
II 	 Estado do Pará 
t OVERNO MUNICIPAL DE ACARA 

Prefeitura Municipal de Acara 

PREGÃO PRESEM tAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°9/2018-030803 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Aos vinte e três dia(s) do mês de agosto de dois mil e dezoito , o Município de ACARÁ, com sede na, nos 
termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada tio D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais 
normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apiesentada no Pregão Presencial para 
Registro de Preços n° 9/2018-030803, RESOLVE registrar os preços para para aquisição de 
medicamentos controlados tendo ido os referidos preços oferecidos pelas empresas HOSPMED 
COIv1FRCEO LTDA FPP ç R (. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA - EPP cuja propostas foram 
classificadas em primeiro lugar no certame supracitado. 

Ç$LÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 

Aquisição.: de medicamentos controlados para atender as necessidas do Fundo Municipal de Saúde de 
Acará/PA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE \DE DOS PREÇOS 

A prescmc Ma de Registro de Preços iUd validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura 

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade. desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não 
estará obrigada a adquirir os produtos citados na Clausula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de 
Preços podende taze lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie ac FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiario do 
registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o 
compromisso de atendei durante L p,-azo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na 
ptegri todas as ,condições estabelecidas,  licando sujeito, inclusive, as penalidades legalmente cabiveis pelo 
descumprimcnto dc quaiquc tIL sua' cláusulas.  

CLÁUSULA TERCEIRA. DA UT' LLZ ÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro tk' Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 
Municipal que no tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante,desde 
que devidamcnte comprovada a vantagem. 

Parágrafo primeiro: Os órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desçjarem 
fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu,interesse junto ao Contratante, para 
que este indique o' possíveis c( 'ioi LS e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de 
classincaçao 

Paragrato stgundo ( ah a ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Pr$ços,  observadas as 
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condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos 
registrados em Ata, desde que este flwnecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante. 

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou: entidades não poderão excedér, por 
órgão ou entidade, a cem por cento d 's quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA QUARTA - DO LOC, L E PRAZO DE ENTREGA 

O recebimento, o local e o prazo d. entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações 
contida na ordem de compra, não po4rndo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma. 

Pa.rágralb Único: A empresa que nà cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do 
,—dital em conformidade com a Lei 8.f66 93 c suas alterações. 

CLÁUSULA QUINTA - DO•PAG,.MF.NTO 

O pagamento será efanado medJnc a entrega dos produtos acompanhados da fatura (notafiscal), 
discriminada de acordo com a nota d empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais 
por gestor a ser designado pe tante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela 
empresa com discriminação 'dos b ns, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e 
encaminhada à admiuistraçõo la eni ide contratante para fins. liquidaço. 

Parági afo Primeiro: O pagaeut será creditado em favor do FdRNECEDOR, por meio de ordem 
bancária ou cheque rsominati*oJ o & ai ocorrerá até 30 (trinta) dias c4iidos  do recebimento definitivo dos 
materiais, após a aceitação ateo •n s Notas Fiscais/Faturas. 

t il 

Parágrafo Segundo Sei' 1 cqd 	consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao 
FORNECEDOR pira veúir4a' da situação do mesmo, re1atrtamente as condições exigidas na 
contrançao cujos rLultados sti o tu pi esso, e juntados aos autos do processo próprio.  

Parágrafo Terceiro: Caso haja a li 'ação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura .ou õrédito 
existente na contratante em íay 	o FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente 
existente, a diferença será coha a 	ministralivamente oujudicialmene, se necessário. 

Parágrafo Quarto: Nos caso,4 ' - entuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
n conco ido dL algiuria toema n 1 1 ido fica convencionada a taxa 4e atualização financeira devida pela 

contratante, entre a data usn r' E tida e a correspondente ao efetivo adimpiemento do fornecnpento, 
mediante a aplicaçao da segumt 1. .n mia: .4 

EM=IxNxVP 	 ' 	 . 

Onde:  

EM= Encargos Moratórios  
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N número de dias entre a data pra 
VP = Valor da parcela pertinente a 
'IX = percentual da Taxa anual = 6" 

= indica de compensaçào linanc4i 

1 = (TX/I00_ F=(61100)  
365 	365 

A comnensacão financeira PreviJU  

CLÁUSUL & SEXTA - DAS ( 

r-  entrega dos prodiLtos só estar 

O fornecedor ficará obrigado a 
a entrega deles decorrente estiv 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS 

Pela inexcuç,c total ou pa±iil 
Administração da entidade c  
sanções 

vertencia, que sei -a aj 
'tante legal da contratad 
e justificativas para o ai 

lia de 0.1% 

 

(zero virg 
cidas, até o máximo de 
áximo de 15 (quinze) di 

lia de 10% (de7 por cê 
Ao objeto contratado, r 
em embargo. de indcn 

,u total do contrato. 

ifo Frimeiro - Ficará ii 
zinco) anos, garantido '. 
iantes cia puniçao ou ate 
dê, a: licitante que con 
La entregar a documeni 
iento da execução tio s 
. comportar-se de mod( 

1- 

II - 

111-mi 
parcial 
oficial, 
parcial 

até 05 

deixar 
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ta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência. 

ÕES DE FORNEC ;1MENT0 

rizada mediante solicitação do pedido do bem. 

r todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que 
fsta para data posterior à do seu vencimento. 

LIDADES 

to do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 9/2018-030803, a 
poderá, garantida a previa defesa, aplicar as fornecedoras as seguintes 

i por meio de notificação via oficio, mediante contra-recibo do 
belecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante 
jue só serão aceitas mediante crivo, da Administração; 

ti por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações 
:dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no 
ridos, uma vez comunicada oficialmente; 

bre o valor do material não entregues, 'no caso de inexecução total ou 
da no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação 
dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução 

Ia: de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 
to prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos 
eja pi omovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o 
eto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto 
tieo ou cometer fraude fiscal. 
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nr2 

- As satçõ 
com as do 
05 (cinco) 

Parágrafo 	- Se a mu, 
respondera a empresa fornecedi 
Administração ou, quando for o 

Parágrafo Quarto - As penalic 
entidade contratanteno, e no 
período, sernprejuízo das multa 

stas no inciso 1 e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser 
"II" e "ifi", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 

is. 

valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda • desta, 
sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela 
brada judicialmente. 

obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de forneeedres da 
çnsão de licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual 
no Edital e das demais cominações legais. 

LÁUSULA OITAVA 99 RE4Ji'STAMENTO DE PREÇOS 

A Ata de Registro de Preços ode' s ,frer alterações obedecidas às dispdsições contidas no art. 65, da •.Lei n° 
8.666/1993. 	 Á 

Parágrafo Primeiro: O preço regi do poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados 
no mercado, ou cm razão de fato qjfr leve o custo dos bens registrados. 

Parági ato Segundo Quando o p4L inicialmente registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior 
ao preço praticado no merc4o o tratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de 
preços e sua adequação ao 9rtiticadff  bto mercado. 

Parágrafo Terceiro: Frustraia a ift ciação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 

Parágrafo Quarto: Na hi 	el, 	arágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, 
visando igual oportunidade klc neQd42 çâo. 

Parágrafo Quinto Qual o prJ4 de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento du idarnes4è emprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:  

1 - Liberar, o fornecLdol docomp4n so assumido, sem aplicação de pnalidade, confirmando a veracidade 
dos motivos e comprovaines!apies, 	dos, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento; 

II - Convocar os demais fonceedç) d . visando igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo Sexto: Não ha k1 0i '  o nas negociações, o Contratante, procederá à revogação da •  Ata de 
Registro de Preços. adotandd as mci las cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

CLÁUSuLA NONA - hs (I•; 'DIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

O recebimento do objeto çoisIane 	presente ata esta condicionado â observância fe suas espe ifleações 
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1' 
técnicas, amostras, e quando eoubeç ei'ibalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante 
designado pela contratante. 

Parágrafo Primeiro: Os li 	t 	verão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser 
entregues no endereço constante na 4em de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; 

tParágrafo Segundo: Serão rcebkth,tkt seguinte forma: 

I i 
1 - Provisoriameute, no ao de $ir4ga. para efeito de posterior verificação da conformidade do material 
com as especi ticações constaaites tt4 jopc\sta da enpresa,' marca, modelo e especificações técnicas. 

- Definitivamente, ap&.averqtao da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente 
áceitaçio. mediante a emissão do j4mo. de Recebimento Definitivo 4.inado pelas partes em até 5 (cinco) 
dias úteis após o recebimento prov 4i0. 

CLÁUSULA DÉCIMA -1)0 C 'frkLAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Fornecedor, terá o seu 	istro IPreços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o coniradit1 te ampla defesa: 

• Apedido. quando: 

- compcovar a impossibilidade de '4nprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou dç força 
maior: 
- o seu preço registrado 'el,forna. coniprovadamente. inexeqüível em função da elevação dos preços de 
mercado dos insumos que cnmpÕc ic custo do material. 

Por iniciativa do Ministerio d 	stiça. quando: 

- não aceitar reduzir o preço regist', Io. na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
- perder qtalquer condição de hab4 jtaçâo ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 
- por razões deinteresse

obr 	
público. 	da ente, motivadas e justificadas: 

- não cumprir
m 	

as 	igações occoi 'Ltcs da Ata de Registro de Preços: 
- não cop 	 ar areccr ou se recusara krar. no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de 
Preços: 	 1, 
- caracterizada qualquer hiP;tes¼1:  k' inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de 
Registro de Preços ou nos ,  pe ,  idos! ea decorrentes. 

• Automaticamente: 

por decurso de prazo de vigénci ! Ara: 	 \ 
- quando nãO restarem fornecedor kcgistrados: 	 "1 

1- 
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Em qualquer das hipóteses acima, çç bluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de 
Registro de Preços e informajá aos Çjnecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRJME - D% AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS 
ORDENS DF COMPRA 	iIFí; 
As aquisições do objeto à, pre4 	Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela 
contratante. 

Parágrafo Único: A emissão dasot ens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, 
será igualmente autorizada pelo órgã requisitantc. 

ÇLÁUSULA DÉCIMA SEGND1 - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

O licitante registrado na A t i de tcgistru  de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, 
quantitativos superiores àqueles regij,trados em íunçào do direito de acréscimo de até 25% (vinte cinco 
por cento) de acordo com o §:1 °  do 4. 65. da Lei ri K666'93. 

Parágrafo Primeiro Na hipõtese prêvista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na 
razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata. 

Parágrafo Segundo: A supressào dÕs 	materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério 
da Administração, considerando-se ojdisposto no parágrafo 4° do artigo IS da Lei n°8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TE] EIRk - DOS PREÇOS E (TENS DE FORNECIMENTO 

Os preços ofcrtado pela emesa c!jbsificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de 
Preços, constam do Encartue seonstitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços. 

?arágrafo Único: Os preços expressos em Real (R$), serão fixos e hTeajusáveis pelo período de 1.2 (doze) 
meses, contado a partir da assiharura?da  presente Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-  DAS OBRIGAÇÕES 1)0 FORNECEDOR 

A empresa fornecedora comprometese a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo 
das decorrentes das no as, à  anejos e da natureza da atividade. 

CLÁUSULA DÉCIiL4 QUINTA 4 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações do CONTR &'ÇANT. além das constantes no edital e do Contrato: 

arágrako Primeiro: Efewat o(s) .paganwnto(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a 
efetiva entregados materiais!( ernlso do Termo de Recebimento Definitivo; 	/ 
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Parágrafo Segundo: Accmpanhu -rli e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal 
especialmente designado, de 

acorct 
 nm a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA Sn TA I4S DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata o Edital de reg&4' rcsenciai para Registro de 	 n° 9/2018-030803 e a proposta da 
empresa classificada em1 0 1 xar.  

Parágrafo Primeiro: Os casps oiyü. os serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições 
constantes das Leis n°s 8.666 )3 e !.0320 2002 e demais normas aplicáveis. 

Parágrafo Segundo: A
e1 pa 	

pubi, crtçbcumida desta Ata de Registro ddPreço na imprensa oficial, condição 
ndispensávra sua eficácia, será' tfo\ idenciada pelo Contratante. 

Parágrafo Terceiro: As questões,dorrentes da utilização da presente  Ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente ,  serão ! oLe'sadas e julgadas no foro da cidade de ACARA, com exclusão de qualquer 
outro. 

E, por 
	

firmam o presente 	em 2 (duas) vias de igual teor e 
forma, 	 ibém o subscrevem. 
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-PA, 10 demmbro  de 

MUNICIPALDJUDE DE i 
C.N.P.J. n° 1)4Y0.869/0001-70 

COYÍRATANTE 

C.N.P.J. ° i t1nt91i0001-8o 
CONT TA 

iALI,O PvS &' CIA LTDAL.. EPP 
C.N.P.J. ti0  83.99.976/000I - 70 

CONTRATADO 



Empresa: H0SPMED COMERCIO LIDA PP; 
Casa 
A,452, Coqueiro,, 4nanindeua PÁ, rep:: 
R.G.  
n_ 91013011018 SSp PA. 

ITEM DESSIflÕ/SPECIEICAÇà)Z$ 
00001 A14A1TAOINA 100MG 
00003 ADIDO VALPEOICO SOOMC' 1'? fl'ÍI] 
00004 ALPRA0LAM.1840 
00013 CLOEÃZÂ84 'ias 
00016 
00022 
00023 

-00025 
00026 
00029 
00030 
00035 
00037 
00038 
00043 
00045 
00046 
00047 
00048 
00052 
00054 
00055 
00056 
00058 
00060 
00061 
00068 
00071 
00073 
00076 
00079 
00081 
00082 
00084 

N 

MG 

Este documento e parte integrante 
Empresas cujos preços estão seg 
9/2018-030803 

Estado do Pará 
ERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 	 / 
Prefeitura Municipal de Acará 

de Registro de Preços, celebrada entre o Município de ACARA 4  e as 
trados , em face à realização .da licitação na modalidade PREGAO N° 

o' 11.411.491/0001-80, estabelecida à TRAV. WE-20, Conjunto Cidade Nova IV,V-

deste ato pelo Sr(a) . ALEXANDRE FIGUEIREDO MOREIRA, C.P.F. o' 708.286.44349, 

UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR *TAL 
COMPRIMIDO 2,000.00 1,200 2.400,00 
UNIDADE 25,000,00 1,720 43.000,00 
UNIDADE 2,000.00 1,050 2.100,00 
COMPRIMIDO 2,000.00 0,720 1.440,00 
COMPRIMIDO 3,000.00 0,150 45,00 
AMPOLA 5 , 000,00 1,450 7.250,00 
COMPRIMIDO 10,000.00 0,100 1.00 ,6,00 
UNIDADE 2,000.00 0,670 1.340,00 
UNIDADE 7,00 DO 3,200 22.40,00 
COMPRIMIDO iso,üo4.00 0,150 22.500,00 
AMPOÍ.A 7,500.00 3,720 27.. 900,00 
COMPRIMIDO 1,500.00 2,950 4.425,00 
COMPRIMIDO 30,00000 0,220 6.600,00 
FRASCO 3,000.i00 4,900 14.700,00 
COMPRIMIDO 3,000.00 0,440 1.320,00 
COMPRIMIDO - 	2,000.00 1,100 2.200,00 
COMPRIMIDO 3,000.00 1,350 4.050,00 
COMPRIMIDO 2,500.00 2,700 6.750,00 
COMPRIMIDO 2,500.00 1,130 2.825,00 
COMPRIMIDO 1,000.00 0,700 700,00 
COMPRIMIDO 4,00,0.00 0,900 3.600,00 
COMPRIMIDO 3,000.00 1,400 4.200,00 
COMPRIMIDO 3,000.00 2,040 6.120,00 
COMPRIMIDO 5,000.00 0,400 2.00.9,00 
COMPRIMIDO 1,000.00 7,800 7.80 	00 
COMPRIMIDO 1,000.00 5,200 s.zo.Ô,00 
UNIDADE 1,000.00 3,620 3.620,00 
COMPRIMIDO 20,000.00 0,410 9.400,00 
COMPRIMIDO 60,000.00 0,470 28.200,00 
COMPRIMIDO 1,000.00 1,180 1.180,00 
COMPRIMIDO 6,000.00 0,950 5.700,00 
COMPRIMIDO 6,00-0.00 2,480 14.88'I,00 
COMPRIMIDO 7,000.00 1,920 13.440,00 
COMPRIMIDO so,000'oo 1,210 63.500,00 
UMIDADE 1,000.00 ' 	 3,530 3.530,00 

VALOR TOTAL R$ 347.720,00 

Empresa: 
182, 
Na tique ii 
n . 

251.199. 

QUES í CIA LTDA - EPP; C.N.P.J. 

(91) 99968-5722. representada 

1451007 PC PA. 

d' 83.929.97610001-70, ehabelecida à CJ Catalina - Traves. n14, o' 

neste ao pelo Sr(a) 	RITA CRISTINA EAGALLO MARQUES, - C,P.F. 

ITEM DESCR1ÇÀ0/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE 
00002 ACtDO yALPROXCO 250M9 UMIDADE 35,000.00 
00005 A14tTML IOkG COMPRIMIDO 1 000 00 
00006 AMXTRI1ELI1W 25M0 COMPRIMIDO 80,000,00 
00007 AMXTRPttINÀ 12 5840 + CLORDIAEEPDXI0O 5M0 COMPRIMIDO 3,000.00 

00008 BIPE&1DtN6 2840 COMPRIMIDO 80,000.00 

00009 CARÊr.MAEPfl4A 200840 COMPRIMIDO 150,000.00 
00010 CAfS?4MAEPI4* 20MG/ML FRASCO 5,000.00 
00011 CiABO*TÃO Dt tITIO 300840 COMPRIMIDO 3,000.00 

00012 CtTÁLÔPRÀS 20140 COMPRIMIDO 5,900.00 

00014 CLOMAZEPAN O 5140 COMPRIMIDO 3,000.00 

00015 CLOMAZEfl.N 2 SMG/ML FRASCO 1,000 00 
00017 CLORPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO 15,000 r 00 
00018 CLQRPROMAENA 25 149 AMPOLA 2,006,00 

00019 CtIzAPI1A1 COMPRIMIDO 1,000.00 
00020 CLOMZA4 20Md UNIDADE í,000.00 

00024 DZSZØflhI 5149 COMPRIMIDO 15,000.00 

VALOR UNITÁRIO 	VALOR. TOTAL 
0,570 	19.95Ô,00 
0,400 	 400,00 
0,100 	 a.00'Ó,00 
0,490 	 1.470,00 
0,280 	22.400,00 
0,200 	30.000,00 

19,200 	96.000,00 
0,350' 	 1.050,00 
0,610 	 3.050,00 
0,120 	 360,00 
3,700 	 3.790,00 
0,330 	 4.950,00 
0,340 	 60,00 
5,910 	 5.90,00 
0,790 .' 	 ?90,00 
0,100 " 	1.500,00 

TV SÃO JOSÉ N' 120 



Estado do Para 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 

Prefeitura Municipal de Acara 

SÓDIO 2S0MG/EC, 

00027 E 
00020 ES 
00032 E 
00033 EL 
00036 R 
00039 Ml 
00040 sÃ 
00041 81 
00044 LA 
00049 £8 
00050 LE 
00057 MI 
00059 Nà 
00062 01 
00063 PA 
00064 •P 
00065 PÉ 
00066 PE 
00069 ES 
00070 dá 
00072 RI 
00074 RI 

'p0075 SE 
• 00077 T 

00O78 M 
00080 TP 
00083 T& 
00086 VÁ 

COMPRIMIDO 
AMPOLA 
FRASCO 
COMPRIMIDO 
UNIDADE 
AMPOLA 
COMPRIMIDO 
UNIDADE 
COMPRIMIDO 
COMPRIMIDO 
COMPRIMIDO 
COMPRIMIDO 
UNIDADE 
COMPRIMIDO 
COMPRIMIDO 
FRASCO 
FRASCO 
AMPOLA 
COMPRIMIDO 
COMPRIMIDO 
FRASCO 
COMPRIMIDO 
COMPRIMIDO 
COMPRIMIDO 
COMPRIMIDO 
COMPRIMIDO 
AMPOLA 
FRASCO 

15,000.00 
2,500 00 
3,000.00 

15,000.00 
300.00 

2,000.00 
100,000 .00 

5,00.0.00 
3,000 . 00 

10,000 00 
25,OOt.00 

1,500.00 
1,000.00 
3,000:00 
5,000.00 
3,00Q.00 
3,000.00 
5,000.00 

80, ooq .00 
1, 000•  . 00 
5, 00,01 L 00 

-15, 00q. 
i,00Ø!.00 
2,0000 
5,00k 00 

is,00kL6o 
15 ó00.00 
5,0.00 

0,370 
2, 980 
4,050 
0,110 
3,980 
1,630 
0,200 

10,850 
0,850 
1,130 
0,550  
4,020 
0,810 
0,960 
0,650 

10,120 
19,20L 
2,360 
0,140 
0,740 

23,450 
0,490 
0,360 
1,070 
2,460 
0,930 
1,330 
5,770 

VALOR TOTAL R$ 

5.550,00 
7.450,00 

12.150,00 
1.650,00 
1.194,00 
3.260,00 

20.000,00 
54.50,00 
2. s$ ,00 

11. 36'0, 00 
13.750,00 

6.030,00 
810,00 

2.880,00 
3.250, 00  

30. 3:, 00 
57.600,00 
11. 800,00 
11.200,00 

740,00 
117.25à, 00 

7.350,00 
360,00 

2.140,00 
12.300,00 
13.950,00 
19.950,00 
28 .aÉÔ,00 

660.134,00 

Q/ML 
40M0/ML 

MG/ML 
ML 

NOATO 70,52MG ML 
G 
100MO 
25MG 
30M0 

1OMG/ML 
4OMG/ML 
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