
ENVELOPE N.o 1 (PROPOSTA DE PREÇOS) 
MUNiCíPIO DE MERCEDES 
ESTADO DO PARANÁ 
FARMÁCIA MERCEDES L TOA 
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR MÁRIO TOTTA, 575 
CNPJ: 81.251.985/0001-20 
PREGÃO PRESENCIAL N.o 13/2021 
DATA DE ABERTURA: 22/02/2021 
HORÁRIO: 08:30h 



Av. Dr. Mário Totta, 575 
85998-000 Mercedes 
CNPJ 81 251 985/0001-20 
e-mail: far.mercedes@yahoo.com.br 

Fone/Fax: (45)3256-1127 
Paraná 

CCE 45800040-97 

PROPOSTA E PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n." 13/2021 

Farmácia Mercedes Ltda., inscrita CNPJIMF n°. 81.251.985/0001-20, 
Inscrição Estadual n." 45800040-97, neste ato representada por seu representante legal, 
oCa) Sr.(a) Ecio Hoffmann, portador(a) da de Identidade n." 1.819.161, 
expedida pela SSPIPR, e do CPF n." 403.759.1 53, em atendimento ao disposto no 
Edita! em epígrafe, apresenta a seguinte de Preços para eventual aquisição de 
fraldas descartáveis e absorventes geriátricos, distribuição nas unidades de saúde 
do Município de Mercedes, relacionados I - Memorial Descritivo, do 
respectivo procedimento licitatório: 

a) Descrição do objeto conforme Anexo - Memorial Descritivo; 
b) Valor unitário e valor total do lote ao se refere a proposta; 
c) Indicação da marca do item que . o lote ao qual se refere a proposta. 

Item Qtd U nid 

Fraldas descartáveis, ITl>r'IQ ••• 1 

de uso diurno e noturno. 
Formato anatômico; Dupla "'f-'-"'~"""""" 
absorvente; Barreiras 
Antivazamento; Segurança 
vazamentos laterais; Extrato 
Vera; Elásticos auto aj 

1 2.200 pct pernas; Gel super 
fitas adesivas 
Cobertura macia; 
Alta absorção; Canais para 
distribuição da urina; 
150cm; para pessoas acima 
tamanho Extra Grande; pacote 
com 07 unidades. 

Marca R$ 
Unit R$ Total 

Safety 15,20 33.440,00 



I Item I Qtd[unid I Descrição Marca R$ R$ Total Unit 
I 
I 

I 

I Fraldas descartáveis, geriá ricas 
I de uso diurno e noturno. I 

I Formato anatômico; Dupla c amada 
absorvente; Barreiras I I 
Antivazamento; Segurança contra I I 

I vazamentos laterais; Extrato de Aloe 
I I Vera; Elásticos auto ajustáve is nas 

I pernas; Gel super absorvente; Quatro I 
2 1.000 pct fitas adesivas reposicionáveis; Isafety 15,20 15.200,00 I 

Cobertura macia; Hipoalerg€ nica; I 
Alta absorção; Canais para r pida 

I 
I distribuição da urina; Cintur 105 a 

I I 140cm; para pessoas acima ( e 70kg; 

I 
tamanho Grande; pacote cc m08 

1 

unidades 
J 

I 
I ---1 Fraldas descartáveis, geriá ricas 

de uso diurno e noturno. 
Formato anatômico; Dupla c amada 
absorvente; Barreiras 
Antivazamento; Segurança c pntra 
vazamentos laterais; Extrato de Aloe I 

Vera; Elásticos auto ajustáve lS nas 
3 I 400 pct pernas; Gel super absorvente ; Quatro Safety 15,20 6.080,00 

fitas adesivas reposicionáveis; 
I Cobertura macia; Hipoalergê mca; 

I 
Alta absorção; Canais para r pida 
distribuição da urina; Cintur 80 a 
110cm; para pessoas de 40 a 70kg; 

I tamanho Médio; pacote com 08 
unidades. I 

I 
Fraldas descartáveis, geriá ricas 
de uso diurno e noturno. I 

Formato anatômico; Dupla c amada 
absorvente; Barreiras 

I Antivazamento; Segurança c ontra Safety 117,30 
4 200 pct vazamentos laterais; Extrato de Aloe I 

3.460,00 

Vera; Elásticos auto ajustáve lS nas 
I pernas; Gel super absorvente ; Quatro 
I I 

fitas adesivas reposicionáveis; 

I -I Cobertura macia; Hípoalergê mca; 
Alta absorção; Canais para r ~pida 

( 



Item I 
------ 

I R$ Total I Qtd Unid Descrição Marca R$ 
Unit 

l distribuição da urina; Cintur <70cm 
e peso <40kg; tamanho Peq 
pacote com 10 unidades. 

I 
Fraldas descartáveis, 
formato anatômico; elástico e ajuste 
ao corpo; cobertura fíltrante: atóxica; 

5 50 pct barreiras de múltipla prote ão; alta Babysec 35,10 1.755,00 I 
absorção; pacote com 32 idades; I 

I 
acima de 15kg; tamanho G 

I 
Fraldas descartáveis, ·nfa~tis; I 
formato anatômico; elástico e ajuste 
ao corpo; cobertura filtrante atóxica; 

6 50 pct barreiras de múltipla prote ão; alta Babysec 38,10 1.905,00 
absorção; pacote com 32 idades; 
acima de 10kg; tamanho G 

---~ I Absorvente geriátrico; cor 
[cobertura hipoalergênica; ca I 

7 300 pct plástica que impede a passa em de I Higifral ] 15,90 4.770,00 
líquidos; absorção moderad ; flocos 

I de gel superabsorvente; pac te com 
20 unidades 

No preço estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, 
seguro, tributos de qualquer natureza e todas a demais despesas, diretas ou indiretas, 
relacionadas com o fornecimento do objeto da pr sente licitação. 

Eventuais comunicações relativas à ex cução da futura Ata de Registro de 
Preços, especialmente ordens de serviço, p derão ser enviadas para o e-mail 
far.mercedes@yahoo.com.br 

Prazo de validade da Proposta: 30 dias, e tendendo-se à etapa de lances verbais. 



DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E PRODUTOS HOSPITALARES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES/PARANÁ 
Pregão Presencia I W 13/2021 
Protocolo: Dia 22/03/2021 até às 08hOOmin 
Realização: Dia 22/03/2021 às 08h30min 

ENVELOPE NQ 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 

Green Farmacêutica Eireli - EPP 
CNPJ: 03.411.908/0001-86 



Proposta 

-1/,/ 
GREEN I'ARMACEUilCA EIRElI- EPP CNPJ: 03.411.908/0001-86 Mereço: Rua Bar30 do RIo Branco, n2 4677, [- 

Jardim Gisela CEP:85.905-625 To edo - Paraná 



GR EN 
FARM CÊUTICA 

Edital de Pregão Presencial nO 13/2021 

ANEXO 111 

PROPOSTA DE P EÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes -PR 

Pregão Presencial n.? 13/2021 

A empresa Green Farmacêutica Eireli - PP, CNPJ/MF N° 03.411.908/0001-86, 

sediada na Rua Barão do Rio Branco, n04677, J rdim Gisela, Toledo/Paraná neste ato 

representada por seu representante legal, o(a) Sr(a) D uglas Fernando Padilha, portador(a) da 

Carteira de Identidade n." 8.498.467-1, expedida pela SSP/PR, e do CPF n." 056.639.719-63, 

em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, a resenta a seguinte Proposta de Preços 

para a eventual aquisição de fralda descartáveis e ab orventes geriátricos, para utilização nas 

unidades de saúde do Município de Mercedes, confor e descrição a seguir: 

a) Descrição do objeto conforme Anexo I -Memorial D 

b) Valor por item e valor total do lote ao qual se refere proposta 

c) Indicação da marca dos itens que compõem o objet da proposta 

No preço estão incluídos, além do lucro, todas s despesas e custos como frete, seguro, 

tributos de qualquer natureza e todas as demais des esas, diretas ou indiretas, relacionadas 

com o fornecimento do objeto da presente licitação. 

A remessa de eventuais ordens de compr e demais comunicações poderão ser 

Prazo de validade da Proposta: 30 (trinta) dias, estend ndo-se à etapa de lances verbais. 

Toledo/Paraná, 19 de Fevereiro 2021. 

CPF 056.639.719-63 

Representante Legal 

GREEN FARMACÊUTICA EIRELI- EPP CNPJ: 03.411.908/0001-8 Endereço: Rua Barão do Rio Branco, nº 4677, /;'7 
Jardim Gisela CEP:85.905-625 oledo - Paraná 



Proposta Come cial 

.•• ..w r 03.4 1 1 .908/0001 -86 ~~~, G R :1 E N GREEN~g~;c10ricr~~LI-EPP m . · -. IUI!IlAOOOIOIIJNCO .• 77_ ~ F A R M A C Ê U TI c:AJ2llQI6I~I:oslOO77.mm6ll70IEDO.P _.J 

Pregão Presencial W 13/2021 

RAZAO SOCIAL: GREEN FARMACEUTICA EIRELI EPP 

CNPJ: 03.411.908/0001-86 IE: 90635779-84 

ENDEREÇO: RUA BARAO DO RIO BRANCO W 46 7 JD. GISELA 

CIDADE: TOLEDO/PR 

FAX: 

E-MAIL: greenlicitacao@hotmail.com 

FONE: 45-3053-0077 

1 

Fraldas descartáveis, geriátricas; 
de uso diurno e noturno; formato 
anatõmico; dupla camada absorvente; 
barreiras antivazamento; segurança 
contra vazamentos laterais, extrato 
aloe vera; elásticos auto ajustáveis 
nas pernas; gel super absorvente; 
quatro fitas adesivas reposicionáveis; 
cobertura macia; hipoalergênic a; 
Canais para rápida distribuição da 
urina; cintura 80 a 11 Ocm; para 
pessoas de 40 a 70kg; tamanho 
Médio; pacote com 08 unidades 

UNID QTD MARCA VLR 
UNI. 

VLR 
TOTAL 

ITEM DESCRiÇÃO PRODUTO 

Fraldas descartáveis, geriátricas; 
de uso diurno e noturno; formato 
anatõmico; dupla camada absorvente; 
barreiras antivazamento; segurança 
contra vazamentos laterais; extrato 
de aloe vera; elásticos auto ajustáveis 
nas pernas; gel super absorvente; 
quatro fitas adesivas reposicionáveis; 
cobertura macia; hipoalergê nica; alta 
absorção; canais para rápida 
distribuição da urina; cintura 115 a 
150cm; para pessoas acima de 70kg; 
tamanho Extra Grande; pacote 
com 07 unidades 

2 Fraldas descartáveis, geriátricas; 
de uso diurno e noturno; formato 
anatõmico; dupla camada absorvente; 
barreiras antivazamento; segurança 
contra vazamentos laterais, extrato 
aloe vera; elásticos auto ajustáveis 
nas pernas; gel super absorvente; 
quatro fitas adesivas reposicionáveis; 
cobertura macia; hipoalergênic a; 
Canais para rápida distribuição da 
urina; cintura 105 a 140cm; para 
pessoas acima de 70kg; tamanho 
Grande; pacote com 08 unidades 

pct 2200 SAFETY 

SAFETY 

R$ 
15,310 

R$ 
15,310 

R$ 
33.682,00 

R$ 
15.310,00 

3 

pct 1000 

SAFETY R$ 
15,310 

R$ 
6.124,00 pct 400 

4 Fraldas descartáveis, geriátricas; pct 200 SAFETY R$ R$ 
de uso diurno e noturno; formato 17,410 3.482,00 

GREEN FARMACÊUTICA ElRELI - EPP CN PJ, 03.411.908/0001-" Endereço: R~' sarão do Rio Branco, o' 467 --( 
Jardim Gisela CEP:8S.90S-62 Toledo _ Parana r{ 



5 

6 

7 

pct 50 

r 03.411.908/0001-8 
9063577984 

G R E GREEN FARMAC~TICA ElRELI- EPP . N R1JABARAODORIOBRANCO,I.677·CENTRQ 
.. . . . . LI45lm2-1J;e6'145I:rooo77.CEP:85~25.TOlEDO. R._j 

FARMACÊUTICA 

pct 50 

VALOR TOTAL: 
R$ 58.598,00 

anatõmico; dupla camada absorvente; 
barreiras antivazamento; segurança 
contra vazamentos laterais, extrato 
aloe vera; elásticos auto ajustáveis 
nas pernas; gel super absorvente; 
quatro fitas adesivas reposicionáveis; 
cobertura macia; hipoalergênic a; 
Canais para rápida distribuição da 
urina; cintura <70cm e peso <40kg; 
tamanho Pequeno; pacote com 10 
unidades 
Fraldas descartáveis, infantis; 
formato anatõmico; elástico de ajuste 
ao corpo; cobertura filtrante; atóxica; 
barreiras de múltipla proteção; alta 
absorção; pacote com 32 unidades; 
acima de 15k ; tamanho GG 
Fraldas descartáveis, infantis; 
formato anatõmico; elástico de ajuste 
ao corpo; cobertura filtrante; atóxica; 
barreiras de múltipla proteção; alta 
absorção; pacote com 32 unidades; 
acima de 10k ; tamanho G 
Absorvente geriátrico;com 
cobertura hipoalergênica; camada 
plástica que impede a passagem de líquidos; 
absorção moderada, flocos 
de gel superabsorvente; pacote com 
20 unidades 

O prazo de validade da proposta e de 30 (sessenta) dias 

Toledo, 22 Fevereiro de 2021 

CPF 056.639.719-63 

Representante Legal 

pct 300 

( 
GREEN FARMACÊUTICA EIRELI - EPP CNPJ: 03.411.908/0001- 6 Endereço: Rua Barão do Rio Branco, nº 4677, 

Jardim Gisela CEP:8S.90S-62 oledo - Paraná 



r 31.314.488/0001-55--' 
Aft lIMP • COMEftCIO E Sl!ftVICOS 
DI! HIGIENE E! LlMPI!ZA LTDA. MI! 

ftUA rLAMISDYANT 1861 SL 03 

L COQUEIRAL .1111.807-480 _j 
CASCAVI!L·Pft 

ENVELOPE N. 1 - PROPOSTA COMERCIAL 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 14/2021 
DATA DE ABERTURA: 22/02/2021- 08h30m 
NOME DO PROPONENTE: AR LIMP COMERCIO E SERViÇOS 
DE HIGIENE E LIMPEZA L TDA - ME 
CNPJ: 31.314.488/0001-55 
ENDEREÇO: RUA FLAMBOYANT, 1851 - COQUEIRAL - CASCAVEL/PR 
FONE/FAX: (45) 9.9965-5296/ (45) 9.9817-4903 I çºmerciaL~rlimp~hotmail.com 



RUA rLAMISOYANT ..•• 5'1 SL 03 
• COQUI!IRAL - .5 •• 07-450 _J L....- CASCAVI!L - PR 

r- 31.314.488/0001-55 ---, 
AR LlMP - COMI!RCIO I! SI!RVICOS 
DI! HIGII!NI! I! LlMPI!ZA LTDA - MI! 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES/PR 
Comissão de licitações 
Pregão Presencia I 013/2021 

1 -IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
RAZÃO SOCIAL: AR LlMP COMERCIO E SERViÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME 
CNPJ: 31.314.488/0001-55 
INSCRiÇÃO ESTADUAL: 90790174-23 
ENDEREÇO: RUA FLAMBOVANT, 1851 SALA 03, COQUEIRAL, CASCAVEL/PR 
TELEFONE: (45) 9.9965-6296/ (45) 9.9817-4903 
E-MAIL: comercial.arlimp@hotmail.com 
REPRESENTANTE LEGAL: REINALDO SERGIO ALVES 
CARGO: SOClO/ADMINISTRADOR 
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 6.919.452-4 SSP/PR 
CPF: 045.163.089-08 

2 - DADOS PARA PAGAMENTO: 
BANCO: SANTANDER 
AGÊNCIA: 1317 
Nº DA CONTA BANCÁRIA: 130014917 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a prese e licitação. 
O preço proposto abaixo contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc) cotad s 
separados e incidentes sobre o fornecimento. Informamos também que no valor ofertado está inclusa a garantia de 1 ano, contra defeitos de fabricação, como r ge o 
Codigo de Defesa do Consumidor, podendo a contratada ser acionada a qualquer momen ,dentro deste prazo, para solucionar problemas, indicar assistências . cnicas 
autorizadas na região da CONTRATADA, bem como arcando com os eventuais custos de tr nsporte, e/ou substituição de produtos, que eventualmente possam v a dar 
defeito, causados por problemas na sua fabricação. Declaramos ainda que estamos enqua rados como MICROEMPRESA, e gozamos dos privilégio da LC 123/200 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR UNIT DESCRIÇÃO DO PRODU O ITEM UNIDADE QNTD VALORT TAL 

Fraldas descartáveis, geriátricas; de u o diurno e 

noturno; formato anatômico; dupla c ma da 

absorvente; barreiras antivazamento; segurança contra 
vazamentos laterais; extrato 
de aloe vera; elásticos auto ajustáveis 

nas pernas; gel super absorvente; qua ro fitas adesivas 

reposicionáveis; cobertura macia; hip alergênica; alta 

absorção; canais para rápida distribui ão da urina; 

cintura 115 a 
1S0cm; para pessoas acima de 70kg; manho Extra 
Grande; pacote com 07 unidades 

Panther R$ 14,99 R$ 01 Pct 2200 

Fraldas descartáveis, geriátricas; de u o diurno e 
noturno; formato anatômico; dupla c mada 

absorvente; barreiras antivazamento; segurança contra 

vazamentos laterais, extrato 

aloe vera; elásticos auto ajustáveis na pernas; gel 
super absorvente; quatro fitas adesiv s reposicionáveis; 

cobertura macia; hipoalergênica; Can is para rápida 

distribuição da urina; cintura 105 a 1 Ocm; para 

pessoas acima de 70kg; tamanho 

Grande; pacote com 08 unidades 

R$ 14,99 R$ Panther 02 Pct 1000 

.984,60 

.993,00 



13"'1.3"'14.488/000"'1 -55 --, 

AR y,tl.\,P AR LIMP - COMeRCIO e seRVICOS 
De HIGieNe e LIMPeZA L TDA - ME 

I I . .::- . ~ • lt RUA PLAMIIOVANT 1.51 SL 03 

Fraldas descartáveis, geriátricas; de 
noturno; formato anatômico; dupla 
absorvente; barreiras antivazamento; 
vazamentos laterais, extrato 

03 Pct 400 
aloe vera; elásticos auto ajustáveis n 

Panther R$ 14,99 R$ 997,20 
super absorvente; quatro fitas ades 
cobertura macia; hipoalergênica; Can 
distribuição da urina; cintura 80 a 1 
pessoas de 40 a 70kg; tamanho Médi 
unidades 

Fraldas descartáveis, geriátricas; de 
noturno; formato anatômico; dupla 
absorvente; barreiras antivazamento; contra 
vazamentos laterais, extrato 
aloe vera; elásticos auto ajustáveis 

04 Pct 200 super absorvente; quatro fitas adesi Panther R$ 17,05 R$ 
cobertura macia; hipoalergênica; Ca 
distribuição da urina; cintura <70cm e 
tamanho Pequeno; pacote com 10 
unidades 

Fraldas descartáveis, infantis; fo 

05 Pct 50 Panther R$ 35,44 R$ 771,90 

Fraldas descartáveis, infantis; fo 

barreiras de múltipla proteção; alta a 
com 32 unidades; acima de 10kg; ta 

Panther R$ 06 50 Pct 

VALOR 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 61.099,53 (SESSENTA E UM MIL 
CENTAVOS) 
VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme descrito no Edital. 
CONDiÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme descrito no Edital. 
PRAZO DE ENTREGA: Conforme descrito no Edital. 
DECLARAÇÃO: Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, 
itens acima, englobam todas as despesas de transporte, impo 

NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS 

b as penalidades cabíveis, qu!.eço oferecido 
seguro e total responsabilidade pelas obrigações cais, 

trabalhistas, previdenciárias e todos os encargos que incidirem venham a incidir sobre o objeto. Declaramos ai 
estamos de acordo com TODAS as cláusulas estabelecidas pelo ital que rege este certame. 

CASCAVEL, 22 DE FEVEREIRO DE 2021 

5.163.089-08 



ENVELOPE N.º 1 (PROPOSTA DE PREÇOS) 
MUNicíPIO DE MERCEDES 
ESTADO DO PARANÁ 
PHARMED COMERCIO E DISTRIBUiÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM TÁVORA, 2983 PQ. SÃO PAULO - CASCAVEL/PR 
CNPJ: 20.138.626/0001-76 
PREGÃO PRESENCIAl N.º 13/2021 
DATA DE ABERTURA: 22/02/2021 
HORÁRIO: 08:30h 



PHA 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI 
Rua Joaquim Távora, 2983 

Bairro: PQ sao Paulo 
CEP: 85803-750 
Cascavel - Paraná 

elefone: (45) 3035-1935 
NPJ: 20.138.626/0001-76 

PHARME 

Distribuidora de Produtos Hospitalares 

ANEXO 111 
PROPOSTA DE PR ÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencia I n.º 13/2021 

PHARMED COMERCIO E DISTRIBUiÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALAR S EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº. 20.138.626/0001 76, 
Inscrição Estadual n.º 90.671754-90, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. GERÇON LUIS MOREIRA OS 
SANTOS, portador da Carteira de Identidade n.º 6.085.416-5, exp dida pela SSP/PR, e do CPF n.º 839.692.419-87, em 
atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, apresenta a seguint Proposta de Preços para eventual aquisição de fr1 das 
descartáveis e absorventes geriátricos, medianete apresentação de amostras, para distribuição nas unidades de saúd do 
Município de Mercedes, conforme disposições a seguir: 

ITEM QTDE UNID 

Fraldas descartáveis, geriátricas; de uso di rno e noturno; 
formato anatômico; dupla camada absorv nte; barreiras 

V.UNIT. 
R$ 

V. TO L 
R$ 

DESCRiÇÃO MARCA 

antivazamento; segurança contra vazam ntos laterais; 
extrato de aloe vera; elásticos auto ajustáv e s nas pernas; gel 

MAXCLEAN/ 
1 2200 PCTE super absorvente; quatro fitas adesivas r posicionáveis; 

BIODONT 
15,15 33.33 00 

cobertura macia; hipoalergênica; alta absolão; canais para 
rápida distribuição da urina; cintura 115 150cm; para 

pessoas acima de 70kg; tamanho Extra Gra de; pacote com 
07 unidades. 

Fraldas descartáveis, geriátricas; de uso di rno e noturno; 
formato anatômico; dupla camada absorvFnte; barreiras 
antivazamento; segurança contra vazam ntos laterais, 

extrato aloe vera; elásticos auto ajustáveis nas pernas; gel VIDA 15,15 15.15 00 2 1000 PCTE super absorvente; quatro fitas adesivas r posicionáveis; SENIOR 
cobertura macia; hipoalergênica; Canai para rápida 

distribuição da urina; cintura 105 a 140c ; para pessoas 
acima de 70kg; tamanho Grande; pacote c m 08 unidades 

3 400 PCTE 

Fraldas descartáveis, geriátricas; de uso di rno e noturno; 
formato anatõmico; dupla camada absorv nte; barreiras 
antivazamento; segurança contra vazam ntos laterais, 

extrato aloe vera; elásticos auto ajustáveis nas pernas; gel 
super absorvente; quatro fitas adesivas r posicionáveis; 
cobertura macia; hipoalergênica; Canai para rápida 

distribuição da urina; cintura 105 a 140c ; para pessoas 
acima de 70kg; tamanho Grande; pacote c m 08 unidades 

VIDA 
SENIOR 

15,15 6.06 00 



- I 
Fraldas descartáveis, geriátricas; de uso diW mo e noturno; 
formato anatômico; dupla camada absorx ente; barreiras 
antivazamento; segurança contra vazam entes laterais, 

4 200 PCTE 
extrato aloe vera; elásticos auto ajustável: nas pernas; gel MAXCLEAN/ 

17,23 3.44 , 00 super absorvente; quatro fitas adesivas n posicionáveis; BIODONT 
cobertura macia; hipoalergênica; Canai para rápida 

distribuição da urina; cintura <70cm e peso <40kg; tamanho 
Pequeno; pacote com 10 unida des 

Fraldas descartáveis, infantis; formato anatê mico; elástico de 

5 50 PCTE 
ajuste ao corpo; cobertura filtrante; atóxi a; barreiras de NÃO 
múltipla proteção; alta absorção; pacote cc - - 

m 32 unidades; COTADO 
acima de 15kg; tamanho G( 

Fraldas descartáveis, infantis; formato anatê rnico: elástico de 

6 50 PCTE 
ajuste ao corpo; cobertura filtrante; atóxi a; barreiras de NÃO 
múltipla proteção; alta absorção; pacote cc - - 

m 32 unidades; COTADO 
acima de 10kg; tamanho G 

Absorvente geriátrico; com cobertura hipoal ergênlca: camada 

7 300 PCTE 
plástica que impede a passagem de líqui os; absorção VIDA 

moderada, flocos de gel superabsorvente; pacote com 20 SENIOR 
18,15 5.44 00 

unidades 
63.431 00 

Valor Total da Proposta: R$ 63.431,00 (Sessenta e três mil, quatrocen os e trinta e um reais). 

No preço estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custo como frete, seguro, tributos de qualquer nature a e 
todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fo necimento do objeto da presente licitação. 

Eventuais comunicações relativas a execução da futura Ata de R egistro de Preços, especialmente ordens de ser iço, 
poderão ser enviadas para o e-maillicita@pharmedhospitalar.com.b 

Prazo de validade da Proposta: 30 (trinta) dias, estendendo-se à etap de lances verbais. 

Cascavel, 19 de fevereiro de 2021. 

GERçfrf~U'S ~REIRA C OS SANTOS ~ 
~~. 6.oi5.416-5 SSP/PR 

CPF: 839.692.419-87 '- 
PROCURADOF 

'20.138.626/0001-761 /' 
PHARMED DISTRIBUIDORA DE / 

PRODUTOS HOSPITALARES-EIRELI ) 
Rua Joaquim tãvoca. 2983 

Parque São Paulo 
I CEP 85803-750 - CASCAVEL - P~ 
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RUA DA LAPA" 2674 CEP: 85802-062 
CNPJ: 76.345.370/0001-22 
FONE: (45) 3223-0605 

, 
CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL EIRELI 

CASCAVEL - PR 
IE: 410.04037-95 

e-mai1: cicavelcascavel@hotmail.com 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES P/R 
PREGAO PRESENCIAL 13/2021 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ Unit R$ Total 
1 2200 pct Fraldas descartáveis, geriátricas; de uso diurno e noturno; formato anatômico; Higifral R$ 15,50 R$ 34.100,00 

dupla camada absorvente; barreiras antivazamento; segurança contra vazamentos 
laterais; extrato de aloe vera; elásticos auto ajustáveis nas pernas; gel super 
absorvente; quatro fitas adesivas reposicionáveis; cobertura macia; hipoalergênica; 
lalta Rr - . l'l'Inl'li" nl'lrl'l r~nilil'l rJ,,,tr,h, if'<1r\ rJ" ll •. 'nn. • ,h ~n 1 1 .c;: n 1 .c;:{), 

~ T -, , ~~ ~ ~~V~H', y~~ 

pessoas acima de 70kg; tamanho Extra Grande; pacote com 07 unidades 
2 1000 pct Fraldas descartáveis, geriátricas; de uso diurno e noturno; formato anatômico; Higifral R$ 15,50 R$ 15.500,00 

dupla camada absorvente; barreiras antivazamento; segurança contra vazamentos 
laterais, extrato aloe vera; elásticos auto ajustáveis nas pernas; gel super 
absorvente; quatro fitas adesivas reposicionáveis; cobertura macia; hipoalergênica; 
Canais para rápida distribuição da urina; cintura 105 a 140cm; para pessoas acima 
de 70kg; tamanho Grande; pacote com 08 unidades 

9 3 400 pct Fraldas descartáveis, geriátricas; de uso diurno e noturno; formato anatômico; Higifral R$ 15,50 R$ 6.200,00 
dupla camada absorvente; barreiras antivazamento; segurança contra vazamentos 
laterais, extrato aloe vera; elásticos auto ajustáveis nas pernas; gel super 
absorvente; quatro fitas adesivas reposicionáveis; cobertura macia; hipoalergênica; ,/ 

Canais para rápida distribuição da urina; cintura 80 a 11 Ocm; para pessoas de 40 a 
70kg; tamanho Médio; pacote com 08 unidades 

~ 

~ 

I 
1 s 



CICAVEL CIRÚ GICA CASCAVEL EIREL 
RUA DA LAPA, 2674 C P: 85802-062 
CNPJ: 76.345.370/0001- 2 
FONE: (45) 3223-0605 

f 

CASCAVEL-P 
IE: 410.04037-9 

e-mail: cicavelcascavel@hotmail.co 

Comissão de Licitação da Prefeitura de Mercedes - Paraná 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL n° 13/2021 

CARTA-PROPOS A 

* Declara; Prazo de Entrega: Conforme o Edital 
* Validade do Contrato defornecimento conforme o edita I 
* Declara: Prazo de validade da Propost: conforme o edital 
* Declara: Todos as despesas com pessoal, encargos fiscais previdenci 'rios, sociais, trabalhista, e quaisquer outras 
despesas incidentes sobre o projeto conforme o edital é por conta da e presa Cicavel Cirúrgica Cascavel Eireli - EPP. 
"Garantia dos produtos "no mínimo 12 meses "conforme o edital 
* Quando houver equipamento para ser instalado a empresa se respon abiliza 
* O produto tem assistência técnica no estado do Paraná, uma distânc a entre 10 quilômetros á 199 quilômetros e se acaso 
não houver assistência no Paraná a mesma se compromete e realizaçã desses. 
A empresa Cicavel Cirúrgica Cascavel Eireli - EPPaceita todas as co ições estabelecidas neste edital em relações aos 
pagamentos e seus anexos. 

1 - lDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
RAZÃO SOCIAL: CicaveI Cirúrgica Cascavel Eireli - EPP 
CNPJ: 76.345.370/0001-22 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 41004037-95 
REPRESENTANTE E CARGO: ADILES BREDA PROPRIETÁRIO 
CARTEIRA DE IDENTIDADE: I2R 353.362-SC 
CPF: 842.506.909-20 
ENDEREÇO: Rua da Lapa n° 2674, Centro, Cascavel - Paraná 
TELEFONE: (45) 3223-0506 
BANCO: BANCO DO BRASIL 
AGÊNCIA: 4693-0 
N° DA CONTA BANCÁRIA (jurldica]: C/C 13173-3 
PESSOA RESPONSÁVEL POR PEDlDO: Milena 

E-MAIL: cicacavelcascavel@hotmail.colll 

2 - CONDIÇÕES GERAIS 
2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que ge a presente licitação. 
2.2 Os preços (valores cotado), contempla todas as despesas necessárias ao plen fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, 
impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento. 

Cascavel 22 de fevereiro de 2021 

'76 345 370 I 0001 . 22' 
CICAVEL CIRÚRGICA 

CASCAVEL LiDA 
Rua da Lapa, 2674 

Centro - CEP 85819·740 
LfASCAVEL - PARAN~ 

CPF: 842.506.909-2 


