PROPOSTA COMERCIAL
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Sr. Pregoeiro
Prezado Senhor:
Tendo examinado o Edital, nós, A empresa PHARMA BRA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA, estabelecida na Rodovia BR 320, Q 173, Lote 58 S/N, Cidade Jardim – Nova Marabá – Marabá –
Pará, CNPJ nº 22.351.840/0001-31, apresentamos a presente proposta para o objeto licitado, em
conformidade com o Edital mencionado, e declaramos que:
a). Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das
obrigações decorrentes da licitação;
b). Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte,
observado as condições do Edital;
c). Consta a baixo, planilha dos produtos por item, quantidade, unidade, discriminação do produto,
marca, fabricante e procedência, preço unitário e preço total;
d). O valor do frete esta incluso no valor orçado;
e). Procedência: NACIONAL E IMPORTADA
Validade da Proposta Comercial: 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA
SESSÃO PÚBLICA.
Item

Produto
Kit sistema para detecção rápida de COVID-19. O kit vem com
Verificador portátil óptico eletrônico, que utiliza metodologia
imunocromatografia, baseado na reflectância que avalia as
intensidades dos sinais das linhas de teste e controle. Um algoritmo
específico interpreta os resultados como positivo, negativo ou
inválido com base em limiares predefinidos. Visor de cristal líquido
(LCD) no instrumento comunica o estado e o resultado do teste para
1 o operador. Fonte recarregável, Resultado em 15 minutos.
Capacidade para 3.500 testes ou vida útil de 24 meses. Embalagem
com 1 unidade. Verificador com detecção rápida direta da presença
ou ausência de antígenos do SARS-CoV-2 em coleta de amostra via
swab nasal obtido de pacientes com sinais e sintomas suspeitos de
COVID-19. Embalagem com 30 unidades.

Quant

30.000

Unit

Total

90,48

2.714.400,00

- UND

TOTAL GERAL

2.714.400,00

1 - Prazo de entrega: 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA,
ACOMPANHADAS DA NOTA DE EMPENHO.
2 - Prazo de validade dos Produtos: OS MEDICAMENTOS, DEVERÃO POSSUIR, NO ATO DA ENTREGA, VALIDADE MÍNIMA DE
2/3 DE SUA VALIDADE TOTAL. NÃO SENDO ACEITO SOBRE HIPÓTESE ALGUMA O RECEBIMENTO DOS MEDICAMENTOS FORA
DA VALIDADE MÍNIMA.
3 - Documentos obrigatórios para acompanhar nota fiscal: recibo que terá validade após compensação bancária, cópia da
ordem de compra a qual se refere e certidões de regularidade fiscal, bem como FGTS, CNDT e Certidão Negativa Conjunta
da União.
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4 - Na nota fiscal constará: descrição do item conforme licitado, marca, quantidade, preços unitários e totais, número da
ordem de compra a qual se refere, número do processo licitatório e de empenho.
5 - Enviaremos: todos os dados completos (nome completo, e-mail comercial, telefone, RG e CPF) do responsável em
receber nossos e-mails, documentações, receber pedidos com as ordens de compra o qual terá contato direto com o Setor
de Compras e o Fiscal da Prefeitura. E sempre que houver mudanças de pessoal responsável, nos enviar os dados
completos do substituto.
6 -Assinaremos: Ata de registro de preço, propostas e contratos da forma tradicional e com Certificado Digital da Empresa eCNPJ ou com e-CPF do representante legal da empresa.
- DADOS DA EMPRESA:
Razão Social: PHARMA BRA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CNPJ: 22.351.840/0001-31 / INSC. ESTADUAL: 15.710.096-0
Endereço: Rodovia BR 320, Q 173, Lote 58 S/N, Cidade Jardim – Nova Marabá – Marabá – Pa – CEP: 68.507-765
Telefone: (94) 3198 6885
E-MAIL: financaspharmabra@gmail.com
Banco do Brasil - Ag 5886-6 - C/C: 9226-6
- DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
Nome: Antonio Glaydson Diogo da Silva
Endereço: Condominio Parque Itália rua genova quadra 05 Nº 37 - Coqueiro - Ananindeua
CEP: 67115-302
RG Nº: 2764134 PC/PA - CASADO
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Cargo-Função: Diretor Comercial
Naturalidade: Paraense.
Nacionalidade: Brasileiro.
Marabá (Pa), terça-feira, 08 de março de 2021

Quant

Unit

Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Ananindeua (Pa), 09 de Março de 2021.

PROPOSTA DE PREÇOS
ITEM

1

DESCRIÇÃO

UND

Kit sistema para detecção rápida de COVID-19. O kit vem com
Verificador portátil óptico eletrônico, que utiliza metodologia
imunocromatografia, baseado na reflectância que avalia as
intensidades dos sinais das linhas de teste e controle. Um algoritmo
específico interpreta os resultados como positivo, negativo ou
inválido com base em limiares predefinidos. Visor de cristal líquido
(LCD) no instrumento comunica o estado e o resultado do teste
UND
para o operador. Fonte recarregável, Resultado em 15 minutos.
Capacidade para 3.500 testes ou vida útil de 24 meses.
Embalagem com 1 unidade. Verificador com detecção rápida direta
da presença ou ausência de antígenos do SARS-CoV-2 em coleta
de amostra via swab nasal obtido de pacientes com sinais e
sintomas suspeitos de COVID-19. Embalagem com 30 unidades.

QUANT

VALOR
UNIT

VALOR TOTAL

30000

R$ 89,00

R$ 2.670.000,00

CONDIÇÕES COMERCIAIS:
Validade da proposta: 60 dias
Prazo de Entrega: 15 dias uteis
Pagamento: Empenho

_
Biomed Distribuidora e Diagnóstica Hospitalar Ltda
CNPJ nº 19.056.683/0001-27

Rua da Providencia, Alameda Esmeralda, 5B – Bairro: Coqueiro – Ananindeua – Pará – CEP: 67.015-260
CNPJ: 19.056.683/0001-27 – IE: 15.426.776-7
E-mail: marcia@biomedhospitalar.com.br – Celular: (91) 98137-0077

PROPOSTA COMERCIAL
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Prazo de Validade da Proposta: 120 (Noventa) dias.

Prezados
Apresentamos à V. Sas., Proposta de Preços, referente a Compra direta dessa conceituada Instituição.

Item

Descrição do Produto

1

Qtd

Kit sistema para detecção rápida de COVID-19. O kit
vem com Verificador portátil óptico eletrônico, que
utiliza metodologia imunocromatografia, baseado na
reflectância que avalia as intensidades dos sinais das
linhas de teste e controle. Um algoritmo específico
interpreta os resultados como positivo, negativo ou
inválido com base em limiares predefinidos. Visor de
cristal líquido (LCD) no instrumento comunica o
estado e o resultado do teste para o operador. Fonte
recarregável, Resultado em 15 minutos. Capacidade
para 3.500 testes ou vida útil de 24 meses.
Embalagem com 1 unidade. Verificador com
detecção rápida direta da presença ou ausência de
antígenos do SARS-CoV-2 em coleta de amostra via
swab nasal obtido de pacientes com sinais e sintomas
suspeitos de COVID-19. Embalagem com 30
unidades.

Vlr. Unit.

30.000 R$

Vlr. Total

85,80

R$ 2.574.000,00

R$ 2.574.000,00
Declaro ainda que caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:
a) Declaro ainda que os preços contidos na proposta escrita, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos
incidentes, taxa de admisnistração, material, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro, frete e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto do termos de referencia e seu Anexos.
b) Declaro efetuar a completa execução dos serviços, contado a partir da data de assintaura da proposta

Desde já agradecemos a oportunidade à nós concedida, e nos colocamos a disposição para quaisquer

Anápolis(Go), 09 de março de 2021

TOTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. EIRELI
CNPJ: 28.101.161/0001-90

R JM-029, Nº385, QUADRA 42 LOTE 20/21/22 SALA 01- Bairro: SETOR SUL JAMIL MIGUEL - Anapolis/Go
Cep: 75.124-330 - Fone: (62) 99861-6557
LAISE MARTINS Assinado de forma
LEAL:00635266
202
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