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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Data da sessão: 12 de Março de 2021
Horário da sessão: 09h00min (horário de Brasília)
Local da sessão: www.portaldecompraspublicas.com.br

ITEM DESCRIÇÃO MODELO MARCA / FABRICANTE QTD. VLR UNIT. % DE DESCONTO UNIDADE VLR UNIT.

0001

Fornecimento de medicamentos de “A” a “Z” 
constantes da tabela da Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos (CMED) no site da ANVISA 
(PMVG), para o atendimento das necessidades do 
Fundo Municipal de Saúde com demandas espontâneas 
excepcionais, especializadas e outras.

CMED CMED/CMED 1  R$      2.460.000,00 45,64% UNIDADE
dois milhões, 

quatrocentos e 
sessenta mil reais

PROPOSTA  CONSOLIDADA
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 9/2021-002 PMI

DADOS DA EMPRESA:
Razão Social: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: Altamed
Endereço: Estrada do Curuçamba, nº. 50, bairro Curuçamba, cidade de Ananindeua, estado do Pará, CEP: 67146-263 No. do CNPJ 21.581.445/0001-82, Inscrição Estadual: 154715922, Inscrição Municipal: 681080
E-mail: altamedltda@gmail.com; Tel: (91)3282-0206
Dados Bancários da Licitante:
Banco Do Brasil / Agência: 3860-1 / C/C 41006-3 / Altamed D M Ltda-ME / CNPJ: 21.581.445/0001-82 Nome: SILVAIR DIAS LADEIRA JUNIOR

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no PREGÃO ELETRÔNICO N.º9/2021-002 PMI, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer 
discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.
Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, que será julgada pelo 
MENOR PREÇO POR ITEM, inclusive em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e, entre os expressos em algarismos e por extenso será considerado este último, bem como 
qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
ITUPIRANGA-PA COM AS DEMANDAS ESPONTÂNEAS EXCEPCIONAIS, ESPECIALIZADAS E OUTRAS.
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a) Conta para pagamento: Banco Brasil AG. 3860-1 C/C : 41006-3 / Banco da Amazônia - BASA: AG.: 124 C.C.:073025-7.

c) Declaramos que cumpriremos todos os prazos estabelecidos no Edital de seus anexos.
d) Declaramos aceitação total e irrestrita às condições do presente Edital.
e) A garantia dos produtos é de: 12 meses
f) Validade da Proposta: não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de sua apresentação.
g) Prazo de Entrega: 24 ( horas)
h) Prazo de pagamento: Até 30 dias
i) Validada do Produto: deverão ter no minimo 70% da validade total dos memos no momento da entrega

Declaramos ainda que:
Na hipótese de ser adjudicado a esta empresa o objeto licitado, o representante legal para assinatura do Contrato ou qualquer outro documento será:

Ananindeua-PA, 12 de março de 2021

ANDERSON BRUNO L. GUIMARÃES
(REP. COMERCIAL)

CPF: 948.871.982.49
CNPJ DA EMPRESA: 21.581.445/0001-82

b) Declaramos que nos preços estão inclusos todos os custos, tributos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente, 
observadas ainda as isenções previstas na legislação.

NOME: SILVAIR DIAS LADEIRA JUNIOR CPF: 001.069.532-06 RG:8362637 PC/PA
ESTADO CIVIL: CASADO PROFISSÃO: EMPRESÁRIO
END: COND. OASIS, AV TROPICAL, ALM CURIO QD B CASA 50, GUANABARA, ANANINDEUA-PA CEP: 67.110-040

___________________________________

l) Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no edital deste pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre 
quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu 
objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.

m) Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas relacionadas com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 
comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal.

j) Local de Entrega: Localizada na Av. 14 de julho - Bairro Centro, no municipio de Itupiranga - horario 08:00 as 14:00

A Empresa ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, sediada Estrada do Curuçambá, Nº 50, Curuçambá, Ananindeua - Pa, Cep 67146-263, telefone 91 3346-0446, e-mail compras@altamedltda.com.br, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 21.581.445/0001-82 , neste ato representada por seu procurador o Sr. ANDERSON BRUNO LUCENA GUIMARÃES, brasileiro, casado, Representante comercial, portador do RG nº 4721580 PC/PA, inscrito no CPF 
nº 948.871.952-49, propõe à entrega dos materiais e/ou serviços acima indicados, conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

Estrada do Curuçambá N° 50, Curuçambá, Ananindeua - PA, Cep: 67.146-263 Página 2 de 2


