnite de isenção prevista na lsgislação do

irnposto de renda, na tabela do trabalho assalariado.

VilI- Do §ncerramento do Exercício §ocial
Cláusula Oltava
Ànualmente, ao tórmino de cada exercício sçcial.

n
LY

se dará em 31 de dezembro, o(s) administrailor(es)que

prestarão côntâ.§ justificadas cle sua(s) aclministração, procedendo à elaboraçâo elo in

ou lucros porventura apuratlos,

Á

)otâr as contâsos sócios se reunirão para discrrtir e v
CLlusula Nona
Nos quatro me,sts seguintes ao tórmino do exercício social,

b .-/Z
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IX- Da lletiratla, interdiçâo ou Falecimento de Sócio
Cláusula l)écima
Falecendo ou interclitado qualquer sócio, a sociedade continuar'á suas atividades com os berdeiros, §uêcssores

e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios rÊmanescstltç§, o valor de seus

haveres será apurado e liquidado com hase na situação patrimonial da sociedade à data da resoluçâo,

veriÍicada em balanço especialmente levantado pâra esta finalidade.

P*nigrafo único:
O meimo procedimento será adotado em outros üasos em que a socicdade se resolva em relaçâo a um dos

sócios.

X- Das Deliberações
Cl*usult Décima-primoira
As deliberaçÕes sociais serão tomadas na forma da lei, corrtados scgundo o valor das quotas dç cada soçio.

XI- Do §oro Jurídi*o
Cláusula Décima-segunrln
As partes elegern o fõro da cidade de l3rechim-Rs, pam dirimir quaisquer duvidas, ott controvdrsias oriundas

do presenÍe contrato.

XII- Da Deelaraçâo
Cláusula DecÍma-terceira
Os Administradores deelaram, sob as penas da lei, de que não estão impeditlos cle §xerÊ§r a administraçâo cla

sociedade, por lei especial, ou em viriude de eondenação criminal, ou pÕr se eflcontrür ssb os elbittls dela, a

pena que vede, ainda que temporariamente, o &cesso â cârgos públicos; otl por crime falimentâr, d§

prevarícaçâo, peita ou iuborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, §ontrâ o sistema

financsiro nacional. §ontrâ nürmss de dsfesa da concorência" contra as relações de consumo, Íé pública- ou a

propriedarJe. E, por assim terem convencionado, assinam ô pfe§ente conrato em 03 (três) vias de igual lorma

e teor. napresença de dUry testemunhas abaixo assinadas.

Barâo de 24 de junho tle 201 t"
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORTO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRTVATIVO DE CASAMENTOS,
TNTERDçÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa pB
Tel.: (83) 324r',-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www. azevedobastos. not. br
E-mail : cartorio@azevedobastos. not. br

CERTTDÃO DE AUTENTTCAçÃO DrctTAL

O Bel' Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óoitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçôes e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado dá Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art.70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fi_el do original que me foi apresentado e neste ato cônfirràó sua autentiôiáade através do'Códigb
de Controle e Autenticaçâo abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 10/03/2016 às 11:19:s0 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

âglEyg digitalacima, garante que este documento foi gerado para CENTERMEDT COMERCTO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e emitido atraíes Oo àite do Cartório Azevêdo Bastos,
de acordo com a Legistação Federalem vigorArt 10. e 10.. § 10. da Mp 2zooto,l.

Esta ceÉidão tem a sua vatidade até: í0/03 t2017 às06:39:50 (Dia/Mês/Ano) 
0Código de Controle da Certidão: 500402

25800e;;:;Hffi:':ff;:l'liili,uo,o., ú A
A autenticidade desta *illÍ;.8".T:ilfl,firl,1ffi1:r%:ffi:1[!.o":i..0",., 

" " 
quarque*o,"n,\ 

Jffiffiu'>\'Ftlddüt{* ftRwIthr
Ofi*§âÍf

IfuiftPü*ü,hNLT?JÚFâ.
úãldrüIir*2mt"

h

0

V

00005b1 d734fd94m57f2d69fe6bc05b8ccb 4e19e628b4t41 scaOl bd3bc6339ZsmOt OcOngbeol baa36ãõã;õ6
cf39d21 7b3c7061 788dbe82de5abe96fe22b3b50a0c54fc1 5b55acd4886rt2faecchee

7



PcEr{T[RlluDr

/€e
rBR 480, 795

de pnrcÃo PRESENCIAL no. 20t2016,

os requisitos de habilitação exigidos paÍa

ennÃo DE corEctpE - RS cEp: 99740-000
CN PJ : 03.652.030/000í -70 !NSC. EST I 70/00 04449

FONE/FAX: 543523 2700
med icamentos@centermedi.com.brComércio de Produtos Hospitalares Ltda

Ao Município de Candido de Abreu - pR.
Pregão Presencial n" 2012016.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para

Farmácia Básica e Hospital Municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Em atendimento ao previsto no edital

DECLARAMOS que cumprimos plenamente

participação no presente certame.

BR 480, no 795

cEP 9e740-000

L anRAo DE coTEGIPE'RsJ

Barão De Cotegipe - RS,20 de Abril de 2016. tr

í I 32966
1. 670.481.290-34
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h
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66Distribuir ento, uma paixão que não tem remédio."
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ANEXO IV
Município de Gândido de Abreu- Paraná

Licitação Modatidade: PREcÃo pRESENctAL No. 20120í6.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para a Farmácia

Básica e Hospital Municipal, em atendimento a Secretaria Municipalde Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO ABREU
SEGRETAR|A MUNtCtpAL DE L|CITAçOES E CONTRATOS
PREGÃO PRESENCTAL NO 2012016
DATA: 2510412016 - 09:00 HORAS

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL no.2Ot2O16,
DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para
participação no presente certame.

Toledo, 25 de abril de 2016.

RG: 6.330.052-7 SSP/PR
CPF: 024.065.059-01
Representante Legal

^r/

PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Rua Mitsugoro Tanaka, 145

Centro lndustrial Nilton Anuda
CEP 85903-630 - Cx. postal I 31 - Toledo-PR-Brasil
cNPJ 73.856.593/0001.66

---)

"/

CentÍo dê Atêndlmento
ao Consumldor
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Fone/Fax +55 (45) 21 03-1 1 66
Vendas:0800 702 1331
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Outorgante; PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA, pessoa juridica de direito privado. inscrita no CNPJ/MF

sob o no 73,856,593/0001-66, estabelecida â Rua Mitsugoro Tanaka, no 145, na Cidade de Toledo, no

Estado do Paraná, representada neste ato Celso Agustinho Prati, brasileiro, casado sob regime parcial de

bens, inscrito no CPF/MF sob no 336.841.549-20. portador do RG no 1.447.122 - SSP/PR, residente e

domiciliado na Rua Crissiumal. 2469 - Jardim La Salle, na Cidade de Toledo, no Estado do Paraná,

Outorgado(a): MARCELO KUCHLA brasileiro, casado, Vendedor, inscrito no CPFIMF no 024.065.059-01 e

portador do RG no 6 330.052-7 SSP/PR, residente e domiciliado à Rua Cuiabá no 987. Apto 04, Bairro

Cajuru" na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

Poderes: Pelo presente instrumento, a sociedade outorgante acima identificada, atravês de seu

representante legal, nomeia e constitui seu suficiente e bastante procurador (a), o (a) Outorgado (a) supra

mencionado(a), com poderes especiais para representar o Outorgante nas licitaçÕes, concorrências

públicas, tomada de preços, pregÕes, convites e dispensas, praticando neste intuito todos os atos

necessários, de acordo com a lei, ao cumprimento deste mandato. entre os quais formular e ofertar lances,

negociar preços, interpor recursos, justificativas, defesa prévia, desistir de sua interposiçáo, apresentar a

proposta, oferecer, abster-se ou opor-se às propostas dos concorrentes, assinar propostas, recursos,

correspondênciâs, contratos de fornecimento, documentos de habilitação. retirar editais e empenhos. Dando

tudo por Íirme e valioso.

Toledo (PR), 17 de março de 2016.

té1r-

Prati. Donaduzzi & Ciã Ltda

CN PJ/MF: 73. 856. 593/0001 -66

Celso Agustinho Prati

Outorgante

Válida alé 17 de setembro de 2,016 ou enquantp vigorar o éontrato de tr

Rrr.r Mitsr:qorr: T;ln.rk*, I '1§
(entrr: lndr.r slri*l N rlton Arruida
859ü3-6i0 irjúdü PR-Brasil
Fone,'fax *5> r45r,l i 0l-1 1 ti6
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRrc AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRtvATIvo DE GASAMENToS,
TNTERDçÕES E TUTELAS DA COMARGA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http ://www.azevedobastos. not. br
E-mail : cartorio@azevedobastos. not. br

CERTTDÃO DE AUTENTTCAçÃO DrctTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓOitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuiçáo de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 18/03/2016 às 16:22:44 (hora de Brasítia).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d6gÍe6bc05b71 266b235de5aac2c86dce6f42b64162c70d8d3c361 8e9e6f1 6c1 557'1 9
401 c14358aee4cc897452c00244351e4d91Í699932df5bffed61dab4b1 5ba8a0bba296

A chave digital acima, garante que este documento foigerado para PRATI, DONADUZZI & CIA
LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal
em vigorArt 10. e 10o. § 1o. da MP 2200101.

Esta ceÉidão tem a sua validade até: í8/0312017 às 16:20:03 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 505244

Código de Controle da Autenticação:

2659í 803í 6í 6í 8330859-í

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e
através do site : http ://www.azevedobastos. not. br
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PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CNPJ/MF: 73.8§6.593/0001 -66

AL

CELSO AGUSTINHO PRATI, brasileiro, natural de Foz do lguaçu, Estado do
Paraná, casado sob o regime de comunhão parcial de b€ns, empresário,
residente e domiciliado na cidade de Toledo, Estado do Paraná, à Rua Crissiumal,
2469, Jardim La Salle, CEP 85903-290, portador do RG n.o 1.447.122 SSP-PR e
inscrito no CPF/MF sob o n.o 336.841.549-2A;

ARNO DONADUZZI, brasileiro, natural de Jaguari, Estado do Rio Grande do Sul,
casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, residente e
domiciliado na cidade de Toledo, Estado do Paraná, à Rua sete de setembro, no
1287, apto. 501, Centro, CEP 85.900-220, portador do RG n.q 3.321.466-9 SSP-
PR e inscrito no CPF/MF sob o n.o 492.598.069€8 e,

3. LUIZ DONADUTZI, brasileiro, naturaÍ de Jaguari, Estado do Rio Grande do Sul, :":':
casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, residente e ----.-
domiciliado na cidade de Toledo, Estado do Paraná, à Rua Crissiumal, 2439,
Jardim La Salle, CEP 85903-290, portador do RG n3 1.254.414 SSP-PR e inscrito '- :' '.
no CPF/MF sob o n.o 297.861.939-20 

", - -

Unicos socios da empresa PRATI, DONADUZJII & CIA LTDA, com sede e foro na
cidade de Toledo PR, à Rua Mitsugoro Tanaka, 145, Centro lndustrial Nilton Alberto
Castro Arruda, CEP 85903-630, corn contrato social arquivado na JUCEPAR sob o no
41202998464, por despacho em sessão de 0311ítí993 e última alteração registrada
sob o no 20í53214465, por despacho em sessão de 15/06/20í5, e inscrita no
CNPJ/MF sob o no 73.856.59310001-66, resolvem alterar e consolldar sêu contrato
social de acordo com a Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e subsidiariarnente
pela Lei n.o 6.4A4fi6, de 15 de dezembro de '1976, mediante as cláusulas e
condiçÕes seguintes:

GLAUSULA 1t: Fica alterado o objeto social da sede para: a) lndústria e eqflórcio
atacadista, importação e exportação e armazenagem de: rnuserrMg e produtos
farmacêuticos, incluindo os produtos de Controle Especial (Portaria 344, de 12 de
maio de 1998 do Ministério da Saúcte - §ecretaria de Vigilância Sanitária); produtos
farmoquímicos; produtos alimentíciosi embalagens plásticas; e embalagens de r,
aluminio. b) Prestação de serviços de treinamento em desenvolvimento profissional 

" 1( \\
gerencial. c) Comércio varejista de miudezas, quinquilharias e mercadorias variadas. V
CLAUSULA 2a: Fica criada uma filial da sociedade no seguinte endereço: à Rua
Mitsugoro Tanaka, 145, Prédio Administrativo, Sala no 04, Bairro Jardim Coopagro,
no Municipio de Toledo, estado da Paraná, CEP 85.903-630. A filial tem por objetivo:
Comércio varejista de miudezas, quinquilharias e mercadoriasTvariadas. Ficauomerclo vareJlsra oe mluoeza§, qutnquilnana§ e mercadonas/ vaftada§. Fica
destacado o Capital Social R$ 10.000,00 (dez mil reais) para esta tlyá\, com inícó das
atividades em 13 de jutho de 2015. 

M,/14,,
CLAUSULA 3a: Fica criada uma filial da sociedade no seguinte ende à Avenida
Stephan Houat, no 180-A, Jardim Marco Zero, no Município de
Amapá, CEP 68.903-193. A fitial tem por objetivo: atacadista de
medicamentos e produtos farmacêuticos, incluindo os prodr
(Portaria 344, de 12 de maio de 1998 do Ministério da

Controle Especial
aúde - §ecretaria de

Vigilância Sanitária) e de produtos alimenticios. Fica destacado o Capital Social R$

Á

p

0
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PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CNPJ/MF: 73.856.593/0001 -66

ESIMA

100.000,00 (cem mil reais) para esta filial, com início das atividades em 15 de Julho
de 201 5.

CLAUSULA 4": A vista das modificaçÕes ora ajustadas, consolida-se o contrato
social, com a seguinte redaçâo:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA

1. CELSO AGUSTINHO PRATI, brasileiro, natural de Foz do lguaçu, Estado do
Paraná, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente
e domiciliado na cidade de Toledo, Estado do Paraná, à Rua Crissiumal, 2469,
Jardim La Salle, CEP 85903-290, portador do RG no 1.447.122 SSP-PR e inscrito
no CPF/MF sob o n.ô 336.841.549-20;

2. ARNO DONADUZZI, brasileiro, natural de Jaguari, Estado do Rio Grande do Sul,
casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, residente e
domiciliado na cidade de Toledo, Estado do Paraná, à Rua sete de setembro, no

1287, apto. 501, Centro, CEP 85.900-220, portador do RG n.o 3.321.466-9 SSp-
PR e inscrito no CPF/MF sob o n"o 492.598.069-68 e,

3. LUIZ DONADUZZI, brasileiro, natural de Jaguari, Estado do Rio Grande do Sul,
casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, residente e
domiciliado na cidade de Toledo, Estado do Paraná, à Rua Crissiurnal, 2439,
Jardim La Salle, CEP 859CI3-290, portadordo RG n.o 1.254.414 SSP-PRe inscrito
no CPF/MF sob o n.o 297.861.939-20.

Únicos socios da empresa PRATI, DONADUTJ:a & CIA LTDA, com sede e foro na
cidade de Toledo PR, à Rua Mitsugoro Tanaka, 145, Centro lndustrial Nilton Alberto
Castro Arruda, CEP 85903-630, corn contrato social arquivado na JUCEPAR sob o no

41202998464, por despacho em sessão de 0311í11993 e última alteração registrada
sob o no 20153214465 por despacho em sessão de 15/06/2015, e inscrila no
CNPJ/MF sob o no 73.856.593/0001-66, resolvem consolidar seu contrato social de
acordo com a Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 20AZ e subsldiariamente pela Lei n.o
6.444n6, de 15 de dezembro de 1976, mediante as cláusulas e condiçÕes seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de PRATI,
DONADUZZI & CIA LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede à Rua Mitsugoro Tanaka, í45,
Centro lndustrial Nilton Alberto Castro Arruda, CEP 85.903-630, cidade de f
Estado do Paraná. O objeto social da sede é o de: a) lndústria e colnércj
importação e exportação e armazenagem de: med produtos
Íarmacêuticos, incluindo os produtos de Controle Especial (
maio de 1998 do Ministério da Saude - Secretaria de Vigilância

4, de 12 de
a); produtos

farmoquÍmicos; produtos alimenticios; embalagens e embalagens de
rimento profissional

@

,)

e gerencial; de pesquisa e desenvolvimento de produtoá fármaco\ c) Comércio ,^i
varejista de miudezas, quinquilharias e mercadorias variadas. 

\ 
() p 

( 

\)
_)

alumÍnio. b) Prestação de serviços: de treinamento em d
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PRATI, DONADUTZ:I & GIA LTDA
GNPJ/MF: 73.856.59310001 -66

RA

A sociedade tem uma filial na Avenlda Egydio Geronymo
Munaretto, S/N, KM 3, Sala 03, Bairro César Park, Municlpio de Toledo, Estado do
Paraná, CEP 85.915-175, inscrita no CNPJ sob.no 73.856.593/0003-28 e NIRE
41901M3226. O objeto social desta filial é de: Comércio atacadista e armazenagem
de medicamentos e produtos farmacêuticos, incluindo os produtos de Controle
Especial (Portaria 344, de 12 de maio de 1998 do Ministério da Saúde - Secretaria de
Vigilância Sanitária). ": -.::

A sociedade tem uma filial na Rua Paschoal §antilli, no ."-^
166, Bairro Vila Rodrigues, Município de Assis, Estado de §ão Paulo - CEP 19.807- - -- : -:
220, inscrita no CNPJ sob.no 73.856.593/0004-09 e NIRE 35903558466. O objeto --"--:socialdestafilialéde:Comércioatacadistademedicamentoseprodutos
farmacêuticos, incluindo os produtos de Controle Especial (Portaria 344, de 12 de ..:.--
maio de 1998 do Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância Sanitária) e produtos
alimentÍcios. "':":

A sociedade tem uma filial na Rua Espirito Santo, no 615,
Galpão 01-A, Bairro Queimadinha, no MunicÍpio de Feira de Santana, Estado da
Bahia, cEP 44.050482, inscrita no CNPJ sob.no 73.8s0.59310005-90 e NIRE
29901034341, O objeto social desta filial é de: Comércio atacadista de medicamentos
e produtos farmacêuticos, incluindo os produtos de Controle Especial (Portaria'344,
de 12 de maio de 1998 do Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância Sanitária) e
de produtos alimentícios.

A sociedade tem uma filial na Rodovia Washington Luiz, no
4370, Galpão G, Vila São Sebastiâo, no municipio de Duque de Caxias, no Estado
do Rio de Janeiro, CEP: 25.055-009, inscrita no CNPJ sob.no 73.856.593/0006J0 e
NIRE 33901158965. O objeto social desta filial é de: Comércio atacadista de
medicamentos e produtos farmacêuticos, incluindo os produtos de Controle Especiat
(Portaria 344, de 12 de maio de 1998 do Ministerio da Saúde - Secretaria de
Vigilância Sanitária) e de produtos alimentícios.

A sociedade tem uma filial Rua Pedro Teixeira, no 1437,
Centro, no Município de Ji-Parana, estado de Rondonia, CEP 76.900-062, inscrita
no CNPJ sob.no 73.856.593/0007-51 e NIRE 11900151888. O objeto social desta fitial
é de: Comércio atacadista de medicamentos e produtos farmacêuticos, incluindo os
produtos de Controle Especial (Portaria 344, de 12 de maio de 1998 do Ministério da
saúde - secretaria de Vigilância sanitária) e de produtos alimentícios, â

A sociedade tem uma filial na Rua dos Mi 40,10
andar, sala 01, Quadra 10, Lote 32, Parque Oeste lndustrial,'no icípio de
Goiânia, estado de GoiáE, CEP: 74.375-650, inscrita no PJ sob.no
73.856.593/0008-32 e NIRE 52900626502. O objeto sociat desta é de Comércio
atacadista de medicamentos e produtos farmacêuticos, inclui p produtos de

A.

@

Controle Especial (Portaria 344, de 12 de maio de 19g8 do MlnisÉr\o da Saúde -



PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CNPJ/MF: 73.856.593/0001-66

A sociedade tem uma filial Avenida pedro Teixeira, zzo4 -
Parte, Bairro Dom pedro l, Municlpio de Manaus, estado do Amazonas, cEp
69.040-000, inscrita no cNPJ sob,no 73.856.59310009-13 e NIRE 139001g321g. O
gbjeto social desta filial é de: Comércio atacadista de medicamentos e produtos
farmacêuticos, incluindo os produtos de Controle Especial (Portaria 34+, de 12 de
maio de 1998 do Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância Sanitária) e deprodutos alimentícios.

A sociedade tem urna filial na Avenida Apio Cardoso, no ::.:'5_77, Galpão 3, Armazem 1, sara z, Modulo j, Bairro cincão, MunicÍpio de -:-':-
Contagem, estado de lulinas Gerais, CEP 32.371-615, inscrita no CNpJ sob,no :,-:.:
73.856.593/0010-57 e NIRE 31902210403. O objeto social desta Íilial é de Comércio
atacadista de medicamentos e produtos farmacéuticos, incluindo os produtos de ":^::
Controle Especial (Portaria 344, de 12 de maio de 1998 do Ministêrio da saúde
secretaria de Vigilância sanitária) e de produtos alimentícios. 

-, .. - -

A sociedade tem uma filial na Rua Luiza de oliveira souza,
no 151, Galpão A do Condominio G6, Jardim Alvorada, no Municipio de Jandira,
estado de São Paulo, CEP 06.612-270, inscrita no CNpJ sob.no ZS.tjSO.SS3/0011-3g
e NIRE 35904557307. A filial tem por objetivo: Comércio atacadista de medicamentos
e produtos farmacêuticos, incluindo os produtos de Controle Especial (Portaria 344,
de 12 de maio de 1998 do Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância Sanitária) e
de produtos alimentícios.

A sociedade tem uma filial na Avenida Governador Miguel
Arraes de Alencar,.1380, Galpão 3, Módulo 21, setor B, ponte dos carvalÉos,
MunicÍpio de Cabo {e !ryto Agostinho, estado do Pernambuco, CEpl 54.5S0€75:
inscrita no CNPJ sob.no 73.856.593/00í2-19 e NIRE 26900636g33. A filial tem poi
objetivo: Comércio atacadista de medicamentos e produtos farmacêuticos, inclüindo
os produtos de Controle Especial (Portaria 344, de 12 de maio de lgg8 do Mínisterio
da Saucle - Secretarra de Vigilância Sanitária) e de produtos alimenticios.

A sociedade tem uma firiar na Rua Arexandre Freming, no
112, Sala 01, Bairro Vila dos Bandeirantes, no Municipio de Campo Grande, esiado
do Mato Grosso do sul, CEP 79,006-570, inscrita no brupl sob.nb 73.gs6.5gg/0013-08 e NIRE 54900313948. A filial tem por objetivo: Comércio atacadista de
medicamentos e produtos farmacêuticos, incluindo os produtos de Controle Especial

V
f.

(Portaria 344, de 12 de maio de 199g do Ministério da saúde -
Vigilância Sanitária) e de produtos alimentícios.

A socíedade tem uma filial na R Jesus, no 386,

filial tem por objetivo: Comércio atacadista de

Maranhão, CEP
2190A248731. A

farmacêuticos, incluindo os produtos de Controle
e produtos i

ia de

Bairro Maranhâo Novo, no Município de lmperatriz, estado
65.903460, inscrita no cNpJ sob.no 73.9s6.593/0014-90 e } q

gqi, {e 12ãã i

i":,'"'"í\
2\

maio de 1998 do Ministério da Saúde - Secretaria
produtos alimentícios.

de
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PRATI, DONADUZZI & GIA LTDA
CNPJ/MF: 73.856.5931000í -66

A sociedade tem uma filial na Avenida Talma Rodrigues
Ribeiro, no 147, Galpão 3-A, Sala 04, Bairro Portal do Jacaraipe, no Municipió de
Serra, estado do Espirito Santo, CEP 29.173-795, inscrita no CNPJ sob.no
73.856.593/0015-61 e NIRE 32900464425. A filial tem por objetivo: Comércio
atacadista de medicamentos e produtos farmacêuticos, incluindo os produtos de
Controle Especial (Portaria 344, de 12 de nraio de 1998 do Ministério da Saúde -
Secretaria de Vigilância Sanitária) e de produtos alimenticios.

A sociedade tem uma filial na Rua Tomé de Souza, no 856,
Sala 02, Baino Jardim Primavera, no Município de Frederico Weatphalen, estado do
Rio Grande do §ul, CEP 98.400-000, inscrita no CNPJ sob.no 73.856.593/001642 e
NIRE 43901720131. A filial tem por objetivo: Comércio atacadista de medicamentos e
produtos farmacêuticos, incluindo os produtos de Controle Especial (Portaria 344, de
12 de maio de 1998 do Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância Sanitária) e de
prod utos alimenticios.

A sociedade tem uma filial na Avenida Egydio Geronymo
Munaretto, s/N, KM 3, sala 04, Bairro césar park, MunicÍpio de Toiedo, Estadó do
Paraná, CEP 85.915-175, inscrita no CNPJ sob.no 73.856.593t0017-23 e N|RE
41901369253. A filial tem por objetivo: prestação de serviços de pesquisa ê
desenvolvimento de produtos fármacos.

A sociedade tem uma filial na Avenida Ministro Cirne Lima,
no 1545, Bairro Jardim Coopagro, no Município de Totedo, estado do Paraná, CEp
85.903-590, inscrita no CNPJ sob.no 73,856.593/0018-04 e NIRE 41901370278. A
filial tem por objetivo: comércio atacadista e armazenagem de medicamentos e
produtos farmacêuticos, incluindo os produtos de Controle Especial (Portaria 844, de
12 de maio de 1998 do Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância Sanitária).

A sociedade tem uma Íilial na Avenida Egydio Geronymo
Munaretto, s/N, KM 3, sala 05, Bairro césar park, Municipio de Toiedo, Estado do
Paraná, CEP 85.915-175, inscrita no CNPJ sob.no 73.856.593/0019-95 e NIRE
41901374362. O objeto social desta filial é de: lndústria e comércio atacadísta,
importação e exportação de medicamentos, insumos e produtos farmacêuticos,
incluindo os produtos de Controle Especial (Portaria3/,4, de 12 de maio de 1gg8 do
Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância Sanitária) e de produtos alimentlciôs.

A sociedade tem uma filial na Avenida piloto pereira Tim,
no 848-A, Bairro Parque de ExposiçÕes, no Municipio de Parnamirim, estado do Rio
Grande do Norte, CEP 59.146480, inscrita no CNPJ sob.no 73.856.593/0020-29 e
NIRE 2490a260866. A filial tem por objetivo: comércio atacadista de icamentos e
produtos farmacêuticos, incluindo os produtos de Controle E Portaria 344, de
12 de maio de 1998 do Ministério da Saúde - Secretaria
produtos alimentícios.

Sanitária) e de

A sociedade tem uma filial

Á

Bairro Morretes,
000, inscrita no

no Município de ltapema, estado
460 B, no 423, Sala 01,
Catarina, CEP 88.220-

tu

0
1048091. A filial temCNPJ sob.no 73.856.593t002i-00 e

5()/
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Ão

por objetivo: Comércio atacadista de medicamentos e produtos farmacêuticos,
incluindo os produtos de Controle Especial (Portaria 344, de 12 de rnaio de 1gg8 do
Ministêrio da Saúde - Secretaria de Vigilância Sanitária) e de produtos alimentícios.

A sociedade tem uma filial na Rua T, no 847-A, Loteamento
Canto do Mainá, Quadra 19, Galpão 0Í, Bairro Cidade Universitária, no Município de
Maceió, estado do Alagoas, cEP s7.073495, inscrita no cNpJ sob.no . .. . .
73.856.59310022-90 e NIRE 27900348952. A filial tem por objetivo: Comércio
atacadista de medicamentos e produtos farmacêuticos, incluindo os produtos de
Controle Especial (Portaria 344, de 12 de maio de 1998 do Ministério da Saúde - -'--:':
secretaria de Vigilância sanitária) e de produtos alimentícios. :" .-.,

A sociedade tem uma filial na Avenida parque, na Z4O, ,l l-
Anexo 1038, Distrito lndustrial, no Municipio de João Pessoa, estado da Paraíba, .-".""
CEP 58.082-030, inscrita no CNPJ sob.no 73.856.59310023-71e NIRE 25gOO21B2OB. . "'" ":A filial tem por objetivo: Comércio atacadista de rnedicamentos e produtos
farmacêuticos, incluindo os produtos de Controle Especial (Portaria 344, de 12 de
maio de 1998 do Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância Sanitária) e de
produtos alimentícios.

A sociedade tem uma filial na Rua Barão do Rio Branco, no
5137, Barracão no 08, Sala A, Prateleiras no 01 à 14, Jardim Gisela, no Municipio de
Toledo, estado da Paraná, cEp Bs,g05-62s, inscrita no cNpJ sob.no
73.856.59310024-52 e NIRE 41901428012. A filial tem por objetivo: Comércio
atacadista de medicamentos e produtos farmacêuticos.

A sociedade tem uma filial na Rua Mitsugoro Tanaka,145,
Predio Administrativo, Sala no 04, Bairro Jardim Coopagro, no Município de Toledo,
estado da Paraná, CÊP 85.903-630. A filial tem por objetivo: Comércio varejista de
miudezas, quinquilharias e mercadorias variadas.

A sociedade tem uma filial na Avenida stephan Houat, no
180-4, Jardim Marco zero, no Municipio de Macapá, estado do Amapâ, cEp 69.903-
193. A filial tem por objetivo: Comércio atacadista de medicamentos e produtos
farmacêuticos, incluindo os produtos de Controle Especial (Portaria 344, de 12 de
maio de 1998 do Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância Sanitária) e de
produtos alimentícios.

CLAUSULA TERCEIRA: O capitat sociat é de R$ 63.000.000,00 e três
milhÕes de reais), dividido em 63.000.000 (sessenta e três milhÕes)
1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado e assim distribuídç

Quotas de R$

a) LUIZ DONADUZZI: possui R$ 30.162.000,00 (T leis milhÕes, cento e
e seis milhÕes, centosessenta e dois mil reais) dividido em 36.162.

e sessenta e duas mil) quotas de R$ 1,00 (um l) cada uma, totalmente

TE

ô,

os sócios:

integralizado.

5Q, Q
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TE

b) CELSO AGUSTINHO PRATI: possui R$ 18.0'18.000,00 (Dezoito mithÕes e
dezoito mil reais) dividido em 18.018,000 (Dezoito milhões e dezoito mil)
quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado.

c) ARNO DONADUZZI: possui R$ 8.820.000,00 (Oito milhÕes, oitocentos e vinte
mil reais) dividido em 8.820.000 (Oito milhÕes, oitocentos e vinte mil) quotas
de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado.

Paráqrafo Único: Fica destacado o seguinte capital social para cada filial abaixo.

* Filial de Assis, Estado de são pauro: R$ 100.000,00 (cem mil reais);* Filial de Feira de Santana, Estado da Bahia: R$ 100.000,00 (cem mil reais);
'3' Filial de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro: R$ 100.000,00 (cem mil

reais).
':' Filial de Jl-Paraná, Estado de Rondonia: RS 100.000,00 (cem mil reais).* Filial de Goiania, Estado de Goias: R$ í00.000,00 (cem mil reais).
':. Filial de Manaus, Estado do Amazonas: R$ í00.000,00 (cem mil reais),
'3' Filial de Contagem, Estado de Minas Gerais: RS 100.000,00 (cem mil reais).
'l' Filial de Jandira, Estado de são pauro: R$ 100.000,00 (cem mil reais).
':" Filial de Cabo de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco: R$ í00.000,00

(cem mil reais).
* Filial de lmperatriz, Estado do Maranhão: R$ 100.000,00 (cem mit reais).* Filial de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul: RS {00.000,00

(cem mil reais).
* Filial de Frederico westphalen, Estado do Rio Grande do sul: R$

100.000,00 (cem mil reais).
* Filial de Serra, Estado do Espirito Santo: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).* Filia! de Parnamirim, Estado do Rio grande do Norte: R$ 100.000,00 (cem

mil reais).
Filial de ltapema, Estado do Santa Catarina: RS 100.000,00 (cem mil reais).
Filial de Maceió, Eetado de Alagoas: R$ í00.000,00 (cem mil reais).
Filial de João Pessoa, Estado da paraíba: RS i0o.ooo,00 (cem mil reais).
Filial de Toledo, Estado do Paraná, Rua Barão do Rio Branco, no 5137,
Barracão no 08, sala A, Prateleiras no 01 à 14, Jardim Gisela: R$ i00.000,00
(cem mil reais).
Filial de Toledo, Estado do Paraná, à Rua Mitsugoro Tanaka, 145, prédio
Adrninistrativo, sala no 04, Bairro Jardim coopagro: R$ í0.000,00 (dez mil
reais).
Filial de Macapá, Estado do Amapá: R$ 100.000,00 (cem mil reais).

UARTA: A sociedade iniciou suas atividades em o1t12t1gg e seu

*
*
.:.

*

ú.

ügLÁusuLA QUTNTA: As quotas são indivisíveis e não poderão
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro socio, a quem.
em igualdade de condiçôes e preço direito de preferência paia
postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, dt

cedidas ou
assegurado,

sua aquisição se
Iteração contratual

i'
íÉ

pruzo é indeterminado.

pertinente.
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CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capitalsocial.

ctÁusuue sÉftma: A administraçáo da sociedade caberá aos sôcios cELSo
AGUSTINHO PRATI e LUIZ DONADUZZT, com os poderes e atribuiçÕes de
administredor, sendo autorizado o uso do nome empresarial, de forma individual e
separadamente, vedado aos sócios, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigaçÕes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização
do outro sócio, aval, endosso, fiança e caução de favor.

CI-Á.U§ULA OITAVA: Ao término da cada exercicio social, em 31 de dezembro, o
adrninistrador prestará contag justificadas de sua administração, procedendo à
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço' de resultado
econÔmico, cabendo aos sócios, na proporçâo de suas quotas, os iucros ou perdas
apurados.

C.LAU§UI,A NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os
socios deliberarão sobre as contas e designaráo administrador(es) quando for o caso.

CUÁUSUU oÉçIma: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar fitial ou
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

1 Os sócios poderão de comum acordo, fixar,uma
retirada mensal, a título de "pro
pertinentes.

labore", observadas as disposiçÕes regulamentares

cLÁu§uLA qECIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado quatquer sócio, a
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não
sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) socio(s) remanescente(s). o
valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimoniaíAa
sociedade, à data da resolugão, veriÍicada em balanço especialmenie levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relaçâo a seu sócio.

CLAUSULA PÉclM.A IERCEIRA: Os Administradores dectaram, sob as penas da
lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos público§; ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussáo,
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
defesa da concorrência, contra as relaçÕes de consumo, fê pú

qLÁUSULA DÉC|MA QUARTA: Fica eteito o foro de Totedo-p

À

ou
de
le.

i

t
cumprimento dos direitos e obrigaçôes resultantes deste contrato.
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E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em três
(03) vias.

Toledo-PR, 13 de Julho de 2015.

n
ét*
CELSO AG
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO MEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCTMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
TNTERDTçÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, í 145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos. not. br
E-mail : cartorio@azevedobastos. not.br

CERTTDÃO DE AUTENTTCAçÃO DTGTTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçÕes e Tutelas com atribuiçáo de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art.70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foiemitido em 15/09/2015 às 10:14:38 (hora de BrasÍlia).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f0572d69fe6bc05b4c3dba93b61 aadl 7a9038ccdcd92b07f906881a924e998a5c1 978e952
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A chave digitalacima, garante que este documento foigerado para PRATI, DONADUZZI & CIA
LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal
em vigorArt 10. e 10o. § 1o. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validade até: í5/09/20í6 às í0:í2:00 (Dia/Mê7/Ano)

Código de Controle da Certidão: 426681 
U

Código de Gontrole da Autenticação: I

2659í409í 51436í90904-í a 2659í40915í436í90904-9

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer
através do site: http://www.azevedobastos.not.br
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CNPJ 76,386.283/0001-13 NrRE 412003,86470^
oÉcrue NoNA ru-renaçÃo E consolrDAçÃo coTTRATUAL

1. LUIZ AUGUSTO VARNIER, brasileiro, casado sob o regime de
comunhão parcial de bens, nascido em 09/041t96t, empresário, residente e
domiciliado na Rua Caramuru, 495, 2o andar, apto 106, Centro, pato
Branco-PR, CEP no. 85.501-060, portador da Cartelra de Identidade RG no.
3.148.548-7, expedida pela SecretarÍa de Segurança Pública do Estado do
Paraná, e CPF sob no. 396.067.919-O4;

2, MAURICIO HACIAG, brasileiro, casado sob o regime de
cornunhão parcial de bens, administrador, nascido em to/la/lgez,
residente e domiciliado à Rua Valentin Burile, 61, bairro Jardim Prirnavera,
cEP 85.5a2-392, cidade de Pato Branco, no Estado do paraná, portador da
cédula de Identidade Civil RG. no. 6.794.962-1, expedida pela SSplpR e
do CPF no. O39.O87.819-73;

3. MARCOS AFONSO PASTORELLO, brasileiro, solteiro,
administrador, nascido em 72/06/1989, residente e domiciliado à Rua
Gregório Pastorello, 95, bairro Bonatto, cEp B5.so6-489, cidade de pato
Branco, no Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade Civil RG.
no. 9.868.858-7, expedida pela ssP/PR e do cPF no. o64.5os.249-96.

4. MARCIANO REGIS TONUS, brasileiro, casado sob o regime de
comunhão parcial de bens, médico veterinário, nascido em o4/a1/Lg7o,
residente e domiciliado à Rua Olindo Setti, L420, bairro Vila Isabet, CEp
85.505-380, cidade de Pato Branco, no Estado do paraná, portador da
Cédula de Identidade Civil RG. no. 12.6o0.193-0, expedida pela SSp/pR e
do CPF no. 582.065,230-49.

sócros GoMPoNENTES da sociedade empresária timitada
denominada DIMEVÂ DI§TR,IBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP,
pessoajurídicadedIreitoprivado,comsedeeforonaCldadedePatoBranco
- PR, situada à Rua Argentina, 645,lardim das Américas, cEp no. gs.sOz-
040,inscritanoCNP]sob1o.76.386.283/ooor-13,ContratoSocial
arquivado na lunta comercial do Estado do paraná, sob o 3o.
41200386,47A, por despacho em sessão de 251081L982, e ultima alteração
registrada sob o no. 20146655400, por despacho em sessão de LL/LL?aL4,
RESOLVEM de comum acordo alterar e consolidar seu contrato social, que
passará a ter a seguinte redação:

CúU§uLl pnfmerm: Fica acrescida ao ramo de atividade da
empresa outras atividades de servlços prestados principalmente as
empresa§ não especiflcadas anteriormente, passando sua atividade

DIMEVA DISTRTBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. EPP

empresarial a ser C iil ,e UuÉrth*. Muffion e
cosméticos, instrumêntos e materiais médico cirúrgico, hospÍtalires,
comércio atacadista de materiais para construção, (
acabamentos, materiais elétricos e hidráulicos,

I

I
L'
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DI]IEVA DISTRIBUIDORA E I]IIPORTADORA LTDA - EPP
cNpJ 76.38G.2E3IOOO1-13 NIRE 41200386470

oÉcrr.rl NoNA ALTERAçÃo E coNsolrDAçÃo coNTRATUAL

eletloeletr6nicos, ferramentas, equipamentos e máquinas
industriais, fabricação de esquadrias de metal, outras atividades de
serviços prestados prlncipalmente as empresas não especificadas
anteriormente, Importação e Exportação.

CúuSUta SeeUÍ{ol: Altera-se o endereço ora situado na cidade
de Pato Branco, PR, à Rua Argentina, 645, )ardim primavera, cEp Bs.5o2-
040 para à Rua José Fraron, 155, sala 01, Bairro Fraron, cEp 85.503-320,
na Cidade de Pato Branco - PR.

CúuSula rfRCetRl: À vista das modificações ora ajustadas e
em consonância com o que determina o aft. 2.031 da lei no. 10.406/02, os
sócios resolvem, For meio deste instrumento, atualizar e consolidar o
contrato social, tornando asslm sern efeito, a partir desta data as cláusulas
e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da
referida lel ;'1o. L0.4o6/a2 apllcáveis a este tipo societário, passa ter a
seguinte redação:

DI]IIEVA DISTRIBUIDORA E IiIPOR,TADOR.A LTDA - EPP
cNP' 76.396. 2E3IOOO1-13

NIRE 4120038il70
IUIZ AUGUSTO VARNIER, brasileiro, casado sob o regirne de

comunhão parcial de bens, empresário, nascido em oglW/L961, residente e
domiciliado na Rua Caramuru, 495, 2o andar, apto 106, Centro, pato
Branco-PR, CEP no. 85.501-060, portador da Cédula de Identldade Civil RG
no. 3.148.5,48.7, expedida pela SSP/PR, e do CPF no. 396.067.919-O4;
MAURICIO ltlACIAG, brasilelro, casado sob o regime de comunhão parcial
de bens, administrador, nascido em 10/10 /t982, residente e domiciliado à
Rua Valentin Burile, 6L,bairro Jardirn Primavera, CEP 85,502-392, cidade de
Pato Branco, no Estado do Paraná, portador da Cédula de Identldade Civil
RG. no. 6.794.362-7, expedida pela SSP/PR e do CPF no. O39.087.819-
73'; IIARCOS AFONSO PASTORELLO, braslleiro, solteiro, adminlstrador,
nascldo em 12106/1989, residente e domlclliado à Rua Gregório Pastorello,
95, bairro Bonatto, CEP 85.506-489, cidade de Pato Branco, no Estado do
Paraná, portador da Céduta de Identidade Clvil RG. no. 9.868.858-7,
expedlda pela SSP/PR e do CPF no. O64.505.249-36; ITIARCLANO REGIS
TONUS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
médico veterinário, nascido em Aq0t,1L970, resldente e domlclllado à Rua
Olindo Setti, t420, bairro Vila Isabel, CEP 85.505-380, cidade de Pato
Branco, no Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade Civil RG.
no. 12.660.193-0, expedida pela SSP/PR e do CPF no. 582,065.230-49.
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+3tDIMEVA DISTRTBUIDORA E I]TIPORTADORA LTDA. EPP
cNPr 7 6.3,8,6.283/0001-13 NrRE 41200386470

oÉcrma NoilA ALTERÂçÃo E cortsolrDAçÃo cotrtrRATuAL

SÓCIOS coltPoNENTE§ da sociedade empresária limitada
denomiNAdA DTMEVA DTSTRXBUIDORA E II,IPORTADORA LTDA - EPP,
pessoa jurídica de direlto prlvado, com sede e foro na Cidade de Pato Branco
- PR, sltuada à Rua losé Fraron, 155 Sala 01, Bairro Fraron, CEP no. 85.503-
320, inscrita no CNPI sob po. 76.3E6.283/OOO1-13, Contrato Social
arquivado na lunta Cornercial do Estado do Paraná, sob o po.

41200386470, por despacho em sessão de 25/O811982, e ultima alteração
registrada sob o no. 20146655400, por despacho em sessão de 11/11120L4,
RE§OLVEI| de comum acordo consolidar seu contrato social.

CIáUSUUE PruUCTM: NOUE ETTIPRESARIAL: DIMEVA
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA UIDA - EPP. Sede, Foro e endereço:
estabelecida na Cidade de Pato Branco - PR, na Rua losé Fraron, 155 Sala
01 Balrro Fraron, CEP no. 85.503-32O, Prazo de Duração: Indeterminado.
Início de Atividades: ?.51081t982. Obieto Social: Comércio atacadista de -
produtos farmacêuticos e cosméticos, instrumentos e rnateriais médico <'''
cirúrgico, hospitalares, comércio atacadista de materiais para construção, \

(revestimentos, acabamentos, materiais elétricos e hidráulicos, vidros),
produtos eletroeletrônicos, ferramentas, equipamentos e máquinas
industriais, fabricação de esquadrias de metal, outras atividades de serviços
prestadosprinclpalmenteasempresasnãoespecificadasanteriormente,
Importação e Exportação.

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade técnica do farmacêutico
ficará restrita a área da Íarmácia e produtos relativos a esta.

í(

- CAPÍTAL §OGIÀL: R$ 400.000,00 i
(Quatrocentos mil Reais), totalmente integralizados em moeda comente do
país, divididos em 400.00O (quatrocentas mil) guotas de R$ 1.00 (um real)
cada. ficando assim distribuídas entre os sócios:

cúusuua rencrrne: - DAs QuorAs: As quotas são
indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sern o
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em ig,ttaldade de

\/ 6s\

0

ri
J

innÍtÀ coüERcrÀÍ, Do EarÀDo oo penxrÁ - sEDE

CBRTIFÍCO o REGISTRO g 0L/02/20L6 17r04 8OB No 2016062{177
pRorocoLo: t60624L77 DA 28/OL/2OLO. CóOrCO OS vrnrrrctçÃo:
PR16062{177. IÍIAE: 41200386470.
DITíET'À DIATBIBUTDONÀ E IIíPOBTÀDOBÀ Í,TDÀ - EPP

h

§.

Y

0
'..J-.,tjrrIA C+v,as{iÂL
i OO FARÂNA

Lib.EEâd Bogur
srcnrrÁere otnrr.

Ct,RITIBÀ, OL/O2I2OL6
rrr. crqrrraaf aei 1. pr. g* -br

gr Lrlrresso, fica aujaito à coryrovação d. lua

sócros QUOTAS CAPITÀL PAnrrcrPAçÂo
LUIZ AUGUSTO VARNIER 100.000 R$ 100.000,00 2solo

MAURICIO MACIAG 100.000 R$ 100.000,00 25qh

MARCOS AFONSO PASTORELLO 100.000 R$ 100.000,00 25o/o

MARCIANO REGIS TONUS 100.000 R$ 100.000,00 25o/a

Total 400.ooo Rrl 4OO.OOOTOO lOOo/o

t valídade d€ct€ docuD.nto,
ÍBf,orrârdo 3êur r.3p€ctircr códLgoa dc vrrlf,icação

ivos portale.



DI}IEVA DISTRIBUIDORA E I]IIPOR,TADORA LTDA. EPP
GNPJ 76.386.283/0001-13 ilrRE 41200386470

oÉcrue NoNA arremçÃo E corsoLrDAçÃo coNTRATUAL

conclições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se postas à
venda, formalizando, se reallzada a cessão delas, a alteração contratual
pertinente.

cúusuue ouenra: - DA ADIrtrNrsrRAÇÃo: A
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Paráorafo Primeiro: á administração da sociedade caberá aos
sócios, LUIZ AUGUSTO VARIIIE& MAURXCIO IIACIAG, II|ARCOS
AFONSO PASTORELLO G ]TIARCIANO REGIS TONUS Já qualiflcados
acima, com poderes e atribuições de uso do nome comercial,
individualmente bem como dispensados de caução vedados, no entanto, o
uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros,
bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do
outro sócio.

Paráorafo Sesundo: Os sócios administradores farão Jus às
retiradas mensáis á título oe pRó-LABORE, a serem fixadas de comum
acordo.

Cúusuta Outfra: A sociedade podera ser administrada por
pessoas que não façam parte do quadro societario da empresa e que sua
nomeação, bem como, sua destituição, será formalizada e efetivada através
de alteração contratual, assinada por todos os sócios, devidamente
arquivada na Junta Comercial do Estado, ficando dispensada a realização de
reuniões específtcas para tal fim.

CúUSU| l SeXfA: Os administradores declaram sob as penas da
lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade,
por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, alnda que
temporariamente o acesso a cargos públlcos, ou por crime falimentar, de
prcvaricação, suborno concussão, peculato, ou contra a econornia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou propriedade.

CúUSUUA SÉfrue: Ao término de cada exercício social, em 31
de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço
patrimonial e do balanço de resultados econômico, cabendo aos sócios, na

.NMTÀ CO!ÍERCIÂ! Ix) EATÀIX) DO PÀIÂIIÀ - SEDE

cBRTIrrco o RtGrIsTno s OI/O2/2OL6 17r04 soB !Í" 20160624L77.
prqrooor.o: L6o5z4L77 Dr laloÍ-/2o]-e. cóoroo or vrnrrrerçÍo:
P&,160624177. !ÍllE: 412003E6{70.
DIIíT1IÀ DISTAIBI'IDONÀ I IIPOIfÀDONÀ T.?DT - EPP

Libârtad Bogut
srcnEríBre grnÀL

currrrBÀ, 0L/02/2016
rw.u;rrorafacll.pr. gov.br

À valldade d.atê docuoato, f. iDl,r.rro, f,iêâ Bujalto à coryrwação dr gul lut6Dcidade Eor racprctLvor portair.
Inforudo aeua resp.ctiwos c6digoa dc werlficação

/ i,,'

I'o

l-.J-
JU§TA CO$âTRCIAI

oo PAF^|rÂ



l+qt
cNP' 7 6.3E6,283/OOO1-13 NXRE 4 1200386470

oÉcrua iloNA nrrrnnçÃo E coNsoLrDAçÃo corrRATuAr

proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados ou ainda mantidos
êm resêrvas para futuras destinações.

Paráorafo Único: Nos quatro meses segulntes ao térmlno do
exercício social, ou seja, após 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano, os
sóclos deliberarão sobre as contas e designarão um novo administrador (es)
quando for o caso.

CúUSUtn OffeVa: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o
incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s)
sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado
com base na situação patrÍmonial da sociedade, à data da resolução,
verificada em balanço gspecia lmente leva ntado.

Farágrafo Unico: O mesmo procedimento será adotado em
outms casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CúUSuua nOrun: A sociedade poderá a qualquer ternpo, abrir ou
fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada
por todos os sócios.

"i-- 
;

reunião de sócios, cujo quorum de instalação e de decisão será pela malorla ' ,'' -'
simples do capital social, nos casCIs em que a lei não exigir quorum maior. i

§úUSUln oÉCrnn pmuernn: A reunião de sócios será ..

convocada peto AOmrnistraareias de antecedência, rnediante '\r
a expedição cte carta convocatória, em local, data, à hora e a pauta da I

reunlão, para os endereços dos sócios, que para esse fim, deposltarem na
sede da socÍedade.

CúuSUt-A oÉCfnfA SfCUxoa: Fica eteito o foro da Comarca de
Pato Branco, Estado do Paraná, para dirimirem eventuais dúvidas deste
instrurnento.

E, por asslm estarem justos e contratados, lavram, datam e
assinam o presente instrumento, que se obrigam fielmente por sl e por seus
herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

DI}{EVA DI§TRIBUIDORA E I}IPORTADORA LTDA. EPP

.n!rrÀ coríERcrÀr. Do EsrÀDo oo pe.nelrí - aEDa

CEATIFICO O REOTSTAO ü OL/O2/2OL6 17:04 AOB !Í" 20160624L77.
pnoÍocoÍ.o! L6a524L77 DE 28/OL/2OLO. CóorsO Or Vs*rrrceÇÃqx
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PR160624177. NIaEr'[1200386470.
DIüEVÀ DISIRIBITIDORÀ E IüPORTÀDORà r.fDÀ - EPP

Ll,bertad Bogut
sgcngtÁrrr crnrr

«rrrrrBÀ, oL/02/2016
rw.rryrraaf acll.pr.gov.br

i..J-,tJUNtr ce.uttcr.aLI DC} PARÂT..A

rclpcctlvlg portâir.À valídada dert. d.ocrlItrettto, re iuprceeo, flca suJrlto à coryrovação dr gua autsncÍdede
Inforoaudo rGus re.p.ctlvos códlgoe dc vorlficação



DIÍIIEVA DISTRIBUIDORA E I]IIPoRTADoRA LTDA - EPP
cNpJ 76.386.283/OOO1-13 NrRE 412OO386470

l, I-li,t
'-\l

.,.i., \ #-.,
:L..L '1.'

LUIZ AUGUSTO VARNIER
Sócio Administrador

DÉcI},tA NoNA ALTERAçÃo E coNsoLIDAçÃo coNTRATUAL

Pato Branco,04 de Janelro de 2016.

MAURICIO MACIAG
Sócio Administrador

,t)

/'l:'

Sócio Adminlstrador

innerÀ coxEncrÀr, Do rsrÀDo oo penrrÁ - slDB

- 
cEalrFrco o tacrrgEno g oL/o2/2O16 LlzO4 soB r" 20160624L77-

. V .-... , pnotocoÍ,o: 160624L77 Dt 26/0l.120l6. cóorao or wtrrcrçÍo:
lItI , p816062412?. tunrs 412003E5{?0.
Iruuta coMf RcrAL

L oo PÂ!§\a_ ,

DITAVÀ DISTRIBUIDONÀ E IPONTIDOAI ÍJTDÀ - BPP

Lib.rtad Bogu.
ercnrrÍmr orner,

crrnrrrBÀ, 0u02/20L6
vrr. ulrrcraf acll .pr. gov. br

À walldrôc dê8t€ docuDanto, s. !,uprcrao, flca rujeito à caprovaçÍo d.r aua autalcldâd€ Eo8 rasPoctl'vos portala.
IaforuDdo 8.ua respoctlrcs c6dlgos de verlflcação
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REPÚBLICA FEDERATTVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCTMENTO E ÓBITOS E PRTVATIVO DE CASAMENTOS,
TNTERDIçÔES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83)3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http ://www.azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

GERTIDÃO DE AUTENTTCAçÃO DrctTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓOitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - arl.7o - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou Íé.

Este documento foiemitido em 08/03/2016 às 11:26:14 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bcO5b88c335d8763aeb6071 8d9Í31 5bdbb898ecbf36785aÍ424Ídc7d248f5e27
1 ad462bí 905b5d4641 830901 acl/6c957cfb1 56eb90d61 5ce9381 9b07f581 ce540d38

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para DIMEVA DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com a Legislação Federalem vigorArt 10. e 10o. § 10. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validade até: 2610512016 às 05:04:37 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão:377317

Código de Controle da Autenticação:

43802 1 051 5 17 12540828 -1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site : http://www.azevedobastos. not. br

PÍtrlfrca ca F!Íabticl
§H. Câ,l

[tCrL Plhlâli ll. 3.1fit e.
ô2*.hrdEô2mr-



rmeva
Distribuidora e Importadora

OUTORGÀF{TE: DIMEVÀ DI§TRIBUIDORÂ E IMPORT,ADORÀ
LTDA! pessoa jurÍdica de dirçito privado, com sede na cidade de Pato Branco - PR,

sito a Rua José Fraron, no 155, sala 01, Baino Fraron, inscrita ro Cl\lPJ

76.386.283/0001-13 e inscrição estadual no 31603862-06, neste ato represeotada pelo

seu sócio administrador MÀURICIO MACIÀG, Brasileiro(a), RG 6.794.362-7, CPF
039.087.819-73, residente e domiciliado na Rua Valentirn Burile, 6l,Bairro Jardim
Primavera, Pato Branco- Pr. Representante legal da empresa DI\,{EVA
DISTRIBUIDORÂ E IMPORTADORA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob no.

76.386.283/0001-13, sediada à Rua Àrgentin4 645, Jardim Primaverq Pato Branco - Pr.

OUTORGADO: VALDECIR BORTOLIN Brasileiro(a), casado , RG
5.118.577-3, CPF 831.000.839-20, residente e domiciliado na Rua Jenuino Piacentini,,
273, Santa Terezinha, cidade de Pato Branco- PR, CEP: 8,5.506-?20-

PODERES: Amplos e gerais para o fim especial de representar a outorgante
nôs processos licitatórios, podendo retirar editais, efetuar cadaslro, formular ofertas e
Íâzer verbalmenle lances de preços, firrnar declarações, desistir ou represendar as

razões de Íecursos, retiÍicar a própria propostâ de. preços, paúicipar de reuniôes,
examinar e visar documentos e propostas, assinar propostâs. atâs e contrâtosr recolTer e

praticar todos os demais atos necessários e indispensáveis ao born e fiel desempeúo
do presente nrandato em todas as esferas públicas.

Esta procuração tem validade até 3 I de Dezernbro dç 201 6.

Pato Branco.22 de Feverpiro de 2016.

À,,IAURICIO MÁCIAG

FrC:6.794.362-7

CPF: 039.087.819-73

Fone/Fax (46) 3224-3767 - Rua ,Argentina, 645 - lardim das Américas - 85502-04CI -

h

I
/v
(

Pato Branco - Paraná
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓR|O AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDTçÕES E TUTELAS DA COUARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-il04 / Fax: (83) 3244-5484

hüp ://www.azevedobastos. not. br
E-mail : cartorio@azevedobastos.not. br

cERflDÃO DE AUTENTTCAÇÃO DrctTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓOitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art.70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato conÍirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 2210412016 às 13:33:46 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94m57f2d69fe6bc05bc5d62afc8ac028e4e22ab32b3d51 c579be326O7e4b4feb61 e4ef;]08d1 5
93d3722b1 905b5d4811 830901 acfl6c957ctb17d337b57e5e8b71 63746debf54551/81

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para DIMEVA DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com a Legislação Federalem vigorArt 10. e 10o. § 10. da MP 22OO|O1.

Esta certidão tem a sua validade até: 1210312017 às 06:19:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 501569

Código de Controle da Autenticação:

4380í í 03í 6í í 49560609-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br

Frt§(§âcilúr&nbriÜ
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Pato Branco,22 de Abril de 2016.

\^ \n-r--,- -\Y'lç,1*trr<,.. . - - L,A

MAURICIO MACIAG
CPF: 039.087.819-73

/v
M

)

meva
e Importadora

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa Dimeva Distribuidora e lmportadora Ltda, inscrita no CNPJ no
76.386.283/0001-13, estabelecida na Rua José Fraron, 155, Declara sob as
penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob regime legal de
microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal
de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícíos da Lei
Complementar 12312006, de 14 de dezembro de 2006.

lla
ü

IO CESAR PAESE b

Fone/Fax (46) 3224-3767 - Rua Argentina, 645 - Jardim das Américas - 85502-040 - Pato Branco - Paraná



GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
srsTEMA TNTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGTSTRO MERCANTTL - STARCO

100.Í!00,00 80ck

í00.00t,00 soclo

100.000,00 soclo

Í00.000,00 soclo

Âdminlírdor

Administrdor

Adminlsiradol

Administradol

/e

Término do
!4r!gcüc
ilxxxxxnx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

)
ü

Obpto Social
COMERCIO ATACADNSTA DE PRODUTOS FARIIACEUTEOS E CO§MEflCOS, I]§THUilENT(XI E iIATER]A§ TIEÍXCO.
CIRURGICO, HOSPITALARES, COIIERCIO ATACâDISTA DE MATEHIA§ PARA COTISTRI'CAO, ( REVESTIiIEiITOS,
ACABAMENTOS, ilATEBIAIS EI-ETBICOS É I{DR.AULICOS, VTDBOS), PRODUTO§ ELETROELETPONICOS, FERRAIIEIIITAS,
EOUIPAMENTO§ E MAQUINAS FIDUSTBIAIS, FABRICÂCAO DE ESOI,ADHIAS DE METAL, OÜTRAS ATIVIDADES DE
sEnvrços pnÉsrmos pRrNcrpALuEiÍfE Ás eupneslg nÃo espgcrrcnorc mneÉrcRMENTE, tMpoRTAcAo E
EXPORTACAO.

CERTIDAO SIMPLIFICADA Páqina: 001/ 00Í
Certificamos quê as inÍoÍmações abaixo constam dos documentos arquivados nêsla Junta Gomerclal e são vlgênles
na data da sua expedição.

Sócios/Particlpaçâo no GapltaUEspecie de Sócio/Administrador/Término do ilarúato
Nomer'CPF ou CNPJ

LUIZ AI'GUSTO VAFNIER

396.067319.'04

MABCIA'{O REGTS TONUS

582.06533í!lS
MAUBICIO TIACIAG

03s.087a1$73
MARCOS AFO}TSO PASTOBELLO

0645Gi24!L36

Partlcloacão no caoltal íRt) Eroécls de Sóclo MmlniíÍadoÍ

16/207@6-0

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

CURITIBA - PR, 04 d€ abril de 2016

Wa* b

Prgidêítiô dô Repúblb
Càe CMI

MêdúôProviúià No22G2,
dê 24 de .gosto de 2m1 .

DocuÍnento Assinado
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:r/.968. I 70/0001 -99

Você deve iníalar o certificado da JUCEPAR
www.juntacomercial. pr. gov.br/certifi cado

Nome Empresarlal
DIMEVA ÍXSTRIBUTDORA Ê IMPOBTADORA LTDA. EPP

Número de |dentiÍicaçâo do Reglstro de
Empresas - NIRE (Sede)

41 2 m38647-0

CNPJ

76.386.283/ütOI-13

Data de Aíquivamento do
Ato Constltü[ivo

25lÍJBl1Í,Éz

Data dê lnício
de Atlvldade

01/(B/1982

Endêreço Gompbto (Logradouro, Ng e Complemento, Bairo, Cltlade, UF, CEP)
i5S.§ALA 01. Fraron. PATO

Capltal: B$ 400.000,00
(ot ArRocElÍTG tflL EEAIS)

Capital Integralizado: Bf 400.000,00
(QIrATROCENTOS UIL BEAIS)

Mlcroempresa ou
Empresa de Pequeno Porle

(L6i nr 12il2006)

Empresa de pequeno porle

Pazo de Duração

!ndetermlnado

Uitlmo Arqulvamento

Í)6.lât 0110212016

a1e; ALTERAÇÃO

Evento (s): ALTERACAO DE DAtliOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Paraverificaraaúenticidadeacessêwww..iuntacomerciâl.pr.gov.br A
e inbrrne o núrnero 162076860 na Consulta de Aulenticidade -1ã\

coreuna disponivstpoÍ 30 dias 
eafu
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Distribuidora e Importadora
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DECLARAÇÃO FIRMANDO O CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

REF. PREGÃO PNTSBNCIAL N'20/2016

Sr. Pregoeiro (a),

Em atendimento ao previsto no edital do Pregão Presencial no 2012016,
DECLARAMOS que cumprimos plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos
para participação no presente certame.

Pato Branco,22 de Abril de 2016.

"ffi
lr

M

MAURICIO MACIAG
cPF 039.087.819-73

Fone/Fax (46)3224-3767 - Rua Argentina, 645 - Jardím das Américas - 85502-040 - Pato Branco - Paraná



-Çnovorrrc.c/ ü
INOVAMED COMERCTO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 1 2.889.035/0001 -02

RUA RUBENS DERKS 105 CX. POSTAL 2O4S.INDUSTRIAL
ERECHIM - RS

CEP:99706-300
Telefone: 54 35224273
E-mail: licitacaoO2@inovamed-rs.e,om.br

À
Prefeitura Municipalde Candido de Abreu - PR

Avenida Paraná 03 - Centro
Cândido de Abreu - PR

lt'JÍtlliffi ,,xil['f fÊ1s1,f,,:ilgs

§:f, [',Ht,áÊÊ,,,,mil?fi f'm

DECLARAÇÃO DE REQUTSTTOS DE HAB|LITAÇÃO -ANEXO tV

Pregão Presencial No 2012016

Data de Abertura dia2510412016 às 09:00

A empresa INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 12.889.035/OOO1-02,
sediada na Rua Rubens Derks, 105 - Lot. Rubens Derks, - Bairro lndustrial, Erechim/RS, por intermédio de seu
representante legal, Sr Sedinei R. Stievens, portador da Carteira de ldentidade no 1089436834 SJS/RS, CPF no

004.421.050-70, em atendimento ao previsto no edital de PREGÃo PRESENCTAL No 2012016, DECLARAMoS
que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame.

Erechim/RS, 14 de Abrilde 2016.

CPF:004.421.050-70

RG: 1089436834 SJS/RS

Sedinei R. Stievens
Sócio-Gerente

RG:1089436834
CPF: 004.421.050-70
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6ineiBíStievens
Sócio Gerente
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05'Âlteraçâo Contratual e Consolídaçãs do Cantrato social de
IÍ{OVAMED CO'T,IÉROO DE ME§I€ÂM§NTOS L?DA

cÍ{P, - 12.889.03§/000r{1

JtloItATÂN BoI{1, brasileiro, comerciante, natural de Erval Grande/RS, nascído em
2&/09/L991, solteiro, maior, câpaz, portador da cârtêirâ de identÍdade ne.
?LA5A24927, expedida pela SJS/RS e CpF ns. 016.789.820-59, residente e
domicilÍado à Rua ltália, ng. 298 - apartãÍnento 503, bairro cên$o, no rnunÍcípio de
Erechim/R§, CEP 99700458;

sEtlll{El RotsERTo §TlEvtltls, brasíleiro, comerciante, neturâl de Nonoai/Ri
nascido em 171ü3/1984, solteiro, maior, capaz, portador da carteira de identidade
ne. 1089436834, expedida pela SrslRS e CpF ns. 004.421.050-70, resideílte e
domiciliado à Rua Aratíba, ne. s72 - apartamenta 202, bairro centro, no munÍcipio
de Erechim/R§, CãP 99700-0L8;

vÁtiloERlEl §Tl§vEIs§, brasileiro, comerciante, natural de NonoailR§, nascido em
fi/A9/L985, solteiro, mãior, capâz, portador da carteira de identidade n§.
4083341612, expedida pela SJ§/fiS e CpF ns. 007.304.360-95, residen
domiciliado à Rua Aratiba, ne. 572 - âpartâmenro ZA2, baiffo Centro, no mu
de Erechim/Rs, CEP 99700-01"8.

Únicos sócios componentes da sociedade empresárla lirnitâda quê glrâ sob o nome ern
llllovÂMED toM§Rclo D€ MEDICÂMENTOS LTDA, com sua sede social na Rua Rubens Derks, ne,
Lotearnento Rubens Derks, bairro lndustrial, no município de Erechinr/R§, cEp gg700-g70, inscr
CNPJ sob ns L2'889.035/0001,-02, corn Contrato Social de constltuição arquivado nâ Junta
Rio Grande do §ul sob NlfiE ns. 43.206.779.424 em 18111/2010, e última alteraçãa contratual arqu
nâ lunta comercial do Estado do Rio Grande do sul sob ne. 4153704 em 1g109/2015,
cornum e perfeito acordo efetuar a presente alteração e consolidação contratual através das cláu
e condições seguintes:

PilMHAA

É admitido na empresâ:
PÂUIO MAURICIO FORMICÀ, brasileirs, economiário, natural de Passo FundolR§, nascldo
28/06/1983, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, portador da carteira de
20647CI8031, expedida pela §§P/RS e CPF ne. 000.722.630-67, residente e domíciliado à
Comárcio, ns. 549 - apârtamento 603, bairro São Cristovão, no município de Tapejara/R5, CEp
000"

SEGUNOÂ

0 s6cio ,llOIilATAÍ{ BO}ll, que possui na sociedade 1S8.000 {cento ê noventa e oito mil) qdblls de
capital rocíal, de valor nominal de Rg r,00 (um real) cada uma, totalizando RS í§e.ooo,$ (dnto e
noventô e sito mil reais), correspondente a 33,00 % do capital social, resolve de livre e 6spgr*ânea
vontade, vender pârte ds suas quotas, bens e direitos que possui na sociedade para o sócio; i";'

,/
- PAUIO MÂURICIO FORM|CA, pelo preço justo e acertado de R§ 30.ÍX§,0tI {tinra mit r
a 30.000 {trintâ mil} quotas de capital, valor que recebe neste âto em moedâ
dando plena e total quitação, não tendo nada a reclamar agora ou no futuro refereÁte atransação. \ \

TERCEIRA \
/)

O sócio SEDINEI ROBERTO §Tl§rE!{§, que possui na sociedade rgg.txro (cento 
" 

,or}nfí e oiro mil)
quotas de capital social, de valor nominal de R$ 1,00 (urn real) cada uma, t
(cento ê noventa e olto mÍl reais), corespondente a 33,{xl % do capital
espontânea vontade, vender pârte de suas quotas, bens e dtreúsque pçrí

ndo E$ 193.00§,00
resolve de livre e

U4
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- PAULO MAURICIO FORMTCA\, pelo preço justo ê acerrado de Rg 30.000,00 (trinta mll reais) equivatente
a 30.000 (trinta mil) guotas de capital, valor que recebe neste ato em moeda corrente nacional, dando
plena e total quitação, não tendo nada a reclamar agorô ou no futuro referente a pre§ente transação.

QUARTA
0 sócío VANOERItrI STIEVEI{§, que possui na sociedade 204.000 (duzentas e quatro mil) quotas de
capital social, de valor nominal de R9 l,fi! (um reali cada uma, totaliaando R$ a04.000,00 {dueentor e
quatro mil reais), correspondente a 34,00 96 do capital social, resolve de livre e espontânea vontade,
vender parte de suas quotãs, bens e direitos que possui na sociedade para o sócÍo:

- PAUTO MAURICIO FORMICÂ. pelo preço justo e acertado de R$ 36.000,00 {trinta e seis rnil reaís)
equivalente a 36.000 (trinta e seis mil) quotas de capital, valor que recebe neste ato ern rnoeda
corrente nacional, dando plena e tstâl quitaçãô, não tendo nada a reclarnar agora Õu no futuro
referente a pr€sênte transação

gurÍ{TA
Em decorrência da transação acima, o Capital Social de RS 6m.OO0,o0 (seiscentos mil reais), totalmente
integralizado, correspondente a Ofi).fits {seiscentas mil} quotas no valor nominal de Rg l,tXt {um real}
cada distribuído aos sócios

As funçôes de administração da sociedade seri
JHOllATAltl BOHI e VAfiDERt"€t s[EVÊtrl§, e
distrÍbuídas e decididas em csnjunto ou se
ROBERTO §NEVEI{§ e VÂÍ{DEÊLEI §TIEVIH§, T

denorninaçãd social em atividades estraRhas a
qualquer dos qüotistas ou terreiro§, bem cor
concordâncía dos demais sócios.

6.f - A administração da ssciedadr
irnóveis dâ mesma, desde que corn a concordâr

6.2 - Fica a administraçâo da socier
gêstão.

As demais cláusulas e condições expressas nô
sÉTWA
contrato social de constituiçâo e posteríores aÍteraçôes

contratuai§, que não foram modificâdãs ê nem alteradas pelo presente instrumento, pÊrrxanecem em n
pleno vigor e ratificadas. 

^Considerando as alteraçôes ocorridas, os sócios resolvem consolidar o contrato soçiei(dTsociedade, 
" /ÚL Â

qual, doravantê, passa a ser regido pelas cláusulas e condições seguintes: L \'/ U [ '

cor{§ouoAçÃo Do C0íTTRATO SOC|AT

A sociedade ernpresária limitada, gira sob o nome enrpresarial de:

IÍ{OVÂMTD COMÉRCIO DE MEDICAMEHTOS ITDA

2â. A sociedade está inscrita no CtrfPJ 12.8s9.035/0001-02, conr .ontr"tp,6cial de consti
arquivadonaJuntãComercialdoRio§randedoSulsob*-]^,ff"*,re,Y/

uma, §tsln§utdo aos §octos dâ §equintê formi
sócros QUOTÂ§ 96 CAPITAL§OCIAT R$
JHONATAN BONI 168.000 28,00 168.00
PAULO MAURICIO FORMICA 96.000 16,00 §6"00
SEDINEI ROBERTO STIEVENS 168.000 28,00 168.00

VANDERLEI STIEVENS 168.000 28,00 168.00
TOTAIS 600.000 100,00 600"m

§EXTÂ
s funçôes de administração da sociedade serão exercidas em conjunto ou separadamente pelos

'lOllATAltl BOHI e vAfiDERt"€l §nEVÊt{§, e as dernais funções da administração operacional
istrÍbuídas e decididas em csnjunto ou separadaÍnente com os sócios IHOI{ÂTÀH soÍrll, §t
OBERTO §nEvEl{§ e VÂÍ{DEÊLEI §TtEv[H§, em juÍzo ou fora dele sendo vedado, no entantc, o r
enorninaçãd social ern atividades estraRhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em far
ualquer dos quotistas ou terreiroq bem como on€rar ou alíenar bens imóveis da sociedade, :

tncordâncía dos demais sócios.
6.r - A administração da ssciedade pode alienar, hipotecar ou dar ern garantia real

nóveis da mesmâ, desde que corn a concordância dos ostros sócios.
6-2 - Fica a administraçâo da sociedade dispensada de prestar caução para sârantiâ d

24w*5'
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33. A ssciedade tem sua sede social no seguinte endereço: Rua Rubens Oerks, nc. 105,
l.otêam§nto Rubens Derks, bairro lndustrlal, no município de Erechimln§, C§p 99100-970.

3"í - A ssciedade poderá a qualquer ternpo, abrir ou fech*r filial ou outra dependência,
mediantÊ alteraçãc contratual assínada por todos os sócios.

41. À sociedade têm por objeto social a atividade de:
CgtttÉrrb *acadisia e rânsportê rodoviárlo de madhrmcntq,lnstrsmentos e materlais para uso
médico, clrürgico, hospitalar e de laboratórios, prdteses e ârtigos de ortopedia, produtos
odontológiros, cosmÉtlcos e pradutos de perfumarla, higiene pessoat e correlatos.

5r. A sociedade é por tempo de duração indeterminado e teve início de suas atividãdes ern: O1 de
Nouembro de 2O1O.

po cAPÍrÂt soctÂr E oA§qqpTÂ§
6r. 0 Capital social é de Rg
constituído de 6fit.000 {seiscentas

m.000§0 (seiscentos mil reais), já
rnil) quatas no valor nominal de R§

totalmente integrali:ado,
1,(D (um real) cada uma,

05 stlctü§

distribuído sócios da forma

pA ÀpMtNtsTRACÃO pÂ qOCEDÂDF F,$uâ BEMUI{ERÂCÃO
8r. As funçôes de administração da sociedade serão I

pelos sócios JHOI{ÀTA|U B0filt e VAITIDERLEI sTtsVEÍ{§,
operacional serão distribuídas e d*cididal em conjunto ou
BOrü, SEDlltlEl ROBTRTO §T|EVENS e VANDER|SI ST|EVEÂIS
entanto, o uso da denorninacão social em ativídades estranh;

10!. Anualmente em 31 de dezernbro, será ieyantado o balanço geral da ro"Y*Araá
líquidos ou prejuízos do exercício que serão süpoÍtados pelos sócios na proporção de
as necessárias amortizaçôes e previsôes ê o saldo porventura existente, terá o
determinarem, com exceção dos lucros apurados que poderão, ser di
que estes convencionarem ou destinados á fc,rmação de Reserva de
pêrmanecêm em Prejuízos Acumulados para futura destinação.

entre 05

sóctos QUOTÂS Yú CAPITÀI. §OCIAL R§
,HONATAN BOIUI 168.000 28,00 158.
P,&ULO MAUR'CIO FCIRMICÂ 96.000 16,00 96 u
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SEDINEI ROEENTO STI§VIN§ 168.000 28,00 168

VANDERLEI STNEV§N§ 168.000 28,00
TOTAI§ 6m.{xto 1{10.00

5'1 - À§ quota§ são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou ransferidâs a terceiros s,

consentirnento do§ outÍos sócios, â quem fica assegurado, em iguaidade de cond!ções e preço, di
de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalirando, se realizada a cessão del
alteração contratuãl pêrtinênte.

pA RESFOIISABIUDÁDE DOS FóClo§
7r. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respor
solidariamente pela integralização do capital socíal.

pA ÀpMtNtsTRACÃO pA qOCEDÂDF F SUA REMUI{ERÂCÃO
8r. As funçôes de administração da sociedade serão exercidas em conjunto ou separadam
pelos sócios JHOI{ÀTAIU B0fill e VAIIIDERLEI §TI§VEÍ{§, e as demais funçôes da adrninistr
operacional serão distribuídas e d*cididal em conjunto ou separadamente com os sócios JHOI{I
BOr[], SEDlltlEl ROBTRTO §TIEVEN§ e VANDERI§I §TlEVEttIS, em juízo ou fora dele sendo vedadr
entanto, o uso da denorninação social em atividades estranhas ao interesse social ou assunrir obrÍga

314
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Pa,fásrafo únkq: Fica ressalvado que a qualquer rnomanto do âno, poderão os sócios promover
levantamento de balanços intermediários, como forma de verificar o resultado da empresa e, êm Çasos
de lucro§. distribuí-los na forma mencionada na cláusula acima.

pás,o§u8r§á[ÕE§ oo§ §óclo§
114. ftlú§ quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre ãs contas
e designarão admlnistrador{es} quando for o caso.

DA RENNÂOA, MONTE OU EXCTU§ÁO DE SóOO
12r. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os
herdeiros, suces§ores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesses destes ou dos sdcios
remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimoniêl da
sociedade à data da resolução. verificada em balanço especialmente levantado.
ParárraÍo Únlco - 0 mesmo procedimento será adotado êm outros casos em que a sociedade se resolva
em relação a seus sócios.

pÂ orssorucÃo E LtoutoÂcÃo o*§ffrr§ÂpE
13!. Em cass de dissolução e liquidação da sociedade, será o liquidante escolhido pelos sócios
representando a maioria do capitaí social. Nessa hipótese, os haveres da sociedade serâo
na liquidação das obrigaçôÊs e o remanescente, se houver, t*rá o destino que os sócios
podendo o mmanâscênte, ser distribuído aos sócios na proporção que estês convencionarem.

pA c§§pã,ü E TnAil§FFRÊilClâ pE O[roTAS
14'. 0 súcio que quiser se retirar da sociedade deverá cientificar aos outros e a sociedade
intenção com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, por es«ito, sendo que os haveres q
couber por dlreito serão pagos em 24 (vinte e quatro) parcelas corrigidas pelo l6p-M, men
con§êcutitâ6, vencendo-se a primeira 3O{trinta} dias apóS O evento.

OAS DI§PO$CÔE§ G§RAI§
15r. os administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação crirninal, ou
encontrarem sob os efeitos dela, a pena quê vede por lei especial, nem condenados a penã que
ainda que temporariamentê, o acesso ã cargos públicos; crime falimentar, de prevaricaçâo,
§uborno, concussão, peculato; ou a Bcqnornia popular, cantra o sistema financeiro nacional,
normas de defesa da concorrência, costra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

L6'. Fica eleito o Foro da Comarca de Erechim/R§ para o exercício dos direitos e
resultantes destâ contrato.

CERTIF'CO O REGI§TROti
t8t

4/4 {§l
{t{Jt
l.lsÍ!

Protocolo: 16/03§i 2üp*I i$H
Eçrqsa:rt3 f 06??:g{Ê í
: t.lü1.'Àr14iil) ..:ül.f i;lirf í.i:l tln
l4iilrl {t/,}tllil.ftlii:t t.TfiÂ

6 ÕB.No:4â§830
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RepúeLrca FEDERATwA Do BRASIL

EsrADo oe panalaa
canróRp azevÊoo BAsros

FUNDADO Ei,l 18E6
PRIIIEIRO REGTSTRO CIvtL DE NAScIMENTo e Óg[os E PRtvATÍTío DE cASAMENToS,

rurenoçÕEs E TurELAs DA coMARcA oe.loÃo pEssoA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-il04 / Fax (83) 32M-5484

http ://www.azevedobastos. not.br
E-mail : cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTTCAçÃO DtctTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdigôes e Tutelas com akibuifro de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - arl.70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do origlnal quê me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O reÍerido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 0110312016 às 09:54:59 (hora de Brasília).

CHAVE DIG]TAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b67f5d263937d597994026cd5Íb31 cbfd06678dbabcb61e40b99b00a1d8
2a5ae3d360a502598a4b64b936683b214a5523a1f46996cd1f5ê48697Íba535b7c31 9a

A chave digitalacima, garante que este documento foigerado para INOVAMED COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDAI e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com
Legislação Federal em vigor Art 1o. e 10o. § 1o. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validade até: 26rcA20í7 às í6:37:37 (Dia/Mês/Ano) ilCódigo de Controle da Certidão:494318

Código de Gontrole da Autenticação:

4037 26021 Gí 4380 50 7 í I -1 a 4O37 2602 í 6 í 4:180 507 í

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e
através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ftrfiüriefrüEút*'É
{brehl

Itdftrmlúhil.rí.áB{,
rh2rü6i'126t.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL

ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

FUNDADO EiII l88E
PRImEIRO REGTSTRO CryL DE NASGTilENTO E ÓB|TOS E PRIVATMO DE CASAMENTOS,

TNTERDçÕES E TUTELAS DA COmARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244,-548,r'.

http :/lwww.azevedobastos. not.br
E-mail : cartorio@azevedobastos.not. br

CERTDÃO DE AUTENTTCAçÃO DtctTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓOitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçÕes e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de Joâo Pessoa Capital do Estado da Paralba, em virtude etc...

CertiÍica com base na Lei8935/94 - art. 7o - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reproduçâo
fieldo originalque me foiapresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticaçâo abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 0710812015 às 14:33:46 (hora de BrasÍlia).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734ft94fl57Í2d69fe6bc05b282fÍfe39bc52333ee0959d946000f1 b07de7602e301 9bf4e14e5e9bf2c
3478d360a502598a4b64b936683b44a5523a1 1 4ad&cte4a45a9 1 c3 22f41 203a333b

A chave digitalacima, garante que este documento Íoigerado para INOVAMED COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA1 e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a
Legislaçâo Federalem vigorArt 1o. e 10o. § 1o. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua vatldade até: 30/06t2016 às 17:09222 (Dla/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidâo: 393313

Códlgo de Gontroh da Autentlcação:

40373006í5102837U22-1 i
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REPÚBLrcA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARA|BA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO E[ í888

PRIMEIRO REGISTRO CryL DE NASCTTENTO E ÓB|TOS E pRtVATtVO DE CASAMENTOS,
TNTERDçÔES E TUTELAS DA COUARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 324r'.-548r

http:/Ânnruw. azevedobastos. not.br
E-mail : carto rio@azevedobastos.not.br

GERT|DÃO DE AUTENTTCAçÃO DIGTTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓOitos e Privativo de Gasamentos, lnterdiçôes e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de Joâo Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - arl.7o - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reproduçâo
fieldo originalque me foiapresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticaçáo abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em0710812015 às 14:35:02 (hora de BrasÍlia).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fr94f0572c169fe6bc05b282fffe39bc52333ee0959d946000f149bc9564420e01f671 3cbe567a3
dâ463d360a502598a4b64b936ô83b44a5523acb&4b53ac995460d406e29bbd 1 800f6c

A chave digitalacima, garante que este documento foigerado para INOVAMED COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDAI e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a
Legislação Federal em vigor Art 10. e 10o. § 1o. da MP 2200101.

Esüa ceÉidão tem a sua yalldade até: 30t06/20í6 às 17=09:221

Código de Controle da Certidâo: 393315

Gódlgo de Gontrole da Autenticação:

40373006í 51 02854053í -1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa
através do site: http://www.azevedobastos.not.br
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REPÚBLrcA FEDERATIVA DO BRASTL

ESTADO DA PARA|BA
GARTÓRP AZEVÊDO BASTOS

FUNDADO EM í8EE
PRIIiE|RO REG|SiTRO CryL DE NASCTilENTO E ÓBtrOS E pRtVATtVO DE CASAi/|ENTOS,

TNTERD!çÔES E TUTELAS DA COtttARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 324-*04 / Fax: (83) 324,/,-548/.

hüp:/lwww.azevedobastos. not.br
E-mail : cartorio@azevedobastos.not. br

cERilDÃO DE AUTENTTCAçÃO D|GTTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓOitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçÕes e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7É - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reproduçâo
fieldo originalque me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foiemitido em0710812015 às 14:34:20 (hora de BrasÍlia).

CHAVE DIGITAL

00005b 1 d734fd94ru57Í2d69fe6bc05b282fffe39bc52333ee0959d946000f1 467b53e46576dd98b95c1 I acc6
20E8dd360a502598a4bô4b936683M4a5523a76d82da1c06f402ec3f2d0c9a079aa14

A chave digitalacima, garante que este documento foigerado para INOVAMED COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA1 e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a
Legislação Federalem vigorArt 10. e 10o. § 1o. da MP 2200101.

Esta certldão tem a sua vatidade até:3010612016 às 17:09222 (Dia/MàstAno)

Código de Controle da Certidáo: 393314

Código de Controle da Autentlcação:

40373006í 5í 028450828-í

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer
através do s ite : http ://www.azevedobastos. not. br
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REPÚBLICA FEDERATTVA DO BRASTL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓR|o AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIIIEIRO REGISTRO CtVtL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
TNTERDçÔES E TUTELAS DA CO]TiARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estrados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404/ Fax (83) 3244-il84

http ://www.azevedobastos. not. br
E-mail : cartorio@azevedobastos.not.br

cERflDÃO DE AUTENTICAçÃO DtcrTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓOitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuifro de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da ParaÍba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art.7o - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fieldo originalgue me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 01/03/2016 às 14:01 :24 (horade Brasília).

CHAVE DIGÍTAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe0bc05b67f5d263937d597994026cd5Íb31 cbfdba40d2c5001 e164bc22d5O17ag
0c€78ed360a502598a4b64b936683b2t4a5523a62140180b08c4c8d5c5a982dú00e/112

A chave digitalacima, garante que este documento foigerado para INOVAMED COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA1 e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a
Legislação Federal em vigor Art 1o. e 10o. § 1o. da MP 22OO101.

Esta ceÉidão tem a sua validade até:01103120í7 às 13:46:í3 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão:495544

Código de Controle da Autenticação:

40370í 03í 6í34553078í -í
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através do site: http://www.azevedobastos.not.br ^ffiffi.w
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A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer
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ANGAI
Distribuidora de Medicamentos Ltda.

Credenciarnento

\\ ?
Z-\o;*U*,fôõ;,-iüê;d"õd;"-P;ãEP;ffiffiú;

\ CNPJ 04.217.s90/0001-60

""n"'-*--**\/(f
Email: I icitacao@aanÉglçgm. br



AruGAü

Colombo, O4 de janei

PROCURÀÇÃO

oUToRGANTE: ANGAi DISTRIBUIDORA DE MEDICÂITIENTOS LTDÀ estabelecida na Rodovia da Uva, 902-

Baino Roça Grand+ Colombo- PR, inscrita no CNPJ M.217.59f,/N0í$0 e lnsoi@ Estadual no 412044687M,

através de sua representante legal a Sra. Rosemery Américo Salvador, portadora da carteira de identldade n0

4.241 .127 -2e CPF n0 020.21 9.41 9-14.

UTORGADO: WLLIAN DIEGO BARRETO DE COSTA, brasibiro, solteiro, representante comercial, inscrito no

CPF sob o no 071.536.54$50 e portador da Cédula de ldentidde n0 9.223.554-8 SSP/PR, com residência na Rua

Gefulio Vargas, 47-Baino São Miguel, CEP 85.602-120 em Francisco Beltrão, estado do Paraná.

PODERES:

Com poderes específicos para representar o Outorgante em Licitaçoes, podendo para tanto, assinar documentos,

formular ofertas e lances de preços, assinar as propostas de preços, atas, confatos, requerer recuÍsos e

impugna@es, recoÍrer a quaiEuer instancias dministaüvas, delegar direito de rêcuÍso, participar de

conconências, concordar, discordar, lransigir, desistir, pagar guias, cotar produtos, requerer certiftcado de registros

cadastrais, nomear preposto, assinar em nome da Outorgante todos os atos necessários para o bom e fiel

cumprimento do presente mandato.

o
Este documento nfu dá poderes ao Outorgante de reeber quaisquer valores em nome da Outorgada.

p presente doqrmento tem validade até 31/l2/2016.

ü

Selo D. hitrl t|t08r6.{ThGs.ltspr.ryte

,90
3

Tcst"

Colombo- Pr- CEP:
Far {41) 3675 192s

-60 1E90296414-28

SALVADOR

E mai I : l'rcitacaoa nsai@ hõtrna-ü.com

uva ' 930 -SALA 01 . (41)3ó21-3131



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓROAZEVÊDO BASTOS
FUNDADO ET í888

PRIMEIRO REGISTRO CtVtL DE NASCTTENTO E ÓBITOS E PRTVATIVO DE CASAi'IENTOS,
TNTERDTçÕES E TUTELAS DA COTARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax (83) 3244-54U

http:/Âmrw.azevedobastos. not.br
E-mail: cartorio@azevcdobastos. not. br

CERTTDÃO DE AUTENTTCAçÃO DtctTAL

O Bel. VálberAzevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficialdo Primeiro Registro Civilde Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 18t1212Oí5 às 10:09:25 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94m57f2d69fe6bc05b53808a695b828c30284bfc3869566bc1 05b63a861 331 0cad1 9o4e37c4
eeba2607836009139o4eb3d39d4d31 978994c2ad3095ecf2zt4ed 10Í2852$dffit47Íf23

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ANGAI DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a
Legislação Federalem vigorArt 10. e 10o. § 10. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validade até:18112120í6 às 02:06:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidáo: 4U741

Código de Controle da Autenticação:

5391 17 121 5í 00í 570607-í

A autenticidade desta certidáo poderá ser confirmada por qualguer pessoa e a qualquer momento
através do site : http:/Árvww. azevedobastos. not. br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORTO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO ETI í888

PRlillElRO REGISTRO CIVIL DE NASCIiIENTO E óBrOS E PRIV_ATIVO DE CASAMENTOS,
INTERD!çÔES E TUTETÁS DA COiiARCA DE JóÃO iIéõõÀ,

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados sgo3o-oo, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404/ Fax (83) 9244_548É

http:/Árwvrr.azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos. not. br

cERnDÃO DE AUTENTTCAçÃO DrcIAL

O Bel. VálberAzevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficialdo Primeiro Registro Civilde Nascimentos e
ÓUitos e Privativo de C^asamentos, lnterOiçoes e Tutelas com atribuição de autenticaiã-
reconhecerfirmas da Comarca de João Pessoa Capitaldo Estado dá Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - arl.7o - inc. V, que_o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confiràó sua autentiàiáade através oo'CóáisiJ-
de Controle e Autenticaçáo abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 30/09/2015 às 09:58:s3 (hora de Brasítia).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94rc57Í2d69fe6bc05b5bf56986984d1475171d470bd37483928}7b292e596dafd8td789efa75
1 f2ce578360091 39e4eb3d39d4d31 978991c2a8682 1 80562factu1 5e6fe1 6a89aedd

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ANGAT DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a
Legislaçáo Federalem vigorArt 10. e 10o. § 10. da Mp 22OO1O1.

Esta ceÉidão tem a sua validade até: 30/09/20í6 às 04:34:52 (Dia/Mês/Ano)

e1 Código de Controle da Certidâo: 431824

Código de Controle da Autenticação:

539í 2509í 50946í 70953-í

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http:/Ârww. azevedobastos. not. br
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ANGAI
Distribuidora de Medicamentos Ltda.

rqr
AO
MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU - PR

PREGÃO PRESENCTA L N" 20 I 2Ot6

DECTARACÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUSITOS DE HABILTTACÃO

I fmpresa ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o N.e O4.2L7.I}O!OOOL-
60, sediada na Rodovia da Uva, ns 902 - Roça Grande, Colombo - Pr, por intermédio de seu representante
legal a Sra. Rosemery Américo Salvador, portador da Carteira de Identidade N.s4.24L.L27-2 e CPF n.e
o2o.2l9.4t9-14, Em atendimento ao previsto no editalde PREGÃO pRESENctALn" 2o/2oL5, DECLARAM9S
que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para a participação no presente certame.

Colo 19 de Abril de 2016

Solvodor m*: -.,iÍ

i
.)/
I

i 84,217.59il0001-60
, 

ÀNGÀI DI9IMBUIDOR,{
DE MEDICÁIIiENTOS L1 :.

Rodovio do lfim, no 9(2 - ?oço Gn
I GP 83.{02ff - (dilÜo - Poro;i"

h_

,)
.4r 9-14

Américo Salvador
Sócia Gerente

cPF 020.219.4L9-t4
RG 4.241.727-2

Rodovia daUva, n" 902, Roca Grande, Colombo- Pr. CEP: 83.402-000
Fone: (41) 3606 7535 Fax: (41) 3675 L925

cNpJ04.217.590/0001-60,E9O296414-28
Email: licitacaoansai@hotmail.com



AMENTOS LTDÂ. EPP

,,ÍtH*[8ftr.§.w§8";

ffi;;;*-lli

CNPJ 04.2í7.590/0001 -60

QUARTA nlreneçÃo coNTRATUAL

As pes§oas naturais acliante denominadas, qualificadas e assinadas, ROSÉfÚERY

AMERICO SALVADOR, brasileirâ, natural de Maria HelenalPR, ca§ada em regime de

comunháo universal de bens, comercíante, portador da Cédula de identidade Registro Geral

no.4.241.127-2ISSP-PR, com CPF sob no.020.219'419-14, residÊnte B domiciliado na Rua

Valentin Gulin, 22í, bairro Atuba, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná 1cee, 82.63G310) e

EÍUllLY AIúERICO SALVADOR, brasileira, natural de Toledo/PR, maior, solteira, nasçida em

17107/1988, do comercio, portadcra da Cédula de ldentidade Regi§tro Geral no 9.948.063-
7/SSP-PB, com ÇPF sol, no.007,889.149-3ê, íêsidents e domiciliada na Rua Valentin Gulin,

221, bairro Atuba, cidade de curitiba' Estado do Paraná (cep: 82630-310): únicos socios da
Sociedade Empresaria Ltda, que gira sob a denominação ANÇA| DISTRIBUIDORA DE

irEDlCA[,lENTO§ LTDA - EPP, com sede e Íoro em ColombolPR e Íegistro na Junta

Comercial sob no. 41204468764 em 11/142A00, RESOLVEM, por este instrumento partiÇulâr

de âltêíaçáo de contrato social, modificar o originário Ê alteraçoes posteriore§, mediante as

clálisulas e condiçÕes que s€ sêguenl e que mutuamente outorgam ê aceítam:

Ct-ÁUSUla PRIMEIFIA: A paÍttr deste ato a §ociedade desenvolvera suas âlividades em

novo endereqo na Rodovia da Uva, 902, bairro Boça Grande, Colombo/PR' {CEP:8S ac2-000}.

CLÁUSULA SEGUNDA: Diante íJas alteraÇÔes havidas, de comum acordo, resolvem
consalidar o Contrato Social originário através deste documento.

ccNsollDAçÃo oo CoNTRÀTO §OCIAL DA FIRMA
ANGÂI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDÀ. EPP

As pessoas naturais adiante denominadas, qualificadas e assinadas, RO§EMERY
AMERICO SALVADOR, brasileira, natural de Maria HelenarlPFl, casada em reEime de

comunháo universal de bens, comerciante, poÍ1ador da Cédula de ldenttdâde Registro Geral
no.4.241 j27-2!$SP-PR, com CPF sob no.020.219.419-14, rêsidente e domiciliado na Rua

Vâlentin Gulin, 221 , bairro Atuba, Cidâde de Curítiba, Estado do Paraná (cep:82.630-310) e

EMILY AMERICO SALVADOR, brasileira, natural de Toledo,4'Fl, maior, solteira, nascida em
17/07/1988, do comercio, ponadora da Cédula de ldentidade Regi§tÍo Geral no 9.948.063-
7/§SP-PR. com CPF sob no,007.889.149-36, residente ê domiciliâdâ na Rua Valentin Gulin,

221 , bairÍo Atuba, cidade de curitiba' Éstado do Paraná lcee' s2.630'3lo); únicos sócios da
Sociedacie Empresaria Ltda, que gira sob a denominagâf ANGAI DISTRIBUIDORÂ DE

ffi MEDICAMÉNTOS LTDÂ - EPP

cNPJ 04.2í7.590/0001 -60

QUARTA ALTERAÇÀO CONTRATUAL

CLÁUSULA I - Nome empresarial e §ede

A sociedade desenvolverá suas aúvidades scb a denomiilaQão social de ANGAI
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTOA - EPP, COM fOTO E SEdE NA ROdOY|A dA

Uva, 302, bairro Roça Grâfldê, ColombolPR, (cEP:83.402-ooof; podendo abrir ou fechar
liliais ou empresas subsidiárias em outía§ cidades a critério dos sócios.

cLÁU§ULA ll - lnício e Prazo de Duração

O inicio das suas atividades Íoi em t 0/1 1/2000.
O prazo de duraçáo da sociedade é por tempo indeierminado.

cúUsuLA lll - objeto §ocial

A sociedade tem por objeto mercantil o ramo de; Comercio atacâdista de produtos
Íar!'nacêuticos, perfumarias, cclsméticos e participaçáo em outras sociedades.

Parágrafo Único: A responsâbilídade Íécnica, quando exigida pela iogislaçào vigente, paía
gualquer atividade do objeto sôcial, Íicará a cargo de profissional legalmente habilitado, sócio
ou náo,

CLÁU§ULA lV - Gapital Social

O Capital Social rja Sociedade, inlêiramente subscrito e rêalrzado na forma previsla neste
ato, na importância de RS60.000,00 (Sessentâ mil reais ), divididos em 60.000 (Sessenta
mil) quotas de capítal, no valor nominal de RSI ,00 (Hum real), Çada uma, assim distribuídos
entre os sócios:

ParagraÍo Unico: A responsabilidade dos sócios é Íe§trila ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente, pela integralizaçáo do capital social.

CLAUSULA V - A.umento do Capital SocialSociedacie Empresaria Ltda, que gira sob a denominagàf AN€Àl DISTRIBUIDORÂ DE
MEDICAiiENTOS LTDA - EPP, com §ede e Íoro(em Colombo/PR ê registro na Juntâ
Comercial sob no. 41,1ü4468764 eííi 11i1Z2oOO, b(LIBERAM, por este instrurn§nto
particulaÍ de altB{AÇác de contÍêo social, consolidar o or-r6,nário, mediante as cláusulas e

condiÇôes que se sàsm e_grls(Nlualr1qlie_qulg'ggll s qceitam:_ 
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euÀRTA alrsnaçÃo ooNTRATUAL

Paragrafo Unico: Pode a sociedade reduzir o Capital Social, após integralizado, se houver
perdas irreparáveis ou se êxcÊssivo em rolaçáo ao objeto da sociedade, medianie a
correspondente modificaçáo do contrato social.

CLÁUSULA Vl - Cotas dê Capitâl Social, Díreitos e Preferência:

As cotas do Capital Social ou direitos de preferência para o aumefio do Capital Social náo
poderáo der cedidas ou transferidas a tercAíros, sem o préúo consenümento expresso dos
demais sócios.

Parágrafo 10: Os sócios. na proporçáo de suas cotas, têráo preÍerência para adquiriÍ as
cotas do sócio cederrte, devendo este através da administraçào da sociedade Íazer
necessária comunicaçâo por escrito, com aniecedêncía mínima de g0{tÍintáo) d;as.

Parágrafo 20: O cedente deverá indicar as condiçóes. o preço e garantias para a cessao.

PaÉgralo 30: A cola unitária é indivisível perante a soçiedade, sendo gue existindo
evenluais co-proprietários de cota indivisa, estes deveráo designar entre si, quando Íor o
caso, um Íspr8sentante perânte a sociedâde.

Parágrafo 4o: Náo exercido o direilo na preferência pelos sócios êlou pelâ sociedade. o
cedente esta automaticamsnte autorizado a efetivar a cessão a tercêiros, pelo preço mínirno
indicado afi tsriormênte.

Parágrafo 50: Decorrido o prazo de preferência, e assumida pelos sócios, pela sociedade ou
por terceiros, a totalidade do aumento, haverá assembléia dos sócios para que seja
aprovada a rnodincaçâo do contrato, nos termo§ do art. 1 .081 da l€i 10.406/02.

Parágrafo 6": será ineíicaz, em relagáo a socledade a cessão ou transÍerência de cotas
Íeitas com inÍraçào a estas rêgras,

Parágrafo 7o As cotas do Câpital Sociat e todos os direitos e êlas inerentes, sáo dectaradas
imPenhoráveis e náo sujeitas a exscuçáo por divida de qualquer natureza de seus tilulare$,
salvo com autorizaçáo de sócios que repÍesentem no mínimo 3/,1 ftrês quartos) do capital
Social.

i:l;8§#ffi#.Jf:8.m
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ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP

CNPJ 0í[.2í 7.590/000í -60

QUARTA ALTERAçÃO CONTRATUAL

Parágrafo ío - Parâ auxiliar na adíÍrinistraçáo da sociedade, fica facultado, âôs sócios, se
assim o deseiarem, a nomeaçáo de procurador, com poderes a serern definidos nrr
documenlo de pertinência.

Parágrafo 2o Os sócios püderáo em comum acordo estabelecer um valor mensal a títuio de
"pró-labore" ou âpenas dislribuiçáo de lucros êntre si, respeitando a proporcionalidade de
suas quotas

CLÁUSULA Vlll - Ba administração e Gestiio

Compete ao sócio administrador, isoladamente, a pratÍca de todos os atos de administração
e gêstáo necessários ao funÇionamento da sociedade, observando o disposto no Parágrafo
'1o, 29 e 30 e ainda:

l- Zelar pela observânciâ ê Çumprimento das ieis vigenles, noÍrnas contratuars,
deliberaçóes dos socios e Íormular, com base nestas, as diretrizês e critérios
operâcionais da sociedadei

ll- RepÍesentar a sociedâde, aliva e passivamente, em juízo ou Íora dele, inclusive
perante repartiÇóes públicas. Íederais, êstaduais, municipais e respectivas
autarquias e eniidades paraestatais;

lll- Constituir pro,ÇuradorêÊ, esp€ciÍicand§ nos instrumentos os atos e operaçÔes gue
poderáo praticar ê o prazo do mandato:

lV- Convocar reunióes ordinárias ou êxtraordinária§,dispensando-se as formalidades
legais se cumpridas as normas previstas nos parágraíos 20 ê 30 do ar1 I.072 da Lei
10.406102, sando que as deliberaçôes serâo tomadas com base no que determina
o ari 1.076 da Lei 10.406/02.

ParágÍâfo 10: Fica expressamêntê vetado o uso ds nome empresarial sob qualquer pretexto
ou modalidade, em operaçóos ou negócios estranhos ao objeto social, bem como a
prestaçáo de avais, endossos, Íianças ou cauçóes de ÍavoÍ om nome dos sócios ou de
lêrceiros, salvo em operaçóes ou negócios de sêu interêsse.

parágrafo 2§: Para contrâir obrigaçóes, adquirir, alienar, cauÇionar ou onêrar bens sociais.
prestar avâl ou fiança, transigir e renunciar direitos, será necessária delibêração de socios
que represênlem maioria âbsoluta do Capital Social.

Parágrafo 30: ôs sócios administradores respondem sol
perante a sociedade.

CLÁUSULA Vll - Da administraçâo Social

A sociedacje será admiftçrda peíq sócia ROSEMERY
ge*âí-sil}:_s!rr{sl_,__\

A M€ R\iDe-1A LVA D o R na co n d içáo

\N
idaríamente pelas obrigaçóes
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ouARTÀ ALTERAçÃO COHTRÂ,TUÀL

CLÁUSULA lX. Da Dissotuçâo, SuÇessão, Retirada e Reembolso

A critério dos sócios que representem no mÍnimo % (três quartos) do Capital Social, poderá a
sociedade, a qualguer tempo, ser dissolvida, com bâse no art 1.099 da Lei 10"406/02,
incorporâda, cindida, Íundida, cêssâo de estado de liquidaçáo ou transformadâ em outro tipo
de sociedade.

Parágrafo 10: O Íalocimento, falência, insolvência, liguidaçáo, exclusáo ou â rêtirada de
qualquer sócio náo dissolverá a sociedade, quê continuará com os sócios remanescentes.
mediante reembolso ao retirante ou a quem e diÍeito, da guantia coffespondente ao valor de
suas cotas.

Parágrafo 2o: O reembolso das cotas do Capital Sociat, de que trata esta clausula, sêrá com
base na situaçáo PatÍimonial a sociedade, verificada em Balanço especialmente leyantado e
entào promovido o rêêmbolso do valor dâs cotas do capital sociât, em 30 (trinta) parcelas
mensais e sucessivâs.

Parágrafo 30: Fica facultado, mediante consenso entre as partos, ajustar condiçôes para o
pagamento do valor do reembolso.

cúusulA x * Do exercício social, lnventario, Balanço patrimonial e o da Rosultado
Econôrnico

O exercício social têrá a duraçáo de um ano, iniciando-se no dia 01 de janeiro e têrminândo
no dia 31 de dezembro, o sÓcio administrador prestará, aos sócios, contás justificadas de sua
administraçáo, procedendo o levanlamento do lnventario, do Balanco Éakimonial e o de
Resultado Econômico, estando dispensada a sua publicaçáo. observadas as disposiçóes
Iegâis v,gentes.

Parágrafo ío: A critério dos sócios, poderâo ser levantados inventários. Balanço patrimonial
e o de Resultado Econômico intermedialrios, a medida gue entendêrem necessãrio, podendo
iais re§ultâdos serem distribuÍdos antecipadamente,

FarágraÍo 20: Nos quatro mêsês seguintês ao tármino do exergcio

cNPJ 04-217.590/0001 -60

QI.IARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA xl * Êxclusão de Sócio

Os sócios. que repÍesentem maioriâ absolutâ do Capital §ocial, poderáo decidir excluir outro
sócio, somente nas hipóteses:

l- Decr€taçáo da Íalência ou de insolvência civil dâ sociedade em que detenha
participaçáo social com poderes de gestáo;

ll- Perda de espírito dê sócio demonstrada através de desidia, desinteÍesse ou
desentendimento quê aÍêt6m â sociedadê;

lll- Gêstáo dolosa dê suas atribuiçoes;
lV- §ócio declarado Íalido;
V- Pela liquidaçâo das côtas/êxecução;
Vl- Pela náo intogralizaÉo de suas cotas;
Vll- Por Justa Causa quando praticar ato(s) de inegável gravidade.

Parágrafo Único; Na hipóteso da exclusào acima reÍerida, ao sócio a ser excluÍdo será
dada ciência de Justa Causa que se lhê imputa, com antecedência nrínima de 8(oito) dias,
§qnde ÇenvoÇado pars a reuniáo de sóçios, destinada a deliherar sÇbre sua exÇlusão, na
qual será dado o direito de usar da palavra para o exercício de seu direito de defesa, mas
nâo será lhe dado o direito de voto para deliberar acerca c,a exclusá0.

cúusulA x$ - Foro

Fica eleito o foÍo da cidade de Colombo, Estado do Paraná, para dirimir questoês gue
porventura §uÍgkem na execuçâo do pÍesente contrato, com renuncia a qualquer outíG, por
mais privilegiado que seja.

cLÁusULA XIlt - Dêctaraçâo

O socio administrador, declara sob as penas da Lei, que náo está impedido de exercer a
administraçào da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenaÇâo criminal, ou pol.
se enconüarem sob os eÍeit0s dela, a pena que vede, ainda que tempoÍariamente, o aces§o
â cargos públicos; ou pôÍ ôíimê Íalimentar, de prevaricaçáo, peita ou suborno, concussá0"
peculaio, ou contra economia popular, contra o sistema linanÇeiro nacional, eontrâ as normas
de deÍesa da concorrência, contra as rêlaçôes de consumo, Íô pública. ou a pÍopriêdade.

deliberarâo sobre as contas da sociedade,
guartos) do Capital Social par:a aprova-las.

Farágrafo 30: Depois de feitas as deduçóes legaislas as dêduçoes lesais, N€q{Ltadol lucro ou prejuízo, apurado
ou em Balanço Patrimonial àu-Oe Besultado Econômico

social, os sócios
no mÍnimo % (irês

de Resullado Econômico K)o
Y4

que lhe for dada pelos sócios, devendo esta designaÇãc| §er
Sqgql qy gy!J!r,l,oÍ_,Ia qu,e_os sócios detiberarern.

Êm mda
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QUARTA ALTERAçÃO COI'ITRATUÂL

CLÁUSULA Xlv - Disposições Gerals

Terão a validade as altêraçõês deslê contrato ou de quaisquer posteriores, sem a assinatura
de algum sócio, desde que as deliberaçÕes sejam tomadas por sócios que representem o
quorum nos casos previstos nestê contraio ou pelo vo[o de no mínimo 3/i (três quartôs) do
Capital Social nos demais câsos.

E por estarem, assirn, de pleno âcordo, jusios e conlratados. os sócios
assinam o presente instÍumento em 03 (três) vias de igual teor e Íorma, na
presênçâ de 02 (duas) testemunhÊs, iguelmente inira-âssinadas, ôbriganclo-
se Íiêlmentê por si e seus herdeiros e sucessores a cumpri-lo em lodos os
seus teímos.

Colombo, 18 de aovembÍo de 2.01 0

Têslemunhasi

EúILY i$úEntcõ snlvnooR

RG 4.858.7/$8 ssPlpÊ ("
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REPÚBLrcA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBTTOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERD!çÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

htp :/Áruww.azevedobastos.n ot. br
E-mail : cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAçÃO DTGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Regisbo Civilde Nascimentos e
Obitos e Privaüvo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art.70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenücidade através do Código
de Contole e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emiüdo em 2210912015 às 09:36:48 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b'l d734fd94f057f2d69fe6bc05b4'li/d85f3c3ed52ccc84222cfb47b236db37adSba94274775421td42be
6070478360091 39c4eb3d39d4d31 978994c2a2c4452e7810523a8248264551 bdcdc34

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ANGAI DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA e emiüdo através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a
Legislação Federal em vigor Art 1o. e 10o. § 1o. da MP 22OO|O1 .

ceÉidão tem a sua validade alé= 2il0912016 às 05:37:17 (Dia/Mês/Ano)

Código de Contole da Certidão: 429504

Código de Controle da Autenticação:

Í1912í091 514í3390562-1 a 539í 2í09í5í4í3390562-7

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br
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Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo pRESENctAL No. 2ol20í6.
Obieto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para a
Farmácia Básica e Hospital Municipal, em atendimento a Secretaria Municipalde
Saúde.

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCTAL no.20t2016,
DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para
participação no presente certame.

Encantado, 15 de abrilde 2016.

Cristlanr* §tadler
RG r' .r.11; r'i§'§

'004.529.Í49"73

Ciamed Distribuidora de
Cristiano S Antunes

l-a
I os r1ztgs, (}()()t .49ü

CIAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

RUA SEVERINOAUGOSTO PRETTO, 560
r SANTOAf.ÍTÁO- CEPj 95.960-000 rI eNcANTADo-RS lb /r
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PROCURAÇÃO

Por este instrumento de procuração, CIAMED
Distribuidora de Medicamentos Ltda, ,ito a Ruá Severino Augusto
Pretto, número s60 - santo Antão - Encantado - RS, nomeia econstitui seu bastante procurador Sr. Crisüano Stadler Antunes,
brasileiro, casado, RG 79207g5-s, sESp /pR, cpF 004.s2g.1,4g_7g,
residente na Rua Nair Ferraz Cazellato, No 460- casa 0L, BairroAlto Boqueirão Curitiba-PR, ao qual conÍere plenos poderes para
rePresentá-lo junto às entidades públicas, q,ràr da aàministràção

O direta ou indiieta, seja Federal, Estadual, Municipal, podendo püa
tanto, participar de Licitações, Tomadas de preios, Õarta Coniite,
Pregões, inclusive ofertar lances verbais, ássinar propostas,
declarações e contratos de fornecimento de medicamentos,
requerer inÍormações, inclusive abdicar do direito de recursos,
podendo o mesmo substabelecer, sob a responsabilidade dooutorgado a terceiros, sem que a CIAMED àrrrr-u qualquer
responsabilidade indenizatórià sobre os terceirizados pelo'Sr.
Cristiano Stadler Anfunes, tendo esta procuração validade até
31..12.201,6.

Esta Procuração anula todas as anteriores.

Encantad o, 17 de dezembro ,Ce 2015.

CNPI: 05.782.733 / 0AU"49
Renata Casagrande Galiotto
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAíBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGlsrRo ctvtL DE NASctMENTo E óBttos E pRtvATtvo DE cAsAMENTos,

rxrenotçôEs E TUTELAS DA coMARcA oe.loÃo pEssoA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados s8030-oo, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-54A4

http ://www. azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not. br

GERTIDÃO DE AUTENTTCAçÃO DtctTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓUitos e Privativo de C^asamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado dá Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - arl.70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reproduçâo
fteldo original que me foi apresentado e neste ato confirmó sua autenticidade através do'Códigb
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 1\t12l2oi5 às 0B:3s:1g (hora de Brasítia).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734Íd94f057'f2d69fe6bcO5b53808a695b828c30284bfc386gSOOOct gtaOfc3f8822682b3e0a64be8e
8be6Seag365bd906e1 1 324065c35be476beb0c25e691 bb8e03789038Sea1 3c3absdee7

A- chave digital acima, garante que este documento foi gerado para Ciamed Distribuidora de
Medicamentos Ltda e emitido através do site do Cartorú Azevádo Bastos, de acordo com a
Legislação Federalem vigorArt 1o. e 10o. § 1o. da Mp Z2OOIO1.

Esta certidão tem a sua validade até: 17t12t2016 às 15:52:56 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 465089

Código de Controle da Autenticação:

242917 121 51 55í 29009 í -í

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer mfnento
através d o site : http://www. azevedobastos. not. br
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nepúetrce FEDERATTvA Do BMstL

EsrADo oR pemíel
cARToRto ezevÊoo BASTos

FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCTMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,

txrenorçôEs E TUTELAS DA coMARcA oe.loÂo pessõÀ"---

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados sgo3o-oo, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 9244-5484

http://www, azevedobastos.not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

ceRnoÃo DE AUTENTIceçÃo DtcrrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, tntáioiçôes e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pêssoa Capital do Estado dá paraÍba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - arl.70 - inc. V, que_o(s) documento(s) em anexo é reprodugão
fieldo original que me foi apresentado e neste ato cônfirmó sua autenticidade através do'Códígb
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 2T lo2l2oí 5 às 16:32:30 (hora de Brasítia).

CHAVE DIGITAL

A.chave digitalacima, garante que este documento foigerado para Ciamed Distribuidora de
Medicamentos Ltda e emitido através do site do Cartórió Azevédo Bastos, de acordo com a
Legislação Federalem vigorArt 10. e 10o. § 10. da Mp 2ZOO1O1.

Esta certldão tem a sua validade até: zrto2t2o16 às i6:19:00 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 343398

Código de Gontrole da Autenticação:

242927 021 51 61 82207 0 4 -1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualqueq
através do site: http://www, azevedofirútd

pessoa e a qualquer
.not.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVo DE cASAMENTos,

rrurenorçÕEs E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-s484

http://www.azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓOitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da ParaÍba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei Bg35/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foiemitido em 08/10/2015 às 15:12:04 (hora de BrasÍlia).

CHAVE DIGITAL

00005b'l d734fd94f057f2d69fe6bcO5bd5b1 ce54097fa6Bc23640bffSee1 bf0f83Í2cc6a565b070761 64eeba88f2
b2e4a9365bd906e1 1 324065c35be476bebOcdae72d2d379697301 1a354eÍ3e2c320d

A chave dlgital acima, garante que este documento foi gerado para Ciamed Distribuidora de
Medicamentos Ltda e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a
Legislação Federal em vigor Art 1o. e 10o. § 1o. da MP 2200101 .

Esta certidão tem a sua validade até: 08/10/2016 às 15:05:46 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 198013

Código de Controle da Autenticação:

2429281113í 1 04070953 -1 a 242928111311040709534

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qua
através do site: http://www.azevedobastos.not.br
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'1 t^
www.pontamed.com.br lb 

in-'- 
'

,.n* ea s;Eaigf.:fJiói:JÉi I p ONfaM?#m'
fanmacêutica

. : PROCURAÇAO

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, emprêsa brasileira, comsrcial, estabelecida

íáiRúá'Franco Grilo, 374 - Fundos - Ponta Grossa -'Pr, CNPJ N 02.816.6961000L-54,
Inscrição Estadual N 901.80579-29, com o ramo de distribuiçáo de medicamento e

produtos hospitalares, representada neste ato pelo seu sócio gerente infra assinado, Sr

FERI-{ANDO PARUCKER DA SILVA JUNIOR, 
_ 
inscrito no CPF sob o n.

006.538.93g-5!e RG n. 3.804.296 SC.
.,'.,.'

BERTOLDO &

- Prefeito Maffie Menezes, L3L0
Brma*s.4ee-H

*r_J b_
amente para'fim único de representar a outorgante nas licitações em suas várias

: concerrências, tomadas de preços, registro de preços, convites e. demais

id6&o, inclusive oferecer lanóes verbais previstos na modalidade de pregáo
q Bad' \ r: -= - ^ --.-Lt: ^^-e*ffiuando-se a modalidade pregão eletrônico; junto às repartiçóes públicas,

municípios, estaduais, federais e autarquias, constantes do seu territóriq de vendas,

par{nt'âhto, assinar todos os documentos que se fizegern necessários e praticar
-atd.fl$. 

formalidades legais ao bom, fiel e cabal desempenho do'presente
.tffili

Podããão também, substabelecer e credenciar representante para os respectivos

ffiies, queJerá validade até 30.A4.2016 (Trinta de abril ôe 2.0J6). Náo podendo

ao6a1"fslsgsr.u,,: .

'Ponta Grossa, 13 de janeiro de 2.016.

:+i,.*.*,,

lri::iirol

úri 4 6-

. 
j.' - r,rirjj

Pontamed FarÍnacêutica Ltda'
Rua Franco Grilo.l?A l-.Fundos I Col. Dona Luiza

CÉP 84O45-3eO I Ponta Grossa - PR

CNPJ,OZBl6.696/o@lsa ql h
lnsc. €stadual:9O18O57$e9 *' Y 

-
/

CASAGRANDE
ituada a Avenida

Ibiporã/Pr, iepresentada pelo seu

8@TOLDO, brasilefuo, casado,

LTDA, CNPJ No 06.059.77910OO1,O5, eripresa de

Prefeito Mario de Menezes, L310 - Centro -
Sócio Proprietário SR. .fOÃo APARECIDO

vendedor, residente e domiciliado,.- na Avenida

- Ibiporá/Pr, inscrito no RG 3925524-3 PR CPF

.#trfí$
lr .i- -1

'r' qii:i'

CPF: 006.538.939'57
RG: 3.304.?96/SC



- uvüw.Pontem€d.com.br
pontamcd@pontam€d.com.br

Fonet 4? 2lol-5151 I Fax,42 210l-5168 PONTAMCD,
farmacêutica

Pontamed Farmacêutica Ltda.
Rua Fnanco Gtllo,iV4 | Fundos I Col. Dona Luiza
CCP 84O4S3?O I Ponta Grossa - PR ) I *t
CNPJ'Oã816.596/OOOI-31 <r f
lnsc. €stadual 9Ol8O5r]29

)

ú s}§útrftf§

&;
àryB*sd

DEcLâ&\çÃo
t

ffiq#

696/foúá1-54, em atendimento ao previsto no editar de pREGÁo

lâLFo. 20t2016, DEcl-ARAMos que cumprimos plenamente os requisitos
il §.t ÉrüJ

litação exigidos para participaçáo no presente certame.

Ponta Grossa, 25 de Abril de 2016.

ffi
s".#ffi:s

*:'ffi
^t ra

F ;;+

t'L..*

y0

rbz 816 696/00ü1-54'?

ANEXO tV

PONTÂii Ê u rÂ.n H,ÀcÊ urtce
LTDA.

Rua Franm GÍib, 3i4
L 8404S320 - tunb Grossa - pR J

Ao í"3i
íiinicipio JJtanoiao de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo pnesENctAL No. 2012016.
Objeto: Reàisiro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos
para a Farrtácia Básica e Hospital Municipat, em atenâimento a Secretaria
Municipal de Saúde.

DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE

, HABILITAçÃO

AMED FARMACÊUTICA LTDA, inscrita no CNPJ Sob o No

@F: 006.188.49S55
RG: 3 925 52+IPR



o



af ;,'â'-E"tlfi Nâl:?rps

nurEMÍcaÇÃo

inscrito no CPF/MF *o-t"^9q!!á9ãs-ã, ,ã1-qã[t;ü;ürilüãm ponta Grossa, 
"","0ã'ãIÉ'"HriX].";Rua Jacinto Loza, no gs, vila ÉãtieJa, õep gaoSo_iàôl iliÃ sócios componentes da sociedadeempresária limitada oue gira sob onome empresariat de potiTAmeô rÂãúÁc-güírêÃ'üiba., com sede eforoem Ponta Grossal 

"."!"d9 
oo pãranal'nã Rua or.-pauta Xavier, no 246 (fundos), oÍicinas, cEp g4o4o-010, com contrato 

"o"i"lããuiã"rár,G-ri{riüoo na MM. .túnia ôáirerciat do paraná sob no 412o4oo1u1,por despacho em sessáo o^e-!Q{!olrsse, Érimeira À,Gàçd-ô;rütuat arquivada sob no gg03940i8, pordespacho em sessão g9 
-z^slozr!-s$ -óbgunoa flÉiáçãã cõ;üüat arquivada sob no 000863068, pordespaúo em sessão de 19/oal2000'rãiããra Alteraçâo contratuà arquivada sob no 20013122s12, 9ordespacho em sessão le l lluz:wt" oüú atteraçal conilaúã arquivada sob no 20040302644. pordespacho em sessão de 17lo5l2oB, 'tdfiem 

ae comum-acoiãà,ln r", o contrato primitivo conforme ascláusulas seguintes:

AMED FARMACÊUNCE LTDA.

CNPJ MF no 02.816.696/000í-S4

Alteração de Gontrato Social

:*Il\rP^,P11u^c.l{:R.Dl§tlv^, brasiteiro, casado sob o resime de comunhãoanterior à Lei nl 10.406, j-".10_9r janeiro o" jôoz,-ilpÃãriã,'ffi;fi;t'yHê";";Ã
inscrito no cPFAaF sou no r.l8.?toiõôIiõ ie'sioenrà e obmiciiiario-ãm ponta Grossa, esradoRua Jacinto Loaa, no 6s, Mta Esrreta, CÉi- a+oso- 12o; e ÉÉRúr.11'ào"ÊXniit"iÉh"ift,lffi5ffi
[H]i?'hlt:)[3;HI,"lll1lt::lpyoll.'n*, ""õãi";'r"i'áoo, da cr/RG no zR 3.804.2e6_il/sc,

CAPÍTULO I : DA ALTERAçÃO CONTRATUAL

cúusulÁ PRIMEIRA 'Tendo em vista o desenquadramento da sociedadê como empresa de pequeno
Pe{e'a expressão'EPP" é retirada do nome empresariat qu" p"is" a ser,,poNTAmro rÃint|ÀCgrj.itóÃLTDA'", Íicando, conseqüentemente, sem eÍeito a cláusula décima oitava do contrato Sociat.

cúusuLA SEGUNDA 'A sede da sociedade que era em Porrta Grossa, estado do paraná, na Rua Dr.Paula Xavier' no 246 (fundos), oficinas, cEP 84040-010, passa 
" .", n" Rua Franco Grilo, 374 (Íundoe),Colônia Dona Luíza, CEp giO4S-320, ponta Grossa, 

"staOo 
io paraná.

CLÁUSUI-A SEGUNDA - A sociedade tom por objeto
ploqutos e equipamentos de consumo médico
oftalmológicos, inàteriais de higiene, f irÉera,

cúusulA TERCEIRA ' A cláusula nona do contrato social Íica alterada, passando a vigorar com âseguinte redação:

t}!i + Í| 1 "cLÁusuLA NONA - t,.et designados como adminisrradores, dispensados de prestação de

lÊ;§il AiÉiã;iffi.1'*ttti'3i,,:11,'.Íi,T,,33,8:'*.:j:ll*:Í,"'**t:Í:!i,il"i,UH

I 
É E i I I iili ;{lTü{ifü""d;,* :ixiüãtfl! :!i,:Í;i:;:T$:-#::"irtÉ:í:i:**,:"$",§ffii r:
I tíí1 3i3:à"",i§:"r,",131§à::,$*:il,":J3::F":H".3$"o."ff,l:l;,,"31i,::"jo*lt,l#J,.?3"1;

t "1,;:? i 
*" separado, na forma,iã r"õÉtE ãm-r-,ngl.

t ,.: a* L I PaÉgrafo únlco - Os administradores declaram nâo estar impedidos de exercer a administragão

i ã ; L I it"rlii!':1i:ii:i? i,t""?:H'",Tti:fi:iffi:lL"#:i,f'r**sj{i:it"i.xl',il"S #jI X É 
. I crime falimentar,. de prevaricação, peita ou subomo, concussão, peculato; ou contra a eclnomia

I H t e 1 ã:H:ii;'"3if1ffi,""1 âf#,§::ffi#lg;,:i*"S,-ffi""á. ;;;",t,;;iii,írt" a"

h

D{]r' :':'"'r'trr'*=

-.í'.iu"- Â#i

6%r;

italar, ortopédicos, c

perfuryaria e produtost' eetTafiE'l: 
ff'o'outos '

,aurrNrrcnÇÃo
Â preente côph repo$óI!,:o é idênticd

lselo DE AUTENTIcIDADE Foll
lnrxnoo NA úLTIMA FoLHA I

I n^r"?E*ÉNro 
ENTREoUE 

I
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2O TABELI()NATO
Ituo XV de Novombro nc 300
tuoe/t(u 32&8058 / 3 n3-8322 I 3225
CEP B40lü02t - PorrtoÂrosso

em 01 de

CúUSULA
(quatrocentos
nominalde Rg

D FARMACÊUilCA LTDA.

J MF no 02.8iG.696/O0Oí-54

Alteração de Contrato Social
lF4 : O prazo de duração da sociedade é indeterminado, tendode 1998.

'ARTA 
' o capitar socjar, inteiramente subscrito e integratizado, é de ng}lftfficinqüenta mil reais). dividido e11go.9ô-o 1qútrocentas e cinqüenta mir) quotas, com vator,ü) (urnrear) cada riJna, assim.disrritüú;" àG sócios qrúislãJ, -"'-

AS CAPITAL PERCENTUAL

ser designados outros administradores em áio separaoo,

PaÉgrafo únlco - Os administra(ores declararn não

dela, a pêna que
criminal, ou por se

'do' "nocuúcruro 
ENTREGUE

c[ÁusuLA QUINTA 'A sociedadg poderá, quando servir aos seus interesses, abrir filiais, agências ouescritôrios, destacando ou nâo para ãitãr ,ma parte do capitarsociarda matriz.

cláusuLA sExrA'j-1"..qq":apilidade,de cada sócio é restrita ao vator de sua quota, mas todos
tr33jjfr:lr:t'j?[e!.""".peta inte{ratizaçã;do ãpit"r-;;"'í, nál-t"-o" do arr. r.0s2 daLei no 10.406, de

CúUSULA SÉTIMA - As detiberaçQes sociais serão tomadas:I - pelos votos conespóddentes, no. mÍnimo, à-trg. quartos do capital social, nos casos demodificação do contrato soclate àa eprôváêô oe inórpórãgio, d"-i;ão e de dissotução da sociedade, ou a
ffiããf" 

do estado de liquidação 1ait. t .07ó, r, crc artl i .óii: v ; üi, o" r-"i n; 1 o.+õ', aãi 0 de janeiro de
ll - pelos votos conespondpntes, no mJnimo, a ggis t9rços d-o .ggRital social, no caso de ctestituiçãode sócio nomeado administraddr no ponirãto (art. r .Oos, s r ", àã 'iei 

Ào.í 0.106, de 1 0 de janeiro de 2OOZI;ll! - pelos votos conespondentes ã Àaiq oã mâiaoe ãã 
"ãàii"r 

social, no. 
""ióó 

áãdesignação dosa-dministradores, quando 
.feitra.'em àto-iãpãra.ao, _de destituição dos administradores, o modo de suaremuneração e para o pedido de concordad 1art. 1.070, ll, clc ail t.ozr, il, il|. lv e Vlll, da Leino 10.406, de10 de janeiro de 2002)j

lV - pela maioria de votos do-s-presentes, nos demais casos previstos na lei ou no contrato, se estenão exigir maioria mais etevada (art. ro7-6,11t, a" il"iáó iõ:;06, ãã-õor;"neiro de 2w2».
CúUSULA oITAVA 'As.deliberagões dos sócios serão tomadas exclusivamentê em reunião. A reuniãoseÉ convocada pelos administradoies noíc"sos previstos em lei ou no contrato. A reunião também poderáser convocada por sócio, quando os administÍaoores retaiaãr"ã ã conrocação, por mais de 60 (sessenta)dias' nos casos previsto-s ery tei ou nocon-t'ratà, ou po, titutares oe máis de um quinto do capital, quando nãoatendido, no prazo de oito-dias, pedklo oà coÀvocaiao fundament"o'ó, *m indicaçâo das matérias tratadas.os sócios serâo convocados paia á iãuniao àtrave! oe !ói!"páÀãén"ia, devidamente protocotada, na quatserá dada ciência do tocal,.bata,.irú ó oúe, oo ou. Â-áJnroãçao deveÉ mediar, entre a data dacientificação do sócio.e a. d.1 teàtiaçao Jà reuniao, ó pr*õ ,irrnimo oe 8 (oito) dias, para a primeiraconvocação, e de 5 (cinco).dias, p:la.a segunoa convodçao, pãrmmaas as @nvocaç6es pa'6 amesmadata' com intervalo de horário oi-so Grintai minutos. e niunnã-in.t"t"-"e com a presençar em primeiraconvocação, de titulares de no mÍnimo. ües qirartos qo capiúi soà"i, 

", ", 
segunda, com quatquer número.A reunião toma-se dispensável quapdo ioaãr o" sóci.9s decidirem, por escrito, sobre a matéria que seriaotjeto-deta' É obrigatória-; t""iEdõ à;;;" reuniâo ordinária anuar, nos guatro meses seguinres ao

fgs:-l" ^"1"jP]:,:^"::11! 
pf. o cl'qetivo dá, r - 6;ãi; ;;i; ãos adminisrradores e detiberar sobre o

h

inventário, o balanço patrimoniat 
" ô ãã reJútaoo economi"q l-Ê ããiiõili'ããlltÍiilil""oãr::]T,ffitrã;

CaSO; lll - tfatraf de OUalouer oulm a"*r,rrt^ anncra^to Aa aoÁ^^ r'^ j!^ a.r ô^qa§o; [r - raEr oe qualquer outro assunto constante da ordem do dia] Áta ú it inial ài"-r 
"iiã'ãã ãàtigflT*ijffi,:"'3lf:,,:.:*::f"t":*r"ririi$;$"rr" à-ôntas devem ser postos, por escrno, eprova do respecrivo recebimenrô, à dispoiiçaó ool ió"rõs c* ,Ít;.;;r;;;'; ;;;ffiü"drã:' :""")'' .a\-/

[geXm ;l'::,T-H,s:?d:: .Trno adgflflfqor1>:rgjspersados de presração o" áá, "]IIS!9ÍF! DA srLvA e FERNAND. pÁirúóiaÉi-õí§tüA iüi,iõR-;;,\EA Yã g'LY/'{

!*:^*tlrl^"^,,lgiyllr"!l:11"..o ui5 Ji il;" empresariate a rêprêsenração ativa e

#+r#.+ron+,".t"$-}iit*:*E;[{íl,}1.',,1-ilí** iü,,.#ft1,i;ffiiffi ;

SELO DE AUTENTICIDADE FOI

ÃFnAoo NA uLrrM4-IglIâ ru-Hk
0súnAl-otà'ido 
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lfllp{q,cOpnrííosrorico ó rdàrrrcc
oo originoi por mf ir cõniê,,ãã

AIUIED FARMACÊUNCE LTDA.

J MF no 02.8i6.6961000í-S4

inta Alteração de Contrato Social
prevaricação,
propriedade,
relag6es de

cr-Áusule
labore, que
escrituração

Após a atribuição desse quinhão, Íiôará facuftado aosratecidooingressonoiuadrogoããr,p"ruiüãà;õ.-;#;iJr;"1;;it'tr;#U1:
PgPj::ryI"j-q11Tl" adquirida por esses mesmos suoessores, que terão direito a voto.
:gI:":: 1o: _r_1*-.:or"s.. na socieàade, por rdaád; prdã-õi il deti beração dosmais da metado do capital social, seus'haveres serão
décima quinta do Cóntrato Súat. Sã- nentrum
eventualmente, a sociedade a ficar apenas com um
nela fazer admitir novo(s) memUro(sÍ sotrçaã também

ou subomo, @ncussão, .peculato; ou contra a economia popular,
o sistema financeiro nacibnar, contra normÀ de defesa dã 

-&il;
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ItA - É resguardado ao(s) administrador(es) o direito de retirada mensal a tÍtulo de pro-fixadd em oomum acordà petos sociós áiiáuniaoàÀu"r, ;;"gi"tiàoo como despesa na

9qy9u1Á DÉClilA PRIMEIRA - O exercício sociat coincidirá com o ano civit, devendo, a 31 de dezembrode cada ano. sêr tevantado o- lnventariô, ã--uatanço patrimonia! e o balanço de resultado econômico dasociedade com observância das qiiqiçõã" relajs -oJ 
iããiiiúoi,s serão divididos proporcionalmenre àparticipação de cada sócio. no cariitat. óiiã-cios-detentorei a" ,ãtà" conespondente', no mtnimo, a dois

!""§os"3:"Tjital 
social poderâo oâtiueraisóure a distribúiçao ao"-rü"ros ou a sua manutenção em reserva

cláusulA DÉclMA s-E^G--u-!DA'o sôcio que desejar retirar-se da sociedade, deverá oferecer suas guotas 
.à aquisição pela prÓpria.empresa ou pelos outros soãàs, áãâú"tãcarta com recibo de entrega na cópia ouatravés do registro de tltulos e oocirmànG, com ryai9 ae eo-lnoventa) dias, indicando o prego ê ascondi@es da ofeÍta. DarÍr gue os mesmos se mariifestem sobre a aquisição. Recusada a proposta ouvencido este prazo pâra o exerclcio do direito de pr;fe;dõ-""r ,""porta, só então ficará o sócioautorizado a transferii suas quotas a terceiroq porém, mant"naããs àndições acima ofertiadas, ou pedir sua ,retirada ou afiastamento'.deüendo, n"itã ürúnio c9so, q apuração de seus haveres ser realizada e paga naforma prevista na ctáusula decr.mã qutrita áôbontáióÉot;ãi. G-üs de um sócio manifestar íntêresse na

Lt;iiii::#?s 
quotas, serão elas aismuuioas entre os interessadós na proporçâo em que participem nà

cúusuLA DÉCIMA TERCEIRA - A sociedade só se dissotverá por deliberação de sócios detenrores de ]três quartos do capitalsocialou no" 
""soJfr"vistos 

em tei. óiisáüàa a sociedad", o" 
"ó6ãr";ü;;lr" i]'forma da ctáusula sétima do Contrato§óãúf r, rquioante, piáãoávendo_the a forma de reatização do ativo

:*""HX'j:"o 
do passivo para final partirrá oo aóã;ô rô.iúã, ããôroporçao oas qúoiãslue pôssutam na

cúusulA DÉcliiA QUARTA'o sócio minoritário que não mais desejar permanecer na sociedade ou
lts.cordal de qualquer deliberação tomada pela maiorià, nao óáãiá argüir a sua dissolução, cabendo.theoptar entre perÍnanecer na sociedade ou e'iercer o seu direito oe retirãdà, ;áúdiã-ã ã'puraçao de seushaveres, que seráo levantados na tormJãa óiàusúra aácimã õü]rtã oà contrato sociat.

cLÁusuLA DÉclMA QUINTA ' Não obstante ajustada por prazo indeterminado, a sociedade não sedissolveÉ nem entrará, consgqüentemente, em tqíioaçaó bór ietirãoa ou incapacidade civit supervenientede qualquer dos sócios. Verifiéando-se qúàqrer àessés eirentoj ã hmbém na hipótese de exctusão por
iustg po$vo, q.ue é exprêssamente aomitida'e podeÉ ser deiibeáaa por sócios detentores de mais dametade do capital social, operando-se por simples alteraçao conúãti,ar, às haveres oo socio gue se retirar,for declarado interdito ou que oa socieoaàà ventra a- sã1 eiàrioo, serão conespondentes à parceta dopatrimônio llquido, conespôndente a partiãipação do sócio no êpital social segundo batanço sociatespecialmente levantado com base na'situaiãó pammoniat oa soáeoaoe, à data da resoluçáo, e serãopagos em 12 parcelas mensais e s.ucessivas, üencendo-se 

" 
priÀ"iiã após 120 (cento e vinte) dias contadosda Íormalização da retirad3 em alteração à'o contrato sociai. o valor seÉ atualizado pelo rendimento dacademeta de poupança, entre a data dá forilrizaÉJ ãaiãiirao" 

" 
Jàr"wo pagamento.

detentores

â'J,.àts8,m-1['u§'[EàG

0 I t{ol/. 20í3

aureNricRÇÃo
A pÍeÍente cóoio íepíogúfco é idên
oo ongrnotSçÍ mimJqpÍerija. Dou

sócios.
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PONTAMED FARMACÊUNCA LTDA.

çvt C-r

ICNPJ MF no 02.8i6.6961000í-54

Quinta Alteração de Contrato Social
cúusula oÉctml sÉnua - os sócios dectaram não estar impedidos de participarinconendo em nenhuma proibiçaolãgil'-- -

cúUsUl.ADÉc!MAotTÂYA-ConformeoaÍt.1.o53,parágrafoúnico,.daLeino1o'406,o}M
de 2@4 sobre os casos'nao tegúÉJd'nJste- contratôIãeürâ. ;;, apricadas disposições consrantes nocapltulo quê trata da sociêdad"-[riãoã nãiere1ãô aipffi;,-;"-àmissao deste, tam6ém prevarecem asdisposis6es da Lei no 6.404, à416 Jü;àãdro de Í976.

E' por assim terem i'st9.e contralado, tavram, datam e assinam o presente instrumento, juntamente comduas testemunhas' ém +-1quãirôil6? ü;t teor e forma, obrigando-se Íiermente por si, seus herdeiros esucessores legais a cumpri-lo eni todos osiãu" termos.

'/ wi
L-rn
\v
\

/4n

Ponta Grossa, pR, 05 de Íevereiro de 2007.

0

FERNANDO PÃRUCKER DA SILVA JUNTOR

ãT-A'ffilll.:::,,,.
nuo- xv dg^.§-9Y^""1,1 iYi,,-, r,i i

RENATO

" TABEI'l(}t'ra|rO
XV dê tlo\ernbro, 3OO

3238(|58/ 3?23.832? / 322$1813
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EARAODECOTEGIPE. RS

OUTORGANTE:

OUTORGADO:

PODERE§:

L
PRo ÇURAÇ/í o

terceirizados pelo Sr. Joçimar Revers

Barâo de Cotegi

§:x;ffi

DIMÂ§TER COMERCIO DE PRODUTOS
HO§PITALARE§ LTDA, estabelecida na Rodovia BR
480, no 180, nesta cidade de Barão de Cotegipe * RS,

inscrita no CNPJ sob no 02.520.829/0001-40, neste ato

representada por seu sócio-gerente §r. GLEISON
SACHET, brasileiro, casado, maior, portador da RG n.o.

8051134719, SSPIRS, e do C.P.F. n.o. 650.526920-72.-.'

JOCIMAR REVERS, brasileiro, solteiro, maior, portador

da RG n." 1088774821 SSP/RS, e do CPF no 015.307.050-
10, residente na Rua David Marca - 590 Centro Barão de

Cotegipe - RS.-.-.-.-

Pelo presente instrumento particular de prccuração, o

outorgante nomeia e constitui o outorgado seu bastante
procurador, conferindo-lhe poderes específicos, para

assinar e participar de licitações, modalidade Carta

Convite, Tomada de Preços, Concorrência Publica,

Pregões, em todos os órgãos Públicos e entidades
particulares, podendo para isso assinar contratos, juntar
documentos, solicitar informações, renunciar prazo

recursal, participar de seus atos, dar lartces verbais,

;ffi;; íã..-,í,. substabelecer, sob responsabilid;; 1
do outorgado a terceiros, scm que a DIMASTER assuma t
qualquer responsabilidade indenizatória sobre osr

'tà
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'la soDre os^

Valida aé 3AlWZA|6.

§odovia 8R 480, ne 180 - Fane/Fax: (§4) 3§23-2604

*-mail: dimaster@dimaster.com.br - www"dimastencam.br
cEp ss.74o-oao - sanÃo ü§ cbTE§tP§ -

CNPJ: 02.520.829fi001'./t0 - 
'lr§CF. 

EST: 170/00441
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REPÚBLICA FEDERATTVA DO BRASTL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CtVtL DE NASCTMENTO E ÓB|TOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
TNTERDIçÔES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTTDÃO DE AUTENTTCAçÃO DtGlrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓUitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firinas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7o - inc. V, que o(s) docuÍnento(s) em anexo é reprodução
fieldo originalque me foi apresentado e neste ato confirÍno sua autenticidade através do CÓdigo

de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este docuriento foi emitido em 2911212015 às 09:08:18 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94m57f2d69fe6bcO5b5971 04aead2ddea581 d3ebd36c1d97389321 5e01d64dbc86220243896
6d6b3db0a65e1 95cb514í 8279b6fa8d96847a60a9a6fa95890fc75dc571a2b659e22d29

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para Dimaster CÔmercio de
Produtos Hospitalares Ltda e eÍtitido através do site do Cartório Azevêdo Elastos, de acordo com
a Legislação Federal eill vigor Art 10. e 10o. § 1o. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validade até:.29112/2016 às 08:50:59 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 467648

Código de Controle da Autenticação:

237 1 291 21 5084833003 5-í

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momehto
através do site: http ://www.azevedobastos.not. br
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REPÚBLICA FEDERATTVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRD AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓB|TOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
|NTERD|çÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos. not.br
E-mail : cartorio@azevedobastos. not. br

CERTTDÃO DE AUTENTTCAçÃO DIG|TAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Ôbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçÕes e Tutelas com atribuifro de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - aÍ|.70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 2210312016 às 15:13:04 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005bíd734fd94f057t2d69fe6bc05bc6852bb5cddí2a98af14e8790b5ce6af87a8833e763ba9acbg€'l 3dcfSd
07f'lc0a65e1 95cb5í4í 8279b6fa8d96847a607a2b00M35a2b2067315f8e7648868É7

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para Dimaster Comercio de
Produtos Hospitalares Ltda e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com
a Legislação Federal em vigor Art 10. e I 0o. § 10. da MP 22OO|O1 .

Esta certidão tem a sua validade até:2210312Oí7 às 14:55:02 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 506116

Código de Gontrole da Autenticação:

237 1 22031 61 058 320 390-í

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br
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DIMASTER 6OM- qE PROD, HOSP.LTDÀ

RODOVTA EB ut{io, 1AO

cep 90.740-000

BÀRAOOECOTEG'PE. RS

Município de Cândido de Abreu- PR
Ref. Pregão Presencial n'02012016

HABILITAÇAO

A Empresa Dimaster Com de Prod. Hosp. Ltda., devidamente inscrita no CNPJ sob o
no 02.520.829/0001-40, sediada na Rodovia BR 480 no 180, na cidade de Barão de Cotegipe
- RS. DECLARA sob as penas da !ei, que:

NostermosdoincisoVll,artigo40da Lei Federal 10.520, de17 dejulhode2002,que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão em epígrafe.

Não foi declarada inidônea e não existe nenhum fato impeditivo de sua participação
neste certame. Ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Recebeu copia do edital e seus anexos e tomou conhecimento de todas as informações
e das condiçÕes para o cumprimento do mesmo.

Em cumprimento ao inciso V do artigo 27 da lei 8.666, de 21 de julho de 1993,
acrescida pela lei 9.853, de 27 de outubro de 1999, declara que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos. Ressalva; emprega menor, a partir de 14(quatorze) anos na condição de aprendiz.

No que se refere a habilitação jurídica, qualificação técnica e econômica financeira, e
que se encontra em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a
seguridade social (FGTS e INSS) e débitos trabalhista.

Sob as penas do Art. 299 do Código Penal Brasileiro, declara que terá disponibilidade,
caso venha vencer o certame, de efetuar a entrega dos produtos que for vencedora no prazo,
local, quantidades e condições estabelecidas no presente edital.

Os objetos atendem todas as especificações do edital.
Assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos

apresentados. Encontram-se dentro do envelope de habilitação documentos atualizados na
forma vigente da lei.

Bám como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do pfeço oferecido os
quais atendem plenamente o edital I i

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. V
O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Barão de Cotegipe,

PF: 448.443.280-34

DECLARAÇAO DE ATENDIMENTO AOS REQUTSITOS DE

iP
/§',

\\
Rodovia BR 480, ne 180 - Fone/Fax: (54) 3523-2600

e-mail: dimaster@dimaster.com.br - www.dimaster.com.br
cEp99.740-000 -- eeaÃoDEcorEctpE - Rs
CNPJ: 02.520.829/0@140 - INSCR. EST: 170/0004112
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SERVENTTA NOTARIAL E DE REGISTRo DE BAnÂO DE COT##q',:i
tr::- rsraDôDoHtôônÀNoEDOSUL

I rR Â sL aDO I RÊPúBLIcAFEoEnaru^DoERABIL

pscRrTuRA PUBLICÀ DE PROCURAÇÀQ quc
I

Íiiz DIMASTER *

COIvIERCIO DE PnODUTOS IIOSPITALARES LTDA a SIIEMA TIISSI

pRllNELO, na declarada tbnna abaixo: SAIBAM quantos esle público

I

instrumeuto de procuraçãrr, virem qgô aos quatoÍze (14) rtias do mês de MAIO

I

il,' rnu rio rlois nril e treze (2013), nesta Ci<iade e Município de llARÃ0 DH
I

i

[:Ot'fCU'U, Comarca de Erechim, Estado do Rio (irande do Sul, neste

i

llabelionato cie Notas compârçceu como OIJfOR(iANl'l]: A HMPIIFISA
L ".] ."i'r .,,i11 1 .j

DTMASTLR - COMERCIO DH'PRODU'IOS HOSPII'ALARES LTDA. com

§ede ri Rociovia BR 480, no180, Centro, nesrà Cidade dc llarão de Cotcgipc-RS,

inscrita no CNPJ yrb nn02.520.829/0001-40,'.com contrâto sociai devidaÍncntc
I

regismado na Junta Comercial do §stario do Rio Granile do Sul sob Nll{L 43. 2

b:.;+S.g0O, e, seguncla alteração e consolidação da sociedade taÍnbém rcgistrada

ira rrresnra jurta sob n'3780540, em l6.04.20l3,.neste ato representada por seus
I

1

pócios proprietrírios Senhor OD.AIR JOSE BALESTRIN. brasileiro, casado com
I

peparação total de bens, do eornérçiq, portâclor da car:tcira de identidade

tr{G.n"l2R-2,237.,502-SSPISC e CPF.no8l1.773.489-34. rçsidente e domiciliadir
I

I Iiuu Vasco da Gama. n'33, Apto.O2, centro. nesta Cidade cle lJarão clc
I

§otegipe,RS e o Senlior Gl,llISON §ACHET, brasileiro, casado com separaçílo

iotal de bens, do conrcrcio, porta<lor cia r:iuteira, cle iilcntirJa<Jc

[(i.n"110511347]9.S§P/RS e CPIr.n"650.526.920-72, rcsidente e domiciliaclo à

i

[{ua Vzr-rco da Czuna, 1u33, Apto.0l, ccntro, nesta Cidaçle dc &arão de

botegipe,RS, ; ldentiiicados corno os próprios ppr mim, Marisa fulaleski Dariva,

ifabeliã de Notas Substitula, pelos documentos epresentados, dc cuja identidade

o capacidade para o ato, dou Íé. E, pela Outclrganle, por seus reprcssntantes

fegais, nre foi dito que nomei'am e constituem sua bastante procuraclcra
I'
I

FiUEIVIA 
'l t.lSSl BRLINELO, brasileira, qasada, superuisora de licitações,

i

porradola da carteira cle icientidade RG.n"l038ó90028, expedida pela SSP/ltS e

I

§"ll- *a9 :11L1-s,!!J'- resi{99i1 i a9ryigill*9e l l1,r -lrgsl -Ptf 
u"\: la t

DARCI LUIZ
Tabeliâo de
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Çentro. nesta cidade de Barão de Çotegipe,RS; A quenr conferem poderes

amplos e gerais, para assinar e participar de licitações, modalidade Carta

CorTvite, Tomada de Preços, Concorrência Pública, Pregões, em todos os órgãos

l'úblicos e entidades parliculares; podendo paÍa tanto dita procuradora assinar e

requcrer o que preciso fbr para o tim especial citado, assinar contratos. juntar

documentos. solicitar informaçõcs, renunciar prazo recursal, participar de seus

atos. dar lances verbais, credenciar representantes, enfim praticar todo c

qualquer ato que rnesmo nâo mencionado ou nominado neste instnrmento mas

que pela sua naturez.a acha-se intcrvinculado aos poderes expressamente

conferidos para o mais amplo e completo desempenho do presente rnandato. I)e

como assim disseram e outorgaríun. petliram e lhes lavrei este instrumento. o

qual, depois de feito e lhes sendo lido, acharam conÍbrme, aceitaranl, ratificam,

e assinam comigo Marisa Maleski Dariva. Tabeliã dc Notas Substituta, que a

digitei, subscrevo, dou té conferi e assino ernpúblico e raso.-

BaÉo de

I t-
',1-(\,u-

Cotegipe.RS, .l:[ dc maio de 2.013

Sclo DrsitÀl n'0189.00. lll00ü12.036-19

aü,ü&r'
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SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLTDAÇÃO DA SOCTEDADE

srER-c ÁRES LTDA
cNPJ No 02.520.829/0001 -40

NIRE 43.20:3,749.966

Os infra-assinados:
ODAIR JOSÉ BÁLESfRrV, brasileiro, casiado com separação total de bens, do çomêrcio.

natural de Pinhalzinho (SC), nascido em 20.02.1974, residente e domiciliado na Rua Vasco da
Gama, no 33, Apto. 02, Bairro Centro, nesta cidade de Barão de Cotegipe - RS, CEP 99740-000,
portador da Carteira de ldentidade no 12R-2.237.502, expedida pela SSP-SC e CPF no
81 1.773.489-34; e

GLEí§O,\, §ÁCHEI, brasileiro, casado com separâção total de bens, do comércio, natural
de Barão de Cotegipe (RS), nascido em 29.11.1973, residente e domiciliado na Rua Vasco da
Gama, no 33, Apto. 01, Bairro Centro, nesta cidade de Barão de Cotegipe - RS, CEP 99740-OOO,
portador da Carteira de ldentidade no 8051 134719 expedida pela SSP-RS, e CPF nô 650.526.920-
72.

Unicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob a denominaçâo social de
"DIMA§TER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA", estabelecida na Rtra
Vasco da Gama, no 33, Bairro Centro, nesta cidade de Barão de Cotegipe - RS, CEP 99740-000,
com seus atos constitutivos arquivados na MM. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
sob no 43.203.749.966, em sessáo de 22.04.1998 e última alteração contratual arquivada na
mesmâ Junta Comercial sob no 3025866, em sessão de 04/0912008, inscrita do CNPJ/MF
no02.520.829/0001-40 resolvem por esta e na melhor forma de direito, alterar e consolidar seus
atos constitutivos de acordo com as seguintes cláusulas:

DA SEDE SOCIAL
PRIMEIRA: A sede social da êmpresa passa para Rodovia BR 480, no 180, Bairro: Centro, nesta
cidade de Barão de Cotegipe (RS), CEP 99700-000.

DO CAPITAL §OCIAL
S§âUIVDÂ: O capital social que era de R$ 1.000.000,00 (hum milháo de reais) já integralizados, é
elevado neste ato para R$3.000.000,00 (três milhões de reais), dividido em 30.000 (trinta mit)
quotas, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, mediante a integralizaçáo, neste ato de
RS2.000.000,00 (dois milhôes de reais), através da RE§ERVA DE LUCROS, pelos socios, na
proporçâo da quota capital de cada um e fica assim distribuído entre os sócios:

a) o sócio OANR JOSÉ BÁtESfR rV, que possui R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais'i
eleva sua participação para R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) divididos enr
15.000 (quinze mil) quotas no valor de R$ í 00,00 (cem reais) cada uma.

b) o socio Gt§rSOÍV SACHET, que possui R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) eleva su;i
participaçâo para R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhenlos mil reais) divididos em 15.000

uinze no valor de R$ 100,00 cem re

Sócio No de Quotas _V,q"l_q-L:E$_,_ _t

ODAIR JOSÉ BALESTRIN 15.000 0.000,00 i

GLEISON SACHET

PR

_ 15,000 Iioaltq.Loh,50,00 b
OA ADMINISTRACÃO
TERCEIRA: A administração da sociedade será ,:xercida por ambos os socios, em
isoladamente.
§ 1o - Os administradores têm os poderes gerais
administração da sociedade.
§ 2o - Os administradores receberão um "pro-labore" mensal, fixado de co
socios, no inÍcio de cada exercício social, respeitardo as nonnais fiscars vigentes 0s seus limites

§ 3" - É vedado aos administradores fazerem uso cia firma na prestação de gar ra, fiança, aval ou
qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social

para praticar todos 
"" f#i
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§ 4o - Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros
prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.

po ExERcícro soclAL
QUARTA: Ao término de cada exercÍcio, em dia 31 de dezembro. os administradores prestarão
contas justificadas de sua administraçâo, procedendo à elaboraçâo do inventário, do balanÇo
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros, que poderão ser
antecipados em qualquer período do exercício ou perdas apuradas, tudo na proporção de suas
quotas na sociedade.

QUINTA'. Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou
por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente. o acesso a

cargos públicos, ou por crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato
ou contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fe pública ou de propriedade.

Os sócios de comum acordo resolvem consolidar seu contrato e posteriores
alterações conforme cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO

CAPíTULO I - Da denominação. obieto. sede e prazo de duracão

PRIMEIRA: A sociedade gira sob.a denominação social de:
..DIMASTER. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.''

SEGUNDA: Os objetos da sociedade são:
- Comércio Atacadista de Produtos Hospitalares;
- Comércio Atacadista de Produtos Fermac&rticoa;
- Comércio Atacadista de Produtos Odontológicos;
- RepresentaçãoComercial.

TERCEIRA: A sociedade tem sua sede na Cidade de Barão de CotegipelRS, na Rodovia BR 480,
no 180. Bairro: Centro, CEP 9974S000.

QUARTA: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e o início das atividades
foi em 01/05/1998.

CAPíTULO ll - Do Capitale das Quotas

QUINTA: O capital socialé de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) constituído de 30 000 (lrinta
mil) quotas no valor nominalde R$ 100,00 (cem reais) cada uma, já integralizado e está distribuído
entre os sócios da seguinte forma:
a) o sócio ODAIR JOSE BALESTRIN, possuí 15.000 (quinze mil) quotas no valor de R$100,00
(cem reais) cada uma, totalizando sua participaçáo em R$ 1.500.000,00 (hum mil e quinhentos rnrl

reais),
b) o socio GLEISON SACHET, possuí 15.000 (quinze mil) quotas no valor de RS100,00 (cem
reais) cada uma, totalizando sua participação em R$ 1.500.000,00 (hum mil e quinhentos mil
reais).

SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social.

wr
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SÉnfUn: As quotas são indeléveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito
de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizaáa a cessáo dela. a
alteração contratual pertinente.

CAPíTULo !il - Da AdministraÇão

OITAVA: A Administração da sociedade é exercida por ambos os sócios, em conjunto ou
isoladamente.
§ 1o - Os administradores têm os poderes gerais para praticar todos os atos pertinentes à
administração da sociedade.
§ 2o - Os administradores receberão um "pró-labore" mensal, fixado de comum acordo pelos
sÓcios, no início de cada exercício social, respeitando as normais fiscais vigentes e os seus limites.
§ 3"'É vedado aos administradores fazerem'uso da firma na prestação digarantia. fiança, avalou
qualquer outro título de favor, em negocios estranhos ao objeto social.
§ 4o - Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros
prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.

NONA: Nos termos do art. 1.061 da Lei 10406/02, fica permitida a nomeação de administradores
não integrantes do quadro societário, desde que aprovados por dois terços do capital social, se o
capital social estiver totalmente integralizado, ou pela totalidade, se capital social não estiver
integralizado.

gAPlfUlO tV - Oas neun

OÉCttvtR: Todas as decisões pertinentes à sociedade serão tomadas em reunião de sócios,
obedecendo as seguintes formalidades:
§1o) As reuniões serão convocadas por qualquer dos socios, medrante memorando interno, carta
circular, carta registrada com AR, onde deverá constar data, local. hora da realização da reunrão,
bem como a ordem do dia.
§2o) As convocaçôes deverão sempre ocorrer com antecedência de até 05 (cinco) dias da data da
reunião.

§a]) ns deliberações tomadas em reuniâo serão lavradas em ata e registradas em livro proprio. 
^§4') O quorum de instalação e deliberaçâo será o previsto em Lei. A"

§5") A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, soore hl)
matéria, que seria objeto dela. 7
CAPíTULO V * Retirada. Morte ou exclusão de Sócio

DÉCIMA PRIMEIRA: Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade
comunicar aos demais, por escrito com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos socios
remanêscentes o direito de preferência na aquisição das mesmâs.
Paráqrafo Unico: Se nenhum dos sócios usar do direito de preferência, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a
liberdade de transfenr a sua quota a terceiro.

DÉclMA $EGUNDA: o falecimento de quatquer dos quotistas não dissotv era{àJedade, que
poderá continuar com os herdeiros do de cujus, salvo se os sócios remanescentes optarem pela
dissolução da mesma.
§1o Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados
incumbrrá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa
interessados perante a sociedade.
§2o Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão -se da
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DECIMA TERCEIRA: Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos socios, representando'/o
do capital social, entender que um ou mais socios estão pondo em risco a continuidade da

empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa conforme determina o artigo

1085 do NCCB.

§1o a exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para este
fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercicio do direito e
defesa.
§2o será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cula
quota tenha sido liquidada parc o pagamento de credor particular do sÓcio.

DÉCIMA QUARTA: No caso de retirada ou morte de sócio ou drssolução da sociedade, o valor das
quotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se.á com base na situação
patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução. e

seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a

primeira 30 (trinta) dias apos a apuração do valor.

§1o Podem os socios remanescentes suprir o valor da quota.

§2o A retirada ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas

obrrgaçóes sociais anteriores, até dois anos após averbada a resoluçáo da sociedade.

cAPiTULo Vl - Do Exercicio Social

DÉCIMA QUINTA: Ao término de cada exercício. em dia 31 de dezembro, os admtnistradores
prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do

balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sÓcios, os lucros. que

poderão ser antecipados em qualquer periodo do exercício ou perdas apuradas, tudo na proporçãr:
de suas quotas na sociedade.

CAPÍTULO Vtl - DisposiÇôes Finais

DÉCIMA SEXTA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos

Oe exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal.
ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a

cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato,

ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da

concorrência, contra aSs relações de consumo, fé pública, ou a propriedade'

OÉCtfUR SÉflfUA: Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos com observância dos

preceitos do NCCB e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis

DÉCIMA OITAVAT As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca Erechim - RS

rennnciaúó a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que

possa emergir deste documento.

E por estarem, assim, justos e acertados. assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor
e forma, parq que produza eÍeitos legais.
/'I

: t Barâo de Coteoioe-Rs. 15 de abril de 2013.

Protocolo: 1 3109301 2-1' DE 15/04/2ü13
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F'AXINAL HOSPITALAR - EIRELT - lvIE
CPNJ no 21.410.489/0001'40

§EGUNDA ALTERÀÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO -FL 01

BRUNÂ ARÀUJO DE OLMIRA, brasileira, natural de Maringá/?r, solteira, data dE

nascimento 17112t1989, empresáriq residente e domiciliada na Rua Cerejeira no 946,
Jardim Interlagos, em Londriná/Fr, Cep no 86035-450, portadota da Carteira de

Identidade RG no 10;031,273-5 §E§P/Pr, CPF no 080.572,66:9-10" titulat da firma
FAXII{.AL EO§PITALAR - EIRELI - ME, e tem sede na Rua Bensdito Çjrilo'rf :552,

Centro, em FaxinaV?r, Cep no 86840-000, regisbada na Jqnta Comorcial do Faranâ soo' o

no 4160016149-1, por despacho em sessão de llllll20l4, inscrita ito CNPJ no

21.410.489/0001-40, resolve alterar o âto cotrstitutivo mediante as seguintes cláusulas:
Cf,ÁUSul,A PRIMEIRÀ: A titular pessoa fisica BRUNA ARAUJO DE OLIVEIRÀ
não desejando mais ser proprietiíria vende e tansfere suas quotas de tihrlaridade para

VERÀ LUCIA DO VALLE MANSANO, brasileira, uatural de FaxinallPr, casada com
regime de comuúão parcial de bens, data de nascimento 221L21L957, comerciante,
residsnte e domiciliada na Rua Paraíba no 460, Jardim Higienópolis, em LondrinalPr, Cep

nq,86020*090, portadora da CartEira de Identidade RG no 1.661.534 §ESPlPr, CPF no

982.837.07949.
ctÁusul,À §rcux»A: A sócia BRUNA ARAÚJO DE o-LrysrRA dá plena, geral e
irrevogável quitação da cessão de quotas ora efetuadas- declarando ainda que recebe os

valorss em moeda corrente do País, não tendo mais nada a alegar, seja no presente ou no
futuro sob qualquer título.
CLÁU§LLA TERCEIITA: O capital social é no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um rea!) cada unra,

neste ats em moeda corrente do

CLÁUSULA QUARTÁ: A reqponsabilidade do ütular é restrita ao valor de suas quotas,

respondendo ainda pela integralizaçáo do capital social.
CLÁUSULA QUINTA: O objeto social da sociedade será o ramo de CçmÉtsío
Atacad,igq,de lr{odicarnentos eDrogas dç:Usq}Irynsuo, Comérc-io Atacadista de Produtos
Odontológicos, Comérçio Atacadista de Inshumentos e Materiais Para Uso Médico,
Cirurgico, Hospitalar e de Laboratório, Comércio.Atacadista de Produtos de Higiene e

Limpeza e Conservação domiciliar e Aluguel de Eçripamentos Científicos, Médicos e
Hospitalares, Sem Operador.
CLÀUSULA SD(TA: A EIRELI iniciou suas atividades em Aiil de novembro de 2.014 ç

..1

seu frazo de duração é indeterminado.
CLAU§ULÀ SET'IMA: A administração da EIRELI caberá a \rE tU
VALLE MÀNSÀNO, com poderes e atribuigões de adminis

,rIrNTÀ COIIBRCIÀL DO E9TÀDO OO pener,rÁ
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rA)fiNAL EO§PITALAR - EIREr,r - ME
CPNJ ue 21.410.489/0001-40

SEGUNDA À1rrrrr"aÇÃo DE ATo coNsrITUTrvo - FL 0z

nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades eshanhas ao interesse social ou
assumif obrigaçõeg seja em &vor próprio ou de teiceiros, bem comp oneraÍ su alienar
bens imóveis da EIRELI.
PARÁGRÀFO PRIMEIRO: Faculta-se ao adminisbador, nos limites de seus poderes,
eonstituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especiÍicado no instr,umento de
mandato, os atos e operagões que poderâo praticar e a duração do rnandato, que no caso
de mandato judicial, poderá serpor prazo indeterminado.
PARÁGRAFO SEGIII\DO: Poderão ser designados administradores não titular, na
forma prevista do artigo 1.061 dalei 10.406/2002.
cLÁusul,Â OTTAVA: o titular da EIRELI declara sob penasrda lei, que,não participa
ds noxhuma outra empresa dessa modalidade,
CLÁU§ULA NONA: Ao término de cada exercíc.io social, em 31 de dezembro! o
adminishador prestará §.ontas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração
do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo ao
empresário, na proporgão de suas quotqs, os lUcros ou perdas apurados.
CLAUSULA DECIMA: O empresário poderá fixar uma retirar mensal a titulo de "pro
labore", observaado as disp osições regulamentares pertinentes.
CLÁU§ULÀ DÉcIlVrA Prú[EfItÂ: A EIRELi poderá a qualquer tempo, abrir ou
fech.ar filial ou outra dependência mediante deliberação assinada pelo titular.
CLÁUSULA DECIMÂ SEGIJNDA: Falesendo ou interAitaaó o {tular da EIRELI, a
empresa continuará suas atividades com os herdeiros! sucessorss e o incapaz. Não sendo
possível ou inexistindo interesse deste ou do comércio remanescente, ô valor de szus
haveres seni apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da
resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
PARÀGRÂFO UNrCO: O mesmo procedimento sçrá adotado em outros casos em que a
EIRELI se resolva em relação a seu titular.
cl,ÁUst LA DÉCIMÂ TERCEIRA: o adminishador declara, sob as,penas da lei, que
não está impedido dç exercer a a{grffis62ção da emprçsa, Fof lei especial, ou em virtude
de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussâo,
peculato, ou conha a economia popular, conha o sistçma Íinanceiro nacional, contra as
normâs de defesa da concorrênciq oontro as rolagões de corrsumo, fé pública,, ou a
propriedade.
CLÁU§ULA DÉCIMÀ QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de Faxinallpr p3ra o
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste confuatq.
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bens imóveis daEIRELI. t.-,lu &

:'
i
1

i

FAXINAL HO§PITALAR. EIN§LT --ME
CPNJ n" 21.410.489/0001-40

sEcuNDE a.r,rnnnÇÃo rlr ATo coN§TlTurrvo - FL 03

A vista da modificação ora ajustada e em Gonsonância com o que determina o aÍigo 2031

da Lei f 10.4A612002, o titulaÍ pessoa Íisica resolve, por este instrumento, atualizar e

consolidar o ccnhato social, tornando 4ssim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e

condições contidas no contrito pqn-itiJo quq adequando as disposições da referida Lei no

10.406/2002, aplicátveis a este tipo de empre§a, pa§sa a ter a seguinte redação:

YERA LUCIÀ DO Yá.LLE MAN§ANO, brasileira, natural de FaxinaUPr, ca§ada ôom

regirne de comuúão parcial de bens, data de nascirnertto 22,112/1957, comerciante,

residente e domiciliada na Rua Paraíba no 460, Jardim Higienópolis, em Londrinafr, Cep

no 86020-090, portadora da Carteira de Identidade RG n§ 1.661.534 SESP/Pr, CPF no

982.837.07949, titular da Íirma FA)§NAL HOSPITALAR - EIRELI - ME, e tem sede

na Rua Benedito Cirilo no 552, Centro, em FaxinallPr, Cgp no 8§840-000. regi§üada na

Junta Comercial do Paraná sob o no 4160016149.1, por despacho em sessão de

llllll2}l4. primeira alteração do ato constitutivo regisftado sob no 20155473590 por

despacho eú sessão de0910912015, inscrita no CNPJ n"21.410.489/0001-40:
CLÁUSULA PRIMEIRÂ: A empresa gira sob nsme empresarial de FA)üNAL
EOSPITALAR - EIRELI - ME, e tem sede na Rua Benedito Cirilo no 5520 Contro, em

FaxinallPr, Cep no 86840-000.
CLÁUSULA SEGUNDA; O capital social é no valor de Rl$ 100.000,00 (cem mil reais),

dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma,

neste ato em moeda corrente do Paí

U§ULA TERC§IRÀ: A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas

quo{as, respondendo ainda pela integralização do capital sooial.
CLÁUSULA QUARTA: O objeto social da sociedade será o ramq de Comércio
Atacadista de Medicamertos e Drogas de Uso Humano, Comércio Atacadista de Produtos
Odontológicos, Comércio Atacadista de Instrumêntos e Materiais Para Uso Médico,
Cirúrgico, Hospitalar e de Laboratório, Comércio Atacadista de Produtos de Higiene e

Limpeza e Conservação domiciliar e Aluguel de Equipamentos Científicos, Médicos e

Hospitalares, Sem Operador.
CLÁUSULA QUINTA: A EIRELI iniciou suas atividades em 07 de novembro de2.014
e seu prazo de duração é indeterminado.
CLÁUSULA SEXTA: A administração da EIRELI caberá a Sra. YERA LUCIA DO
V'ALLE MÁNSANO, com poderes e aribuições de ailmiüistradora autorizada ao uso do I
nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse soçial ou D
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EAXINAL HO§PITALA§,. EINBLI. ME
CPNJ no 21.410.489/0001-40

§EGUNDÀ ALTEITAÇÃO DE ATO CON§TITUTIVO - F'L 04

fefUiCnnFO PRII\{EIRO: Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes,
eonstituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de
mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso
de mandato judicial, poderá ser por pruzo indeterminado.
PÁ,RÀGRAF'O SEGLINDO: Poderão ser designados administradores não titular, na
fonga prevista do artigo 1.061 da Lei 10.406 DA02.
CLÀU§ULA SETIMA: O titular da EIRELI deolâra sob l,Bnas da lei, que não participa
de neúuma outra empresa dessa modalidade.
CLÁU§ULA OITAVA; Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
admiuishador prestará contas justificadas de sua administraÇão, procedendo a eleboração
do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econôrnico, cabendo ao
empresário, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
CLAUSULA NONA: O empresário poderá fixar uma retirar mensal a titulo dê '(pro
labo§', obsewaqdo as disposições regulamentarss pertinentes.
CLÁU§ULA DÉCIMA: A EIRELI poderá a qoalquer tempq abrir ou fechar filial ou
outra dependência mediante deliberação assinada pelo titular.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: FAIECCNdó OU iNtErditAdO O titUIAr dA EIRELI, A

empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o ineapaz. Não sendo
possível ou inexistindo interesse deste ou do comércio remanescente, o valor de seus
haveres será apurado e liquidado com base na situagão patimonial da ernpres4 à dala da
resolugão, verifi c4da em balanço especialmente levantado.
PARÁGRAFO ÚlfCO: O môsmo procedimento será adotado em ouhos casos em que a
EIRELI se resolva em relação a seu titular.
cLÁU§uLA DÉCIMA §Bcur»a; O adminishador declara, sob as penas da lei, que
não esLá impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude
de condenação criminal" ou por se encontrar sob efeitos dela, a pem que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou poÍ crime falimentar, de prevaricação,
peitaou suborno, concussâo,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeito nacional, contra as
nonnas de defesa da ooncorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade.
CLÁU§ULA DÉCrMA TERCETRÀ: Fica eleito o foio da Comarca de Fa,xinaupr para
o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantos deste sontrâto.
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de Arquivamento do I Data de lnício
Ato Constltutivo I de Atlvldade

11t11t2014 | o7t11t2o14

Capital: R$

(CEM MIL REAIS)

Prazo de Duração

lndeterminado

lnlclo do Tórmino do
UCESCIS Mandato

2,2n18016 XXXXXXXXXX

Adminislrador
Nome/CPF

BRUNA ARAUJO DE
080.572.669-10

Término do Mandato

xxxxxxxxxx

Último Arquivamento

Dala| 26nA2O16

Ato: ALTERAÇÃO

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARTAL)

CURITIBA - PR, 29 dE marco de 2016

ParaveriÍicâraautenücidadeecessewww.juntâcomeÍsial.pr.gov.br A
e informe o número 162056222 na Consulta d6 Autenücidads 4à
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓR|o AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRTVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERD|çÔES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 324-5484

http://www.azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos. not. br

CERTIDÃO DE AUTENTTCAçÃO DtctTAL

O Bel. VálberAzevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficialdo Primeiro Registro Civilde Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçôes e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fi.el do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do-Códigb
de Controle e Autenticaçáo abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foiemitido em0710412016 às 10:30:30 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94rc572d69fe6bc05bfcd6f87a2f4869eb6bcbbd8e0dB55í8e50ac6097e029b9b962Íc11dd2e
65984d0cbfía1aa17267ildÍ15a81ead214f78f20ú09259531ffí7cbdfe41fe2ee6b

A chave digitalacima, garante que este documento foigerado para FMINAL HOSPITALAR -
EIRELI - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação
Federal em vigorArt 10. e 10o. § 10. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validade alé:07104120í7 àe 08:í8:0í (Dia/MêsíAno) 
..

Código de Controle da Certidão: 513536 
A //

Código de Controle da Autenticação: , V i 
^5576060416150480781-1 i M/

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pg6çaÉ a qu/quer momento
atravésdosite:http:/Âmruur.azevedobastos.úot.W I
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Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo pnesENCtAL No. 2Ol2016.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos
para a Farmácia Básica e Hospital Municipal, em atendimento a Secretaria
Municipa! de Saúde.

J4o
J-

DEcLARAçÃo DE ENQUADRAMENTo coMo MtcRoEMpRESA

A Empresa F | - ME, pessoa j
21.410.489/0001-40, i

sede na lTo clRtLo, 552 -
FAX! declara, sob as pena§ da Lei, que a mesma está
sob o legal de microempresa ou empresa de pequeno por

I e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo
da Lei Complementar 12312006, de 14 de dezembro de

direito
ual

de 2016.

PROCURADORA
cPF N" 101.336.799-50

RG N' 13373920-3 SSP/PR

T1.410,489/ooo1-401
FAXINAL HOSPITALAR 

- EIRELI

??f,f-'J!B['%?§lb9a33 J

h

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

axinal, 25 de

ALAR EIRELI - ME
BARBARA NRNÚ.IO DE OLIVEIRA
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Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo pResENclAL No. 2012016.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos
para a Farmácia Básica e Hospital Municipal, em atendimento a Secretaria
Municipal de Saúde.

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao no edital PRE 020t2016,
DEC os requisito§ bilitação
exigidos certame.

Faxina!, 25 de de 2016.

PROCURADORA
cPF N' 101.336.799-50

RG N' 13373920.3 SSP/PR

'Tt,41o.4tq/oool-4T 
h

AR. EIRELI
NHY,íNNI- HOSPITAI

17Hffif§t';J,',t§iiea33,

L
\p
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Faxinate,
Hp,sni,I,n[ar

PROCURAÇAO

OUTORGANTE: FAXINAL HOSPITALAR - EIRELI - ME., pessoa jurídica de

direito privado, neste ato representada pela sua proprietária Sra. VERA LUCIA DO

VALLE MANSANO, portadora da Cédula de ldentidade RG n.' 1.661.534 SSP/PR,

e do CPF n." 982.837.079-49.

OUTORGADO: Sr. Sr. Joaquim Gomes Martinez Junior, portador da

cédula de identidade RG n.o 8.154.763-7 SSP/PR, CPF n.o 036.211.079-40.

PODERES: Pelo Presente instrumento particular de Procuração e pela

melhor forma de direito, o Outorgante constitui e nomeia seu bastante Procurador o

Outorgado, para o fim especial de promover a participação do Outorgante em

Licitações Públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de

propostas; assinar Documentos e Petições, Efetuar Lances, Fazer lmpugnações,

Reclamaçôes, Protestos; Prestar Cauções Levantá-las, receber as importâncias

caucionadas ou depositadas; Transigir, desistir e praticar todos os Atos necessários

ao cumprimento do presente mandato; Construir Procurador "AD JUDICIA" e

substabelecer, com ou sem reserva de poderes.

Válida por 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

t

Faxinal,

#m
EÍt§

=*du

FAXINAL HOSPITALAR - EIRELI . ME

VERA LUCIA DO VALLE MANSANO
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PROPR!ETARIA
I

CPF: 982.837.079-49

RG: í.66í.534 SSP/PR
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I{leuunrtreei 2,?

CNPJ: 73.31 8.693/0001 -39 lnscriçâo Estadual: 90.590. 1 4860
Rua Sete de Setembro ,270 - CEP: 86870-000 - Fone: (43) 3472-7928

Fax: (43) 3/72-7675 e-mail: new.med@hotmail.com - lvaiporâ - PR

ÂÂunicípio de Côndido de Ábreu- Poronó

,Lícitoçõo ÂÂodolidode: PREêÃo PRESENCIÁL No. 2O/2Ot6.
Objeto: Regístro de preços poro futuro e evenfirol oguisíçõo de medicomentos porq o
Formócio Bósico e Hospitol Íúunicipol, em otendimento o Secretorio ÂÂunicipol de SorÍde.

o

Razão Social: V P - Medicamentos

CREDENCT,A'úENTO

da

eI

q

br\
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Razâo Social: V P - Medicamentos

CNPJ: 73.318.693/0001-39 lnscrigão Estadual: 90.590.148€0

Rua Sete de Setembro,2TO' CEP: 86870-000 - Fone: (43) 3472-7928
Fax: (43) ?472-767'e-mail: new'med@hotmail.com - lvaiporâ - PR

ÁND(O II

ItÂunicípío de Cândido de Abreu- Paronó

Licíroção túodolidode: PRE6ÂO PRESENCTAL N" . 20/2016.

Objeto: Registro de preços poro futuro e eventuol oguisÍçõo de medicomentos poro

o Formácio Bósico e Hospitol rlÂunicipol, em otendimento o Secretorio ÂÂunicipo! de

SorÍde.

Credencíomento

Indicomos o o Sro. FLÁ\{IÁNE DO NASCLI^ENTO OIJVEIRA, portodora do cédulo

de identidade no. 8.474.531-6 Órgão expedidor SESP PR CPF n". 047.664.349-00

como nosso representonte legol no Licitoção em referâncio, podendo rubricor ou

ossinor documentos (hobilitação e proposto), monifestor, dor lonces, prestor todos os

esclorecimentos de nosso proposto, interpor recursos, desistir de prozos e recursos,

o 
enf im, proticor todos os otos necessários oo Íiel

Credenciarnento.

E@IÊ, t5 de Abril de?Ot6.

CPF: 898.698.506-34

R6:6.53ó.840 

b

cumprimento do Presente 
I

#$ V@

[l,rí8,6ffi/ôooí801
VP MEDIGAMENTOS

Rua Sete de Setembro, 270

Centro - CEP{6870-000

L rvarey'n{ - en J( r"

frineu do Silvo
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V P - MEDICAMENTOS - EIRELT - ME

SEGUNDA ALTERAçÃO E CONSOLIDAçÃO DE G-ONIRA?O SOCf,AL
cNPJ - 73.318.693/OOOl-39

IRINEU DA SILVA, brasileiro, casado sob regime., de comunhão universal, nascido em

30/09/1947, empresário, portador da cédula de ldentidade Civil RG sob n.o 6.536.840 SSP/MG e

CPF n.' 898,698.506-34, residente e domiciliado na cidade de lvaiporã - Estado do Paraná,

Rua Sertanópolis, 3ô0 - Centro - CEP 86.870-000, Titular da Empresa lndividual de

Responsabilidade Limitada - EIRELI que gira na Praça de lvaiporã - Estado do Paraná, na Rua

SetedeSetembro,270-Téneo-Centro-CEP86,870-000-sobonomeempresarialdeVP-
MEDICAMENTOS - EIRELI . ME, côm contrato social arquivado na MM Junta Comercial do

Paraná, sob n. o 416,00126602 em data de 06/06/2014, e última alteração registrado sob n.0

20145288110 na data de 04/09/2014, inscrita no CNPJ (MF) sob n. o 73.318.693/0001-39,

resolvem modificar o primitivo contrato pelo presente instrumento de alteração e consolidação

contratual:

CLAUSULA PRIMEIRA

A atividade comercial da empresa que era de Comércio atacadista de produtos farmaoêt$cos e

material médico ciúrgico, hospitalares, equipamentos hospitalares e laboratoriais, Comércio

atacadista de produtos, equipamentos, móveis e materiais odontológicos, médicos, ciÚrgicos,

hospitalares, Íisioterápicos, ortopédicos, orteses, próteses laboratoriais, oftalmológicas,

auditivas, farmacêuticos, químicos, cosméticos, perfumarias, eletrodomésticos, higieàe pessoal,

limpeza, saneantes e armarinhos, objetos e equipamentos pessoais, domésticos e aluguel de

equipamentos científicos, médico e hospitalares, utensílios, aparelhos de uso doméstico e

pessoal, máquinas e equipamentos para escritório e material médico hospitalar e Transporte

rodoviário de cargas intermunicipal, interestadual e internacional passará a ser Comércio

atacadista de produtos farmacêuticos e material médico ciúrgico, hospitalares, equipamentos

hospitalares e laboratoriais; Comêrcio atacadista de produtos, equipamentos, mÓveis e materiais

odontológicos, médicos, cirúrgicos, hospitalares, fisioterápicos, ortopédicos, orteses, proteses

laboratoriais, oftalmológicas, auditivas, farmacêuticos, químicos, cosméticos, perfumarias,

eletrodomésticos, higiene pessoal, limpeza, saneantes e armarinhos, objetos e equipamentos

pessoais, domésticos e aluguel de equipamentos científicos, médico e hospitalares, utensilios,

aparelhos de uso doméstico e pessoal, máquinas e equipamentos para escritÓrio e material

médico hospitalar; Transporte rodoviário de cargas intermunicipal, interestaduale intemacionale

Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo.

CLAUSULA SEGUNDA

Em deconência da presente alteraçã0, o capital social que era de R$ 500.000,00 (Quinhentos

mil reais) é elevado ao valor de R$ 800,000,00 (Oitocenios mil reais), sendo o aumento no valor

de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) integralizados no presente ato através de lucros

acumulados na sociedade, contabilizado em 3111212014, ficando assim distribuído entre os

sócios:

socro QUOTAS R$

IRINEU DA SILVA 800.000 800.000,00

TOTAL 800.000 800.000,00

A

V P. MEDICAMENTOS. EIRELI. ME Jrr
=- 
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V P - MEDICAMENTOS - EIRELtr - ME . 2

SEGUNDA ALTERAçÃO E CONSOLTDAçÃO DE qONThATO SOCÀL
cNP' - 73.318.693/0001-39

CIáUSULA TERCEIRA
A administração da sociedade continuará a IRINEU DA'bILVA, com os poderes e atribuiçoes de
administrador, autorizado o usô individual do nome empresarial, vedado, no entanto, .em
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigaçoes seja em favor de qualquer àos
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
autorização do outro sócio.

Paráqrafo Primeiroi Faculta-se ao administrador, atuando sempre isoladamente,
constituir, em nomê da sociedade, procuradores para o período determinado, devendo o
instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

Patáorafo sequndo: Poderão ser designados não sócios, obedecendo ao disposto do
Artigo 106í da Lei n0 í0.406/2002, ou seia, a dêsignaçâo detes dependera da unanimidade
dos sócios, enquanto o capital soclal nâo estlver integralizado, e dois terços, no mínimo,
após a integralização.

CLAUSULA QUARTA
o Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a
administraçâo da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaícaçâo, peita ou subomo, concussâo,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa da conconência, contra as rela@es de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA QUINTA

l^y,ttl da modiÍicação ora ajustada e em consonância com o que determina o $ 30, do artigo
968, da Lei no 10.406/2002, com a redação alterada pelo artigo 10, da Lei Complementar no 12-8,
de 19.12.2008 e Lei n0 12.441111 de 11 de Julho de 2011, o Titular resolve, por este
instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tomando assim sem efeito, a partir desta
data as cláusulas e condiçôes contidas no contrato primitivo que, adequado ás disposições da
referida Lei n3 12.441111 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redàçao:

IRINEU DA slLVA, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal, nascido em
30/09/1947, empresário, portador da cédula de ldentidade Civil RG sob n.o 6.536.840 SSp/MG e
CPF n.' 898.698.50&34, residente e domiciliado na cidàe de lvaiporã - Estado do Paraná,
Rua Sertanópolis, 360 - Centro - CEP 86.87&000.

10 A sociedade gira sob o nome empresarial de v p. MEDICAMENTOS - EIREL!. ME, tem
sede na Praça de lvaiporã - Estado do Paraná, na Rua sete de setembro, 270 - Térreo -
Centro - CEP 86.870-000, com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do paraná,
sob n. o 41600126602 em data de 06/06/2014, inscrita no CNPJ (MF) sob n. o 73.318.693/0001-
39.

,24 +
à

V P - MEDICAMENTOS - EIRELI - ÍrtE
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V P - MEDICAMENTOS - EIRELI . TdE

SEGUNDA ALTERAçÃO E CONSOLIDAçÃO DE CONTRA?O SOCIAL
cNP' - 73.318,693/000l-39

8o Ao término de cada exercÍcio social, em 31 .de Dezembro, o administrador prestará
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço
patrimonial e do balanço de res'ultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suás
quotas, os lucros ou perdas apurados.

90 Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre
as contas e designação do administrador, quando for o caso,

100. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar Íilial ou outra dependência,
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

110 Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore,
observadas as disposiçÕes regulamentares pertinentes.

12o Falecendo ou sendo interditado qualquer do sócio, a sociedade continuará com suas
atividades com os herdeiros, sucessores ou o incapaz, Não sendo possível ou inexistindo
interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado
com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resoluçâ0, verificada em balanço
especialmente levantado,

Parlor?fo Único: o mesmo procedimento será adotado em outos casos àm que a
sociedade se resolya em relação a seu sócío.

130 O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou subomo, concussão, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sistema Íinanceiro nacional, contra normas de defesa da
conconência, contra as rela@es de consumo, fé pública, ou à propriedade,

140 Fica eleito o foro de lvaiporã - Estado do Paraná para o exercício e o cumprimento dos
direitos e obriga$es resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em quatro
vias de iguale forma.

Londrina - Paraná, 25 de Junho de 2.01S.

- -t*.e.,aí.r';;rll.r.i*r. -- . -,. -

'ra

f,qrelelte@original. Dou fé.
lvaiporã-pR, 14 de março de 2016.
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Razão Social: V p - Medicamentos

CNPJ: 73.318.693/0001-39 tnscriçâo Estaduat: 90.s90.148€o
Rua Sete de Setembro,270 - CEp: 86870-OOO - Fone: (43) g4t2-tg2g

Fax (43) 3472-7675 e-mait: new.med@hotmait.com -lváiporã _ pR

ÁND(O IV

ÂÂunícípjo de Cândido de Abr_eu- poronó
Licítoção Modolidode: pRE6ÃO pnesENctÁL No. 20/201ó.
objeto: Registro de preços poro futuro e eventuol oguísÍçtío de medicomentos poro
o Formócío Básica e Hospitol ttÂunicipol, em otendimento o Secretorío ÂÂunicÍpoi d"
SorÍde.

o
Decloroção de gue cumpre plenomente os reguisitos de hobílÍtoçõo

Em otendímento oo previsto no editot de PREGÃo pREsENcIAL no. 20/20!6,

DECLARÁ^ os gue cumprimos plenomente os reguisitos de hobilitoçõo exigidos poro

porticipoçõo no presente certame.

O 
lvoiporã, 18 de Abril deZOt6.

T3Jíg,69l/000í.10

1

VP MEDIGAME'IITOS
Rua Sete de S*e#o,220

L ':üx,;Hfl,Jl*

FlovÍone do Noscimento Oliveiro.



CNPJ : 73.31 8.693/0001 -39 lnscrigão Estadual: 90.590. I 48€0
Rua Sete de Setembro,270 - CEP: 86870-000 - Fone: (43) 3472-7928

Fax (43) 3/.72-7675 e-mail: new.med@hotmail.com - lvaiporã - PR

AND(O YI

ÂiunÍcíoío de Côndído de Abreu- Poronó
Liciroção ÂÂodolidode: PRE6Âo PRESENéTÁL No . 20/2016.
Objeto: Registro de preços poro futuro e eventuol oguÍsíção de medÍcomentos
poro o Formácio Bósico e HospÍtol trlunicípol, €tn otendimento o Secretorío
rlÂunicipol de SorÍde.

o
DECLÁRA çÃO DE ENQUADRÁ,I^ENTO COtiO,lirCROE lipRESÁ

V P MEDICAMENTOS EIRELI - ME, CNPJ/^^F no. 73.318.693/0001-39, Rua Sete de

Setembro , 27O centro Ivoiporõ - PR, decloro, sob as penos da Lei, gue o mesmo está

estabelecido sob o regimelegol de microempreso, conforme conceito legal e fiscol de

nosso ordenomento pátrio, podendo usufruir os 5enefíclos do Lei Complementor

t?3/2O06, de t4 de dezembro de 2006.

IygiEIÊ, 18 de Abril de ?016.

dr ll€)UUn11te6l otS(
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Razâo Social: V P - Medicamentos

5
r73,3í9,

VP MEDICAMENTO§
R1a Sete de Setembro , Z7O

"9lllo - cEp 86a70-000
IVAIPORÃ - PI.[tFlovione do Noscimento Oliveiro.


