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RESULTADO FINAL 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017 
REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2017 

 
 
OSMAR TADEU PIRES DE MATOS, brasileiro, 
PREGOEIRO da Prefeitura Municipal de SANTO 
ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da Lei, etc... 

 
DECLARA para os devidos fins e efeitos legais e na forma da Lei que o 

resultado final do processo em epigrafe que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para o registro de preço e eventual fornecimento de medicamentos constantes 
da tabela oficial de medicamentos expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA, através da Secretaria Executiva - CMED, emitida em 20/02/2017 – constante no site: 
http://portal.anvisa.gov.br/listas-de-precos - preço de medicamento para vendas públicas, para 
manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Antônio 
do Aventureiro, ficou nos termos seguintes: 

1) ALINE FURTADO ZÓFOLLI -ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 09.371.376/0001-87, com sede na Praça Barão da 
Conceição, nº 20, Bairro Centro, nesta cidade de Santo Antônio do Aventureiro, Estado 
de Minas Gerais, representada pela sua Procuradora senhoraALINE FURTADO ZÓFOLLI, 
brasileira, casada, empresária, portador da Cédula de Identidade nº MG-10.822.603, 
expedida pelaSecretaria de Segurança Pública de Minas Gerais e CPF sob o nº 
050.571.966-76, como vencedor dos itens: 001 com o percentual total de 4% (quatro por 
cento); 002 com o percentual total de 12% (doze por cento) e 003 com o percentual 
total de 12% (doze por cento). 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para todos os fins e 
efeitos legais. 

SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, 04 de abril de 2.017. 

 
 

OSMAR TADEU PIRES DE MATOS 
PREGOEIRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


