
--

~---~j~----------------·----~~~~------~~ 
Aquisição de M~mos para a Amp/iaclio das Ações de Assistência Farmacêutica, tkstinados 
t!Xclusiwuneme á Assistência á Saúde I com vistas ao fortaler:imemo técnico operacional e atendimemo 
ao Sistema Único tk Saúde de Minas Gerais e atendimento da Farrrukio tk Minas do Município de 
Minduri- MG no exercício tk 1015 através do Convêflio n• 108111014 que e1flre sj celebram o Estado 
de Minas Gerais, por intermédio da. Secretaria tk Estado de SaudeI Ó!ião Gestor do Sistema Unico de 
Saúde de Minas Gerais I Fundo EsúuiJull de Saúde e o Munklpio tk MitUluri/MG I Convôrio assjnado 
em 16 de Junho de 1014 e Publicado no DOE/MG em 17106/1014. 

--FinaHdade ------------------
~ A aquisiçJa destes M1di:amantns tem a finaUdade nas Açaes de Assistência Farmacêutica 1 Assistência a 

Sallde 1 aferel:er um melur atmlimenta e qualidade de vida aos cidadaas Mindurienses. 

-Valor Estimado--
R$ 40.535,70 

-------:Setor de Serviço------
Fundo Municipal de Saúde de Minduri- MG 

-----Recursos Orçamentários------------------

Funcional Econômica 

Tipo dr Produto: Msdjpgpt!! DolllriO Ors:amendria : 2.04.01.10.301.004.2.0035-339030 

Data ................... : 27/10/2015 

Carimbo e Assinatura ............ : 

CPF 263.411.44t-15 
Tesoureiro 

Infonnada Existência de Recursos Orçamentários, Autorizo a Licitação. Aute-Se. 

Município de Minduri- MG, em 27 de Outubro de 2015. 

~} 61 i, fi JO!é Ronaldo do Silvo 
' M<Jo f\. ' Prefeito Municipal 

osé . onald 11a Silva CPF: 413.912.926-34 

Pre ito Municipal de Minduri- MG 10: M-2.286190 

Rua Penha 99- Vila Va~ ~1219- Fax (35) 3326-1444 
CEP 37 447.000- Míndun - Estado de M1nas Gerais- CNPJ: 17.954 04110001-10 



APROVAÇÃO DE INSTRUMENTO CONVOCA TÓRIO 

PARECER JURIDICO 

RELATÓRIO 

Em atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei 8.666193 e 
alterações posteriores, consulta-me a Co1nissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mindun -
MG, se a minuta do instrumento convocatório relativo ao Processo de Licitaçlio n• 05112015 na modalidade de 
Carta Convite,que o governo municipal de Minduri MG pretende instaurar para a Aquisição de Medicamentos 

- 7rg a Ampliaclio dar Ac6e$ dr Assist/ncia Farmaclutiçq I destinados aclusn'Dtn(n!( á Assistincia á Sgúde I 

com vistas ao (orllllecimentg tkgico opgaciana/ r gtendjmento ao Slsum11 Únko dr Slli11h de Minas Gerais r 
Dkndimento do Farmácia de /!fina-f do Munkíoia tü /lfindurl- MG no exockia dr 2015 IIITtn-és do Con~'lnlo 
n• 106/ 014 ue entre si cel ram o EstJJdb de Minas G ais r intermédi da Secretaria de Estad 
Saudr I glfo Gestor do Sistema nico de Saúde de Minas Gerais I Fundo Estadual de Saútü e o Muniçipio 
de Mindurl/MG , Convênio assinado em 26 de Junho de 2014 e Publkado no DOE/MG em 27/06120/4, 
conforme relação em anexo para o atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Minduri/MG , 
conforme descrição deste Edital relacionados no Formulário de Proposta e Anexos constantes da 
Carta Convite 02012015, parte integrante do edital , está em condições de ser aprovada. 

O Assessor Jurídico do Município de Minduri - MG • acompanhou a M1nuta a ser examinada do 
respecbvo Processo licitatório n• 051/2015. 

Lido e examinado os autos passo a opinar. 

FUNDAMENTOS 

O objeto da Licitação e o valor orçado na requ1s1Çâo enquadram o certame no inciso 11, alínea 
·a· do artigo 23 da Lei 8.666/93, isto é, definem como Modalidade para a Licitação a CARTA 
CONVITE . Está portanto, correta a modalidade escolhida. 

Quanto ao texto, sob o aspecto jurídico, atende às finalidades a que se propõe, cumprindo às 
exigênCias do art 40, caput e incisos, da Lei das Licitações, estando correto o tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM para julgamento, considerando o objeto em Licitação. 

A documentação solicitada aos partJc1pantes está plenamente autorizada pela 
legislação regedora da matéria No caso em estudo, por se tratar de ConVIte, foi simplificada a 
documentação conforme prev1sto no § 1° do art 32 do Estatuto das licitações sendo no entanto 
necessària a apresentação das Certidões do INSS e FGTS brigatórias por Le1s específicas. 

' \f 
Rua Penha, 99- Víla Va o- Fone (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 

CEP 37 447~ - Mindori- Estado de M1nas Gerais- CNPJ: 17 954 04110001-10 



Município de Minduri 
www.mlndurl.m g.gov.br - m unic i pio@mlndu r l.mg.g ov .br 

Como instrumento contratual está definido 
perfeitamente autorizada pelo art 62, "caput" da lei já citada. 

Dessa maneira o texto do edital e seus anexos atendem às prescrições da Lei 
8.666/93. 

CONCLUSÃO 

Como estão satisfeitos todos os aspectos legais. o instrumento convocatório o 
Processo n° 051/2015, mereceu a minha aprovação, razão pela qual coloco a chancela deste serviço 
em todas as páginas do documento examinado. 

Lembramos que. conforme previsto no inciso IV do artigo 21 da Lei 8.666/93, o prazo 
mínimo de 05 (CINCO) dias entre a divulgação do instrumento convocatório e o recebimento das 
propostas deverá ser respeitado. considerando-se a modalidade e o tipo de Licitação adotados. 

Para finalizar alertamos que o certame deverá merecer a divulgação prevista art 22 § 
3° por se tratar de Licitação na Modalidade de Convite. 

Este é o meu parecer. 

' 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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Referência Carta Convite o0
• 020n 015 

Processo Licitatório D0
• 051/2015 

A Comissão de Licitação do Município de Minduri /MG , juntamente com a 
Assessoria Jurídica deste Município, no uso de suas atnbuições legais , toma- se público 
de que pelo presente instrumento de Publicação fará realizar o Processo de Licitação na 
modalidade Carta Convite e ficam convocados e convidados todos os interessados 
especializados no ramo pertinente para participar deste certame de preços cujo o objeto 
deste certame é para: Aquisição dL M~dicamenJos para a Ampliação das Acões tk Assistência 
FflT1'1Ulciulica , destifwdos aclusil<Yimenu á Assistência á Sllúde. com ~islas ao (ortJúecimenJo ticnico 
operaciofllll ~atendimento ao Sistema Único de SaJule de Minas Gerais~ atendimenlo da Farmácia de 

~ Minas do Munlcl. io de Minduri- MG no exercício tk 1015 através do Convênio n• /08/11014 ue 
entre si celebram o Estado de Minas Gerais I por inJermidio da Secretaria de Estado de Sautk I rgão 
Gestor do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais I Fundo Estadual de Sôde e o Município de 
Mindmi/MG I Convênio assinado em 16 de Junho de 1014 e Publicado no DOEIMG em 17/0611014~ 
con(orme planilha do anao / 1 que é {)Qrte intmanLe deste Con~ite. 

O Convite será encerrado ás 13:45 horas do dia 03/11/2015, mediante 
abertura as 14:00 horas dos envelopes de documentação e Propostas recebidos das 
licitantes pela Comissão Permanente de Licitação e Assessor Jurídico do Município de 
Mindurí - MG , na sede da Prefeitura Municipal de Mindurí, sita à Rua Penha, n°. 99 , 
Bairro Vila Vassalo, nesta cidade de Minduri - MG. 

Eventuais interessados que desejarem participar do presente CONVITE, e 
que estejam cadastrados no ramo pertinente, deverão retirar o Edital no endereço acima 
citado e manifestar seu interesse com antecedência minima de 24 horas do prazo de 
encerramento, maiores informações serão obtidas no horário de 12:00 as 17:00 horas , de 
segunda a sexta feira , pelo Tel 035 3326-1219 - Comissão de Licitação de Mindurí- MG. 

Município de Minduri- MG, 27 de outubro de 2.015. 
I) 

Lucas qpé galhães 
Presidente da ComJsã& Perm Licitação de Mindnri - MG 

Rua Penha 99- Vila Vassalo - F . 35) ~1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447.000 • MlllCi..ri- Estado de Mínas Gerais - CNPJ: 17 954 04110001-10 



Referencia 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 051/2015 

Carta Convite n•. 020/2015 
Processo Licitatório o0

• 051 /2015 

Pelo presente, ficam convocados e convidados todos os interessados em 
participar deste certame de preços para: Aquisição de Medicamentos oara a Ampliação das Acões 
de Assistência Farmacêutica • destiTUUlos exclusivamente á Assistência á Sailde I com vistas ao 
(onalecimento tknico operacional e atendimento ao SistentJJ Unico de Saúde de Minas Gerais e 
atendimento da Famuícia de Minas do Municlpio de Minthui- MG no exerclclo tk 1015 através do 
Con~'ênio n• 1081/1014 que entre si celebram o Estado de Minas Gerais I oor intermidio da Secretaria 
de Estado de Sautk I Ônrão Gestor do Sistema Unico tk Smúk tk Minas Gerais I Fundo ESIJldual tk 
Saútk e o Municlpio tk Minduri/MG I Con~oinio assinado em 16 tk Junho de 1014 e Publicado no 
DOEIMG em 17/0611014~ conforme planilha do anexo I I que i parte integrante deste Convite. 

O Convite será encerrado às 13:45 horas do dia 03 I 11 12015, mediante 
abertura as 14:00 boras dos envelopes de documentação e Propostas recebidos das 
licitantes pela Comissão Permanente de Licitação e Assessor Jurídico do Município de 
Minduri - MG e demais presentes , na sede da Prefeitura Municipal de Minduri, sita à Rua 
Penha, n°. 99- Bairro Vila Vassalo nesta cidade de Minduri - MG. 

Eventuais interessados que desejarem participar do presente CONVITE, e 
que estejam cadastrados no ramo pertinente, deverão manifestar seu interesse com 
antecedência mínima de 24 horas do prazo de encerramento. 

Município de Minduri; MG, 27 de outubro de 2.0 15. 

alhães 
i itaçio de Minduri - MG 

Rua Penha, 99 ·Vila Vassal · Fone (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447.000- Minduri- Estado de Mmas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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REGULAMENTO DE LI ClT AÇÃO 

INFO~fAÇÕESCO~WLE~~TARES 

Prezados Senhores, 

I . Esta empresa fica convocada a participar da presente Carta Convite, devendo, para 
tanto, proceder da seguinte forma. 

a) Preencher o formulário de Propostas anexo, discriminando os preços solicitados; 

b) Devolver o formulário preenchido no Setor de Licitação desta Prefeitura, até às 13:45 
horas do dja 03 de novembro de 2.015, Envelope 1 da Documentação e En\'elope 2 da Proposta, em 
en,·elopes iJidevassáveis e lacrados, subscrito com o " nome da empresa" e mais os seguintes dizeres: 
"Carta Convite n•. 020/2015, Processo Licitatório n• 05112015 , Abertura as 14:00 horas , data e 

- hora da abertu ra das P ropostas · Prefeitu ra Municipal de MiJiduri/MG" . 

2. Cópia do extrato deste Edital de convite está sendo afixada no local de costume desta 
Municipalidade ( Mural da Prefeitura Municipal de Minduri- MG ) , publicado em Jornal Regional 
de Grande circulação e também está sendo publicado no OOEIMG ( Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais) a fim de que qualquer interessado na correspondente especialidade, manifeste seu interesse com a 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas, conforme artigo 22, § 3", 
da Lei n•. 8.666/93, com suas alterações posteriores. 

3. O formulário Propostas anexo poderá ser substituído por proposta datilografada, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado ou com o carimbo da proponente, desde que constem 
da mesma todos os elementos solicitados por esta Carta Convite, contendo, ainda, a data e a assinatura do 
responsável pela empresa. 

5. Será declarada vencedora a proposta, desde que atendidas as demais condições 
exigidas neste edital. 

6. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços manifestamente 
excessivos, irrisórios, simbólicos ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, não sendo considerada a oferta de qualquer vantagem não prevista neste ato de convocação. 

7. As propostas poderão ser abertas no mesmo dia, desde que as empresas licitantes 
estejam todas devidamente hab1litadas e abram mão do prazo recursal, caso contrário, deverão ser abertas 
com no mínimo 48:00 (quarenta e oito) horas, em sessão pública a ser realizada. a partir da abertura dos 
envelopes de documentação. 

8. A presente licitação é regida pela Lei 8.666193, com suas alterações posteriores, sendo 
que a apresentação da proposta implica na declaração do proponente de que conhece os seus termos, 
estando sujeito às sanções administrativas, civis e penais, na hipótese de inadimplência ou transgressões 
das normas legais. 

Rua Pema, 99 ·Vila Vassalo · Fone: (35) 3326-1219. Fax: (35) 3326-1444 
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I O. Na hipótese de serviços , serão os mesmos prestados nos locais indicados neste 
convite, correndo por conta e risco do contratado os encargos trabalhistas, previdenciários, fi scais e 
comerciais resultantes da execução do contrato. 

11 . Os bens adquiridos por esta licitação serão colocados por conta e nsco do fornecedor, 
no almoxarifado da Prefeitura, localizado na Rua Penha, n•. 93, nesta cidade, ocasião em que serão 
conferidos pelo responsável da Secretaria Municipal de Saude de Minduri • MG. Quaisquer divergências 
entre os bens entregues e as espec1ticações deste convite, no que tange qualidade, quantidade e preço, 
implicarão na devolução dos mesmos, independente de qualquer pagamento a título de Indenização, a1nda 
que detectado o vicio após o recebimento, sem prejulzo das sanções a que se refere o artigo 87 da 
8.666/93. 

12. Os recebimentos provisórios e defirutivos obedecerão à forma disposta na Lei 
8.666,93, com suas alterações postenores. 

\3. No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificação far-se-á mediante 
sorteio em ato público, nos termos do § 2•. do artigo 45 da Lei 8.666/93. 

14. Os recursos cab•~eis obedecerão aos prazos fixados pelo anigo 109 da Lei 8.666!93. 

15. (h pagamentos srrio efetuados no pra7.0 estabdeddo no presente çonvite. que srrá C A 
vista ) e mediante a entrq!a dos Medicamentos solicitados 1 constantes neste Edital 1 após confeljncia e 
aceitado do mesmos que será feita por um funcionário resooniável do setor de Saúde do Munidpjg e será 
também de total responiabilidade do chefe do deoartamento da Secretaria Municipal de Saude de Minduri 
MG o recebimento e aceiração dgtts medic:amentos e aprqentacão da Ordem de Compra devidamente 
autorizada ~lo Prefeilo Municipal I emissio de documento (tSCal ( NF ) e exibido da resp«tiva 
documeotaçlo rosaal e previdenciária. 

16. A documentação previdenciária a ser exigida quaodo do pagamento pela Prefeitura 
refere-se à apresentação de cópia autenticada da guia de recolhimento quitada de que trata § 4°. do artigo 
31 da Lei 8.212191 , com a redação da Lei n•. 9.032195. 

17. Os pagamentos efetuados em excedimento respectiva ordem cronológica de suas 
exigibilidades serão atualizados por força de determinação governamental. 

18. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura prestará outras informações 
havidas como necessánas pelos proponenteS. 

19. Integra este convite, independentemente de transcrição o aoexo I, Anexo ll do 
formulário padronizado de proposta. 

Município de Minduri -

Lu caiU:~._~ 
Presidente Com. Pe 

Rua Pema 99- Vila Vassalo· F · (35) 3326-1219 ·Fax: (35) 3326-1444 
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ANEXO I 

CARTA CONVITE N°. 020/2015 

1-DOOBJETO 

O Objeto do presente Convite é Aquisição de M~dicllml!nlos para a Ampliação dJJs Ações d~ 

Assistência Fannacêudca I destinados exclusivametll~ á Assistência á Saúde I com vistas ao 

{ortalecimenJo técnico operacional e all!ndimento ao Sistema Único d~ Saúde de Minas Gerais e 

atendimento da Farmá.cia de Minas do Município de MindMri- MG no exucfcio de 1015 atrtn.tés do 

Cotwênio n• /081/1014 que entre si celebram o Estado d~ Minas Gerais I por it~~ermidlo da Secretaria 

de Estado de Stlud~, Órgão Gestor do Sist~ma Único d~ Saúd~ de Minas Gerais I Fundo Estadual d~ 
Saúde e o Município de MindurVMG , Convênio assinado em 16 de Junho de 1014 e Publicado no 

DOEIMG ~m 17/0611014, con(orme planilha do anexo I I qu~ i port~ inl!grame dest~ Convit~ e de 

acordo com os quantitathos e itens constantes na planilha do fonnuláno de proposta em anexo , que 

também deverão ser preenchidas. 

2- DA DOCUMENTAÇÃO: 

O proponente deverá apresentar em envelope separado e lacrado, contendo em sua face 
externa .. DOCUMEllo'TAÇÃO", os seguintes documentos: 

• Cenificado de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço· FGTS; 
• Cenidão Negativa de Débito CND para com o INSS; 
- Contrato Social e suas posteriores alterações; 
- Cenidão de Débitos TrabalhistaS; 
-Cartão de CNPJ; 
-Alvará Sanitário do Órgão Competente; 
• No caso de representante legal da empresa I apresentar Procuração I Autonzação original autenticada em 
Canório. 
- Toda a Documentação dever-i estar dentro do prazo de validade. 

3- CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO I PAGAMENTO 

Conforme Minuta de Carta Contrato de Fornecimento em anexo. 

Minduri MG, 27 

' 
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ESPECIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS 

Locas 
Presidente da Comis~rcN 

Unidade 

outubro 20 15 

galbies 
. Licitação d/induri - MG 
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CO:-JSTAI'TES DA CARTA CO!I.VITE 02012015. 

O M UNICÍPIO DE 1\flND RI, Estado de Mmas Gerais, entidade de direito público interno, _;::::-.,,a::: 
Rua Penha, n•. 99, Bairro Vila Vassalo, inscrita no CNPJ sob n•. 17.954.041,0001-10, neste ato 
representada pelo Sr. Prefeito Municipal, Exmo. Sr José Ronaldo da Silva , daqui por diante denominada 
CO:-JTRA T AXfE. 

CONTRATADA: , CNPJ n• ......... sita a Rua/Av. ---- , n• --·-· , Bairro-----
• , na cidade de ----- , representada neste ato pelo seu proprietário o Sr. , brasileiro. 
Estado Civil , profissão • portador da RG n• - expedida pela SSP, , CPF n• , residente e domiciliado a 
Av/Rua , n• , ba1rro , na cidade de I , daqui por diante denominada CONTRATADA, e têm entre si 
justo e acertado, conforme cláusulas abaixo: 

DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a Aauisicão de l'tledic~ntos para a AmpliQÇão das 
ActJes de Assistência Fannacêlltica, destinados exclusivamente á Assistência á Saúde, com vistas ao 
fortalecimento tknico operacional e atendimento ao Sistema Único de Saiu/e tk Minas Gerais e 
atendimento da Farmácia de Minas do Município de Minduri- MG no exercício de 1015 atral-és do 
Conv2nio n• 1081/2014 JU entre si celebram o Estado de Minas Gerais r intermédio da Secretaria 
de Estado de SDllde , rgão Gestor do Sistema Unico de Saúde de Minas Gerais I Fundo Estadual de 
Saúde e o Municlpio de Minduri/MG , Convênio assinado em 16 tk Junho de 1014 e Publicado no 
DOEIMG em 1710612014, con(orme planilha do anexo 1 , que é parte integrante deste Convite e do 
modelo de Formulário de Proposta da Carta Convite 02012015, que a CONTRATADA se compromete 
a fornecer ao Município. 

DO FORNECIMENTO 

A CONTRATADA fornecerá o objeto deste instrumento, por ter sido vencedora da 
Licitação na modalidade Carta Convite n• 020120JS, instaurada pela CONTRATANTE, em 27.10.2015, 
através do Proee!iSO Licitatório n• 05112015, a qual em conformidade com a Lei n•. 8.666/93 e suas 

_ alterações posteriores, passam a fazer parte integrante deste Instrumento Púbhco, conforme segue: 

a - O fornecimento será executado de acordo com as necessidades de consumo Secretaria Municipal de 
Saúde da Prefeitura Municipal e não será admitida a entrega de produtos pelo fornecedor, nem seu 
recebimento sem que previamente tenha sido emitida a Ordem de Fornecimento, autorizada pelo Prefeito 
Municipal; 

b- Fornecimento do objeto do presente instrumento, será entregue no Município de Minduri, por conta e 
risco da CONTRATADA, oeasiào em que serão conferidos. Quaisquer divergências entre os bens 
entregues e as especificações de cada Ordem de Fornecimento, no que tange qualidade, quantidade e 
preço, implicarão na devolução dos mesmos, independente de qualquer pagamento a titulo de indenização, 
amda que deteCtado o vício após o recebimento, sem prejuízo das sanções a que se refere o artigo 87 da 
8.66693 

c- Local e entrega/recebimento ,os bens adquiridos por esta licitação serão colocados por conta e nsco do 
fornecedor, no almoxanfado da Prefeitura, localizado na Rua Penha, n•. 93, nesta cidade, ocasião em que 
serão conferidos pelo responsável da Secretaria Municipal de Saúde de Minduri I MG. 

d . O prazo de entrega do objeto licitado, é de no máximo ~as a oartir daJ:missão
1 

da ordem de compra; 
Rua Penha, 99. Vila Vássalo . Fone: (35) 1219'- Fax. (35) 3326-1444 
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e- O atraSO oo cumprimento do praw de entrega, unplicará multa no valor de 2~·o (dois por oe1M:~~I'é 
o valor do objeto a ser adquirido. 

CONDIÇÕES E TERMOS DO AJUSTE: 

I - O valor Total Global do presente Instrumento é de R$ l 
acordo com o § 2". Art. 58, da Lei 8.666193 

), e poderá Stt reajustado de 

li - Os fornecimentos serão executados no decorrer do exen:kio de 2.015 a partir da data de 
assinatura deste instrumento ou de acordo com as necessidades do Município com o prazo de aquisição aré 31 de 
deumbro de 2015. 

fJI - A CONTRATADA responsabilizar - se - á por todas as despesas com administração, leis 
SOCtms e trabalhistas, transporte (inclusive fretes), bem como outros tributos que vierem a incidir sobrt o 
fomecunento. 

IV - O prazo mínimo de validade dos medicamentos será de O I ano, e os produtos que 
apresentarem problemas de qualidade durante a sua utilização, dentro do prazo de validade, de•erào Stt trocados 
por outrO, pelo fornecedor. 

v - Os pagamentos serin efetuados no prazo estabelecido no presente "onvite, que será { A 
vista l , mediank a entrna do~ Medíçamen!os solicitados , constantes oeste Edital , aoós eooferfncia e 
aceitado do mesmos , que suá feita por um funcionário ~oonsj•·el do sttor de Saúde do Município e será 
também de total resPOnsabilidade do chefe do departamento da Secretaria Municipal de Saude de Minduri 
MG o recebimento e aCleítaç,ão destes medíumentos , apresuotaç,ão da Ordem de Compra de>idamenk 
autorizada JKio Prefrito Municipal , emísslo de d~umento fiscal ( NF l e exibiclo da respectiva 
documentaçilo fiscal e previdenciAria. 

DISPOSIÇÕES fiNAIS: 

I - As despesas decorrentes desta Carta-<:ontrato de Fornecimento correrilo à conta de 
dotações próprias constantes do orçamento vigente, a saber: 

DOTAÇÕES 

Tipo de Produto: Mcdk••caw Dotação Qrçamcntiria ; 1.04.,01.10.30! .004.1.00JS.J39030 

U - A presente Carta-eootrato de fornecimento poder.~ Stt rescindida a qualquer tempo, se as 
partes ferirem o disposto na Lei 8.666193 com suas alterações posteriores, ou de comwn acordo anuírem pela 
rescisão, desde que a parte interessada notifique a outra com a antecedâlcia mínima de 30 (trinta) dias. 

m - Fica eleito o foro da Comarca de Cruzilia - MG • como o único competente para dirimir 
eventuais litígiOS decorrentes deste ajuste 

IV - A presente carta-contraio foi elaborada em consonância com o dl.sposto na Carta Convite 
n•. 020/2015. de 27 de outubro de 2.015, a qual é parte integrante deste ajuste, independentemente de transcrição, 
=~lhe, no que couber, as disposições contidas na ~~de 21 de junho de 1993, com suas alterações 

Rua Penha. 99- Vila Vassalo-F~121:- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000 - Mínduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ 17.954.041/0001-10 
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E por esuarem assim justas e acenadas, firmam as partes o presente instrumento em três '~as de igual teor e fonna, 
na presença de duas testemunhas que também o assinam , para todos os fms e efeitos de dire•to. 

Minduri • MG, de de 2.015. 

José Ronaldo da Sil va 
Prefeito Municipal dr l\tindori - MG 

T~kmunruu: 1----------------------------------------

2---------------------------------

' 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- F : (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37 447..()()()- M1ncUi- Estado de Minas GeraiS· CNPJ· 17.954 041/0001-10 
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FORMULÁRIO DE PROPOSTA 

CARTA CONVITE N° 02012015 

I Abertura das Propostas: b 14: 00 hs do dia 03 de 

~~fm:=~li:.citatório obedecerá às determinações contidas rta Lei Federal n• 8.666/9~3-_. 
e suas alterações posteriores e às condições e cláusulas desta Carta Convite, sendo certo que a adesão de 
V. Sa., im lica no conhecimento e na aceitação da Le "sla o vi ente sobre as lici úblicas. 

Nome/ Razio Social: 
Endereço: N" • 

I Bairro: 
Cidade: Cep. : 
CNPJ/ CPF: 

ESPECIFICA ÃO DOS MEDICAMENTOS 
Item Especificação 

04 Carbamazepina Comprimido 200 mg 
_,_ OS Cl mazina Com mido 25 mg 

06 Prednisona Comprimido 5 mg 
07 Espll'Onolactona Comprimido 25 mg 
08 Fluoxerina Cápsula 20 mg 
09 Levodopa + Benzeruida Comprimido 200 + 50 mg 
lO Le-ooroxina Comprimido 25 mcg 
11 Levoriroxina Com rirnido 50 mcg 
12 Losartana potassica Comprimido 50 mg 
13 Omcprazol Cápsula 20 mg 

14 Sinvastatina Comprimido 40 mg 
15 Sin•-astarina Comprimido lO mg 

TOTAL GERAL 

Data da Proposta: 1 _ _ _ ....:1 _ _ _ _ 
Prazo de Validade da Proposta : _ __ Dias. 
Condições de Pagamento: - - --- - -
E mail da Empresa:--- ----- --

Un Quant 

Comp 6.()()0 
Caps ]()() 

Comp 30.000 
Comp 6.()()0 
Comp 1 . .500 
Comp 6.()()0 
Comp 6.()()0 
C'aps 6.000 
Comp 130 
Comp .f. (}()O 

Comp 3.()()0 
Comp 30.000 
Caps 20.000 
Comp 6.()()0 
Comp 10.000 

P. Unit. 

R$. 

Carimbo e Assin~~,~~~V.S1~~~) 3326-1219 . Fax- (35) 3326-1444 
CEP 37.447..()()() . M1nduri. Estado de Minas Gerais· CNPJ· 17.954 041/0001-10 

P.Total 
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RECIBO 

·. 

Recebi da Comissão Permanente de Licitação do Município de 

Minduri - MG ·, a Carta Convite n• 020/2015, referente ao Processo Licitatório n• 

051/2015. 

.... 

. . " 

'19.27 4.6 i 4/0001.65' 
CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA 

AYenldl Em Guenoll N' 30140 · 
.laldll1 Ca1i!óm1a CEJ> 37.~ 

• POUSO ALEGRE • MG f - -

de 2015. 

Rua pem., 911- Vila VII$S&Io- Fone: (35) 332&-1219. Fax: (35) 3326-1<44-4 c, O 
CEP 37.447 .()()() • Mindui - Estado de Mnu Geraie - CNPJ: 17.954.041/0001-1 O 



RECIBO 

Reccb1 da Comissão P.:nnanentc de LICitação do Município de 

\1mdun - MG . a Carta Con\itt n• 020/2015. ro:ferente ao Proresso Licitatório n" 

051/2015. 

de ?015 

(Ca;nbo e Assinatura da Destinatáno) 

~ .s.Jl f~ltc.-
Thalerson Se/1 Ferre1ra 

CPF 100.&27.38&-45 
RG UG 1L7•r. tll SSP UG 

Ru11 Pema, 99 - VIla Vassalo - Fone (35)3326-1219 - Fa>c: (35)3326-1444 
CEP 37 4<47.{)()()- Moncl.ri - Estado de Monas Getala - NPJ 17 96o4 04110001-10 

\ 
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RECIBO 

Receb1 da Comissão Permanente de L1citaçào do Mun1cípio de 

Minduri • MG , a Carta Convire o• 02012015, referente ao Processo Liciratório n• 

051/2015. 

_/~~&_vyw ó), ~"Y.-1/IA~A 
(C~ e Assinatura da Deshna~r, ~~ 

f1.331.10110001.W 
lnlc. e.t.: 52S - 348.()087 

VALE COMERCW. LTDA 
R.~ Celda A !leio, 205 

Sla. Dor• , ·CS' 37~ 
'1 P:l<~ A-.,. .... Gerllil 
Õor!-



Girofarma 
Medicamentos 

Rua Rafael Zacarias, 502- Democrata 
Juiz de Fora/MG - CEP 36035-290 

Telefax - (•32)3215-0514 e-mail: girofarma@girofarma.com.br 
CNPJ n.• - 07.876.749/0001-46 lnsc. Estadual n.•oo1.001913-0023 

PREFElTURA MUNICIPAL DE MINDURI 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 05112015 

Carta Con' i te n · 020 :!O 15 
Processo Licitatório n°. 051 120 15 

OBJ I:: TO - A<flll>l~·<ln J,• \I~Jinllll<'ntii>J'<II, a w 1' , w I"' 1\ .._, J, '""'"'' 
F'amuu hllicu 

REC I BO 

Recebi da Comissão Permanente de Licitação do 

Município de Minduri - MG a Carta Convite n" 020/2015, referente ao 

Processo Lici ta tório n• 051/2015. 

Juiz de Fora, 30 de outubro de 2015. 

_ _ _J/e~'f//----~;:..........,..~,ooo1-46l 
GlROF~··u MED ?\MENTOS L •-

CNPJ 07. 6.749/0001-46 GIROFARYAMEOICAiENTOSLTOA 
Arnaldo Tadeu Silva 

Socio Gerent 
RG-MG 12278451- CPF 

I'UA 1\AfAEl ZACAR:AS SC2 

.891i~CRATA· CEP: 36035· 290 

L JUIZ DE FO"A · M!; .J 



VALE COMERCIAL LTDA. 
RUA PB>RO CALDAS REBao, 205 

BARRO STA. DOROTI!JA 
CEP37.5Q).OOI) . POUSO .ALEGRE· MG 

TEI..EFAX.: C351lCa-Z156 ....a: lij. :s • I • • I f oom..lM' 
Qcbl lt!!Ci iw:o:-.-.
~ ..... C....~.:J,Uf..f 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI 
CARTA CONVITE Nll 020/ 15 
PROCESSO LICITA TÓRIO NR 051/2015 

CNPJ 71.336.101/0001-86 

lnse. Est. 525.868349.0087 

MS{eorrelatos)· 800045-2 

MS{medlc:amentos) • 1.11'.540-1 

MS{pot1. 344)·1.20.~ 

PROPOSTA COMERCIAL 
Razão Social: Vale Comercial Ltda 
Endereço: Rua: Pedro Caldas Rebelo, 205. 
Bairro: Santa Doroteia Munidpio: Pouso Alegre 
Estado: MG CEP: 37-550.000 - CNPJ: 71.336.101/0001-86 
Fone/ Fax: (35) 3449-9950 
Inscrição Estadual: 525.868349.0087 - Inscrição Municipal: 0002001 
Responsável: Ivan Fraga CPF 739.320.356-15 - RG MG 5.799.632SSP/MG 

Distriblioora de 

Medicamentos e 
Produtos para Saúde 

Contas Bancárias: Banco do Brasil - AG: 0368-9- CC: 43247-4/ CEF - AG: 3539- CC: 3447-0 

- Bradesco - AG: 1497- CC: 36304-9/ Itaú- AG: 0676- CC: 85491-2 

DECLARAÇÃO 
-Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta estão inclusos todos os custos e despesas tais 
como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, encargos sociais, 
trabalhistas, lucros e outros, necessários ao cumprimento integral do objeto constante nesta proposta 
e processo li citatório na modalidade Carta Convite NR 020 / 2015 
-Declaramos estar cientes e concordamos com as exigências apresentadas no Edital. Apresentação de 
Documentos técnicos para assinatura do contrato. 
-Declaramos de que cumpriremos o fornecimento de acordo- com as especificações, a partir da 
assinatura do contrato 
-Declaramos que estamos cientes e aceitamos todas as condições da licitação supra, e que nos 
submetemos às disposições regulamentares e legais sobre a licitação e especialmente, subordinada a 
Lei Federal, nº 10.520/02 subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93 e alterações. 
-Declaramos também que em nossa proposta de preços estão computados todos os encargos sociais e 
fiscais, frete até o destino, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre os produtos desta 
licitação, ainda que os preços adjudicados serão fixos e irreajustáveis. 

' ')eclaramos ainda que nos responsabilizamos pela autenticidade e veracidade dos documentos e 
informações apresentadas para a presente licitação. 
- Propomos, prestar ao Municipio, pelos preços a seguir indicados, o fornecimento do objeto desta 
licitação, obedecendo a estipulações do correspondente edital e asseverando que: 
A - Observaremos, integralmente, as normas da Associação Brasilei ra de Normas Técnicas- ABTN, 
existentes e aplicáveis ao fornecimento do objeto desta licitação; 
-Prazo de validade da proposta 60 (Sessenta) dias a contar da abertura do ENVELOPE PROPOSTA, 
comprometendo-me a mantê-la inalterável pelo referido período e demais condições conforme o 

edital. 0~ ~ 
Prazo de entrega: Conforme edital . (v C ~V ~ Ç 

~ Condições de Pagamento: á vista . 

Prazo de Contrato: Conforme edital 

Validade dos Produtos: conforme edital 

Pouso Alegre, 03 de Novembro de 2015 c 
,_~ 

Cf'l': 711.3131.-tt 
RG: lU 711' 1M3 

REI lc::a&WfTI t.a:M. 



12 30.000 rmnl> Lolínnnna PotMsico Comprimido SOmg PRIITI R$ 0,09 R$ 2.700,00 

13 20.000 Caps Omcprazol Cápsula 20mg. PRATI R$0,06 R$ 1.200,00 

14 6000 Comp S~nvastalina Comprimido 40mg SANVAL R$ 0,22 R$ 1.320,00 

15 I O.O(lO Com1> Sinvo.;tntinn ComJ)rimido I O mg NC R$0,00 

11111/ll/111 111111111111111 1/lllll/1/lllll/lllllllll l/llllllllllllllllllllll/111111111111111111111111/11111/ll/11/1111/1111 111111 l/11111/1/lllllll/111111 TOTAL: RS 9.435,00 

VALOR TOTAL GLOBAL: R$9.43S,OO(NOVE MIL,QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) 

tomado conhecimento do Instrumento convocatório relativo à licitação em cs1ar ciente dos critérios de julgamento do certame e da 

lmediaçllo e pagam~nto estabelecido~ para remunerar a Pxccuçao do objeto licitado. 

2 • Oeclaro 1ambém estar d~ acordo com todas as exigências, condiçOcs c solicotaçl!es contidas no Edital e IIMxos da convocaçao 

• Declaramos expressamrnle que, no preço acima ofertado, estão Inclusos todos os custo<lndlrNos tais como: Impostos, laxas, fretes, seguros, embalagem c ~te. 

de Pag~men1o: De acordo com 

Entrega De acordo com edlial 

de Entrega : De acordo com edital 

Bancarias : BB • ag.: 3139·9/ c.c 21447· 7 

de 2015 

49/0001-461 
GIROFIJUIA~OICAMENTO:, I ! IJ,\ 

FA L ZACARIAS,5J:·2 

\OEUOC~TA CEP:38035·290 

FO"A · MG _j 

( y.~~ 



Prime 
c I 

TERMO DE COMPROMISSO 

Pelo presente Tenno de Compromisso, a Empresa Cirú~ca Prime Comercial Ltda., inscrita no CNPJ n• 

19.274.874/0001-65 com sede oa Avenida Elias Guersoni, 40 - Jardim Califórnia - Pouso Alegre- MG . por 

intennédio da Farmacêutica Responsável (P.P) Sra. Tbais Silva Souza, portadora do RG MG -

11.750.291/SSPMG e do CPF 060.650.346-30, DECLARA, que estamos em pleno acordo com todas as condições 

esmbelecidas no Ediml e compromete-se fornecer o objeto da Presente Licimção. 

DECLARAMOS, para todos os fins de direito, sob as penalidades cabíveis, que está incluso no ~alor da 

O><Oposla apresentada quaisquer gastos ou despesas com transporte, frete, bem como quaisquer outras despesas direw 

w indiretas incidentes oa entrega do objeto deste edital e que nossa empresa cumpre plenamente todos os requisitos 

do edital, e concorda com todJls as informações contidas no edital e ainda GARAI'iTE que a entrega dos produtos 

;erá feita nos prazos e condições estabelecidas no edital. 

Validade dos produtos: de Fábrica. 

Prazo de pagamento: Á vistJl. 

Prazo de entrega: conf. Ordem de compra. 

Validade da Proposta: 60 dias. 

Conta Bancária: Brasil Agência 5700-2 ContJl Corrente 8057-8 

E-mail geral para contato: cirurgicaprime@'cirurgiaaprime.com.br 

~ail para Lieitaçio: licitacaolâlciruOOatprime.com.br 

q~ r:;M- s; sc..-
Cirúrgica Prime Comercial Ltda. 

Thais Si lva Souza. 

Farmacêutica Respons2vtl (P.P). 

Pouso Alegre - MG, 03 de Novembro de 2015. 

,- 9.274.8; 410001/. y.<-~ 
CIRURGICA PRIME COUERCIAl l r .A 

Aven,da Elias <>Jersorn H' 3:!·4~ 
Jaroim CalllonQ C fi> 17 ~51410C 

...OUSO ALfGRf • to/' 



Prime 
CIRURGICA PRIME COMERCIAL L TOA 
CNPJ 19.274.87~1-65 I.E.: 002.263.948.0006 
Av. Eroas Gue<sont.30140 • JardiiT1 Caifomia • Pouso Alegre • MG • CEP 37550000 
Tel: (35)3427-2400- E-man corurg!QiprimeOarurgicapnme com b< 

LICITAÇÃO DE PRODUTOS N° 0000003655 

0171 • MUNICIPIO DE MINOURJ 
'R PENHA 

MINOURJ 
17 ~ 0&110001-10 

Cep: 374-C7000 

!Mc.Est. ISENTO 
Telefone(s ) :(35)3326-1210/( J Fox ( J 

1 • CARTA CONVITE N": 
2 · EDITAL : 

02012015 

3 -A8ERTURA 0311112015 · 14:00M 

Item Quant. Und DeseriçJo Produto 
1 6.000 CP MIITMI"TíliL2SMG c&FtCiêNHC,) 
...... O€<>OIJIOOICA 

• • ooo cP liíiiõíiíSOhA . ... êóW taarJ 

7 6 000 CP U~IRONOI.ACT(JHA 25 MO <XífiF (SIM) ---
8 &000 CP P\.~2DMGCArl tGf)i) ·Cl, 
NwcehE~ 

·o • ooo cP ~2:5UCG CCM'(Ga() 
-.,. IOVICIC 

""'" OIEACIC 

-.. 04!0WI 

•• 20000 CP (ilí6RAZ(i DtG êX)ijl .. 
_,. CKOU8 

OLOOO 

•s tOCOO cP IIHYASTAfiHA tO MOCãli' l&M) 
..... QI.OBO 

Emrbdo em. 2811012015 AVr:-tf~ 

E-mal 

4 - PROCESSO : 

5 • ANEXO N" : 

05112015 

& ·ENCERRAMENTO 0311112015 • 13:4511$ 

Emblllagem 
êXCíiOC&P 

CXCI t\JJUO 

Pr.Unit Pr.Totlll 
o...,. 24000 

o.tOiiiiO ê6êco 

TCUI .... f.JI SOSCOITOS E CINOUENTA E OUATM> REAII 

Tocai bm EJS (I!TECENTOS I! TRINTA f 0()1$ REAIS 

Í1 9.27 4.& i ,..H)0Q1 ,ú.;. 

CIRURGICA PRIME COMERCIAL L TuA 

Avenida Elias Gt"'tsont N' JC!~ 
Jaro1m Catifomta CEP 37.5SO.OOO 

• POUS -

112 



CIRURGICA PRIME COMERCIAL L TOA 
CNPJ. 19.274.87410001-65 I.E.: 002.263 948.0006 
Av. Elias Gue<soni,30/40 ·Jardim Ca~fomia • Pou.o Alegre • MG • CEP 37550000 
Tel: (35)3427-2400 . E-mail· cirurgicaprime@cirurg.ocaprime.com br 

LICITAÇÃO DE PRODUTOS N° 0000003655 

0179 • MUNICIPIO DE MINDURJ 

'R PENHA 

MINDURI 
CNPJ 17 954 04110001 ·10 
Tolofone(o) .(35)332&-1219 /( ) 

1 • CARTA CONVITE H": 
2 ·EDITAL : 

Cep: 374C7000 

lntc.EIIl. .ISENTO 
Fox •( J 

02012015 

E'""'l : 

• -PROCESSO : 

5-ANEXO N" : 
05112015 

3 · ABERTURA 6 ·ENCERRAMENTO 03/1112015 -13:•51\s 

Item Quant. Und o .. criçlo Produto 

TOTALLICITAÇÂO R$: 8.459,00 
L OITO WL QUATROCENTOS E QHOUENTA E NOVE REAIS ) 

1"\NDIÇXO DE PAGAMENTO :A VISTA 
J DADE DA PROPOSTA :60 dias 

VALIDADE DOS PROOUTOS :de t.bria 

Embalagem 

FRETE 
IMPOSTOS 

AMOSTRA 
PRAZO DE ENTREGA 

LOCAL DE ENTREGA 
OBSERVAÇÃO 

:COHF ORDEM DE COMPRA 
:RUA PENHA, t3 

(THAJS SILVA SOUZA) 
CIRURGICA PRIME COMERCIAL L TOA 

:CIF 
:C1F 

Pr.Unlt 

<<Eotamos cientes das exlginelaa do edital de li<:itaçlo e conconlamos plenamenta.» 

Pr.Total 

«Conforme RDC n• 80 de 2006 e Portaria 344/1998, favor observar a apresentaçlo daa embalageM na propoeta, para 
evitarmos o fracionamento dos produtoa.>> 

DECLARA, para todos os fins de direrto, sob as penalidades cabível$, que está incluso no valor da proposta apres4nlada 
quaisquer gastos ou despesas oom transporte, frete, bem oomo quaisquer outras despesas diretas ou indiretas inadentes na 
entrega do objeto desle edital e ainda GARAHTE que a entrega dos produtos será feita nos p<aZOS e oondiç6es estebetec:idas 

Emitido em: 28/10/2015 

-
' • 9.274.6; "·ooo·, ... ... 

CIRURGICA PRIIIE COI.IERCIAL LT .• ~ 

Avnia Ebs Gcfflono H' 31lr4~ 
Jard1111 Cal futnra CEP 37 5514XX1 

_POUSO ALEG~i; • ,.,,; 



Município de Mind 
www.mlndurl.mg.gov.br • munlclplo@mlndurl.tnll ·9~"'4 

de Medicamemos para a Ampliação dJJs Acões de Assistincia Farmacêutka I destinados aclusi~~anumte IÍ 
Assistlnda á Saúde I com vistas ao {orralecimenJo técnico operacional e atendimento ao Sistema Unico de 
Saúde de Minas Gerais e atendimenlo diz Farm/Jcill de Minas do Municlpw de Minduri- MG no aerclcio de 
1015 através do Convinio n• 1081/1014 ue enlre si celebram o Estado de Minas Gerais r intermidio da 
Secretaria de Estado de Saude I rgão GestDr do Sistema nico de SaJÍde de Minas Gerais I Fundo Estadual de 
Saúde e o Munidpw de ~rrnduri/MG I Com-'Ôiio assinado em 16 de Junho de 1014 e Publicado na DOEIMG em 
17106/1014. 

Aos três ( 03 ) dias do mês de novembro ( 11) do ano de dois mil e quinze ( 2015 ) ãs quatone ( 14:00 ) horas, na 
Sala de Reuniões da sede da Prefeitura Municipal de Minduri • MG , sita a Rua Penha, no 99, Bairro Vila Vassalo, 
na cidade de Minduri , Estado de Minas Gerais, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pelo Sr. Prefeito 
Municipal o Sr. José Ronaldo da Silva de conformidade com a Porblrúl 54012015 de 05 de j aneiro de 2~0 1 S sob a 
P""sidência do Sr. L ucas Lopes Magalhães e dos membros Sr. J osé Edson Botelho e a Srta. Maira Ferreira 
k.:ha , para a devida abertura dos envelopes , habilitação, julgamento e classificação da melhor proposta para a 
Aquisicão de MedicamenJos para a Ampliação das Ações de Assistbtcia FllmUlci!Jáica • destinados 
aclusivamt!nle tf Assistinda tf Saúde I com vistas ao (orralecimemo técnico operacional e atendimento ao 
Sistema Unico th Saúde th Minas Gerais e atendimenJo da Farnuícill de Minas do Municfpw de Minduri- MG 
no I!Xercú:io de 1015 através do Convinio n• 1081/1014 ue enJre si celebf'tlltl o Estado de Minas Gerais r 
intermédio da Secretaria de Estado de Saude I rgão Gestor do Sistema Unico de Saúde de MiiiDS Gerais I 
Fundo Estadual de .~ e o Munic{pio th .Minduri/MG , Convimo DSSÚIJldo em 16 de Junho de 10U e 
Publicado no DOE/MG em 17106120U,ronstantes da Carta Convite n• 02012015, instaurada de 27 de outubro 
de 201S.Foram convidadas todas as empresas do ramo pertinente e interessadas através de publicação do Edital no 
Mural desta Municipalidade , foi publicado também em Jornal Regional de grande circulação e publicado no Jornal 
Oficial do Estado de Minas Gerats DOEJMG para as que empresas partic1pem deste certame , no dta , local e hora 
marcada para a abertura dos envelopes de documentação e de propostas , verificou constar que muitos dos ítens 
constantes na planilha de licitação não tiveram três propostas apresentadas pelas empresas interessadas , grande 
parte dos ítens destes medicamentos tiveram apenas urna só proposta e no item medicamento Levodopa + 
Benzerazida comprimido 200+50 mg foi pactuado no plano de trabalho aprovado ao convênio 108112014/SESIMG 
130 unidades deste medicamento , porém o correto seria ter descriminado 130 caixas do medicamento com 30 
1 ~lades cada , sendo que o correto a licitar seria de 3.900 comprimidos designado para este medicamento, 
salientando ainda que o medicamento Levodopa teve proposta apresentada de apenas uma empresa,devido as 
diversas constatações encontradas , desta forma fica assim constatado a impossibilidade do prosseguimento do 
presente convite,rontrariando assim o disposto do pa rágrafo r do artigo 22 da Lei 8.666193 , com sua! 
alte rações posteriores, decidindo ainda a Comissão de Licitaçio e Assessoria Jurídica deste Municipio de 
Minduri - .\1G pela repetiçJo do convite que ocorrerá oportuJlllmente.Nada mais havendo a tratar, forarr 
encerrados os trabalhos, do que, para constar, fo1 lavrada a presente ATA, que lida e achada conforme, vai assilllKh 
pelos membros da Comissão Permanente de Licitação do Município de Minduri • MG. 

J.frf~a 
!\lembro da CPL. 

J~lho 
Membro da C PL 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo · Fone: {35) 3326-1219 ·Fax: {35) 3326-1444 
CEP 37.447~- Mindun- Estado de Minas GeraiS- CNPJ 17.954.04110001 ·10 
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Municiplo de Minduri 
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Extrato de PublicaçJo de Edital 

Carta Con\ite n•. 020121115 
Pro<e sol i.citató.-io n•. O!'il/201!1 

A OliTit"So de I tcllaçflo do Mumctpto de Mmdurt MG .JUnlamente com a 
Asscssona Jundica deste Mumctplt' no u~n de ~uz nu tbuições Jegms , toma - ,e pubhco 
de que pelo presente mstrumento de Publicação farã reahzar o Proce.:;so d" Lkttação na 
modalidade Cana Com 1te e ficam conHx:ados e com idad<• tod~ os mtercssndos 
cspectahT.ados no ramo rcnmcotc para partadpar dc~1c certame de preços CUJO o obJeto 
deslc ccname é para lgulrldo ~.. lt>tlktunfntoJ pera 11 1l!fl!lit,ç6o d4.s ..tc&-J ú Aul<tfnc-;. 
F"""fl~Uicrl 1 ilnd-.IM l!XC'IufiNMmU IÍ AS"'i<tbtcill á Sqb I com ,;qtJJ 110 fortgl«imnrto lktrko 
tJP!TifdtHUII' lll<'lldi_,.,o oo .\isu-m11 t" flil'o d<' Soúd<' de \tintn Gt!rGi\ 'otendi!Mnlo da Forn11kia ú 
llitM.J IÚ! •tunlcfplo tk .Uinduri - \IG tro t!X<'rc·ldo tk 1115 11tra•·is do ("otr>'iflio n• 10&/flOJ.I que 
-#~"'o F.<rtlldO dt' Uimu r,ais I por intt'rmitlio ~ •. ~noritJ dl! EWH/o ú SmuJ.- I (.hg.w 
Gnur /lo Sistnrt~~ { trico dt> S!Mtk d.- \liNtl Gc>r11i• . Fundo EsladutJ/ ~ .. Saitd.- ' o UunJopio ú 
Milllltti'{I1.1G, Cmn.,itl IIJ\Ítrtttfo,. 16 dt' Junho d.- 1914" Publicodo 110 001-:1\l(i t'm }71f1611014, 
colf{orlftt' p/anillrll do llltLXn I , gut! I I!Ortl! intq:ronf<' tfeuL Cnnlile. 

O Comltl! ~era ençerrado às 13:45 horas do dia 03111/2015. mcdtante 
abertura as 14:00 hora!> dos em-dopes de documentação e Prop(1~w. ... n:cebtdo~ das 
hcJtmues pda Comissão Permanente de Ltcuação e A.-,~e:.sor Jundico do twuctpto de 
MmdlU1 - MG , na sede da Prefc1tura Munictpal de Mmdun, -.na à Rua Penha. n 99 , 
Bairro Vtla Vassalo. nesta crdade de Mindun- MG. 

EH!ntuats mteressac.lo:. que cJ"-.;eJarem participar do pres..:ntc CONVITE. c 
que c tc,~am cadastrados no ramo pertinente, de\erão retirar o l'dital no enderet;o actma 
citado e mamfestnr seu mtere~e com antccedên..:ia mmima de 2-.t hora ... do pruzo de 
em:emnnento. maJOres infonnaç<k.~ ~.:rão obt1das no horário de 12 00 as 17.00 horas , de 
i:g!Jnda a sexta fe1ra, pelo Tel 035 3326-1219 - Com1ssão de Licttação de Mindun- ~tG 

.!ff 
::s: 

MunicJpto de Mmdun- MG, 27 de outubro de 2 OIS. #(() 
~ 

~ 
Lucas Los~ \fal!alhit" ,rl ~ 

PrtSidente da ( omis ão Perm~ I Kitaçio de~~~ ~~ 

"Nf'i:~R ~ 
co oR' g 

o R 
<RuePenhe 99 VI8Vnsa4o Fone (35}332\i 1219·FP• (3-~~~ 

44 .()()() M!O!Ui Est.do de M Gerai' CNP J 17 ~ 110001 
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tos e VInte MIIS) Maria Elliã~ie Dlnlz Alves G1ffoni-Preaoelra 
Vtctncla: 12 m6ses 
Vl .. ncla: 15 de Outubro de 2015 á 15 de Outubro de 2016. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MINDURI 

EXTIIATO Df PUaLI~ DI EDrnU 
IU'lltiNCIA 

CAitTA CONVtTf N•. OZQIJOU 
PffOCESSO LIOTA1Óitl0 Nt. OJI./2011 

A Comlsslo de Ucltaçlo do Munlcfplo de Mlnduri/MG , juntamente com 1 Assessoria Jurfclb 
deste Munlclplo, no uso dt sua, atrlbulçlleslepls , torna - se publico que flu .. realizar o Processo 
de Ucttaçlo 111 modalldadt · Clftl Oonvlte e ftcam coi'IYOCados e convldtdos eodol ot lnttresstclol 
especfelludos no ,._ pert1Mnie para participar dlttr certame de PNÇOs cuJo 'D objeto • para: 
Aqulslçlo de Medicamentos pare a Amplilçlo dts Aç6ts de Asslsttncla Farmtclutfca , destfntdota· 
duslvtmtntt ' Alllltlndt 6 SIUdt , com vlstaseo forttlecfmtnto tknlco operacional e atendimento 
ao Slltlma Único de Saúde de Minas Gerais e atendimento dt Farm6cla de Minas do Munfcfplo de 
Mlndurl · MG no utrcfclo dt 2015 atravts do Corwfnlo nt 1081/2014 que entre si celebram o Eltldo 
de Minas Gtrtls , por lnttrmtdlo da 5tc~arla de Estado dt Saude , ÓraJo Gest04' do Sistema Único 
de Saúde de Mlnts c;.rals I Fundo Estadual de Saúde e o Munlcfplo de Minduri/MG, Convfnlo assl· 
nado em 26 de Junho de 2014 e Publlcaelo no DOE/MG em 27/06/2014, conforme planilha elo ene110 
I , que t parte lntearante deste Convote.O Convite será encerrado h 13:45 h04'1S elo dll 03/11/2015, 
medltntt a~ura 11 14:00 horas dos envelopes de documentaçlo e Propostas recebidos des llcl· 
tarotes ptll ComlssJo Permanente de llcitaçJo e Assenor Jurídico do Munlcfplo de Mlndurl - MG , 
n. 1tde de Prefeitura , sita li Rua Penha, nt. 99 , Bairro Vila Vassalo, nesta cidade de Mindurl · MG. 
fventUib Interessados que desejarem participar elo presente CONVITE, e que estejam cadastraelos no 
ramo pertinente, devtrlo retirar o Edotal no endereço acima citado e manifestar seu Interesse com 
antec•d•ncla mfnlma de 24 horu do prazo de encerramento, melores Informações serlo obtfdts no 
h04'6rl0 de 12:00 as17:00 horas, de sesunda a sexta feira, pelo Tel 035 3326· 1219- COfnlsslo de 
Llcltaçlo de Mlndurl - MG.Munlcfplo de Mondurl · MG, 27 de outubro de 2.015. 

Lucas Lopes Masalhles • Presfd•nte da ComlssJo Perm. llclttÇio de Mondurl- MG 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SAO LOURENÇO 

Processo 0271/2015 - Pregllo Eletrônico Ol2V.10.15 - Ohl ...... • 

vros encadernados oa"" ,, .. , - -
• 

WUI\.1. vaoor lOtai K) 21.750,18. Vlsfncla: 
Ass.: 20/10/2015. Wanderson Abralo Benftce~ 

Processo Ucltatórlo n• 039/2015, PrtiiO 
Ltde. Objeto: fltclstro de Preços, para event 
pltalares para atender as necenldedes elo 
conforme condlçOts e tspeclftctÇlles contfdn 1 
TotaiR$1.291,03. Vtafnda: 12 meses após 
Wtnderson Abralo Benftca- Prefeito MunlctiMI. 

PREFEITURA 

AVISO Ol UCITAçAo DESERTA PROCESSO 
Munldpio de Monstnh04' P1ulo, POf sul Presldttl4, 
e para conhecimento de quem pos11 fntenesstr, 
1 Contl'ltlçlo dt R1cllo p1ri'Pnestaçlo de Strvtco, 
com dltl de abtrtur~ pare o dl1 27/10/2015, 
1udndt tottl de Interessados. Mon11nhor 
Pneslcltnlil CPL 

PREFE 
DE 

Edital dt PllfGAo - Tipo PRESENCIAL -21 
0047/2015 - Obfeto: Aqutsiçlo dt lanchas ptfl 
manda elo (vento Brincando n. PI'IÇI em corntmOII( 
DE REGISTRO Ol PREÇOS • EXCLUSIVAMENTE pera 
-Propostas: 10/11/2015- U:30h. DoqçOes do 
mentanes na sede de Prefeitura, de 12 il 17 horas t 
Municipal dt Pouto Alto, 27 de outubro dt 2015 -
Mancllha Ranatl- Prefeito 

PREFEITURA 
sAo 
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