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CNPJ N.• 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 030/2015 - Edital 
de Pregão, na forma Presencial n° 015/2015, que tem como objeto a Aquisição de 
Equipamentos para Hospital Municipal, conforme especificação no Edital. 

Toma-se pública a Homologação, do processo licitatório em epígrafe à Empresa: 

-No valor Total/Global de R$-55.197,00 (Cinquenta e Cinco Mil, Cento e Noventa e 
Sete Reais) : ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -
PROLIFE CIRURGICA, inscrita no CNPJ sob o no 85.477.586/0001-32; 

Nova Cantu, Paraná, 23 de Abril de 2.015. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

Rua Bahia, 85 - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones ( 44) 3527-1281 - ( 44) 3527-1096 ( 44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

PARECER JURÍDICO 

Considerando que foram preenchidas as disposições legais da Lei n° 8.666/93 e 

alterações posteriores, bem como o parecer da Comissão Municipal de Licitações, 

poderá o Sr. Prefeito Municipal de Nova Cantu, HOMOLOGAR o resultado do 

Processo Licitatório n° 030/201 5, Edital de Pregão, na Forma Presencial n° 015/2015, 

em conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 15 de 

Abril de 2.015. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 23 de Abril de 2.015. 

r 
~~~\,\ '1_~ 

r. DIVONSIR GKA!F 

OAB-PR no 4.058 

Assessor Jurídico 



Prefeitura Municipal de Nova 

REF: PROCESSO LI ClT A TÓRIO N° 030/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° O 1512015 

I ERMO DE ADJODicAcAo 

A Comissão Munic1pal de Licitações, após análise e verificação da documentação e proposta apresentada, torna publ1ca a Adjudicação, 
do processo licitatório em epígrafe à Empresa ECO F ARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- PROLIFE CIRURGICA, inscnto no 
CNPJ sob o n° 85.477.586/0001-32, no Valor Total de R$-55.197,00 (Cinquenta e Cinco Mil, Cento e Noventa e Sete Rea1s). 

Nova Cantu, Paraná, 15 de Abril de 2.0 15. 

Comissão de Licitações: 
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Prefeitura Municipal de Nova 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 030/2015 

PREGÃO, na forma presencial no 015/2015 
Às 09:00 hs (nove horas) do dia 15 de Abril de 2015, na Sala de Reuniões da Prefeitura 

Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão 
designados, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, 
da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de Equipamentos para Hospital Municipal, 
em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão pública, 
efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como participante a empresa: 

EMPRESAICNPJ 
ECO F ARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- PROLIFE CIRURGfCA 
CNPJ- 85.477.586/0001-32 
HOSPILAB MEDI CAL DISTRIBUIDORA L TOA 
CNPJ -11.616.474/0001 -89 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que O 1 empresa compareceu para participar 
do certame, e, apresentou os envelopes de n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope 
contendo a proposta de preços, sendo da seguinte forma: 

LOTE 01- ÚNICO. 
ÍTEM Preço/Lance I Vencedor EMPRESA VENCEDORA 

01 R$-2.345,00 X 16 = R$-37.520,00 ECO F ARMAS COM. DE 
MEDICAMENTOS L TDA. 

02 R$-1.292,00 X 01 = R$-1.292,00 ECO F ARMAS COM. DE 
MEDICAMENTOS L TDA. 

03 R$-8.035,00 X 01 = R$-8.035,00 ECO F ARMAS COM. DE 
MEDICAMENTOS L TDA. 

04 R$-8.350,00 X 01 = R$-8.350,00 ECO F ARMAS COM. DE 
MEDICAMENTOS L TDA. 

Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a documentação de qualificação da 
participante, e, contatou-se que a Empresa apresentou a documentação exigida em Edital. 

Os participantes renunciam expressamente o direito à recurso, concordando integralmente 
com as decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso em relação a qualquer 
documento, ato ou forma de procedimento. 

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão de 
Licitação, que o objeto licitado seja ADJUDICADO ao vencedor: 

LOTE 01 - no Valor Total de R$-55.197,00 (Cinquenta e Cinco Mil, Cento e Noventa e Sete 
Reais): a empresa: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -
PROLIFE CIRURGICA, Inscrito no CNPJ sob o no 85.477.586/0001-32; 



Prefeitura Municipal de Nova 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que após lida e 
aprovada vai assinada. 

Nova Cantu, Paraná, 15 de Abril de 2.0 15. ,; 

Equipe de Apoio: 

~ 



PAOLIFE Cirúr 
EMPRESA PROPONENTE: ECO F ARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TDA 

C.N.P.J./MF: 85.477.586/0001 -32 INSC. ESTADUAL:422.104.16-02 

ENDEREÇO: RUA SANTA CATARINA,850 -CENTRO FONE:(45)3224-8308 

CIDADE: CASCAVEL - ESTADO:PARANÁ 

REPRESENTANTE LEGAL: EUCLIDES LUIZ T·JMAZELLI 

Banco: Brasil AGENCIA N° : 4693-0 C/C N:39418-1 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
NOVA CANTU - PARANÁ 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial W 01 5/201~ 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 030/2015 

ABERTURA: 15/ABRIL/2015 
HORÁRIO: 09:00 Horas 

• te a 

'ãs 477 ssG 1 ooo1- 3r 

ECO·FARMAS - COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTOS L TOA 

LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito é R Ja 
Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná 

Rua Sant;:; C;;,tarma, 850 
Centro - 8 5 801 - 04 0 
í.A~CAV~l P~RANÁ .J 

Item 

Pregão Presencial, do tipo menor preço, por ítem 

O presente Edital de Pregão, tem por objetivo a Aquisição de Equipamento p3ra o Hospital 
Municipal, da seguinte forma: 

PROPOSTA DE PREÇOS 
De;3crição 

Cama Fawler - estrutura do leito confeccionada em tubo -etangular 
50mm x 30mm x 1 ,20mm, leim em chapa de aço 1 ,50mrr. Jf:rfurada 
e dob~ada, com movimentos fawfar, semi-fawler, trendele11l:urg, 
flexão, cárdico e sentado acionaoos através de duas manivr: las 
cromadas e escamoteáveis, rocc·s de 76,20mm giratórias sEndo I 
duas com freios dispostos na diagonal, cabeceiía e pesei ·a em tubo 

1 
de aço 25,40mm x 1 ,20mm com travessas em tubo de açc · 5,87mm 
x 1 ,20mm, pintura eletrostática r:-ó (epóxi), após tratamen·:o I 
antiferruginoso. Dimensões externas: C 2, 10m x L 0,80m x .A. 

0,65mlleito I 1,00m/cabeceira. Acompa_nha um colchão E n espuma, I 
revestido em courvin e zíper. D!MENSOES: C: 1 ,88m x L: 1), 78m x A: 
0,10m DENSIDADES: D-33. I 

Qtde 

16 

Marca 

Levita Modelo 

ILV69 

I 

' 
I 

' 
' 

I 
I 
I 

I 

V. Unit V. Total I 
2382,00 38.1'12,00 

,I 

I 

l 

I 
I 
! 

! 1---+---- ----------------- -·---+---4-::------+----t----~ 
Poltrona reclinável,- Estrutura em tubo de aço redondo de 1" x 1 1 Renascer 1330,00 1.330,00 2 
·1 .20mm e 1" % x 1.20rnm ' Modelo 
.. Encosto, assento, descansa pés P braços esiofados con r:spuma j 
026 Rea! revestido em 
-Movimentos simultâneos do e~~.osto, descansa pés e br a~:· )S l 
comandados o, or meio de 2 ' 

- Reclinável em até 04 posições ! 
-Acabamento em pintura epóxi com tratamento a::tifsrr:..!f i. 1:JSO 1,' 

Dimensão aprox.: 1600(C} x 750t_L) x 550(AI mrr. - Ca:;ad bde 
Aprox.: Até 11 OKg ! 

,RN11002 /i I 
I 

I 

I 
! 

I 
i 
I 
l 
i 
' : 

Largura Assento (Interno): 530 mm : 
'----'--------------------- .. ___ .!-1 ---L-------'----· 

\_j 
I 

Pt.gin=. : 

r 

Rua Santa Catarina, 850 _Fone/Fax (45) 3224-8308 _ Cep 85.801·040. Cascavel· Paraná- e-mail: vendasprolife@hotmail.com -prolifeCirurgica@hoti'Ral .COM 
CNPJ 85.477.586/0001-32 -IE 42210416-02 
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3 Desfibrilador Automático Externo. Desfibrilador automátic::> portátil 1 Heartsine 8080,00 ~ -e.õ~~o ----,. 
(DEA) para uso em situações de emergências cardíacas. Pãra 

~--~--]) pacientes adultos e pediátricos a partir de 1 ano de idade. O 
equipamento deve ser leve, não ultrapassando 2 Kg, inciL indo a ~Cant>_· 

I 

bateria. Deve ser resistente a quedas, vibrações, resistente à água e I 

poeira conforme normas de segurança internacionais (IP55). O I equipamento deve possibilitar a visualização e o áudio da seqüência 
de operação para o usuário, com comando de voz em português. 

I 

Metrônomo interno para ajudar a manter o ritmo da massagem 
cardíaca. Bateria não recarregável de Lítio, com capacidade mínima 
de 60 choques a 200 joules ou 6 horas de monitorização contínua ou 
4 anos em standby. Forma de onda bifásica com escala de energia 
atê 200 Joules. Tempo de carga menor de 8 segundos p<?ra 150 
Joules e menos de 12 segundos para 200 Joules. Memória interna 
para armazenar no mínimo 90 rr.inutos de ECG e eventos. O 
dispositivo deve possibilitar a transferência de dados para urn 
computador. Permite também a atualização gratuita de protocolo 
sempre que houver mudanças ou atualizações. A garantia do 
equipamento deverá ser no mínimo de 5 anos comprovada através i do manual da Anvisa. Deverá acompanhar 1 estojo para transporte, 

I 1 par de eletrodos adulto e manual de operações em português. 

i 
4 Desfibrilador.Desfibrilador externo automático - DEA 1 DEA- ISIS 8420,00 8.420,00 

Características mínimas: PRO 
- Tela de ECG ou Tela de Led com Sinais Luminosos auxiliando o 
socorrista 

I - Função Pediátrica e adulto Inteligente e Auxilio na Ressuscitação 
Cardiopulmonar 

' - Garantia: 12 Meses 
- Registro na Anvisa 
- Eletrodo de peça única para aplicação rápida e precisa; 
- Baterias de lítio disponíveis em lojas comerciais; 
- Design robusto com a melhor proteção contra partículas de poeira ! 
e água (IP 55), permitindo colocar em locais externos sem o I comprometimento do funcionamento; 
- Função pediátrica inteligente de desfibrilação pediátrica inteligente; 
Forma de onda bifásica retilínea ou Bifasica; 
- revisão dos dados do atendimento; Fornece informações para 
ajudá-lo a trabalhar da melhor forma possível; 
Itens inclusos 
- 01 Jogo de baterias, sem chumbo, com capacidade de 30C 

I choques ou autonomia de até 5 anos em modo espera (de fáci l 
aquisição no mercado local) ou 06 Horas de Monitorização Continua; 
Acessórios que acompanha 
- 02 Eletrodo Adulto e 01 Eletrodo Pediátrico e o auxilio no a-:>arelho 
do desenho indicativo do correto posicionamento no paciente e 
rvletrônomo para auxilio da RCP i)ara compreensões; I 

- 01 Bolsa para transporte; 
I 
I 

- 01 Manual do administrador; I - 01 Manual do usuário; 
I 

55.942,00 

Valor total R$ 55.942,00 (Cmquenta e c1nco m1l novecentos e quarenta e do1s rea1s). 

Página~: 



Validade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
abertura da proposta Comercial 

O Material e/ou serviço será entregue, conforme solicitação através de emissão de 
requisição em no máximo de 02 (dois) dias úteis após emissão. 

a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado em local designado pela licitante 
através da requisição (Almoxarifado da Prefeitura Munici~al de Nova Cantu). 

O pagamento será real izado, em até 30 (Trinta) dias da a9resentação da fatura/NF anexa a 
requisição dos materiais emitida pelo requisitante. 

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, 
tais como os encargos (transportes( obrigações sociais, impostos, taxas etc. ), cotados 
separados e incidentes sobre o fornecimento. 

Proponho-me a fornecer~os p(odutos e serviços constantes deste edital e aceito as 
condições do Edital do Prer Presencial n° 15/2015 

' 1.. J"t\ / 
Cascavel , 14 de Abnl t~015. Euclides Luiz Tomazelli 

~ .J \.\:'0/ RG: 3.14 5.703-3 SSP· PR 
V(~ CPF 060.116.839-!l. 

Eco ~armas Co~érQio de Medicamentos ltda 
Euclfdes Luiz To~elli 
RG: 3.145.703-3 SSP/PR 
CPF: 060.116.839-91 

Página 3 
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le~Na 
móveis hospitalares HOSPI Bl 

CAMA FA WLER SIMPLES 

LV 69- Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular 50mm x 
30mm x 1,20mm, leito em chapa de aço 150mm perfurada e dobrada, 
com movimentos fawler, semi-fawler, trendelemburg, flexão, cárdico e 

sentado acionados através de duas man.ivelas cromadas e 
escamoteáveis, rodas de 7620mm giratórias sendo duas com freios 

dispostos na diagonal, cabeceira e peseira em tubo de aço 25AOmm x 
L20mm com travessas em tubo de aço 15,87mm x L20mm, pintura 
eletrostática pó ( epóxi), após tratamento antiferruginoso. Dimensões ,.;0\ 

externas : C 2)0m x L 0,80m x A 0,65m/leito ~ l ,Oürp./Gaijçç~(J\ -.:>._ 
- r .r. ~-~~ .~OVI ' \0 
' uJ · cow~E.R~ . 

• -r.."_jt-.M:J.,S- .• ,.., •.. ~·.Jr'· f C.~ )-l"'"'""r'. ,.-~ \ v.J ~ 
. - - L.J•v'""'"I\-

-U C: I'JI '- \'IA o~·J .,,,.Hh :'1 \ 
to ~1\ ... f\P' '-''~..,...,." J.....,,f. 

P.\! . \,)·._c.Po..Ju "'""\"'\ .., . .-! 

r.~'~''"' ..-

Rodovia Mello Peixoto, n. 1.371 -Fone/Fax: (43) 3154 4455- CEP. 86185-700- Cambé- PR 
E-mail: levita@levitamoveiscom.br - CNPJ: 11 .192.559/0001-87 - lnscr. Est. 90.496.691-67 



lfnita 
móveis hospitalares HOSPI Bl 

COLCHÃO HOSPITALAR 

Em espuma, revestido em courvin e zíper. 

DIJ\tfENSÕES: 

C: 1,88m x L: 0,78m x A: 0, 10m 

C: 1 ,88m x L: 0,88m x A: O, 1Om 

C: í ,98m x L: 0,78m x A: ü, i Om 

C: 1,98m x L: 0,88m x A: O,lOm 

DENSIDÃDES: D-23, D-26, D-28 e D-33 

;. ··.'::>(,A\tt.L 

;:....-

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA. 

Rodovia Mello Peixoto, n. 1.371- Fone/Fax: (43) 3154 4455- CEP. 86185-700 -Cambé - PR 
E-mail: levita@levitamoveiscom.br - CNPJ: 11.192.559/0001-87 - lnscr. Est. 90.496.691-67 



RN11002- POLTRONA 
RECLINAVEL DE DESCANSO 

- Estrutura em tubo de aço redondo de 1" x 1.20mm e 1" Y. x 1.20mm 
- Encosto, assento, descansa pés e braços estofados com espuma 026 Real revestido em 
- Movimentos simultâneos do encosto, descansa pés e braços comandados por meio de a 
- Reclinável em até 04 posições 
- Acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferruginoso 
Dimensão aprox.: 1600(C) x 750(L) x 550(A) mm - Capacidade Aprox.: Até 110Kg 
Largura Assento (Interno): 530 mm 



Tecnologia compacta, fácil de utilizare que salva vidas 

A Parada Cardíaca (PC) é uma das principais causas de morte em 
todo o mundo. O tempo de resposta é crucial para a sobrevivência do 
paciente. O HeartSine samaritari" PAD f01 criado especialmente para 
ser utilizado em áreas públicas. Ele é um moderno desfibrilador 
inovador para uso em adultos e cnanças, leve e de fácil operação. 

Compacto no tamanho, robusto em capacidade 
Portátil e leve. O samantan PAD é leve (1, 1 kg). 
Durável. O samaritan- PAD é resistente a impactos e 
vibrações. Ele possu classificação lP56, a ma1s alta da 
indústria contra poeira e água. E vem com 1 O anos de garantia. 
Tecnologia avançada. O samaritane PAD utihza tecnologia de 
eletrodos proprietária e firmware avançado e estável. Além 
disso, possui Tecnologia Bifásica SCOPE TM proprietária* (uma 
onda escalonável e de baixa energta que se ajusta 
automaticamente às diferenças de 1mpedànc1a do paciente) 
para avaliar o ntmo e recomendar a desfibrilação, caso seja 
necessáno 

Instruções visuais e verbais fáceis de acompanhar 
Fácil de utilizar. O samalitan PAD possui recursos de fácil 

Jmpreensão visual e de voz que guia o usuário através do 
processo. 
Operação com dois botões. Apenas dois botões, 
LIGA/DESLIGA e CHOQUE são necessários, proporcionando, 
assim um funcionamento Simples. 
Sempre pronto. Um Indicador de Status Pronto do Sistema 
pisca para mostrar que o todo o sistema está operacional e 
pronto para uso. Semanalmente, o dispositivo executa 
automaticamente uma auto~teste. 

Ecn" · mia real P•-' ·a · mundo real 
Duas partes, uma data de validade. O cartucho do Pad
Pakm combina pads com eletrodo e bateria que possuem 
apenas uma data de validade a ser acompanhada. 
Baixo custo. O cartucho tem vida útil de quatro anos a partir 
da data de fabricação, oferecendo uma economia 
significativa sobre outros desfibriladores que necessitam 
de bateria e unidades de pads separadamente. 

I 



Salvar Vidas, Puro e Simplemente 

20 em x 18.4 em x 4,8 em 

Peso 1 'kg (com a bateria Pac-Pak)" 

: Desflbrllador · ~~ 
~ - . - . -~·~ 

Forr11ato de onda 
Formato c:te onda bifas•ca de curva de pulsaçllo de salda 
autocoml>o'nsadora ISCOPE) Que compMsa 
automat,camente a energia tndinaç!o e a curva do pulso de 
acordo com ã 11'1pedàne;a do pa::.ente. 

~Opções·de energia · - · ---: 
- -

11 ad(' , RF po 
Descama 
Ele!rostt. ca 

1Mu'1dadea 
c-.,.,pos Mag t1cos 

AVlóf.':i 

EN 55011 

EN Shi00-4-3 2001 
BOM'-'z·2.5GHz {10VIrr) 

EN 6.100~ 2~' (3AI"' 

RTCAI00-'60F 1997 Seçllo 21 (Categona M) 

1 rr. jJ ~ pésl 

Adulto. 
1°Choque: 1SOJ· 2"Choque 150J: 
a pa'tlr do 3° ChoQue: 200J :.~ocumentação. de e~entos . __ _ - _ ._-_ . __ -__:] 

o ças Choqu.,· 50J 

Baterra nova. Normalm.,nk 150J em< 6 s 200J em< 12 s. 

-- - --
'"' - . _, '- -- - - 0'1? - - ~~- _--~---=_- ·--=- .. =r;-1 

Método: 

Senstblliêadel 
cspecific.;çJo· 

Avaha o ECG oo ,.,a~,..ente. a Q1Jal1dadt: do Su1al e c. 
tntegridade co contato dos eletrodos para determ.nar se o 
ChOQue é neeessllno ou n~o 

A,ende a tSO 60601-2-t 

- - - - -• Tempe'N'!tura de 
operação e 
armann1fTIC'ltO 
(stardbyJ 

1<. ,Jel<itU"CI 

de tr<:nsoorte 

UT dcrle r<'!a• vp. 

Res stênc;a ã ág Ja: 

Altitude. 

Choque· 

\/&bração 

E'YC 
(Compatibilidade 
Ele• oMagne!lca 

o·c a s:rc 

-tO' C a 5J C por até dc•s das. A ~n1daee deve perrane:er 
a terrpe,.,turd de operaç;>o durante 2J horas antes do "so. 

5% a 95Q~ (se., eonde~sacão~ 

IEC E0529,EI'l 60529 
IP56:Protegido contra a entrada de pa~•cutas de poe,ra e de 
água em alta p'essao sobre QualQuer ângulo 

O 8 4 575 melrOS 10 8 \5.000 pts) 

>,tiL STD 810F Método 516.5 Proct:dlmeNo I ,40 G! 

MIL STO 810F Método 514.5+ 
Categona 4 - Transporte por camtnhão 
Categona 7 - T•an•porte aéreo 

E.N 60601·1·2 

T:'lO 

Caraett''"ldc d'l 
Mc'Tória 

Recursos de 
r co'l~· •r.; çao· 

Gab •. ete 

Bk1 

Fl~>lrodo<: 

Vt~ Ubl 

Peso 

T M '10 

T1po de Satena 

Capacidade 

Pú5 c ora n no Cl""' 
( 

Area ativa do 11el 

<.ompr rrento do 
C~bo 

HeartSine Technologies. Ltd. 
Irlanda do ~orte 

ComérCIO de Mat Médicos Hosp Mac•osul L!Oe. 
CNPj_ 95A33.397.0001-11 
Cuntiba - Parané - Brasil 
~elefone: +55 (41) 2102-834..: 
E-ma1l: macrosul@macrosul.com 
www.macrosul.com 

MeMona lntaMa 

90 minutos ~e ECG (completo) e rela'ónn de eventos e 
iJ cidfrtes 

Cabo us., própno conectado d relal"'et>te a u PC com 
soltw.ane de •evisão de dad<:'s Sa,er"' EVO para W. dows 

A9S Santoprene P1aca de oncu •o l~pnesso "om 
c. mjlenentes eletrô" r:os 

O ódlo de L • " e Ma-ganh [L Mn02J 

4 ançs a partir da .:!a~ de iabncaçllo 

02 "!; 

10e/t1•133cm•24cr.-

O oxido de L • o e Manganês (L Mr04) 

Ma,s de 60 ct'oQues a 200J 

'00 t-.... 2 

1m 

( t 10V< )I L! f l t 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

NOVA CANTU- PARANÁ 

EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial N" 015/ 2015 

PROCESSO LICITATÓRIO N!! 030/2015 

Rua Domic111ano Theobaldo Bresohn, 220 
São Cristóvzo 

L,ÇEP: 85.816-080 Cascavel • PR.:J 

ABERTURA: 15/ABRIL/2015 

HORÁRIO: 09:00 Horas 

LOCAL: Sala de Reu niões da Prefeitu ra Municipal, sito à Rua Bahia, nº 85- Centro, em Nova Cantu, Paraná 

Pregão Presencial, do tipo menor preço, por ítem 

O presente Edital de Pregão, tem por objetivo a Aquisição de Equipamento para o Hospital Municipal, da seguinte forma: 

PROPOSTA 

I Quantidade Especificação dos itens MARCA R$ Unit 
r-

Cama, com movimentos Fowler, manual, leito em chapa de aço perfurada e 

1 16 dobrada, elevação e sentado, tubular, pintura epóxi antiferruginoso, com chs 2.350,00 

colchão. (dimensões adulto). 
Polt rona recl inável, 03 posições, estrutura em tubo; Assento, encosto, pernas 

e braços estofados em espuma, revestidos em courvin ; pintura epóxi, 

2 1 antiferruginoso, com pés e ponteira em pvc antiderrapante. (dimensões chs 1.300,0cr' 

adulto) . 

Desfibrilador Automático Externo. Desfibrilador automático port átil (DEA) 

para uso em situações de emergências cardíacas . Para pacientes adultos e 

pediátricos a partir de 1 ano de idade. O equipamento deve ser leve, não 

ultrapassando 2 Kg, inclu indo a bateria. Deve ser resistente a qued as, 

vibrações, resistente à água e poeira conforme normas de segurança 

internacionais (IP55). O equipamento deve possibilitar a visuali zação e o 

áudio da seqüência de operação para o usuário, com comando de voz em 

português. Metrônomo interno para ajudar a manter o ritmo da massagem 

cardíaca. Bateria não recarregável de Lítio, com capacidade mínima de 60 

3 1 choques a 200 joules ou 6 horas de monitorização contínua ou 4 anos em Medcir 8.050,00 

standby. Forma de onda bifásica com escala de energiél até 200 Joules. Tempo 

de ca rga menor de 8 segundos para 150 Joules e menos de 12 segundos para 

200 Joules. Memória interna pa ra armazenar no mínimo 90 minut os de ECG e 

eventos. O dispositivo deve possibilitar a transferência de dados para um 

comp utado r. Permite também a atualização gratu ita de protocolo sempre 

que houver mudanças ou atualizações. A garantia do equipamento deverá ser 

no mínimo de 5 anos comprovada através do manual da Anvisa. Deverá 

acompanha r 1 estojo para transporte, 1 par de eletrodos adulto e manual de 

operações em português. 
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R$ Total 

/ 

37.600,00 

/ 
1.300,00 

s.o5g)fÓ 



4 1 

Desfibrilador.Desfibrilador externo automático- DEA 

Características mínimas : 

-Tela de ECG ou Tela de Led com Sinais Luminosos auxiliando o socorrista 

-Função Pediátrica e adulto Inteligente e Auxilio na Ressuscitação 

Cardiopulmonar 

- Garantia: 12 Meses 

- Registro na Anvisa 

- Elet rodo de peça única para aplicação rápida e precisa; 

- Baterias de lítio disponíveis em lojas comerciais; 

- Design robusto com a melhor proteção contra partículas de poeira e água 

(I P 55}, permitindo colocar em locais externos sem o comprometimento do 

funcionamento; 

- Função pediátrica inteligente de desfibrilação pediátrica inteligente;- Forma 

de onda bifásica retilínea ou Bifasica; 

-revisão dos dados do atendimento; Fornece informações para ajudá-lo a 

trabalhar da melhor forma possível; 

Itens inclusos 

- 01 Jogo de baterias, sem chumbo, com capacidade de 300 choques ou 

autonomia de até 5 anos em modo espera (de fácil aquisição no mercado 

local) ou 06 Horas de Monitorização Continua; Acessórios que acompanha 

- 02 Eletrodo Adulto e 01 Eletrodo Pediátrico e o auxilio no aparelho do 

desenho indicativo do correto posicionamento no paciente e Metrônomo 

para auxilio da RCP para compreensões; 

- 01 Bolsa para transporte; 

- 01 Manual do administrador; 

- 01 Manual do usuário; 

Total R$ 55 .300,00 (Cinquenta e cinco mil e trezentos reais) 

lnstramed 

-;j\)'i',... '"CI~ 
41 v 1 
I~ F L. No--------- ,. 

Q.. I 

~:::y 

8.350,00 

-

8.350,00 

/ 

55.300,00 

Validade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura da proposta Comercial 

O Material e/ou serviço será entregue, conforme solicitação, através de emissão de requ isição em no máximo de 02 (dois) dias úteis após 

emissão. 

a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado em local designado pela licitante através da requisição (Almoxarifado da Prefeitura 

Municipal de Nova Cantu). 

O pagamento será realizado, em até 30 (Trinta) dias da apresentação da fatura/NF anexa a requisição dos materia is emitida pelo 

requ isitante. 

O r ~ço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (transportes, 

obrigações sociais, impostos, taxas etc.). cotados separados e incidentes sobre o fornecimento. 

Proponho-me a fornecer os produtos e serv1ços constantes deste edital e aceito as condições do Edital do Pregão Presencial nº 15/ 2015 

Cascavel, 14 de Abril de 2015. // 
~/(jY 

/ 
HOSPILAB M I CAL DISTRIBUIDORA L TOA- EPP 

NPJ : 11.616.474/ 0001-89 
MARCIO JOSE VEIGA 

RG: 3.796.814-5 SSP/PR 

CPF: 554.209.079-68 
Sócio Administrativo 
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HOSPILAB MEDICAL 
DISTRIBUIDORA LTDA 

Rua Domiciliano Theobaldo Bresolin, 220 
São Cristóvão 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

Comissão Permanente de licitação 

ANEXO 111 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) Nº 030/2015 
REF.: Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 015/2015 - PMNC. 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO PRESENCIAL nº 

015/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a 

entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital 

supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Cascavel, 14 de abr il de 2015. 

Sócio Administrativo 

l 

'11.616.4 7 4/000 1-89' 
HOSPILAB MEDICAL 

DISTRIBUIDORA LTDA 
Rua Dom1ciliano Theobaldo Breso!:n, 220 

São Cristóvão 
t_ÇEP: 85.816-080 • Cascavel • PR •. :J 



PROliFE Cirúrgica ECOFARMAS 
MEDICAME 

e-mail:vendasprolífe@hotmail.com 
Fone:45-3224-8308 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Nova Cantu- Paraná 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 030/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial N° 015/2015 

Para 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 

ANEXO UI 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 030/2015 
REF.: Edital de PREGÃO PRESENCIAL no 015/2015 - PMNC. 

DECLARACÃO DE ENTREGA / 

Declaramos para os devidos fiils de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃ.O PRESENCIAL n° 01 5/2015 instaurado 

pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entrega:- os produtos ganhos por esta 

empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. /\ 
('\f)• 

rl\~\,J~ 
Cascavel, 13 de abril de 2015. ( o0~ \ v.J t-.?--C\~ 

. . ~1 .:l 0~~- "\("j'' 
·:·,. <: ~ 1 s~~_, 8s .... 

( 
' \).J. ~~\pro.; ,.-~ \ . \ 

1\ 1 ') '(-~ "''"' '0'·'.) . . c\.()~ ~ ~,vt"'' ·1>-'p.~\~: ....... ;:~ ~ ... ~~ .. \~./ 
.VI ,-ç. ~ N'"' p-•· _,.., 

~,c.\ ""~' -c-'? o v tio _, ...... 

-~~- --------------- ~~ \ \-.l, \('.V / 

Razão Social: _ ""as Comércio de Medicamento~~tda 
Nome po · ávei/Procurador: Euclides Lué T~i:tzell i j . 
~arg ' o Responsavel: Procurador/Geref'!fe 

N° do Documento de Rg N° 3.145.703- 3 SSP/PR 
N° Do Cpf 060.11 ô.839-91 

Rua Santa Catarina, 850- Fone/Fax (45) 3224·8308- Cep 85.801..040 ·Cascavel· Paraná- e-mail: vendasprolife@hotma1l.com- prolifecirurgica@hotm~com 
CNPJ 85.477.586/0001-32 -I E 42210416-02 ~ 



• PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

S~crHartl!cbFatendll 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 012791942-07 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 85.477.586/0001-32 
Nome: ECO-F ARMAS -COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TOA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Página1 de 1 

Válida até 27/05/2015- Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

.__/ 

Em~ido via Internet Publica (27101/201511:24:58) 



06/04/2015 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS 
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: ECO- F ARMAS -COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TOA - ME 
CNPJ: 85.477.586/0001-32 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efe~a certidão 
negativa. 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais , refere-se exclusivamente 
à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições 
sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lntemet, nos 
endereços < http:/ /www. receita. fazenda. gov. br> ou < http://www. pgfn. fazenda. gov. br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 16:01 :15 do dia 26/03/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 22/09/2015. 
Código de controle da certidão: C9A5.1CC5.44B1.04CC 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http:/lwww.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?app=CNDCo~l.lltaSegVia 



Prefeitura Municipal de Cascavel 

Secretaria Municipal de Finanças 
Rua Paraná, 5000 Caixa Postal 113 

CERTIDÃO NEGATIVA 11692/2015 

A presente Certidão é VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de et!Ussão da mesma 

Contribuinte: 
ECO- FARMAS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT 

CPFICNPJ: 
85.477.586/0001-32 

850 Ende:reço:ROA SANTA CATARINA 
Cadastro: 85477586000132 ~a: Lote: Lotearnento~ENTRO LOTEAMENTO 

Ramo de A tivldade : 

Finalidade: Licitação 

Certificamos para os devidos fins, atendendo solicitação, que o contribuinte acima identifi
icado não possui débitos tributários pendentes junto a fazenda pública do Município de 
Cascavel até a presente data. 

Com a localização acima descrita, fica ressalvado o direito da fazenda Pública Municipal de 
cobrar débitos posteriormente constativos, mesmo referente ao período nesta certidão 

compreendido. 

Cascav--el 19 de Março de 2015 

Código de Autenticidade: 
560710717 560710 

_/ 

r 



10/04/2015 

MI!:IQ;II/,i!M! 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 85477586I0001-32 
Razão Social: ECO FARMAS COM MEDICAMENTOS LTDA 
Nome Fantasia:PROUFE CIRURGICA 
Endereço: R SANTA CATARINA 850 SALA OS I CENTRO I CASCAVEL I PR I 

85801-040 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições ejou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 02/04/2015 a 01/05/2015 

Certificação Número: 2015040204503898225323 

Informação obtida em 10/04/2015, às 16:20:20. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no si te da Caixa: 
www .caixa .gov .br 

https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=5561542&VARPessoa=5561542&VARUf=PR&VARinscr=854 ... ) 1/1 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: ECO- FARMAS- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- ME 
CNPJ: 85.477.586/0001-32 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobré: e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que v rem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n~ 5.172, de 25 de outubro de 1966-
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 

desconsideração para fins de certificação da regularic..1de fiscal; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este docurrh~nto tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida ,ara todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da , FB e da PGFN e abrange inclusive as 
contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do pará -~ -tfo único do art. 11 da Lei n~ 8.212, de 
24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov. br> ou <http:/lwiA. w.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n~ 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 16:01:15 do dia 26/03/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 22/09/2015. 
Código de controle da certidão: C9A5.1CC5.44B1.04CC 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

06/04/2015 16:49 



?ODEF .:'UDICIARIO 
JU 3 TIÇi":. C.O TF,AEALEO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ECO - FARMAS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (MATRIZ E 
FILIAIS ) 
CNPJ: 85.477.586/0001- 32 
Certidão n°: 92651481/2015 
Expedição: 13/04 /2015, às 09:15:42 I 
Validade: 09/ 10/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-s e que ECO - FARMAS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 85.477.586/0001-32 , 

NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642 - A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) d1as 
anter iores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona- se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho ~a 

Internet (http : //www.tst.jus . br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inc lusive no concernente aos 
recolhimentos previdenc i ários, a honorários, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou 
de execução de acordos firmados perante o Ministério 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

custas, a 
decorrentes 
Público do 

r 



PROliFE Cirúrgica 

e-mail:vendaspro/ife@hotmail.com 
Fone:45-3224--8308 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Nova Cantu- Paraná 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 030/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial W 015/2015 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 

Al~EXO II 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 030/2015 
REF.: Edital de PREGÃO PRESENCIAL no 015/2015 - PMNC. 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGAO PRESENCIAL n° 015/2015, instaurado 

pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com 

o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Rua Santa Catarina, 850- Fone/Fax {45) 3224-8308- Cep 85.801-040 ·Cascavel· Paraná- e-mail: vendasprolife@hotmail.com - prolífecirurg1ca@hotma11~qm 
CNPJ 85.477.586/0001-32 -IE 42210416-02 ~ 



PROLIFE Cirúrgica 

e-mail:vendasprolife@hotmail.com 
Fone:45-3224-8308 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Nova Cantu- Paraná 
PROCESSO LI ClT A TÓRIO N° 030/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial W 015/2015 

Para 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 

ANEXO UI 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 030/2015 
REF.: Edital de PREGÃO PRESENCIAL no 015/2015- PMNC. 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

ECOFARMAS 
MEDICAM E 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO PRESENCIAL n° 015/20 15 instaurado 

pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta 

empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado. ......, 
r\ ri • 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. In 'JÜ' -.) ~ 
, ll c,~6 v r rC ~ .v I o.Aép.C\0 

' u..J • . cOw't:- _ . 
Cascavel, 13deabrilde2015. _ "-o"·\~S- -~,..,,- ~Sr, · 

- r~"'""' . , . ._,..J ..... 
f\--,\.\ - - - '"' v\;_r-.. I 

- - - 0•vr'' . lJ C. 1'111 \.- ~1\.;P<. tl\•v \ 
" ... ~i1l> ,- ,..\P. ,._, .. ,, ;,p.•lc. 

- ~ ;.._,.~,,..v·"'-Ç 
pl!""' ,f>v..J"~ .,.,.._, -'' 

-R;;-z7sdciã'CE-;~-;:;;-,- s ---~-~d;;,_'!'§Ll!Grl::o" 
Nome do respons · oc âor;_Euclides Luiz T omazelli 

~ 
Cargg1:to Re oft<.: el: Procurador/Gerente 
~cumento e Rg N° 3.145.703-3 SSP/PR 

N° Do Cpf 060.116.839-91 

Rua Santa Catarina, 850 -Fone/Fax (45)3224·8308 · Cep 85.801-040 · Cascavel · Paraná- e-mail: vendasprolife@hotmail.com - prolifectrurgica@hotf"latl~m 
CNPJ 85.477.586/0001-32 -IE 42210416-02 J. 



PROLIFE Cirúrgica ECOFARMAS 
MEDICAM E 

e-m ai/ :vendasprolife@hotmai /.com 
Fone:45-3224-8308 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Nova Cantu- Paraná 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

Para 
Prefeitura Municipal de Nova Canto 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 030/2015 
REF.: Edital de PREGÃO PRESENCIAL n° 015/2015 - PMNC. 

Objeto:. Aquisição de Equipamento para o Hospital Municipal, 

_/ 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramencionada. 

......\ 
t"q• 

\ ... J ..... 

Cascavel, 14 de abril de 2015. • o'iv\f:0~~ ~'('.(,~~-· 
,, /, , ""~:;,o cP~, 5.,) 

~---~.::=:::::::----·1'--n!~+.~f7-l0:_~-~~-~~~~-~~~~::~~~;v::~;.~~',/;) 
-- v ' v r: ' 0.) 

"- Razão Soei · _ armas Comércie-d"e dica~ntos~'tél.a.'",... 
Nome do e p nsáveVPmcurador: Euclide~'Í.uiz T~~~~il i 

C r . do Responsavel: Procurador/Geren.!_~..;:i"" 
__,.......... ... N° ão Documento de Rg N° 3.145. 703- 3,.SS:5'4'f"'R 
~ N° Do Cpf 060.116.839-91 / 

f 

Rua Santa Catarina, 850- Fone/Fax (45) 3224·8308- Cep 85.801.040 ·Cascavel· Paraná- e-mail. vendasprolife@hotmail.com • prolifec~rurglca@hotm~i!·Oflm 
CNPJ 85.477 586/0001·32 -IE 42210416-02 X 



PROLIFE Cirúrgica 
e-mail:vendasprolife@hotmail.com 
Fone:45-3224-8308 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Nova Cantu- Paraná 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 030/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial W 015/2015 

Para 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 

ANEXO IV 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 030/2015 
REF.: Edital de PREGÃO PRESENCIAL n° 015/2015 - PMNC. 

DECLARACÃO 

/ 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente ao 

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO PRESENCIAL n° O 15/2015 instaurado 

pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 

9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
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ECO-FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTÔA -- EPP 
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃQ DÇ 

CONTRATO SOCIAL 
CNPJ (MF)- 85.477.586/0001-32 1 

KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI, brasileira, solteira, nascida em 22/08r19S2, empresaria CP!= I 
043.680.279-14 portadora da cédula de Identidade Civil RG 8.009.609-~ SS0 /PR. res1dente e 
domiciliada na cidade de Cascavel - Paraná, na Rua Afonso Pena, 1660 - Apar;a~ento 701 - Centro -
CEP 85.812-1 00; e AGENIR MARTINS, brasileira, solteira, nascida em 251091' 944 empresária, CPF 
242.157.599-00, portadora da cédula de Identidade Civil RG • 359.320-5 SS=>Jpq. residente e 
domiciliada na cidade de Cascavel- Paraná, na Rua José Bonifácio, 512- Apartar1ento 33 - Bairro São 
Cristovão - CEP 85.813-150. Componentes da sociedade que gira na Rua San·,a Ca1arina. 850 - Centro 
- na cidade de Cascavel - Estado do Paraná - CEP 85.801-040 - sob o nome e'Tipresaria, de ECO· 
FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP, com contrato social arquivado na MM Junta 
Comercial do Paraná, sob n. 0 412,02779231 em data de 06/08/1992, inscrita no CNPJ (MF sob '1 c 

85.477.586/0001-32 resolvem modificar o primitivo contrato e posteriores alterações oelo presente 
instrumento de alteração e consolidação contratual: 

CLAUSULA PRIMEIRA 
A atividade comercial da empresa que era Comercio de medicamentos produtos qu1m1cos e 
farmacêuticos, saneantes, higiene e limpeza, odoniologicos, oftalmológicos, auait1vos, fisioterapicos, 
ortopédicos, próteses, instrumentais cirúrgicos, materiais médicos e correlatos, móveis e equipamentos 
eletrodomésticos, didáticos e perfumaria, produtos para laboratoriais de analises cliricas, equipamento e 
produto para radiologia, comércio de produtos eletrônicos para fins hospitalares. cassará a ser Comércio 
de medicamentos. produtos químicos e farmacêuticos, saneantes. higiene e limpeza, odontológicos 
oftalmológicos. auditivos, fisioterápicos, ortopédicos, próteses, instrumentais cirurg1ccs materiais med1cos 
e correlatos, móveis e equipamentos, eletrodomésticos, didáticos e perfumaria. produtos para 
laboratoriais de análises clinicas, equipamento e produto para radiologia, comercio de produtos 
eletrônicos para fins hospitalares, Comércio atacadista de suplementos, vitaminas e alimentos; Comercio 
atacadista de leite em pó, leite resfriado, leite pasteurizado e aromatizado· Comércio atacadista de 
equipamentos de fisioterapia, ginasticas e condicionamento físico, fitness; CoiT'ercio atacadista de 
~quipamentos de informática, aparelhos eletrônicos e domésticos, móveis, mesas. cadeiras, utensílios e 
escritório; Comércio atacadista de material descartável, copos. guardanapos embalagens; Comércio 
atacadista de água mineral; Comércio atacadista de equipamentos e proteção lndivicual (EPI); Comércio 
atacadista de artigos de armarinhos; Comércio atacadista de tecidos e Comérc:o a~acadista de utensílios 
domésticos. 

CLAUSULA SEGUNDA 
Em decorrência da presente alteração, o capital social que era de R$ 800.000,00 {Oitoce'ltos mil reais) é 
elevado ao valor de R$ 1.100.000,00 (Um milhão e cem mil reais), sendo o aumel"':o no valor de qs 
300.000,00 (Trezentos mil reais) Integralizados no presente ato atraves de lucros acumulados na 
sociedade, contabilízados em 31/12/2012 ficando assim distribuído entre os sócios: ' 

SOCIO I QUOTAS R$ i 
KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI I 1.089.000 1.089.ooo,oo I 
AGENIR MARTINS I 11,000 11.000,00j 

TOTAL ! 1.100.000 1.1oo.ooo,oo I 

CLAUSULA TERCEIRA 
A administração da sociedade caberá a KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI. com os poderes e atribuições 
de ad:ninistrador, autorizado o uso individual do nome empresanal, vedado, no entanto. em atividades 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de 
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

liíli~~~~~i~~ii~iill'~ inistrador, atuando sempre isoladamente, constituir, o período determinado, devendo o instrumento de 
serem praticados. ~ 

DE 11-tEDICAM N'foS"aoA - EPP . . 
cod. 33442so4141022090812-1 

25-04-2014 10:22:00 
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ECO-FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP 
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE 

CONTRATO SOCIAL 
CNPJ {MF) - 85.477.586/0001-32 2 

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados não sócios, obedecendo ao disposto do Artigo 
1061 da Lei n° 10.40612002, ou seja, a designação deles dependera da u?.tauinliq,ade 1Ju~ sécios, 
enquanto o capital social não estiver integralizado, e dois terços·) :-~o nínirrd, a~_ó,; a 
integralização. - - ~,- - • ~. . , 

CLAUSULA QUARTA 
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da 
sociedade. por lei especial, ou em virtude de condenação criminal. ou por se encontrarem sob os efeitos 
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por c·1me falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública. 
ou a propriedade. 

CLAUSULA QUINTA 
A vista da modificação ora ajustada e em consonància com o que determina o art. 2.031 da Lei n.0 

10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, 
tornando assim sem efeito, a partir desta data as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo 
que, adequado ás disposições da referida Lei n.0 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter 
a seguinte redação: 

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
ECO-FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 

CNPJ (MF) - 85.477.586/0001-32 

KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI , brasileira, solteira, nascida em 22/08/1992, empresana. CPF 
043.680.279-14, portadora da cédula de Identidade Civil RG 8.009.609-7 SSP/PR., residente e 
domiciliada na cidade de Cascavel - Paraná. na Rua Afonso Pena, 1660 - Apartamento 701 - Centro -
CEP 85.81 2-100; e AGENIR MARTINS, brasileira, solteira, nascida em 25/09/1944, em;:Jresária, CPF 
242.157.599-00, portadora da cédula de Identidade Civil RG 1.359.320-5 SSP/PR., residente e 
domiciliada na cidade de Cascavel - Paraná, na Rua José Bonifácio, 512- Apartamento 33 - Bairro São 
Cristo\ãO- CEP 85.813-150. 

1a A sociedade gira sob o nome empresarial ECO-FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
L TOA- EPP, com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Paraná, sob n. o 412,02779231 
em data de 06/08/1992, inscrita no CNPJ (MF) sob n. 0 85.477.586/0001-32 e tem sua sede e domicílio na 
Rua Santa Catanna, 850- Centro- na cidade de Cascavel- Estado do Paraná - CEP 85.801-0110 

2a A atividade comercial da empresa é de Comércio de medicamentos, produtos químicos e 
farmacêuticos, saneantes, higiene e limpeza,. odontológicos, oftalmológicos, auditivos, fisioterápicos, 
ortopédicos, próteses, instrumentais cirúrgicos, materiais médicos e correlatos, moveis e equipamentos, 
eletrodomésticos, didáticos e perfumaria, produtos para laboratoriais de análises clinicas, equipamento e 
produio p3ra radiologia, comércio de produtos eletrônicos para fins hospitalares, Comercio atacadista de 
suplementos, vitaminas e alimentos; Comércio atacadista de leite em pó, leite resfriado, leite pasteurizado 
e aromatizado; Comércio atacadista de equipamentos de fisioterapia, ginásticas e condicionamento físico, 
fitness: éomércio atacadista de equipamentos de informática, aparelhos eletrônicos e domésticos. 
móveis, mesas, cadeiras, utensílios e escritório; Comércio atacadista de material éescartável, copos. 
guardanapos, embalagens; Comércio atacadista de agua mineral; Comércio atacadista de equipamentos 
e proteção individual (EPI); Comércio atacadista de .artigos de armarinhos; Comércio atacadista de 

~/ 
.\ 

.Ó- QE.A SlllÇA- LO NORINA -PAR~--=-~~ , 
é ___.~---- ~ 



ECO-F ARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L TOA - EPP 
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE 

CONTRATO SOCIAL 
CNPJ (MF) - 85.477.586/0001-32 3 

33 O capital social é de R$ 1.100.000,00 (Um milhão e cem mil reais) divididos em 800.000 quotas 
de valor nominal RS 1,00 (hum real), integralizadas em moeda corrente do Pa ís.~p€1o~ SÇICIQs:; -

... Q .. : • 

SOCIO QUOT A3 T-' R'!:: - " I 
KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI 1.089.000 1.089.000,00 
AGENIR MARTINS 11.000 I 11.000,00 I 

TOTAL 1.100.000 1.100.000,001 

43 A sociedade imciou suas atividades em 06108/1992 e seu prazo de duração e indetermmado. 

53 As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a ierceiros sem o 
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de 
preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas a 
alteração contratual pertinente. 

63 A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas mas toocs respondem 
solidariamente pela integralização do capital social. 

73 A administração da sociedade caberá a KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI, com os poderes e 
atribuições de administrador, autorizado o uso individual do nome empresarial, vedado. ~o entanto em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualque~ dos quotistas 
ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

Parágrafo Primeiro: Faculta-se ao administrador, atuando sempre :soladamente, 
constituir em nome da sociedade, procuradores para o período determinado. devendo o 
instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados. 

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados não sócios, obedecendo ao disposto do 
Artigo 1061 da Lei n° 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependera da unammidade dos 
sócios, enquanto. o capital social não estiver integralizado, e dois terços, no mínimo, após a 
integralização. 

8a Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o admimstrador prestará cortas 
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventáno, do balanço patnrnon1al e do 
balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 
apurados. 

ga Nos quatro meses seguintes ao têrrnino do exercício social, os sócios oe.ibe'arão sobre as 
contas e designarão administradores quando for o caso. 

10a ft sociedade poderá a qualquer tempo, abnr ou fechar filial ou outra dependê;~cia. mediante 
alteração contratual assinada por todos os socios .. 

1 P Os sócios poderão, de comum acordo. fixar uma retirada mensal. a título de "pro labore·, 
observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

12" Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara suas ativ.oades COIT' os 
herdeiros. sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sóc1o{s) 
remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 
soc1eoade. a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
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ECO-F ARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L TOA - EPP 
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE 

·CONTRATO SOCIAL 
CNPJ {MF)- 85.477.586/0001-32 

13a O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condena~ãe 8n~1t"rBi,:t>tJ I>O' s.;t. 
encontra~em sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariarr$nte.Eo .;ac~essô a ~1g~s. • 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão. -pecul'atc -oo contra =a: 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

143 riCé eleito o foro de Cascavel- Estado do Paraná para o exercício e o cumpr:mer!c dos di•eitos 
e obrigações resultames deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumemo em três v1as na 
presença de duas testemunhas. 

Londrina- Paraná 05 de Agosto de 2.013. 

Testemunhas: 

; :{_:- ' 
I -',.. -,\.. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS 
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA ' 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 I Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e 
Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e 
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc ... 

Certifica com base na Lei 8935/94- art. 7°- inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução 
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código 
de Controle e Autenticação abaixo. 
O referido é verdade, dou fé. 

Este documento foi emitido em 25/04/2014 às 10:27:52 (hora de Brasília). 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05bf9b15fc83c4b8e8bed5176011 cfd5aa2e3c4628c491 ea3c45691 d8b021 
66adeb3083202a936b7d0ef8b680d7ae73fa1a4827ae46bc045d54dcaf3e72dc68e6ffi 

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ECO FARMAS COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS L TOA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com a Legislação Federal em vigor Art 1°. e 10°. § 1°. da MP 2200/01. 

Esta certidão tem a sua validade até: 25/04/2015 às 10:26:45 (Dia/Mês/Ano) 

Código de Controle da Certidão: 242456 

Código de Controle da Autenticação: 

33442504141022090812-1 a 33442504141022090812-4 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento 
através do site: http://www.azevedobastos.not.br 
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de Notas 

Francisco Smarczewski 
4S • FOr:l~{..lfS?.;-;3038-5733 • www.terceirotabelionato.com.br 

Resp.: 0027 

P.: 001 

S A I B A M quantos este Público Instrumento de 
rocuração bastante virem que, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 
oze, (27/01/2012), nesta Cidade e Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, neste Serviço 
otarial, compareceu, como Outorgante:- ECO - FARMAS COMERCIO DE 

DICAMENTOS LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 
o 85.477.586/0001-32, com sede na rua Santa Catarina, 850, bairro Centro, nesta cidade, neste 
to representada por sua sócia administradora KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI, -
rasileira, filha de EUCLIDES LUIZ TOMAZELLI e JOICE MARIA Y AMASHITA 
OMAZELLI, solteira como declarou, maior e capaz, empresária, portadora da Cédula de 

dentidade n° 8.009.609-7-SSP-PR, expedida em 18/01/2012, inscrita no CPF/MF sob n° 
43.680.279-14, residente e domiciliada na rua Afonso Pena, 1.660, apartamento 701, bairro 
entro, nesta cidade, e por sua sócia AGENIR MARTINS, brasileira, filha de JOAQUIM 

TINS e GENTILA DA SILVA, solteira como declarou, · maior e capaz, comerciante, 
ortadora da Cédula de Identidade n° 1.359.320-5-SSP-PR, expedida em 03/05/2004, inscrita 
o CPF/MF sob n° 242.157.599-00, residente e domiciliada na rua José Bonifácio, 532, 
partamento 33, bairro São Cristóvão, nesta cidade, tudo de conformidade com a Décima 
rimeira Alteração e Consolidação de Contrato Social, e Certidão Simplificada expedida em 
3 de janeiro de 2012 pela Junta Comercial do Estado do Paraná, com o último arquivamento 
egistrado sob n° 20118732757, que. me foram apresentadas e ficam arquivadas nestas Notas às 
olhas 168/172 do Livro 95-ACS; reconhecida como a própria por mim 33 Notária, conforme 
s documentos que me foram apresentados, do que dou fé. E aí, pela Outorgante, me foi dito 
ue nomeia e constitui seu bastante procurador:- EUCLIDES LUIZ TOMAZELLI, 
rasileiro, filho de ALBINO TOMAZELLI e ETEL VINA TOMAZELLI, divorciado, 
omerciante, portador da Cédula de Identidade n° 3.145.703-3-SSP-PR, inscrito no CPFIMF 
ob n° 060.11().839-91, residente e domiciliado na rua Afonso Pena, 1.660, apartamento 701, 
airro Centro, nesta cidade; a quem confere amplos, gerais e ilimitados poderes para gerir e 
dministrar a firma outorgante; podendo para tanto, representá-la em Repartições Públicas 
ederais, Estaduais, Municipais, Autárquicas; inclusive perante o foro em geral e Justiça do 
rabalho, requerendo e contestando tudo que dependa de assinatura ou defesa da outorgante; 
oncordando com valores, vencimentos, cláusulas e condições; representá-la perante quaisquer 
stabelecimentos bancários, bem como Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal -
EF; abrindo e movimentando contas correntes, requerendo talões de cheques; assinando 
heques, saques ou ordens de pagamentos, endossando duplicatas, assinando borderôs; 
onferindo saldos e extratos de contas; concordando ou discordando com valores e 
encimentos; autorizar débitos em conta corrente; representá-la perante a Delegacia da Receita 
ederal do Brasil, Secretaria da Receita Federal do Brasil, Delegacia da Receita Estadual do 
rasil, Secretaria da Receita Estadual do Brasil, Ministério Público do Trabalho, Justiça do 
rabalho, Previdência Social, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Prefeituras 
unicipal, desta e de outras cidades, em quaisquer de seus órgãos e secretarias, bem como em 

emais agentes arrecadadores, com o objetivo específico de receber notificação; assinar/dar 
iência em autos de infração; encaminhar documentos, solicitar e prestar informações, 
eferentes a pesquisa de situação fiscal; requerer e retirar Certidão Negativa Previdenciária e 
ertidão Conjunta da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 

equerei-/solicitar/assinar ajustes de GPS, Redarf, CND, DARF, relatórios ou extratos de 
ébitos, regularizar todo e qualquer tipo de problema, relativos a DARF, Redarf, Perdecomp, 
CTF, acesso ao ISS-NET problemas referente, inclusive protocolizar processos de 

ágina 1Selo MhSkr. DNwti.yneEx-·is7vi. UbVA Consulte em http: I /funarpen. com. br Continua na página 2 
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PARANA 
GOV[R'O 00 ESTADO 

Stcttcti'NI o. Futnall 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013050099-04 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 11.616.474/0001-89 
Nome: HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA L TOA / 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Pagma T de r 

Válida até 05/08/2015 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

Emmdo v1a InTernei Puhl1ca (07í04/20T5 T3 JT 4 -'1 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS 
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: HOSPILAB MEDICA L DISTRIBUIDORA L TOA - EPP 
CNPJ: 11.616.474/0001-89 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de resp9nsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: ./ 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais , refere-se exclusivamente 
à situação do sujeito passivo no ãmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições 
sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991 . 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www. receita. fazenda.gov. br> ou <http://www. pgfn. fazenda.gov. br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta R FB/PGFN nº 1. 751 , de 02/10/2014. 
Emitida às 10:06:47 do dia 20/11/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 19/05/2015. 
Código de controle da certidão: F363.2FAE.8387.90F5 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Prefeitura Municipal de Cascavel 

Secretaria Municipal de Finanças 
Rua Paraná, 5000 Caixa Postal 113 

CERTIDÃO NEGATIVA 14303/2015 

A pr.:sente Certidão é VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma 

Conh1buinte: 
HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EP 

CPF/CNPJ: 
11.616.474/0001-89 

Endereço: RUA DOMICIANO THEOBALDO BRESOL 
Cadastro: 11616474000189 ~a: Lote . 

220 
L:>teamento~AO CRISTOVAO LOTEAM 

Ramo de Atividade: 

Finalida.de: Licitação 

Certificamos para os devidos fins, atendendo solicitação, que o contribuinte acima identifi
icado não possui débitos tributários pendentes junto a fazenda pública do Município de 
Cascavel até a presente data . 

Com a localização acima descrita, fica ressalvado o direito da fazenda Pública Municipal de 
cobrar débitos posteriormente constativos, mesmo referente eo período nesta certidão 

compreendido . 

Casca~·el O 6 de Abril de 2 O 15 

Código de Autenticidade: 
766707247766707 



13/04/2015 https ://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=16430680&VARPessoa=1643Q€iSl~. 

CAl 
Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 1161647410001-89 

Razão Social: HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP I 
Endereço: R RUA DOMICILIANO THEOBALDO BRESOLIN 220 220 I SAO 

CRISTOVAO I CASCAVEL I PR I 85816-080 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servi ço - FGTS. 

O presente Certificado não serv irá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 09/04/2015 a 08/05/2015 

Certificação Número: 2015040907093715354752 

Informação obtida em 13/04/2015, às 09:20:30. 

A util ização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
cond icionada à veri ficação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https.//www .si fge.caixa.gov .br /Empresa/C r f/C r f/F geC F Slmpr1rni r Papel .asiJ'IV AR PessoaM atr lt= 16430680& V AR Pessoa= 16430680& V AR Uf= PR & VAR lns 111 



20/1 1/2014 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS 
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: HOSPILAB MEDICA L DISTRIBUIDORA L TOA - EPP 
CNPJ: 11.616.474/0001-89 I 
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN. este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente 
à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições 
sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 
1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet. nos 
endereços <http://www. receita . fazenda.gov. br> ou <http://www. pgfn. fazenda.gov .br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta R FB/PGFN n2 1. 751 , de 02/10/2014. 
Emitida às 10:06:47 do dia 20/11/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 19/05/2015. 
Código de controle da certidão: F363.2FAE.8387.90F5 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 11 . 616 . 474/0001-89 
Certidão no : 79703316/2015 
Expedição : 09/02/2015, às 10:55:52 
Validade : 07/08/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP (MATRIZ E 
FILIAIS) , inscrito (a) no CNPJ sob o no 11.616 .47 4 /000 1-89 , NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas . 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12 . 440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n o 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e esc.ão atualizados até 2 (do is ) dias 
an te riores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta cert i dão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Traba lho na 
Internet (http : I /www . tst . jus . br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

I NFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
i nadimplentes perante a J ustiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhime ntos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos fi r mados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

r 
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HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDO 
RUA DOMICILIANO THEOBALDO BRESOL 

Vendendo Saúde 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

Comissão Permanente de Licitação 

ANEXO 11 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) Nº 030/2015 

REF.: Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 015/2015- PMNC. 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

/ 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente 

do procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO PRESENCIAL nº 015/2015, 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para 

licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Cascavel, 14 de abril de 2015. 

Sócio Administrativo 

} 

~ 1.616.47 4/0001-89 
HOSPILAB MEDICAL 

DISTRIBUIDORA LTDA 
Rua Domiciliano Theobaldo Bresolin, 220 

São Cristóvão 
I_ÇEP: 85.816-080 • Cascavel • PR i 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

Comissão Permanente de Licitação 

HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDO 
RUA DOMICILIANO THEOBALDO BRESOLI 
BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO 
CASCAVEL- PR CEP: 85.816-080 
TEL. (45) 3039-1934 CEL. TIM (45) 8433-92 
CNPJ: 11.616.474/0001-89 IE: 90.5147.560-4 

ANEXO IV 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO} Nº 030/2015 

REF.: Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 015/2015- PMNC. 

J 
DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO PRESENCIAL nº 
015/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não 

emprega menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer 

trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V 

ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Cascavel, 14 de abril de 2015. 

CPF: 554.209.079-68 

Sócio Administrativo 

7 

r11.616.47 4/0001-8§1 
HOSPILAB MEDICAL 

DISTRIBUiDORA LTDA 
Rua Domiciliano Theobal~o Bresolin, 220 

São Cristóvao 
[.ÇEP: 85.816-080 • Cascavel • PR.J 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 

ANEXO V 

PROCESSO LICITATÓRIO {LICITAÇÃO) Nº 030/2015 

REF.: Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 015/2015 - PMNC. 

DECLARAÇÃO 

J 
Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO PRESENCIAL nº 

015/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, 

conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as 
especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha 

todos os requisitos na habilitação. 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Cascavel, 14 de abril de 2015. 

Sócio Administrativo 

~1.616.474/0001-891 

HOSPILAB MEDICAL 
DISTRIBUIDORA LTDA 

Rua Dom1ciliano Theobaldo Bresolin 220 
São Cristóvão ' 

I_ÇEP: 85.816-080 • Cascavel • P~1 



HOSPILAB MEDICAL DISTRIL~~~~~ê?f~---_:_:_:=-=~=~ 

CNPJ N° 11.616.47410001-89 
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

JOE HENRIQUE FRANZ, brasileiro, maior, separado judicialmente, vendedor, 
natural de Toledo, Estado do Paraná, nascido em 14 de abril de 1964, residente 
e domiciliado em Cascavel, Estado do Paraná à Rua Pato Branco, 887 Apto 02 
bairro Nova York CEP: 85816-510, portador da Cédula de Identidade Civil n° 
3.095.17 4-3, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do 
Paraná e do CPF n° 512.887.619-53, MARCIO JOSE VEIGA, brasileiro, maior, 
separado judicialmente, comerciante, natural de Clevelândia, Estado do Paraná , 
nascido em 03 de março de 1964, residente e domiciliado em Cascavel , Estado 
do Paraná à Rua Cuiabá, 3080 bairro Neva, CEP: 85802-030, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação n° 03224553234, expedida pelo DETRA'Y 
Paraná e do CPF n° 554.209.079-68, Sócios componentes da Sociedade 
Empresária ltda, que gira sob o nome comercial de HOSPILAB MEDICAL 
DISTRIBUIDORA L TOA - EPP com sede na Rua Domiciliano Theobaldo 
Bresolin, 220 - São Cristóvão - Cascavel Estado do Paraná CEP: 85816-080, 
com contato social registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n° 
41206700150 de 25 de fevereiro de 2010, e última alteração n° 20126383073 de 
12 de setembro de 2012 , resolvem por instrumento particular de alteração de 
contrato social , alterar seu primitivo de acordo com as cláusulas e condições 
seguintes: 

1 a . O capital social é elevado de R$-75.000,00 ( setenta e cinco mil reais) para R$-
200.000 ,00 ( duzentos mil reais) , totalmente integralizados pelos sócios no ato de 
assinatura do presente instrumento, com aproveitamento dos lucros acumulados. 

2a . Os sócios JOE HENRIQUE FRANZ, que possuía na sociedade o capital de R$-
37.500,00 ( trinta e sete mil e quinhentos reais), inteiramente integralizados, eleva-o 
para R$- 100.000,00 (cem mil reais), sendo o aumento no valor de R$- 62.500,00 
( sessenta e dois mil e quinhentos reais), integralizados com aproveitamento dos lucros 
acumulados e MARCIO JOSÉ VEIGA, que possuía na sociedade o capital de R$-
37.500,00 ( trinta e sete mil e quinhentos reais), inteiramente integralizados, eleva-o 
para R$- 100.000,00 ( cem mil reais) , sendo o aumento no valor de R$- 62.500,00 
(sessenta e dois mil reais), integralizados com aproveitamento dos lucros acumulados. 

3a. Em decorrência da presente alteração de contrato social o capital social no valor de 
R$- 200.000,00 ( duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas de R$-
1 ,00 ( um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios. 

SÓCIOS 
JOE HENRIQUE FRANZ 
MARCIO JOSÉ VEIGA 
TOTAL 

QUOTAS 
100.000 
100.000 
200.000 

CAPITAL- R$ 
100.000,00 
100.000,00 
200.000,00 

,. 

·;. 



HOSPILAB MEDICAL DISTRI 
CNPJ N° 11.616.4í..........~~~-~~~---~~~~r.;: 

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

F1.02 
4a. O endereço do sócio JOE HENRIQUE FRANZ que era na Rua Pato Branco, 887 
Apto, 02, bairro Nova York, CEP: 85.816-510, Cascavel - Pr., passa a ser Rua 
Wenceslau Braz, 239, bairro Parque São Paulo CEP: 85803-650, Cascavel - Pr. 

sa. O endereço do sócio MARCIO JOSÉ VEIGA que era na Rua Cuiabá, 3080, bairro 
Neva, CEP 85802-030, Cascavel - Pr., passar a ser Rua Dr. Sandino Erasmo do 
Amorim, 2018, bairro Parque São Paulo CEP: 85803-71 O, Cascavel - Pr. 

63
. O estado civil do sócio MARCIO JOSÉ VEIGA que era separado judicialmente, 

passa a ser casado sob o regime de separação total de bens. 

7a. Os sócios JOE HENRIQUE FRANZe MARCIO JOSÉ VEIGA , assumem o ativo e 
passivo da sociedade ficando sub-rogados nos direitos e obrigações decorrentes do 
presente instrumento. 

83
• Os sócios JOE HENRIQUE FRANZ e MARCIO JOSÉ VEIGA, declaram não 

estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer 
atividades mercantis. 

98
. (Os) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei , de que não esta(o) 

impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal , ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede , 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência , contra 
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

JOE HENRIQUE FRANZ, brasileiro, maior, separado judicialmente , vendedor, 
natural de Toledo, Estado do Paraná, nascido em 14 de abril de 1964, residente 
e domiciliado em Cascavel, Estado ào Paraná à Rua Wenceslau Braz, 239, 
bairro Parque São Paulo CEP: 85803-650, portador da Cédula de Identidade Civil 
n° 3.095.17 4-3, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do 
Paraná e do CPF n° 512.887.619-53, MARCIO JOSÉ VEIGA, brasileiro, maior, 
casado sob o regime de separação total de bens, comerciante, natural de 
Clevelândia, Estado do Paraná, nascido em 03 de março de 1964, residente e 
domiciliado em Cascavel, Estado do Paraná à Rua Sandino Erasmo do Amorim , 
2018 bairro Parque São Paulo, CEP: 85803-710, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação n° 03224553234, expedida pelo DETRAN Paraná e do CPF n° 
554.209.079-68 . Sócios componentes da Sociedade Empresária Ltda, que gira 
sob o nome comercial de HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA L TOA - EPP 
com sede na Rua Domiciliano Theobaldo Bresolin , 220 - São Cristóvão -
Cascavel Estado do Paraná CEP: 85816-080, com contato social registrado na 
Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n° 41206700150 de 25 de fevereiro 
de 201 O, e última alteração n° 20126383073 de 12 de setembro de 2012, 
resolvem por instrumento particular de alteração de contrato social , consolidar de 
acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

J<· 



FI.03 
13

. A sociedade girará sob a denominação social de HOSPILAB MEDICAL 
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP., e terá sede e domicilio à Rua Domiciliano Theobaldo 
Bresolin, 220 - São Cristóvão - Cascavel Estado do Paraná CEP: 85816-080. 

2a. O capital social será R$- 200.000,00 (duzentos· mil reais) dividido em 200.000 
quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), totalmente integra lizadas, pelos sócios: JOE 
HEN~IQUE FRANZ, 100.000 quotas R$- 100.000,00 (cem mi l reais), MARCIO 
JOSE VEIGA 100.000 quotas R$- 100.000,00 (cem mil reais). 

38
. O objeto será: COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE 

USO HUMANO, COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MÁQUINAS, 
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; 
PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAS PARA 
USO MÉDICO, CIRURGICO HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO, COMÉRCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANIT ÁRIOS. 

4a. A sociedade iniciou suas atividades em 01 de março de 201 O e seu prazo de 
duração é indeterminado. 

sa. As quotas são indivisí veis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 
sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de 
condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda , 
formalizando. se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

sa. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

78
. A administração da sociedade caberá aos sócios JOE HENRIQUE FRANZ e 

MARCIO JOSÉ VEIGA, com os poderes e atribuições de administrador e responder 
individualmente pela administração da sociedade, representá-la judicia l e extra 
judicialmente autorizado o uso do nome empresarial , vedado, no entanto, em atividades 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos 
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade , sem 
autorização do outro sócio. 

sa. Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará 
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios , na 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

ga Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão 
sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 

108
. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 

mediante alteração contratual assinada por todos os sócros. ~)o 
11a. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro 
labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 



HOSPILAB MEDICAL DISTRib~~~~~~~2=:.::_-~~~~~~ 
CNPJ N° 11.616.474/0001 ·89 

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

FI.04 
12a. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades 
com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse 
destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e 
liquidado com base na situação patrimonial da soCiedade, à data da resolução, 
verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

138
. (Os) Administrador(es) declara(m) , sob as penas da lei, de que não esta(o) 

impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial , ou em virtude de 
condenação criminal , ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente , o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência , contra 
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

14a. Fica eleito o foro de Cascavel, Estado do Paraná para o exercício e o cumprimento 
dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 
quatro vias. 

\ 

Cascavel- Pr. , 05 de fevereiro de 2014. 
' 

~;~ 
QUE F~Z--· 

---· / --- .-

'v~ 
, Maria ani de Oliveira Calza 
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RUA DOMICILIANO THEOBALDO BRESO 
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ANEXO I 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

Comissão Permanente de Licitação 

PROCESSO UCITATÓRIO (LICITAÇÃO) Nº 030/2015 
REF.: Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 015/2015 - PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pelo presente, credenciamos o Sr. MARCIO JOSE VEIGA, 
portador da Cédula de identidade sob nº. 3.796.814-5 e CPF/ MF nº. 554.209.079-68 a 
participar do procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Presencial Nº 

015/2015, instaurado por este Departamento de Compras. 
Na qualidade de representante legal da empresa HOSPILAB 

MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, outorga-se ao acima credenciado, dentre 

outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de recurso. 

Cascavel, 14 de abril de 2015. 

M 10 JOSE VEIGA 

: 3.796.814-5 SSP/PR 

CPF: 554.209.079-68 
Sócio Administrativo 

~1.616.474/0001-89
1 

HOSPILAB MEDlCAL 
DISTRIBUIDORA LTDA 

Rua Domiciliano Theobaldo Breso!i:1, 220 
São Cristóvão 

~EP: 85 816-080 Cascavel • PR.' 
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ANEXO I 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

Comissão Permanente de licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) Nº 030/2015 
REF.: Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 015/2015 - PMNC. 

A Comissão de Licitação 

DECLARAÇÃO 

(De que cumpre plenamente os requisitos de habilitação) 

Pela presente, declaro que, nos termos do artigo 4°, inciso VIl, 

da Lei no 10.520/2002, que a empresa HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA 

EPP cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL No 
015/2015, cujo objeto é o é a escolha das propostas mais vantajosas para a 

Administração Municipal, para aquisição, com recursos próprios do Fundo Municipal 

de Saúde 

Cascavel, 14 de abril de 2015 . 

~o/ 
MAR~ JOSE VEIGA 

RGÁ 796.814-5 SSP/PR 

/ CPF: 554.209.079-68 
· Sócio Administrativo 

'11.616.474/0001-89' 
HOSPILAB MEDICAL 

DISTRIBUIDORA LTDA 
Rua Oomiciliano The.ob~l~o Bresolin, 220 

São Cnstovao 
t_ÇEP: 85.816·080 • Cascavel • PR.::..I 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (liCITAÇÃO) Nº 030/2015 
REF.: Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 015/2015- PMNC. 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

Objeto: Aquisição de Equipamento para o Hospital Municipal, 

O Signatário do presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 

documentação relativa a licitação supramencionada. 

Cascavel, 14 de abril de 2015. 

Sócio Administrativo 

111.616.47 4/0001-89' 
HOSPILAB MEDICAL 

DISTRIBUIDORA LTDA 
Rua Domiciliano Theo~a\qo Bresolin, 220 

São Cnstovao 
LÇEP: SS.8í6-080 • Cascavel • PP;:..I 



JOE HENRIQUE FRANZ, brasileiro, maior, separado judicialmente, vendedor, 
natural de Toledo, Estado do Paraná , nascido em 14 de abril de 1964, residente 
e domiciliado em Cascavel , Estado do Paraná à Rua Pato Branco, 887 Apto 02 
bairro Nova York CEP: 85816-510, portador da Cédula de Identidade Civil n° 
3.095.17 4-3, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do 
Paraná e do CPF n° 512.887.619-53, MARCIO JOSE VEIGA, brasileiro, maior, 
separado judicialmente, comerciante, natural de Clevelândia, Estado do Paraná , 
nascido em 03 de março de 1964, residente e domiciliado em Cascavel, Estado 
do Paraná à Rua Cuiabá, 3080 bairro Neva, CEP: 85802-030, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação n° 03224553234, expedida pelo DETRAN 
Paraná e do CPF n° 554.209.079-68, Sócios componentes da Sociedade 
Empresária Ltda, que gira sob o nome comercial de HOSPILAB MEDICAL 
DISTRIBUIDORA L TOA · EPP com sede na Rua Domiciliano Theobaldo 
Bresolin, 220 - São Cristóvão - Cascavel Estado do Paraná CEP: 85816-080, 
com contato social registrado na Junta Comercia l do Estado do Paraná sob o n° 
41206700150 de 25 de fevereiro de 201 0, e última alteração n° 20126383073 de 
12 de setembro de 2012, resolvem por instrumento particular de alteração de 
contrato social , alterar seu primitivo de acordo com as cláusulas e condições 
seguintes: 

13 
. O capital social é elevado de R$-75.000,00 ( setenta e cinco mil reais) para R$-

200.000,00 ( duzentos mil reais), totalmente integralizados pelos sócios no ato de 
assinatura do presente instrumento, com aproveitamento dos lucros acumulados. 

28 
• Os sócios JOE HENRIQUE FRANZ, que possuia na sociedade o capital de R$-

37.500,00 ( trinta e sete mil e quinhentos reais), inteiramente integralizados, eleva-o 
para R$- 100.000,00 (cem mil reais), sendo o aumento no valor de R$- 62.500 ,00 
( sessenta e dois mil e quinhentos reais) , integralizados com aproveitamento dos lucros 
acumulados e MARCIO JOSÉ VEIGA, que possuía na sociedade o capital de R$-
37.500,00 ( trinta e sete mil e quinhentos reais), inteiramente integralizados, eleva-o 
para R$- 100.000,00 ( cem mil reais), sendo o aumento no valor de R$- 62.500,00 
(sessenta e dois mil reais), integralizados com aproveitamento dos lucros acumulados. 

3a. Em decorrência da presente alteração de contrato social o capital social no valor de 
R$- 200.000,00 ( duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas de R$-
1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios . 

SÓCIOS 
JOE HENRIQUE FRANZ 
MARCIO JOSÉ VEIGA 
TOTAL 

QUOTAS 
100.000 
100.000 
200.000 

CAPITAL- R$ 
100.000,00 
100.000,00 
200.000,00 
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FI.02 
43

• O endereço do sócio JOE HENRIQUE FRANZ que era na Rua Pato Branco, 887 
Apto, 02, bairro Nova York, CEP: 85.816-510, Cascavel - Pr., passa a ser Rua 
Wenceslau Braz, 239, bairro Parque São Paulo CEP: 85803-650, Cascavel - Pr. 

53
. O endereço do sócio MARCIO JOSÉ VEIGA que era na Rua Cuiabá, 3080, bairro 

Neva, CEP 85802-030, Cascavel - Pr., passar a ser Rua Dr. Sandino Erasmo do 
Amorim, 2018, bairro Parque São Paulo CEP: 85803-710, Cascavel- Pr. 

sa. O estado civil do sócio MARCIO JOSÉ VEIGA que era separado judicialmente, 
passa a ser casado sob o regime de separação total de bens . 

73
. Os sócios JOE HENRIQUE FRANZe MARCIO JOSÉ VEIGA , assumem o ativo e 

passivo da sociedade ficando sub-rogados nos direitos e obrigações decorrentes do 
presente instrumento. 

8a. Os sócios JOE HENRIQUE FRANZ e MARCIO JOSÉ VEIGA, declaram não 
estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer 
atividades mercantis. 

ga_ (Os) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não esta(o) 
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência , contra 
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

JOE HENRIQUE FRANZ, brasileiro, maior, separado judicialmente, vendedor, 
natural de Toledo, Estado do Paraná, nascido em 14 de abril de 1964, residente 
e domiciliado em Cascavel , Estado do Paraná à Rua Wenceslau Braz, 239, 
bairro Parque São Paulo CEP: 85803-650, portador da Cédula de Identidade Civil 
n° 3.095.17 4-3, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do 
Paraná e do CPF n° 512.887.619-53, MARCIO JOSÉ VEIGA, brasileiro, maior, 
casado sob o regime de separação total de bens, comerciante, natural de 
Clevelândia, Estado do Paraná, nascido em 03 de março de 1964, residente e 
domiciliado em Cascavel, Estado do Paraná à Rua Sandino Erasmo do Amorim, 
2018 bairro Parque São Paulo , CEP: 85803-710, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação n° 03224553234, expedida pelo DETRAN Paraná e do CPF n° 
554.209.079-68 . Sócios componentes da Sociedade Empresária Ltda, que gira 
sob o nome comercial de HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 
com sede na Rua Domiciliano Theobaldo Bresolin, 220 - São Cristóvão -
Cascavel Estado do Paraná CEP: 85816-080, com contato soc1al registrado na 
Junta Comercial do Estado do Paranà sob o n° 41206700150 de 25 de fevereiro 
de 201 O, e última alteração n° 20126383073 de 12 de setembro de 2012 , 
resolvem por instrumento particular de alteração de contrato social , consolidar de 
acordo com as cláusulas e condições seguintes: 



FI.03 
1a. A sociedade girará sob a denominação social de HOSPILAB MEOICAL 
DISTRIBUIDORA L TOA - EPP., e terá sede e domicilio à Rua Domiciliano Theobaldo 
Bresolin , 220- São Cristóvão - Cascavel Estado do Paraná CEP: 85816-080. 

2a. O capital social será R$- 200.000,00 (duzentos· mil reais) dividido em 200.000 
quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), totalmente integralizadas, pelos sócios: JOE 
HENf310UE FRANZ, 100.000 quotas R$- 100.000,00 (cem mil reais) , MARCIO 
JOSE VEIGA 100.000 quotas R$- 100.000,00 (cem mil reais) . 

3a . O objeto será: COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE 
USO HUMANO, COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MÁQUINAS, 
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDJCO-HOSPITALAR; 
PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAS PARA 
USO MÉDICO, CIRURGICO HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO, COMÉRCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS. 

4a_ A sociedade iniciou suas atividades em 01 de março de 201 O e seu prazo de 
duração é indeterminado. 

sa. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 
sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de 
condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

sa. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

78
. A administração da sociedade caberá aos sócios JOE HENRIQUE FRANZ e 

MARCIO JOSÉ VEIGA, com os poderes e atribuições de administrador e responder 
individualmente pela administração da sociedade, representá-la judicial e extra 
judicialmente autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos 
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade , sem 
autorização do outro sócio. 

sa. Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro , o administrador prestará 
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

ga_ Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão 
sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 

1 oa. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, \ ~'
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. ~r 

11a. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pro 
labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

r 
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CNPJ N° 11.616.474/0001-89 

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

FI.04 
12a. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades 
com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse 
destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e 
liquidado com base na situação patrimonial da soCiedade, à data da resolução, 
verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

138
. (Os) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não esta(o) 

impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especia l, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente , o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional , contra normas de defesa da concorrência , contra 
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

14a. Fica eleito o foro de Cascavel, Estado do Paraná para o exercício e o cumprimento 
dos direitos e obrigações resultantes deste contrato . 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 
quatro vias. 

Teste~as\' 'v~ 
.. Maria ani de Oliveira Calza 
'-..... o" ~ n-:to.314-4/Pr. 

~~~ Robéli~ Ca a 
Rg. 3.952. 83-2/Pr. 

\ 
Cascavel- Pr., 05 de fevereiro de 2014. 

' 

~~ 
QUE FRA__NZ-- -

--~ / --·-

MAR CIO JO,Sé .VEIGA 

f~·· . . -
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PllOLIFE Cirúrgica 
\. 

e-ma i/ :vendasprolife@hotmail.com 
Fone:45-3224-8308 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Nova Cantu- Paraná 
PROCESSO L!CITATÓRIO N" 030/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presenci~i No 015/2015 

A Comissão de Licitação 

ANEXO I 

Prefeitura M1micipa! de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N" 040/2013 
REF.: Edital de PREGÃO PRESENCIAL no 015/2015 - PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o Sr.Euclides L uiz Tomazelli_ 
portador (a) da Cédula de identidade sob n°.3.145.703-3 e CPF/ MF n°. 060.1Hi.839-91, a 
participar do procedimento licitatório sob o _modalidade Pregão Presencial N° 015/2015, 
instaurado por este Departamento de Compras. 

Na qualidade de representante legal da tmpresa Eco Farmas 
Comércio de Medicamentos Ltda outorga-se ao acima credenciado (a), dentre ouírof: 
poderes, o de :renunciar ao direito de interposição de recurso. 

· -----~--~ 
Empresa: Eco Farmas Com. de Med. Ltda. 

Representante Lega!:Kamy1la Gentlia Tomazelli 
Cargo: Sócia 

CPF: 043.680.279-í~- - RG: 8.009.609-7-SSP/PR 

Rua Santa Catarina, 850. Fone/Fax (45) 3224·8308 · Cep 85.801·040 ·Cascavel ·Paraná· e·mail: vendasprolife@hotmail.com · prolifecirurgica@hotm~m 
CNPJ 85.477.586/0001·32 ·I E 42210416-02 ·~ 
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ECO- FARMAS COMÉRCI O DE MEDICAMENTOS l TDA - EPP 
DÉCIMA S EGUN DA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DI;: 

CONTRATO SOCIAL 
CNPJ (MF) - 85.477.586/0001-32 1 

KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI, brasileira, solteira, nascida em 22/08. 1992, empresaria, CPF 
043.680.279-14, portadora da cédula de Identidade Civil RG 8.009 609-- SS?/PR. residente e 
doMiciliada na cidade de Cascavel - Paraná, na Rua Afonso Pena, 1660 - Aoartamento 701 - Centro -
CE0 85.812-100, e AGENIR MARTINS, brasileira, solteira, nascida em 25t09·'9'+'l empresana. CPF 
242.157.599-00, portadora da cédula de Identidade Civil RG 1.359 32C-5 SS~/Pt=<. res1deme e 
domiciliada na cidade de Cascavel - Paraná, na Rua José Bonifácio, 512- Aoartanento 33- Barrro São 
Cristovão- CEP 85.81'3-150. Componentes da sociedade que gira na Rua Santa Catarina, 85C- Centro 
- na cidade de Cascavel - Estado do Paraná - CEP 85.801-040 - sob o r:orr.e empresaria de ECO
FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, com contrato socia arquivado na MM Junta 
Comercial do Paraná, sob n. o 412,02779231 em data de 06/08/1992, inscrita no :NPJ (MF\ sob n c 

85.477.586/0001-32 resolvem modificar o primitivo contrato e posteriores a1:erações oelo presente 
instrumento de alteração e consolidação contratual: 

CLAUSULA PRIMEIRA 
A atividade comercial da empresa que era Comérc1o de medicamentos p~odutos QU1m1cos e 
farmacêuticos, saneantes, higrene e limpeza. odontológicos, oftalmológicos. audidVOS, fisioterapicos, 
ortopédicos, próteses, instrumentais cirúrgicos, materiais médicos e correlatos "'""ó •e:s e equipamertos 
e:etrodomésticos, didáticos e perfumaria, produtos para laboratoriais de análises cli'11Cas. equipamento e 
produto para radiologia, comércio de produtos eletrônicos para fins hospitalares passará a ser Comercio 
ce medicamentos, produtos químicos e farmacêuticos, saneantes. higiene e limoeza. odontológicos. 
oftalmológicos, auditivos, fisioterápicos, ortopédicos, próteses, instrumentais cirurgicos. materiais medicas 
e correlatos, móveis e equipamentos, eletrodomésticos, didáticos e perfumar'a. produtos para 
laboratoriais de análises clínicas, equipamento e produto para radiologia comércio de orodutos 
eletrônicos para fins hospitalares, Comércio atacadista de suplementos, vitaminas e aumentos: Comercio 
atacadista de leite em pó, leite resfriado, leite pasteurizado e aromatizado· Comercio atacadista de 
equipamentos de fisioterapia, ginásticas e condicionamento físico, fitness Ccrrsrcio atacadista de 
~quipamentos de informática, aparelhos eletrônicos e domésticos, mó•1e!s mesas cade1ras, utensílios e 
escritóno; Comércio atacadista de material descartávet, copos, guardanapos embalagens, Comércio 
atacadista de água mineral; Comércio atacadista de equipamentos e proteção Jndivicual i.EPI); Comércio 
atacadista de artigos de armarinhos; Comércio atacadista de tecidos e Comércio atacadista de utensíliOS 
domésticos. 

CLAUSULA SEGUNDA 
Em decorrência da presente alteração, o capital social que era de RS 800.000,00 10i:oce1tos m1 rea1s1 é 
elevado ao valor de R$ 1.100.000,00 (Um milhão e cem mil reais) sendo o auJ'l1e~ .o no valo: de RS 
300.000,00 (Trezentos mil rears) mtegralizados no presente ato através de i '~cros acumulados na 
sociedade, contabilizados em 31/12/2012, ficando assim distribuído entre os sóc.os. 

SOCIO I QUOTAS I R$ 
KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI 1.089.000 1 1.089.000,00 j 
AGENIR MARTINS J 11.000 I 11 .000,00 

TOTAL I 1.100.0001 1.100.000,00J 

CLAUSULA TERCEIRA 
A administração da sociedade caberá a KAMYLLA GENT!LA TOMAZELLI, corr os poderes e atribuições 
de administrador, autorizado o uso individual do nome empresanal, vedado r:o ertan!o. em atividades 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer ::!cs quotistas ou de 
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização ao outro sócio. 

lí~~~~~~~~~~i;;~i~~~;~inistiador, atuando sempre isoladamente, constituir, o período determinado, devendo o instrumento de 
serem praticados. 

DE MEDICAM 

O- Bfl.A SUIÇ:.. - LONDRINA- PAR ANA 



ECO-FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L TOA- EPP 
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE 

· CONTRATO SOCIAL 
CNPJ {MF)- 85.477.586/0001-32 2 

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados não sócios, obedecendo ao disposto do Artigo 
1061 da Lei n° 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependera da uôa~linJic!ad~=! 1Jt>s s.é:.cios, 
enquanto o capital social não estiver integralizado, e dois terços: :10 Mínill'd, af)t),; a 
integralização. • - "' - - - - ,. 

CLAUSULA QUARTA 
O Adrr ntstrador declara. sob as penas da le1, de que não está impedido da exerce- :: adnmistração da 
sociedade. por lei especial, ou em virtude de condenação cnm1nal. ou por se e:1cor .raraM sob os eíe1tos 
dela. a pena que vede, amda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por c1me falimentar 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nac1onal. contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo fé pública. 
ou a propriedade. 

CLAUSULA QUINTA 
A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o ar.. 2.031 da Le n.0 

10 406/2002, os sócios RESOLVEM. por este instrumento, atualizar e consolidar o centram social. 
tornando ass1m sem efeito, a partir desta data as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo 
que, adequado ás disposições da referida Lei n.0 10.406/2002 aplicáveis a este tipo socie(ârio, passa a ter 
a segu1nte redação: 

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
ECO-F ARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L TOA - EPP 

CNPJ (MF) - 85.477.586/0001-32 

KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI, brasileira, solteira. nascida em 22/08/1992 empresana. CPF 
043.õ80.279-14, portadora da cédula de Identidade Civil RG 8.009.609-7 SSD/PR residente e 
oomici!iada nz cidade de Cascavel - Paraná. na Rua Afonso Pena, 1660- Apartamento 701 - Centro
CEP 85.812-100; e AGENIR MARTINS, brasileira, solteira, nascida em 25/091194..,, err:lfesária. CPF 
242.157.599-00, portadora da cédu.a de Identidade Civil RG 1.359.320-5 SSP'OR. residenle e 
domiciliada na c1dade de Cascavel - Parana na Rua José Bonifácio, 512 - Acar.ame~tc 33- Ba1rro São 
Cristovão- CEP 85.813-150 

1a A sociedade gira sob o nome empresanal ECO·FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
L TOA - EPP, com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Paraná. sob n. ~ 412,02779231 
em data de 06/08/1992, inscrita no CNPJ (MF) sob n. '85 477.586/0001-32 e tem sua seoe e ::omicího na 
qua Santa Catanna 850 - Centro - na cidade de Cascavel- Estado do Paraná- CEP 85 801-0110. 

2a ;... atividade comerc1al da empresa e de Comerc1o de medicamentos, oroau,os químicos e 
farmacêuticos, saneames, higiene e limpeza, . odontológ1cos, oftalmológicos, auditivos, fisioterápicos 
ortopédicos, próteses, instrumentais cirúrgicos, matenaís médicos e correlatos, moveis e equipamentos. 
eletrodomesticos, didáticos e períumaria, produtos para laboratoriais de análises clinicas. equipamento e 
produlo para radiologia, comércio de produtos eletrônicos para fins nospitalares, Comércio atacadista de 
suplementos, vitammas e alimentos; Comércio atacadista de leite em po, leite resfriado. le1te pasteurizado 
e aromatizado; Comércio atacadista de equipamentos de fisioterapia, ginásticas e conoícioramento físico. 
fitness. Comércio atacadista de equipamentos de informática, aparelhos e.etrôn1cos e domésticos. 
móveis, nesas, cadeiras, utensílios e escritório; Comércio atacadista de materia descartável, copos 
guardanapos, embalagens; Comércio atacadista de água mineral; Comércio atacadista de equipamentos 
e proteção mdividual (EPI); Comercio atacadista de .artigos de armannhos; Comercio atacadista de 

. . 
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ECO-FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L TOA - EPP 
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE 

CONTRATO SOCIAL 
CNPJ (MF)- 85.477.586/0001-32 3 

3a O capiTal social e de R$ 1.100.000,00 (Um milhão e cem mil reais) divididos em 80Q.OOO quotas 
de valor nominal RS 1,00 {hum real) , integralizadas em moeda corrente do País;p~o~ SClC!Qs:: • · , 

.... o ç.... '\ -

,-----~s=-=o=-=c::-:-:lo=-------.--a-=-u:-:-o=-=r=--A-::3~1 . _,R~··· ~ · 
r-:-:-:--:-::-::-:-:--=-=-:-:-=::-~="="="=-:-:-----+--....=:..=-.:..:...=-:-..i-....,- --~ 
KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI 1.089.000 1.089.000,00 ' 
AGENIR MARTINS 11 .000 11.000,00 . 

..__ _ _ ___ T_;_O_TA_L _____ --.J....._..:..:.1.-'-'10c..:...O.:..::....::..OOU1º0._00_0_,0_0 

4a A sociedade in1ciou suas atividades em 06/08/í992 e seu prazo de curação e 1nce:armmaao. 

sa As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou rransferidas a terceiros sem o 
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e p·eço direito de 
preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas. a 
alterc;ção contratual pertinente. 

6a A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas. mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capttal social. 

ya A administração da sociedade caberà a KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI cem os poderes e 
atribuições de administrador, autorizado o uso individual do nome empresarial, vedaco r:c entanto. em 
atividaces estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualque: dos quotistas 
ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização o c o~tro sócio. 

Parágrafo Primeiro: Faculta-se ao administrador, atuando sempre Isoladamente, 
constituir, em nome da sociedade, procuradores para o período determmado, devendo o 
instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados. 

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados não sócios, obedecendo ao disposto do 
Artigo 1061 da Lei n° 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependera da unammidade dos 
sócios enquanto o capital social não estiver integralizado, e dois terços, no mtnimo, apos a 
integralização. 

aa Ao termino da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará cor tas 
justificadas de sua admimstração, procedendo à elaboração do inventáno. do balanço pa<rinonial e do 
balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os uc·os ou perdas 
apurados. 

ga Nos quatro meses seguintes ao término do exercic1o social, os sócios de be'arão sobrE as 
contas e designarão administradores quando for o caso. 

10a A sociedade poderá a qualquer tempo, abnr ou fechar filial ou outra dependência, mediante 
alteração contratual assinada por todos os socios .. 

11a Os sócios poderão, de comum acordo. fixar uma retirada rne'1sal. a ntu•o de ·pro laocre". 
observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

12" Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara suas aüv1cades com os 
herde1ros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sóc1o(s) 
remanescente{s), o valor de seus haveres serà apurado e liquidado com base na situação oatrimonial da 
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

será adotado em outros casos em que a 

/ .. - .. 
I • / 

0 
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ECO-FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L TOA - EPP 
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE 

CONTRATO SOCIAL 
CNPJ (MF)- 85.477.586/0001-32 4 

13a O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condena~ãe ênRor~~J: :~ti :>o, S.;!. : •. 
encontra~em sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporarial1'$nie :o ;.,c,essô a barg~> • 
púb1icos: ou por cnrPe falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão "pecu~~o.-~a contra~ • 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, con~a 

. . 
• ' . . ~ 

as relações ce consumo, fé pública. ou a propriedade. 

14a Fica eleito o foro de Cascavel- Estado do Paraná para o exercício e o cumprrrnent;:: dos direitos 
e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em três v1as na 
presença de duas testemunhas. 

~estemunhas: 

Londrina - Paraná 05 de Agosto de 2.013. 

-L! ·J J,., 'YP.:...\,.. ..... ~ 
UL/'N'v\J' . 

.-! 
AGENIR MARTINS 

1- jü'NTÃCOMERCIAL ÕO PÂRANA··---

i CERTIFICO O REGISTRO EM : 2 / G 6. 2 r ~ 

/\f~--- ' 
.. ·-\ 
'' ... j. 

r"~" -., ............. c . 
... r ' ·· \ 

' {-· t AGENCIA REGIONAL DE LONDRINA _ 

' • SOBNÚMERO 2013~664388 tL 

\ F.:r.~tto>:" ~:.~to_co~~~ ~ ;;~6~438-8. DE 09/0812,P:_· _n._;éffi_, _0J_._·. ___ _ 
~CCl - FP.PJtt..S C~!-JZRClC :;:. . 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS 
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA ' 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel. : (83) 3244-5404 I Fax: (83) 3244-5484 

http ://www .azevedobastos .not. br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e 
Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e 
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc ... 

Certifica com base na Lei 8935/94- art. 7°- inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução 
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código 
de Controle e Autenticação abaixo. 
O referido é verdade, dou fé. 

Este documento foi emitido em 25/04/2014 às 10:27:52 (hora de Brasília). 

CHAVE DIGITAL 

00005b 1 d734fd94f057f2d69fe6bc05bf9b 15fc83c4b8e8bed5176011 cfd5aa2e3c4628c491 ea3c45691 d8b021 
66adeb3083202a936b 7 d0ef8b680d7 a e 73fa 1 a4827 ae46bc045d54dcaf3e 72dc68e6f6 

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ECO F ARMAS COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS L TOA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com a Legislação Federal em vigor Art 1°. e 10°. § 1°. da MP 2200/01. 

Esta certidão tem a sua validade até: 25/04/2015 às 10:26:45 (Dia/Mês/Ano) 

Código de Controle da Certidão: 242456 

Código de Controle da Autenticação: 

33442504141022090812-1 a 33442504141022090812-4 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento 
através do site: http://www.azevedobastos.not.br 
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•li( ·' 

,,JUNTA COMERCIAL D~ 

., ; u~( , .. . . ., , . . - . •. . . . , 

. . :i1h, '' . ~ERTIDAÇ> SIMPLIFICADA .PáQina: · ~· · 001 / 001 ~ 

1 
, 1~Ce.rtifiç~mo~ que a~·inf,9rmações a~aixo constam dos documentos arquivados ne,st~ Jurta, Co..;,er~i_a l e ·~ã~;vigentes : <, ·. \ ~. 

)Li ~a data: da sua expedição. ' ' 'I .' ... ~ ' ~ ' i \' ' : ,., • 
Nome Empresarial .. 

. _ , E'ca} F ARMAs coMERCio DE MEDICAMENTos L TOA- EPP 

·'· } '[ 'r.1iÍ:'•• !'l~tJr~tzâ1·J~;idi'ca: ' 'SOCIEDADE. EM~RESÁRIA L.IMITAD.A 

;:-:; ~ ·,;1 Número 'de Identificação do Registro de CNPJ 
Empresas- NI~E (Sede) 
41·;·~2 0277923-1 : 

~. ' • I: 

i 
85.477.586/0001-32 

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
.... ;i · Jl,' RUA SANTA CATARINA, 850, CENTRO, CASCAVEL, PR, 85.801-040 
·:. t j, •,j • 

·· ·.· <•''•1 Objeto Social'' . . __ . ~~. " ., 
CO~~RCIO f?E MEDICAMENTOS, PROpUTOS QUIMICOS FARIYI.ACEUTICOS, SANEANTES, HIGIENE,.E .. ~I r.'fP.EZA, , ··li': i , \ . ., 
, 0~01-lTOLOGICOS,, .OF.TALMOL()GICOS, .AUDITIVOS, FISIOT;ERAP!COS; ORTOPEDI,CÇ)S; PROTESE~.i I,NSTRUM~.~tAIS . · 
CI~URGICOS, MATERIAIS MEDICO E CORRELATOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, ELETROD.OMEST,COS, DIDAT.ICOS E 
PERFUMARIA, PRODUTOS PARA LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, 'EQUIPAMENTO E PRODUTOS PJ,\RA 

·RADIOLOGIA, COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS PARA FINS HOSPITALARES, COMERCIO ATAC~DISTA DE 
SUPLEMENTOS, VITAMINAS E .ALIMENTOS, COMERCIO ATACAQISTA.DE LEITE EM PÓ, LEITE PÁSlE,U~IzADO E 
AROMATIZADO, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, GINASTICAS E C0NDICIONAMENTO 

I' ~ :i 

FISICO, FITNESS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, APARELHOS El:ETRONICOS E 
, : •[))ÓMESTICOS, MOVEIS, MESAS, CADEIRAS,-UTENSILIOS E ESCRITORIO, COMERCIÓ·~TACADISTAtDE'M~T~RIAL ' :1.;:h ' 

.. DESCARTAVEL, COPOS, GUADANAPOS, EMBALAGENS, COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL,'p ()MERCiq_• ,,1 1 

. 'ATACADISÜ:OE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), COMERCIO ATACADIS'!;A DE ARTIGOS,DE .I ·:J(' .. ' 
. , ;, ,n.', ARMARINHOS, COMERCIO ATACADI~TA DE TECIDOS E COMERCI,O .ATACADISTA QE U;TENSILIOS Q.OMESTICOS. · 

.,_ ';:~· •,;· ~~ ' , l i ' '~ , I , ' .. ~ · ~, 1 I , I ~~I I 

:d1ij Cf1pital: R$ 1.100.000,00 Microe'.;;presa ou Prazo de Duração 
,'j· i! ,:(UM MILHAO E CEM MIL REAIS) Empresa de .Pequeno Porte 'i: , . 

·.:·.: ' · (Lei,"'• 123/2006) 

Capital integralizado: R$ 1.100.000,00 Empresa de pequeno porte' :!l 
., I' , ;(~,~;~~~~.;A·o ~ ·~~EM Ml~· R,~~IS) .. · , ' , ' 1 ' 1 , • 1., ' 

I:~ I ' • 

',. · Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato 
_;::.;\; :. N

1

?,me/CPF ou CNPJ . . : Participação no capital (R$) Espéci~ ~e Sócio 
· I ' · ,. Término do .. 

AdminJst~~~or '· 
1
, ' ' Mandato 

1 
, .J -

., .AGENIR MARTINS 11.000,00 SOCIO 'I I : ~í ~x 
:,: ' 242.157.599-00 
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Hc:>spitalar e Farmac:êu"t:ic:a 

Razão Social: A J Valese Pereira- Medicamentos - ME 

Item 
1 

2 

3 

'-------- -

CNP J: 73.318.693/0001-39 Inscrição Estadual: 90.590.148-60 

Rua Rio Grande do Sul. 730- CEP: 86870-000- Fone: (43) 3472-7928 

Fax: l43l 3472-7675 e-mail: new.med@hotmail.com -lvaioorã- PR 

Quantidade 
16 

1 

1 

--

Cama, com movimentos Fowler, manual, 

PREFEITURA MUN ICIPAL DE NOVA CANTU 
NOVA CANTU - PARANA 

PREVIA PARA LICITACÃO 

Especificação dos itens 
leito em chapa de aço perfurada e dobrada, elevação e sentado, 

tubular, pintura epóxi antiferruginoso, com colchão. (dimensões adulto). 

Poltrona reclinável, 03 posições, estrutura em tubo; Assento, encosto, pernas e braços estofados em 
espuma, revestidos em courvin; pintura epóxi, antiferruginoso, com pés e ponte ira em pvc 
ant iderrapante. (dimensões adulto). 
Desfibrilador Automático Externo. Desfibrilador automático portátil (DEA) para uso em situações de 
emergências card íacas. Para pacientes adultos e pediát ricos a partir de 1 ano de idade. O 
equipamento deve ser leve, não ultrapassando 2 Kg, incluindo a bateria. Deve ser resistente a 
quedas, vibrações, resistente à água e poeira conforme normas de segurança internacionais (IP55). O 
equipamento deve possibilitar a visualização e o áudio da seqüência de operação para o usuário, com 
comando de voz em português. Metrônomo interno para ajudar a manter o ritmo da massagem card!aca. 
Bateria não recarregável de Lítio, com capacidade m!nima de 60 choques a 200 joules ou 6 horas de 
monitorização continua ou 4 anos em standby. Forma de onda bifásica com escala de energia até 200 
Joules. Tempo de carga menor de 8 segundos para 150 Joules e menos de 12 segundos para 200 Joules. 
Memória interna para armazenar no mínimo 90 minutos de ECG e eventos . O dispositivo deve 
possibilitar a transferência de dados para um computador. Permite também a atualização gratuita de 
protocolo sempre que houver mudanças ou atualizações. A garantia do equipamento deverá ser no m!nimo 
de 5 anos comprovada através do manual da Anvisa. Deverá acompanhar 1 estojo para transporte, 1 par 
de eletrodos adulto e manual de operações em português. 

-- ----

Página 1 de 2 

R$ Uni t R$ Total 
2307,00 36 .912,00 

1275,00 1.275,00 

8050,00 8.050 ,00 



4 1 Desfibrilador.Desfi brilador externo automático - DEA 
Características mí nimas: 
-Tela de ECG ou Tela de Led com Sinais Luminosos auxiliando o socorr ista 
-Função Pediátrica e adu l to Inteligente e Auxilio na Ressuscitação Cardiopulmonar 
-Garantia : 12 Meses 
- Registro na Anvisa 

Elet rodo de peça única para aplicação rápida e precisa; 
-Baterias de lítio disponíveis em lojas comerciais; 
- Design robusto com a melhor proteção contra partículas de poeira e água (IP 55), permitindo 
colocar em locais externos sem o comprometimento do funcionamento; 
-Função pediátrica inteligente de desfibr ilação pediátrica inte li gente; -Forma de onda bifásica 
retilínea ou Bifasica; 
- revisão dos dados do atend imento; Fornece informações para ajudá-lo a traba lhar da me lhor forma 
possível; 
Itens i nc I usos 
- 01 Jogo de baterias, sem chumbo, com capacidade de 300 choques ou autonomia de até 5 anos em modo 
espera (de fácil aquisição no mercado local) ou 06 Horas de Monitor ização Cont inua; Acessórios que 
acompanha 
- 02 Eletrodo Adulto e 01 Eletrodo Pediátrico e o auxil io no aparelho do desenho indicativo do 
correto posicionamento no paciente e Metrônomo para auxi lio da RCP para compreensões; 
- 01 Bolsa para t ransporte; 
- 01 Manual do administrador; 
- 01 Manual do usuário; 

e quatrocentos e oitenta e se te reais. 

164.345.181/0001-491 
NEW - MEO LTDA. - EPP 

RUA AIO GRANDE DO SUt. 730 

CENfRO- CEPS€.810·1500 

~AIPORÃ - PARAN.!J 

Página 2 de 2 

8250,00 8.250,00 

54.487 ,00 
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f ucff,n -13-J32fi-UI-'011- Ccl' 861~0-000 
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DUOMED-PRODUTOS MÉDICOS 

HOSPITALARES LTDA. - EPP 
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Item 

1 

2 

3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
NOVA CANTU - PARANÁ 

COTAÇÃO 

RUA FIRENZE. 254- TÉRREO 
I _...BAIRRO MONTECATI · CEP 86180-00~. 

1 
I 

e;:MBÉ - PARA~ 

Descrição do produto Qtde Valor Unit 

Cama, com movimentos Fowler, manual, leito em chapa de a ço perfurada e dobrada, 16 2250,00 
elevação e sentado, tubular, pintura epóxi anti.ferrugi.noso, com colchão. (dimensões adulto). 

Poltrona reclinável, 03 posições, estrutura em tubo; Assento, encosto, pernas e bra ços 1 1350,00 
estofados em espuma, revestidos em courvin; pintura ep óxi, antiferrugjnoso, com pés e 
ponteira em pvc antiderrapante. (dimensões adulto). 

Desfibrilador Automático Externo. Desfibrilador automático portátil (DEA) para uso em 1 8000,00 
situações de emergências cardíacas. Para pacientes adultos e pediátricos a partir de 1 ano de 
idade. O equipamento deve ser leve, n ão ultrapassando 2 Kg, incluindo a bateria. Deve ser 
resistente a quedas, vibrações, resistente à água e poeira confonne normas de segurança 
internacionais (IP55). O equipamento deve possibilitar a visualização e o áudio da seqüência 
de operação para o usuário, com comando de voz em portugu ês. Metrõnomo interno para 
ajudar a manter o ritmo da massagem card íaca. Bateria não recarregável de L i tio, com 
capacidade mínima de 60 choques a 200 joules ou 6 horas de monitoriza ção contínua ou 4 
anos em standby. Forma de onda bifásica com escala de energia até 200 )oules. Tempo de 
carga menor de 8 segundos para 150 )oules e menos de 12 segundos para 200 )oules. 
Memória "mterna para armazenar no mínimo 90 ninutos de ECG e eventos. O dispositivo 
deve possibilitar a transferência de dados para um COJl1)utador. Pemite tamb ém a 
atualização gratuita de protocolo SeJll>re que houver m.~dan ças ou atuafizações. A garantia 
do equipamento deverá ser no mínimo de 5 anos coJl1)rovada através do manual da Anvisa. 
Deverá acompanhar 1 estojo para transporte, 1 par de eletrodos adulto e manual de 
operações em português. 

Valor Total 

36.000,00 

1.350,00 

8.000,00 



4 Desfibrilador.Desfibrilador externo automático - DEA 
Características mínimas: 
- Tela de ECG ou Tela de led com Sinais luninosos auxiliando o socorrísta 
-Função Pediátrica e adulto Inteligente e Auxilio na Ressuscita ção Cardiopulmonar 
- Garantia: 12 Meses 
- Registro na Anvisa 
- Eletrodo de peça única para aplicação rápida e. precisa; 
- Baterias de I ítio disponíveis em lojas comerciais; 
- Design robusto com a melhor prote ção contra partículas de poeira e água (IP 55), 
penritindo colocar em locais externos sem o COrJ1)rometimento do funcionamento; 
-Função pediátric.a inteligente de desfibrilação pediátrica inteligente; - Forma de onda 
bifásica retilínea ou Bifasica; 
-revisão dos dados do atendimento; Fornece informa ções para ajudá-lo a trabalhar da 
melhor forma possível; 
Itens inclusos 
- 01 Jogo de baterias, sem churrilo, com capacidade de 300 choques ou autonorria de at é 5 
anos em modo espera (de f ádl aquisição no mercado local) ou 06 Horas de Monitoriia ção 
Continua; Acessórios que acompanha 
- 02 Eletrodo Adulto e 01 Eletrodo Pedi átrico e o auxilio no aparelho do desenho iná~eativo 
do correto posicionamento no paciente e Metr õnomo para auxilio da RCP para 
corJ1)reensões; 
- 01 Bolsa para transporte; 
- 01 Manual do administrador; 
- 01 Manual do usuário; 

8500,00 

182.387.226/0001-511 
In ser. Est. 601.22349-00 
OUOMED-PRGDUTOS MÉDICOS 

HOSPITALARES LTDA. - EPP 

Vinídos Sp sito 
Administra or 
CPF N° 86.010.630 SSP /PR 
RG N° 5.336.622-8 

RUA FIRENZE. 254 ·TÉRREO 
BAIRRO MONTECATI- CEP 86180·000 : I CAMB~ PARANA • 

8.500,00 

53.850,00 



PR.OLIFE Cirúrgica 

Item 

1 

2 

3 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
NOVA CANTU - PARANÁ 

COT AC::ÃO DE PREÇOS 

Descrição 

CAMA FAWLER SIMPLES - estrutura do leito 
confeccionada em tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20r1m, leito em 
chapa de aço 1,50mm perfurada e dobrada, com movirnentos fawler, 
semi-fawler, trendelemburg, flexão, 
cárdico e sentado acionados através de duas manivela~ c-ornadas e 
escamoteáveis, rodas de 76,20mm giratórias sendo dua.> :om freios 
dispostos na diagonal, cabeceira e peseira em tubo de aço 25,40mm x 
1,20mm com travessas em tubo de aço 15,87mm x 1,20r1m, pintura 
eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso. Dimensões 
externas: C 2,10m x L 0,80m x A 0,65m/leito I 1,00m/cabeceira. 
Acompanha um colchão Em espuma, revestido em courvin e zíper. 
DIMENSÕES: C: 1,88m x L: OJ8m x A: 0,10m DENSID.A . .)ES: D-33. 

Poltrona reclinável,- Est i utura em tubo de aço redondo de 1" x 
1.20mm e 1" 1/4 x 1.20mm 
- Encosto, assento, descansa pés e braços estofados ccr1 espuma D26 
Real re'Jestido em 
- Movimentos simultâneos do encosto, desc.3nsa pés e brõços 
comandados por meio de a 
- Reclinável em até 04 posiç;:>es 
- Acabamento em pintura epoxi com tratamento antiferr:.Juinoso 
Dimensão aprox. : 1600(C) x 750(L) x 550(A) mm - Capacidade 
Aprox.: Até 110Kg 
Largura Assento (Interno): 530 mm 

Desfibrilador Automático Externo. Desfibri lado · alltomático 
portátil (DEA) para uso em situações 

_de emergências card íacas. Para pacientes adultos e pediát ricos a partir 
de 1 ano de idade. O equipamento deve ser leve, não ul:r3passando 2 
Kg, incluindo a bateria. Deve ser resistente a quedas, \ 'ibrações, 
resistente à água e poeira conforme normas de segurança 
internacionais (IP55). O equipamento deve possibilitar a v isualização e 
o áudio da seqüência de operação para o usuário, com comando de voz 
em português. Metrônomo interno para ajudar a mantEr o ritmo da 
massagem cardíaca. Bateria não recarregáve! de Lítio, :orn capacidade 
mínima de 60 choques a 200 joules ou 6 horas de monito ·ização 
contínua ou 4 anos em stanc;by. Forma de onda bifásin cJm escala de 
energia até 200 Joules. Tempo de carga menor de 8 segundos para 
150 Joules e menos de 12 segundos para 200 Joules. ~1enória interna 
para armazenar no mínimo 90 minutos de ECG e eventos. O 

dispositivo deve possibilitar i'l transferência de dados para um 
computador. Permite também a atualização gratuita de p:otocolo 
sempre que houver mudanças ou atualizações. A garant:a do 
equipamento deverá ser no mínimo de 5 anos comprovada através do 
manual da Anvisa. Deverá acompanhar 1 estojo para t1 an.>porte, 1 par 
de eletrodos adulto e manuai de operações em português. 

o 

ECO FARMAS COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA. 

Qtde V. Unit V. Total 

16 2595,00 41.520 ,00 

1 1378,00 1.378,00 

1 8200,00 8 .200,00 

Rua Santa Catarina, 850- Fone/Fax (45) 3224·8308- Cep 85.801..()40. Cascavel· Paraná- e-mail: vendasprolife@hotmail.com • prolifecirurgica@hotmail.com 
CNPJ 85.477.586/0001-32 -IE 42210416-02 



4 Desfibrilador.Desfibrilador externo automátic:Õ - DEA 
Características mínimas: 
-Tela de ECG ou Tela de Lec com Sinais Luminosos au>C li mdo o 
socorrista 
- Função Pediátrica e adulto ~ nteligente e Auxilio na Re3:31. scitação 
Cardiopulmonar 
- Garantia: 12 Meses 
- Registro na Anvisa 
- Eletrodo de peça única para aplicação rápida e precisa; 
- Baterias de lítio disponíveis em lojas comercia is; 
- Design robusto com a melh')r proteção contra partícu aE de poeira e 
água (IP 55), permitindo colocar em locais externos se T. 1 I 

comprometimento do funcionamento; 
- Função pediátrica inteligente de desfibrilação pediátri :a nteligente; -
Forma de onda bifásica retilínea ou Bifasica; 
- revisão dos dados do atendimento; Fornece informaç,)t::· , para ajudá-
lo a t·abalhar da melhor forr.a !)ossível ; 
Itens inclusos 

•lO choques - 01 Jogo de baterias, sem crumbo, com capacidade de :: 
ou autonomia de até 5 anos em modo espera (de fácil dq 
mercado local) ou 06 Horas te Monitorização Continua ; A 

.1:sição no 

acompanha 
- 02 Eletrodo Adulto e 01 Ele~rodo Pediátrico e o auxilie · n 
desenho indicativo do correto posicionamento no pacie 1êt 

Metrônomo para auxilio da RCP para compreensões; 
- 01 Bolsa para transporte; 
- 01 Manual do administrador· 

cessórios que 

o aparelho do 
! e 

1 8590,00 

Valor total R$ 59.688,00 (Cinquenta e nove mil s=i!icentos e o1tenta e o1to rea1s). 

Págin;: 2 

8.590,00 

59.688,00 



PROLIFE Cirúrgica 

e-mail:vendasprolife@hotmail.com 
Fone:45-3224-8308 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Nova Cantu- Paraná 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 030/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial N° 015/2015 

A Comissão de Licitação 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 

ANEXO! 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 030/2015 
REF.: Edital de PREGÃO PRESENCIAL no 015/2015 - PMNC. 

DECLARAÇÃO 
(de que cumpre p~enamer.te os requisitos de habilitação) 

Pela presente, decl2ro que, nos termos do artigo 4 o, inciso Vl l, da Lei 
no 10.520/2002, que a empresa Eco Farmas Comércio de Medicamentos Ltda cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL N° 01512015, cujo objeto 
é o é a escolha das propostas mais vantajosas para a Administração Municipal, para aquisição, com 
recursos próprios do Fundo Municipal de Saúde 

Cascavel, 14 de abril de 2015. 

_í- v<r~ ----------------= iJ. -1 tjL____ / 
Razão SociâfEco Farm~'c'óh . ·o de MedicamerrtÕsLtda n9-
Nome do responsávei/P o( ur) o r: Euc~i~z Toma~n\) "\ ~ .J ...... 

Cargo do Resp ns . el: Procur?dor/Q.f.{~~9~c!'J0 , C\Ü 
N° do Docum;nto ae fRg N° 3,-,.14~"Ml~~ISS~' - co~('?- r ·,:,. 
--- N Do Cp. 060. 11o . ~9Ls'1 _ B~M~S _ ··í:)'.J j ._.. 

t
,.... () -'~""" (>.: , ~\ ...... ~'< 
\ ,... -- "''" - ..... u•V• . sc•v \ 

- - 1'1 1'- • :IP.hl~"'· J i> \_)\;.- ,.., .f>.. - ~.. ""~ ~ 
..:,b.N,,... ~ .., J vv \ ~,.....,,,.... .,_-

1'\JI> u . ...,c.< 
~ ·.c. \'l \ \' _.. 

t. ':>.::r-.:c.\... ~ 
Rua Santa Catarina, 850- Fone/Fax (45) 3224·8308- Cep 85.801·040 ·.Cascavel· Paraná- e-m~endasprolife@hotmail.com- prolifecirurgica@hotma m 

CNPJ 85.477.586/0001-32 -IE 42210416·02 



PROLIFE Cirúrgica 

e-mail:vendasprolife@hotmail.com 
Fone:45-3224-8308 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Nova Cantu- Paraná 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 030/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial W 015/2015 

Para 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 

ANEXO V 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 030/2015 
REF.: Edital de PREGÃO PRESENCIAL no 015/2015 - PMNC. 

DECLARACÃO 

ECOFARMAS 
MEDICAM E 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO PRESENCIAL no O 15/2015 instaurado 

pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, 

bem como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 

declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Cascavel, 14 de abril de 2015. 
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CNPJ 85.477.586/0001-32 - IE 42210416-02 ' 
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Licença Sanitária 
Número 214/2015 

Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA PROLIFE GIRURGICA 

Razão Social: ECO F ARMAS COM~RCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

CNPJ: 85.477.586/0001-32 

Endereço: RUA SANTA CATARINA, 850- CENTRO 

Responsável Legal: KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI 

Responsáveis Técnicos: 

Nome Conselho Regional Horário 

A presente f.Xocópia é reprodução fiel 
do documento aprecentado nesta data. 
Dou fé. 

DENISE SIEBEN CRF/PR: 14414 13:30 às 18:00 

Ramo da Atividade.: DISTRIBUIDORA E- MEDICAMENTOS, SANEANTES 

DOMISSANITARIOS E PRODUTOS PARA SAUDE 

Área construída: 291,16 m2 CNAE: 46.41:;d'l Exercício: 2015/2016 

Atividades autorizadas: \ • 

- Comércio atacadista de Medicamentos - Saneantes Domissanitários e produtos para a 
' ' 

Saúde. 

- Distribuição de Medicamentos da Portaria Federal 344/98. 

Observações: 

Validade: 03/03/2016 

Carimbo e Licenciamento: Nota: este documento contém 1 página. 

Concede a presente Licença Sanitária, sendo que seu (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente 
e observar as Boas Práticas referentes às atividades e ou serviços prestados, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento. 

Av. Brasil, 7482 Telefone: 3321-21:..1-S Fax: 3321-2189- CEP: 85.810-000 Cascavel - Paraná 
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de Notas 

Francisco Smarczewski 
Resp .. 0027 

P.: 001 

Certifico a pedido verbal de parte interessada que rev 
os livros deste Serviço Notarial, dentre eles o Livro o 

00201-P, às Folhas 198/199, verifiquei constar a 
Procuração do seguinte teor:-
PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: ECO -
F ARMAS COMERCIO DE J\1EDICMv1ENTOS 
LTDA EPP A FAVOR DE EUCLIDES LUIZ 
TOMAZELLI. 

S A I B A M quantos este Público Instrumento de 
rocuração bastante virem que, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 
oze, (27/0112012), nesta Cidade e Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, neste Serviço 
otarial, compareceu, como Outorgante:- ECO - FARMAS COMERCIO DE 

DICAMENTOS LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJIMF sob 
0 85.477.586/0001-32, com sede na rua. Santa Catarina, 850, bairro Centro, nesta cidade, neste 
to representada por sua sócia administradora KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI, 
rasileira, filha de EUCLIDES LUIZ TOMAZELLI e JOICE MARIA Y AMASHITA 
OMAZELLI, solteira como declarou, maior e capaz, empresária, portadora da Cédula de 

dentidade n° 8.009.609-7-SSP-PR, expedida em 18/01/2012, inscrita no CPFIMF sob n° 
43.680.279-14, residente e domiciliada na rua Afonso Pena, 1.660, apartamento 701, bairro 
entro, nesta cidade, e por sua sócia AGENIR MARTINS, brasileira, filha de JOAQUIM 

TINS e GENTILA DA SILVA, solteira como declarou, maior e capaz, comerciante, 
ortadora da Cédula de Identidade n° 1.359.320-5-SSP-PR, expedida em 03/05/2004, inscrita 
o CPFIMF sob n° 242.!57.599-00, residente e domiciliada na rua José Bonifácio, 532, 
partamento 33, bairro São Cristóvão, nesta cidade, tudo de conformidade com a Décima 
rimeira Alteração e Consolidação de Contrato Social, e Certidão Simplificada expedida em 
3 de janeiro de 2012 pela Junta Comercial do Estado do Paraná, com o último arquivamento 
egistrado sob n° 20118732757, que. me foram apresentadas e ficam arquivadas nestas Notas às 
olhas 168/172 do Livro 95-ACS~ reconhecida como a própria por mim 3a Notária, conforme 
s documentos que me foram apresentados, do que dou fé. E aí, pela Outorgante, me foi dito 
ue nomeia e constitui seu bastante procurador:- EUCLIDES LUIZ TOMAZELLI, 
rasileiro, filho de ALBINO TOMAZELLI e ETEL VINA TOMAZELLI, divorciado, 
omerciante, portador da Cédula de Identidade n° 3.145.703-3-SSP-PR, inscrito no CPFIMF 
ob n° 060.116.839-91, residente e domiciliado na rua Afonso Pena, 1.660, apartamento 701, 
airro Centro, nesta cidade; a quem confere amplos, gerais e ilimitados poderes para gerir e 
dministrar a firma outorgante; podendo para tanto, representá-la em Repartições Públicas 
ederais, Estaduais, Municipais, Autárquicas; inclusive perante o foro em geral e Justiça do 
rabalho, requerendo e contestando tudo que dependa de assinatura ou defesa da outorgante; 
oncordando com valores, vencimentos, cláusulas e condições; representá-la perante quaisquer 
stabelecimentos bancários, bem como Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal -
EF; abrindo e movimentando contas correntes, requerendo talões de cheques; assinando 
beques, saques ou ordens de pagamentos, endossando duplicatas, assinando borderôs; 
onferindo saldos e extratos de contas; concordando ou discordando com valores e 
encimentos; autorizar débitos em conta corrente; representá-la perante a Delegacia da Receita 
ederal do Brasil, Secretaria da Receita Federal do Brasil, Delegacia da Receita Estadual do 
rasil, Secretaria da Receita Estadual do Brasil, Ministério Público do Trabalho, Justiça do 
rabalho, Previdência Social, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Prefeituras 
unicipal, desta e de outras cidades, em quaisquer de seus órgãos e secretarias, bem como em 

emais agentes arrecadadores, com o objetivo específico de receber notificação; assinar/dar 
iência em autos de infração; encaminhar documentos, solicitar e prestar informações, 
eferentes a pesquisa de situação fiscal; requerer e retirar Certidão Negativa Previdenciária e 
ertidão Conjunta da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 

equerei:/solicitar/assinar ajustes de GPS, Redarf, CND, DARF, relatórios ou extratos de 
ébitos, regularizar todo e qualquer tipo de problema, relativos a DARF, Redarf, Perdecomp, 
CTF, acesso ao ISS-NET problemas referente, inclusive protocolizar processos de 

ág ina 1Selo Mh8kr.ONwti.yn0EX-"iS7vi.UbVA Consulte em http://funa rpen .com.br Continua na página 2 

(" 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO n• 
03012015 
PREGÃO, na forma Presencial n• O 15/20 15 - PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Equipamento para o Hospital 
Municipal (Convênio/Recursos HOSPSUS), conforme especificações 
em edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 Horas do DIA 15 de Abril de 2.015, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às I I :00 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363- 3527-
1281- pmncantu@ig.com.br. 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, OI de Abril de 2.015. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 
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~ /84 ISSN 1677-7069 

AVISO DE R~TIFICAÇ.i.O 
PREG.~O U .nRONICO N' J7n.OI~. 

Comumcamos aos interessados que no PREGÃO ELETRÔ
NICO PG/SMGP-003712015. public3do no DOU em 17/0312015. Se
ção J. pág 189. onde se lê: Aquisiçâo de móveis e equipamenlos p:~ra 
escntório, leia-se: Aquisição de móveis de escritório e escolares. 
equipamentos e utensllios para equip;,u as unidades do PROINfÂN
CIA, CEI's e Escolas da Rede Municipal O(s) Edital (is) poderá (ao) 
ser obttdo (s) atraves do stte wwwl.londnna pr.gov.br. Quaisquer in
formações necessárias pelo telefone (43) 3372-4399 ou aind:~ pelo e
maJI· ltcil3@Jondnna.pr.gov.br. 

l ondrm3 P C:t: lbrtl de ~015 
ROGERIO CARLOS DIAS 

Sccrcwnu 

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE MARIALVA 

AVISOS llil UCITIV;:ÃO 
PREGÃO PRESENCIAl. ,,. Jl/20 15 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N• 7012015. 
Objeto: Aquisiç:1o de produtos allmentlc10s e m3ten3is espontvos 
destinados aos grupos socioeducati...,os rulil.ados pelo CRAS (Centro 
de ReftrCncia de Assistência Social), CREAS (Centro de Rdcn?ncaa 
Especiahzacb em Assutencia Soc12l) e PETVPAEM (Progr.una de 
Emd1caç4Q do Trab31ho lnf:mlll ). pelo Menor Preço por llem. Ob
tençjo do Edital· Prefeitura Mumcapal de Manalv:t RU3 Santa Efi· 
glm:t, 680 Mari31vo-Pr. Rectb1mento d:u Ptopost:u: 15 de •bril de 
2015 às 08hJOmin. Abcrtu111 das Proposw· 15 de abril de 2015 as 
09h00min. Informações: (44) 3232-8368 (voz e úx) ou compr:>S@e>
patald:tu\lafina com.br 

PREGAO PRI::S~NCIAL :•1• 44/20 15 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 7212015. 
Objeto. Aquisição de lanche5. refraa;erantes e •ogurte destmados a 
alimentação dos grupos socioeducati\IOS rc:l11udos pelo CRAS (Cen· 
tro de Referlncia de Ass•sténcl& Soc~al), CREAS (Centro de Re· 

~~~:~ap!:~:~: Otn~~~téd:'êd~:!ta~~efe~~u~~~~~)~~ 
!lobnalva Rua Sanl3 Efigênia. 680 Mmalva.Pr Recebamento das ?ro· 
posw atê 16 de abril de 2015 is 08h30mm. Abcnura d3S Proposw· 
16 de abril de 2015 às 09h00mln lnfonnaçoo· (44) 3232-8370 (voz 
e fax) ou compras@capitaldauvafina com ~r 

TO:I-IADA DE PR~ÇOS :'<' 9/201!' 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 71120 I S. 
Objeto; Aquisiça:o de suco de uva c geléia de uva para o fomento 
mercantil dos produtores do Muntcipto de Madalva, pelo Menor 
Preço Por Item. ObtençJo do Edital: Prefeitura Munictpal de Maria l\'3 
Rua Santa Eligênia, 680 Manalva·Pr Valor do Edital RS 20.00 (v inte 
rea1s) Recebimento das Propostas 23 de abnl de 20l5 às 08h30mm. 
Abenura das Propostas: 23 de abrtl de 2015 3s 09h00mm. lnfor· 
m:~ções (44) 3232· 8370 (voz c f:J."() ou compras@cap•ta1dau .... afi· 
n:J.com br 

M:lfuh·a·I'R. 31 J: !l'.:1rço de 20:5 
EDGAR SILVESTRE 

~.c:t(UO 

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE MARILUZ 

EXTRATO DF. TER~W ADITII'O 1'0' l 
AO CONTRATO ri' 6312CIJ 

Lu;:naçOo: Concorr~nc1a 00112013 Contrat3r\te Mun1cipio De Ma. 
riluz.. Contr:ltadl: J. Rodrigues & melo Ltd:l. Oby:to do Contrato· 

~:P~S~~~~ G~~~~ Jr~:n!~c~~~; ~~~dc:dcl :ôS~~1e3nt~:~o0~Js[t~ti~~ 
Aditivo. Prorrogaçilo de ,.,genc.:1. NO\I:J data térmmo· 2510112015 
Mari\uz. 10 de novembro de 2014 

EXTRATO DI: TER~IO t.O!TII'O 'I' 2 
AO COI>TRATO N' 63/lCIJ 

ltcJt3Ç!o Concorr(nc•a 001120lJ Contratante: Mumcipao De Ma· 
nluz. Conlr:ltada: J . Rodngues &. meto Uda Objeto do Contrato 
Empreal3da Global p3r3 Execuur Obt3.S de Pa .... •menu~o Asfàhtca 
em TST em Vt:tS Urbanas, numa drea de 19.052.13 • ObJI!to do 

~~~i'i:. r~o~~or:~!~o d~e v~s~~~·a. Nova data término 25/04120 I 5 

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE NOVA CANTIJ 

PR•:c165P~~?J~:~~~7trf.?snoJs 
PROCESSO LICITATÓRIO n• 03012015 
OBJETO Aquisição de EquJpJ.men!o ~ o Hospital Mumcipal 
(ConvênioiRcc.W'SOs HOSPSUS). conforme especificações em edital 
ABERTURA: À partir das 09·00 llorus do DIA 15 dt Abril de 2.015. 
na ~:l de reuntOes do Paço Municip:ll. em N0\14 Cantu. P:mmoi. 
A Pô1S13 com tntetro teor do Edital, anexos e infom1~s poder:lo ser 
solicitodos n• PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -

Diário Oficial da União - s"\-;;o 3 1'1' 63. qULnla-fetra. 2 de abril de 2015 
~---------------

PARANÁ. JUnto a Dlvls!lo di! l1cataçlo. no hor.ino das 9:00 as 11:00 
IIJ e das 14·00 :ls 11·00 Hs. Telefone/r-"': (44) 35271363 - 3527-
1281 • pmncontu@ig.c.om.br. 

No·,o C;,nttl ~ PR I ~ ti.: J ~ml U" 11) 15 
AIRTON ANTONIO AG NOLIN 

PrN..-un 

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS 

A \'ISO DE UCITAÇ,\0 
TO~l-ill.\ DE PREÇOS:'<' JniiiS 

O Munte1p1o de Nova laranJI!HU, Estado do P31'3.1\à, através 
da Comasslo Pcnnanentc de L•e•t~. torna pubhco a rc3h7.ação da 
hcataçSo n::. m<Kbhdadc Tomada de Preços n" 031201S.PMNL. upo 
menor preço, i.s 09 00 horas. do d1:123 de :lbril de 2015. r.a Prefcituro 
Munic:apa.l, snuaci:J à Rua Rio Gr.mdc do Sul, 2122. Centro~ f one 
(42) 3637·11118, CUJO objeto e :1 Ccntr:ll3~0 de empres:1 em rcg1mc 

~~m:~~~~~~~:rãhi:a ~~çCa&J~~~ ,i,~~f~~;ç~~~e ~~~~';!~ ~~n~i 
de Comerc•ahz.aç;lo, nesL~ Municipm O cdHal e seus une.xos poder-Jo 
ser rctirodos n~ sede da Prcreitur~ Municip31, no endereço suprJ.· 
cllodo, JUnto :JO Dep:Jrt::unento de Ltcnações ou ;:nrnvês do C· m3Íl. 
liCilaCló@no...,alaronJeiras.pr.gov.lir e www.noval31ilnJeiras.pr.gov br 
O proponente 1nter!!.ssado poder-.!. retirJ.T cóp•a dos ptOJCtos I! planilhas 
JUnto :lo O..:parumcnto de LicttaçOcs, mediante o rccolh&mcnto de 
uma tQX3 de RS 200.00 (duzentos re:l.IS) Podcn1o p:lr11C1par tod;)s 35 
empresas cad3Strad:lS. 

Nc"'a i....arenJCI:.t"- 1'1-'..., 31 lk uur':'o d'! ~1115 
Vt.LDECIR ALVES OE '-'IEDEIROS 

Prcstdcnl!: é.:\ ('JIItl:~>~~ 

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE NOVA LONDRTI~A 

AVISO DE LlCIT/\ÇAO 
TflH\DA nE rllEÇO~ 'I' '112~15 

Menor Preço 

OBJErro: Conlr;:&l!lç~o de cmpfts:l cspcCii:lltznda para EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE CONSTRUÇAO DE QUADRA POLI ESPORTiVA 
COM COO(;RTURI\, a s~r impl:mbd:l no mumclpto de Nov3 lon
dnnoa • PR. conforme Convêmo 802J38·CI!F. Processo n• 1017864· 
6912014. confonne cor.d1ÇÕCS fix3d;u no cdn.:al e !Cus anexos 
AQUISIÇÃO DO EDITAL: ln1egn do Edual • portir de 02 d< 
ABRIL de 2015 ·de segunda ã scxta·fcir.t d35 08 00 :is 12.00 horas 
c d3s 14 00 :15 17.00. n;~ sai:J de lic•t:Jçôcs da Pr.:fcltut':l Mumc•pal de 
Nova Londrim:t·PR 
LOCAL: Sala de lic1tações Prefeitura MumctpaJ de Nov<~. Londnna • 
PR 

Proçu da Matm .• n'. 261. Centro • Nova Londrina • PR 
Telefone: (44) 3432-8500 
E·mail: Jan31na@novalondrina.pq;ov.br 
ABERTURA DA SESSÃO: 24 do ABRIL de 2015 as lO 00 homs. na 
sa\:1 de licltllçõcs da Prefeitura Munic1pnl de Novn Londnn:1 • PR. 

r.Jova 1 oodruu • f•f.: i.7 Jc mrtr!fCI J ~ 2ll l5. 
DORNELlS JOSE CHIODcLLI 

Prd..::h.> 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA 
BÁRBARA 

A.YlSO DE l_.IC ITAÇ,i,Q 
PREG.~O PRf:SE~";ClAl. :'l' 13/7.(!15- SRI' 

Objeto: Contrata~Jo de empresa para fornecimento de combustivl!l. 
~~~~~~·n~~l!~r~~~~~~~it'c~~· óleo d1cstl SIO c arla 32). 

Recebimento dos Envelopes: AtC as 13·30 hor3S do diD 16104/20 15. 
Inicio do PrcgJo. Di;~ 16/04/2015. as 14.00 horas 
Preço m:iximo: R.S 368.490,00 (tre:.t.enltJS e se~scnta e ulto mil , qua. 
trocento:; c noventa rc:ni:-). 
lnform3çõcs Complcmcnl!lrcs. podcr:lo ser oblldas em hor:ir1o de 
expcdacnte na Prcfclluril Munictpa.l de No"'il Santa Birhara, SllC 3 Rua 
Walfredo Bith:ncoun d~ Moraes n• 222, pelo fone 43·3266·8100. por 
Ema1l I1C1tn«:ao@nsb pr govbr ou pelo Sllc wwown.o:b pr gov hr 

·.:a\~ S~t~ P.Jrt~1rJ 1: lll.' ;~:1r:l J\- lt•IS 
FABIO HENRIQUE GOMES 

l'fl:;_:.l":•r·• 

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI 

A Prefeitura do Municípto de Novo \tacolomi, Estildo do 
ParanU. torna pUblico que far.l rc;~olizar. ::..S 09.00 hor~ do dia 17 de 
abri l de 2015, na Avenida 28 de Setembro, 711. FondFax C>-k"X·B 
3437-1116 - CEP 86.895·000. Novo lt:Kolomi - Par•nâ. PREGÃO 

~~~~~~~-r~~p~ M~'*lí~~s riRii-1~~~E '§~~"~~8t! 
APAE. eM CONFORMIDADE COM PROCESSO N" 
71001.00714112014-03. CON\(ENIO N" 80223712014 E PROPOSTA 
N" 018829nOI4 DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SO
CIAL E COMBATE A FOME. NO VAI.CR DE RS 101.267,5~ 
(cento e um mil. dur..entos e sc-ssent:t sete rc:us e ctnqCtent3 qu:!.tro 

cent:I\IOS) A Posta. com o mte1ro teor do Echl:lJ e seus respecuvos 
mod·;lo~. odcndo:c:, ane"Xos. podcni ser cxDmmada no endereço ~u. 
pramenc•onat.lo 11 pan1r do d i3 30 de março Ó(: 2015, no hor:mo 
comcrciDI. de scgund3 ., scxm.fclr:l das S·OO as I I 00 hor;J.S e ans 
13:00 :Js 17 00 horas Informações ad tctona1s, dUv1das c ped1dos de 
c~c:lo.rc:dmen\o. devcr5o ser cncrumnhados il Comtss!Io de LICIUlçõcs 
no endereço acima mencionado A entrega dos documentos e pro. 
postas de preços deverá ser cfetuoda ;,te as 08 30 h.oras do d1a 17 de 
3bnl de 2015 

\.'o" O (ti( ~lOM I ]1) ~:! md'.l) Ôl ~ ~~ ,_.. 
ROBERTO MUNIIOZ 

hcfeu• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU 

WISO o;; LICIT.o\.ÇÃO 
('O . .,'CORRitNCIA \,'· 11101~ 

MENOR PREÇO - EMPREITADA GLOBAL OBJETO 
Const ruçilo de 34 un idad•!S habn:lc•on<us c mdhona de 90 umdadcs 
habllaC!onJIS, segundo o programa PAC 2 • Jnrd1m C31lad3, Processo 
035ôl93-7J/2011, Convên1o 671118 ABERTURA As !19 3011s do 
d1::. 21 de mato de 201 S. na Sala di! L•cttações. s1tuado na PrefcHtura 
MuniCipal de Pa1çnndu M310rcs Informaç.:h:s c e6p13J do Edlt31 
poder:lo su obtidas no OepatUmcn!O de LtCI\:I.ÇOcs, no htJrino de 
expcdren1c. de Sesunda il Scxta-feno1. entre 3! 08 30 :u 17 00 horas 
Fone (44) 3244 ()411 

l'ilh; .:..nd~l - I,R. ~I ...te m:trçc. c.: ~,OI~ 
TARCiSIO MARQUf,S DOS REIS 

Pr.:r•:+t\• 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINIIAL DE SÃO BENTO 

AVISO DE UCITAÇ;\o 
f•!U .. G.~fl l)RL::ifo;:'olCIJ\L i''• 4:4/20i5 

O MUNICIPIO DE PINIIAL DE SÃO BENTO. E5!3do do 
Par.uú, por .seu Pref.:JlO Mumc1p~l. Senhor Ar~cu AntOniO Gc1\lcnes. 
c o Senhor Rogcrao de Aqu1no Frocs. prCi:OC•ro. nomc~do pcl3 Por
tari3 de n• 190812015 de 21/0.112015. no uso de SU3S atnbu•çl.es 
lega•s. fu saber e TORNA PUBLICO aos Interessados qu~ er.· 
cc.ntr.Hc :1bcno o pre!,Cnlc Edttal de ltclta<;:.!i.o, na mod:altdadc PRE· 
GÃO PRESENCIAL. llpo MENOR PREÇO por ITEM , em •«n
d•mcnto 30 contr.uo de r~pas:;c nr 30564412014 • MAPA • PRO· 
OESA. que scrJ ret;.Jdo pt-1:! Le1 Federal de n• IOJ20 de 17 de Julho 
de 2002. Lc1 eomplement:tr 123/2006 de 14 de De1.embro de 2006. 

~~~r~t~t ~u86~~e d~ t n~e5:USni~.O:e ~~~~~~~~o~~l:ri~:;~~:r::~~~~ 
c lcs•slaçao corrcloto. p~ro ::~ li na! idade aba1xo especificado 

I OBJETO DA LIC\TAÇAO Aqu1s1çllo de! um trator de 
pneus novo c Unl;t c:~rrcta agrícola nuvu paro o Ocpartnmcr\to de 
AgnculturJ. do mumclp10 de Ptnhal de S;;:o Bcn10 • Pr 

2 PREÇO MAXIMO Por IICm 
3 DATA DE ABERTURA No d13 141!).112015 liS 09 00 

hor;u 
4 . LOCAL OI\ Ai3ERTUP.J\ SiJla ck Rcun11lcs d:J Prcfcuura 

Mumc:+pal de Pmhal de Sao Bento. localizada R3 A\tnld3 Slo Roque. 
178. Estado do Parana, com o Pregomo c Equ1pe de Af'OIO 

O Ed!t.:JI e 3nexos poder.í ser rcltndo gr.JIU!tamer.te e dr· 
rct.unentc com o Prcgocuo na Prcfcuura Mumc•pal. locoll7.:tda a. 
Avcmda SJ.o Roque. 178. em hor.IT!o comere tal (S.OO :1$ 12 00 t das 
13:00 :tS 17 00 hora.s), de 2• :1 6• sexto~ tC•~ ou pelo telefone Fax 
(Oxx46) 3560 1122, onde tambcm s-:r-Jo preslad:lS tod~ as 1nfor· 
mações a respeito do cename llcuatóno 

P,r.h~l Jc .);}n g.;flln P rJ,. Jbtd ~k 1111 5 
ARGEU ANTONIO GElTI'ENES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE I'IRAQUARA 

AVISO D~ UCIT,\Ç,\0 
CO,COf'~l~f\rL\ 1'\t 111.ftl~ 

Ob1cto Contratilç~o de cmprcsa(s) ~ a c:x~cuçJo de obras de cn· 
gcnhana CIVIl compreendendo s~rvtços de drenagem. templan:~sem 
p:tvtment\)Ç:1o l!m CBUQ c paraletcpipcdo c obr:lS complementares 
nas Ru:u C~\ M:anocl Alves Conk1ro (entre a A"' Getulio Var~ e 
Ru:t Bem3rdo M•chell. Ru"l Joaqu•m Sm10es (entre a Rua 8:1 \sas e 
Rua l.tnharc~) c Rua Lmhart.:~ (entre o Rua Joaqutm SmlOCJ. e n d1v1sn 
com o Mumcfp1o de PmhaisiPR). confonne prazo! de exl!cuçJo es· 
pcc11ic:Jdos no cdit~l Abcnur:1: 07 de Maio de 2015. As 09h00. na 
Sala de Lic itaçõts di.! Preti:itura Municrpal de P1m9uara, na Av Gt· 
tU!io Yarg:ls, 1990 • Centro - J>ir<lquara • PR Cnténo de Julgamcn1o· 
Menor preço por lote! Valor Máximo Global RS I 481 039,12 (um 
mil hílo e quatrocentos e Oltl!nta e um mil e trmUl e nove rents e doze 
ccnta...,o$) Ed1tnl Estará a disposu;ão dos 1nt~rc~udos na Otvis!io de 
Lacltações e Contr.Hos d;~ ~efettura. no endereço 3C1Rl:. CIL:l.do, no 
hor:mo datt 08h00 U.S l:!hUO c das IJhOO .i.« 17h00, 30 ptcço de P..S 
5.00 (canco) rcats ou &f!IIUII:unente no sne \\WWpirJqwr.s prsav 1;\.r 

l'· ruutw:o~ . :' "; .:.l,rn J.: :!t•: 
ANSELMO CAVALH~IRO 

Prcstdt'r.!c t.ia (.., ... ,.~: .. G.: l.l·~u ,'\1\..• 

Este documl!nlo pode ser venficado no endereço eletrbmco hup://www m.p~Jcnl. 
pelo código 00032015040200 184 

Documento as~anado d•~•talmcnte conform:: MP n: ~.200·2 de 24/08/2001, quo: m!>tttUt a 
lnfrocstrutur:l dt.! Chaves PUbl tt:lS Ilr:1S•Icira • JCP·Ilr.ISd 
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Comirclo, t ndUstrl~ ~ Snvlco• 

I Maripa 

Processo Licita tório n• 030/2015 
Pregiio Presencial n• 015/2015 

Docisão: Dtante da impugnação ao Edital de Pregão Presencial n• O 15/20 15 apre
sentada pela empresa CALPAR-COMERCIO DE CALCAR! O LTDA, a Pregoeira 
foi instada a analisar o pedido e decidir, o que faz na forma que segue: ( ... ) Diante 
do exposto, decido conhecer da Impugnação e, no mérito, dar-lhe parcial provi
mento. retificando o edital para que sejam incluídas exigências de apresentação de 
comprovante de registro junto ao Ministério da Agricultura e Secretana da Agri
cultura e do Abastectmento do Estado do Paraná nos documentos de habilitação. 
c designando nova data Jimitt para a apresentação das propost·as, que passa 
• ser o dia 22 de abril de 2015, às 14h00min. No mais, não vislumbro qualquer 
tlcgalidadc ou erro constante no instrumento convocatório. Publ ique-se extrato da 
presente dcc tsào c Intime-se a Impugnante c os demais interessados. 
Anita Rüdiger Jordan- Pregoeira- Pon. 016/2015 
A Integra da presente decisão encontra-se no diáno oficial eletrôntco do Municipio, 
disponivel no site www.maripa.pr.gov.br 

R$ 120,00 - 24598/2015 

I Mariópolis 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA~· 10/2015 
Processo n• 236/2015 

O Município de Mariópolis, através do prefeito Municipal Mario Eduardo Lopes 

Paulek, e a comissão permanente de li c nação designada pela ponana n' 1/2014 de 
6 de Janeiro de 2014, torna público aos interessados, que até o dia li de MAIO 

de 2015, às 14 (QUATORZE) horas, estará recebendo, no Protocolo de Licitações 
da Prefeitura Munictpal de Mariópolis , os Envelopes conte ndo Credenciamento, a 
documentação de Habilitação c Proposta de Preços do Edital de Concorrência n' 
I 0/20 15, que tem por objeto a alienação de bem imóvel público, denominado Lote 

n• 05 (cinco) do Parque Industria l. com arca de 4.186,18 m' (quatro mil cento c 
oitenta c seis reais c dezoito centímetros). objeto de desmembramento rc!c rcntc a 
Matricula n• 6.121 do C.R.l desta Comarca, para fins de instalação de empresa que 
atua no ramo de Pré-Moldados, artefatos de cimento, estruturas metalicas e casas 

pré fabricadas (c f an. I' da Lei Municipal n• 13/20 15). consoante autorizado pela 
Let Municipal n' 48/2013 c/c a Lei Munictpal n' 13/2015. sendo a licitação do tipo 

"MAIOR OFERTA". A licitação será regida pela Lei n• 8.666/93, suas posteriores 
alterações e demais legislação pertinente O inteiro teor do ato convocatório e seus 
anexos estarão a disposição dos interessados, a panir desta data , junto á Comissão 
Permanente de Licitações no te lefone 46-3226-8100, na Prefeitura Municipal de 
Mariópolis, no horário de expediente, na Rua Seis, N• 1030, em Mariópolis-PR, ou 
pelo e-mail franci<co bueno@mariopolis.pr gov br. Mariópolis, I de Abril de 2015 
Mario Eduardo Lopes Paulek- Prefeito Municipal. 

R$ 168,00- 23979/2015 

I Nova Aurora 

AVISO DE LICITAÇÃO IV 017/15 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N." 002/15 

O Município de Nova Aurora/Pr avisa aos interessados que fa rá realizar ás 09:15 
horas do dia 22 de abril de 2015, na sede da Prefeitura Municipal, sito a Rua São 

João, 354, Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo MENOR 
PREÇO, objetivando a contratação de empresa do ramo peninente para execução 
sob regime de empreitada global da obra de constwção de 996,00m de ciclovia 
em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), às margens da Rodovia 
PR- 180, confonne projeto técnico, especificações técnicas, memorial descritivo, 
planilha de orçamento e serviços, cronograma fisico-financeiro e demais peças que 
integram o Edital, para aplicação de recursos referentes ao Contrato de Repasse 
798078/2013, Processo 1012210-55/2013-MCIDADES. A cópia do Edital. projeto 

I Nova Cantu 

PREfEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n• 77.845.394/0001 -03 
Rua Bahia. 85- CEP 87.330-000 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO n' 030/20 15 
PREGÃO, na fom1a Presencial n' O 15/2015- PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Equtpamento para o Hospllal Mumctpal (Convêmo/ 
Recursos HOSPSUS), confom1e especificações em edital. 
ABERTURA: À panir das 09:00 Horas do DIA 15 de Abnl de 2 015, na sala de 
reuniões do Paço Municipal. em Nova Cantu. Parami. 
A Pasta com inteiro teor do Edital , anexos c infom1açõcs poderão ser solicitados 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANA, Junto a Dtvtsào 
de Licitação, no honirio das 9:00 as li :00 Hs e das 14:00 ás 17:00 Hs. Telefone/ 
Fax: (44) 35271363 - 3527-1281- pmncantu@tg.com.br. 

##Nova Cantu, Estado do Paranâ, O I de Abril de 2.0 15. 
1#1 AJRTON ANTONIO AGNOLIN 

## Prefeito Munictpal 

R$ 120,00- 24213/2015 

I Nova Olímpia 

MUNIC[PIO DE NOVA OLÍMPL-\- ESTADO DO PARANÁ 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO- CONCORRÊNCIA N' 001/2015 ·O Mumcípio de 
Nova Olimpia, Estado do Paraná, torna público para conhecunento dos Interessados 
que considerando a não observâncta ao Inciso 111 do artigo 20 da Letn• 8.666/93 
quanto a publicação do Aviso do Edital de Concorrêncta n.' 001/2015, fica o mesmo 
retificado para constar que: ONDE LÊ-SE: ABERTURA DE ENVELOPES - Dta 
30 de abri l de 2015 ás 9:00 horas. LEIA-SE: ABERTURA DE ENVELOPES
Dia 06 de maio de 2015 às 9:00 horas. Permanecem malterados os dcmats itens 
do Edital em rcfcrêncta que não foram modificados pela presente retificação Paço 
M~nicipal Prefeito Edivaldo Rodngues Pcssanha, 31 de março de 2015. LUIZ 
LAZARO SORVOS - Prefeito Munictpal. 

R$ 72,00- 23931/2015 

I Paraíso do Norte 

MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE 
ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 1330/2015 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N' 05/20 15-PMPN 
MENOR PREÇO GLOBAL 

O Município de Paraíso do Norte comunica que realizará lic:.il.4lção na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS. nos termos da Lei Federal n• 8.666/93 e 
suas altemções. do tipo Menor Preço Global, e que a abertura se dará às 09h do 
dia 24 de abril de 2015. na sala de reuniões da Prefeitura do Município de 
Paraíso do Nonc. E.>tado do Paraná. OBJETO: Construção de Espaço parJ 
Comercialização de Produtos da Feira do Produtor. RECURSOS: Ministério do 
Desenvolvimento Agrário Contrato de Repasse n' 0322103-
49/2010/MDNCAIXA- Convênio 732343 . OBRA: Construção de Espaço para 
Comercialização de Produtos da Feim do Produtor. O valor máximo da obra ó 
de R$ 206.233.49 (duzentos e seis mil. duzentos e trinta e três reais e quarenta e 
nove centavos). O edital e os documentos necessários para a parltctpnçãn do 
referido edital de licitação estará disponível aos interessados junto ao 
Departamento de Administração Geral - Divisão de Compras e Patnmônio. na 
Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte. Estado do Paraná. silo a Avemda 
Tapcjara 88, durante o horário normal de expediente, das Sh à< 11 h c das 13h às 
17h. Maiores informações: (44) 343 \-1132 ou pelo e-mail: 
p 1<:~ ne j a mento@ r:1ra i sodo norte. pr. uov. br: compras@ paruisot.lonone. pr. gov. br 
Paraíso do Nane, OI de abril de 2015 . 

Carlos Albeno Vizzotto 
Prefeito Jo Município 

R$ 192.00- 24181/2015 

técnico, especificações técnicas, memorial descri 
viços e cronograma fisico-financeiro poderão ser 
pr.gov.br. Demais informações peninentes a pres 
interessados junto ao Depanarnento de Licitação 
Aurora. no endereço acima mencionado, em qua 
08h30min até as li h30min c das 13h30min até ' 

DOCUMENTO CERTIFICADO 

NovaAurora/Pr, em 3 1 de m 

JOSE APARECIDO DE PAl 

Prefeito Municip 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
215672615 

Documento emitido em 10/04/2015 09:24:29. 
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LICITAÇÃO N" 028/2015 
'GÃO ~· 025/2015 

L , Estado do Paraná. pessoa juridtca de direito 
9/0001 -00, com sede à Praça Alipio Domingues. 
á licitação na moda l idade~ na forma 

Para verificar a autenticidade desta página, basta in PR"CO POR 1 OTR e s a sede a q ai será 
Códi Q Loca/izador o sire do DIO . . ru _' • ' •_ m u : . ~ 
ww!Z.1mprensaoflcia .pr.gov, tdade com a Let n \O.o20/02 e substdtartameme 

com as Lets n 66N3 e alterações e Lei Complementar n' 123/06. 
~ Contrata~iio de pessoa jurídica para prcsta~ão de scrvi~os de locação R$ 168,00 - 23737/2015 
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PROCESSO LICITATORIO No 030/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial N° 015/2015 
ABERTURA: 15/ABRIL/2015 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 09:00 
Horas do dia 15 de Abril do ano de 2.015 , na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Rua 
Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modal idade de PREGÃO, 
tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com o que determina a L ei n° 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas neste Edital, para escolha da 
melhor proposta do seguinte objeto: 

l-DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, tem por objetivo a Aquisição de Equipamento para o 
Hospital Municipal, da seguinte forma: 



ITEM QTDADE 
01 16 Und. 

02 01 und. 

03 01 und. 

04 01 Und. 

'\\)~A Mu.~.,. 
0 "'o 

ti,. ~ 

a:: I=L. N.o.J:J.. _____ r-( 
1.41 ~ J> 

Prefeitura Municipal de Nova C o r-ttJ;-----~-
Rua Bahia n° 85 -Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 °"a Cr.nt•.\ .<:? 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

DESCRIÇÃO 
Cama, com movimentos Fowler, manual, leito em chapa de 
aço perfurada e dobrada, elevação e sentado, tubular, pintura 
epóxi antiferruginoso, com colchão. (dimensões adulto). 
Poltrona reclinável, 03 posições, estrutura em tubo; Assento, 
encosto, pernas e braços estofados em espuma, revestidos em 
courvin; pintura epóxi, antiferruginoso, com pés e ponteira em 
pvc antiderrapante. (dimensões adulto). 
Desfibrilador Automático Externo. 
Desfibrilador automático portátil (DEA) para uso em 
situações de emergências cardíacas. Para pacientes adultos e 
pediátricos a partir de 1 ano de idade. O equipamento deve ser 
leve, não ultrapassando 2 Kg, incluindo a bateria. Deve ser 
resistente a quedas, vibrações, resistente à água e poeira 
conforme normas de segurança internacionais (IP55). O 
equipamento deve possibilitar a visualização e o áudio da 
seqüência de operação para o usuário, com comando de voz 
em português. Metrônomo interno para ajudar a manter o 
ritmo da massagem cardíaca. Bateria não recarregável de 
Lítio, com capacidade mínima de 60 choques a 200 joules ou 6 
horas de monitorização contínua ou 4 anos em standby. 
Forma de onda bifásica com escala de energia até 200 Joules. 
Tempo de carga menor de 8 segundos para 150 Joules e menos 
de 12 segundos para 200 Joules. Memória interna para 
armazenar no mínimo 90 minutos de ECG e eventos. O 
dispositivo deve possibilitar a transferência de dados para um 
computador. Permite também a atualização gratuita de 
protocolo sempre que houver mudanças ou atualizações. A 
garantia do equipamento deverá ser no mínimo de 5 anos 
comprovada através do manual da Anvisa. Deverá 
acompanhar 1 estojo para transporte, 1 par de eletrodos 
adulto e manual de operações em portueuês. 
Desfibrilador externo automático - DEA; 
-Tela ECG ou LED, com sinais luminosos; 
-Função pediátrica e adulto, inteligente e auxílio na 
ressuscitação cardiopulmonar; 
-Registro na ANVISA; 
-com baterias e eletrôdos, bolsa para transporte, manual, 
garantia de 12 meses. 

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1 - Poderão participar da presente licitação, além das empresas convidadas pelo 
Município, os demais interessados, do ramo pertinente ao objeto cotado no presente certame, que 
manifestarem seu interesse com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada 

r 



para entrega dos envelopes, através da retirada do Edital junto a Prefeitura Municipal de Nova 
Cantu. 

2.2 - Não poderão participar da presente licitação empresas em consórcio ou que tenham 
sido declaradas inidôneas por qualquer pessoas jurídica de direito público. 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3 - HABILITAÇÃO 

a) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e assinada 
pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a participação não seja feita pelo 
proprietário titular ou representante legal, devidamente comprovado por instrumento público ou 
particular, em que se encontrem os necessários poderes de representação, e exibição do RG do 
representante legal da empresa (Modelo ANEXO 1), acompanhado do Contrato Social da Empresa 
e suas alterações; 

3.1 -O envelope de HABILITAÇÃO, deverá conter a seguinte documentação: 

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS ou conjunta Receita Federal; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS; 

b) Declaração de que a empresa proponente, sob as penas da lei, de que a mesma não foi 
declarada inidônea, para licitar e contratar por outra qualquer pessoa jurídica de Direito Público 
(Modelo ANEXO 11); 

c) Declaração de entrega (Modelo ANEXO 111); 

d) Declaração de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 
acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93 (Modelo ANEXO IV); 

e) Declaração de que a empresa proponente conhece todos os termos da licitação, bem 
como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 
declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação (Modelo ANEXO V); 

g) Cópia do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, para comprovação de que 
a atividade da empresa, é ou está ligado ao ramo pertinente do objeto desta licitação; 



A documentação acima aludida deverá ser entregue em I (uma) via, sendo que, tais 
documentos deverão estar em plena vigência e na hipótese de inexistência de prazo de validade 
expresso no referido documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 dias da data 
estabelecida para a data de abertura da licitação. 

Os documentos anteriormente referidos serão apresentados em envelope fechado constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N°. 02 -Habilitação 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

4 - DA PROPOSTA 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

4.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel oficio timbrado, ou formulário contínuo, 
e/ou papel ofício contendo o carimbo do CNPJ/MF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras, 
emendas ou entrelinhas, com identificação do número, assinada pelo seu representante legal, onde 
devera constar obrigatoriamente: 

a) assinatura do representante legal da empresa e/ou autônomo; 
b) indicação do preço unitário e total por item cotado; 
c) Validade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

abertura da proposta Comercial 

4.2 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas. 

4.3 - O licitante poderá oferecer esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitações por 
meio de carta, que anexará ao envelope de proposta. 

4.4 - No preço ofertado, deverão estar incluídos todos os custos diretos ou indiretos tais 
como: despesas com impostos, embalagem, seguro de transporte (carga e descarga) até o destino 
do objeto; e/ou obrigações sociais, uniformes, identificações pessoais, seguros, e transporte de 
pessoal até o destino do objeto, se for o caso. 

A documentação anteriormente referida será apresentada em envelope fechado, constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N°. 01 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

5 - ABERTURA DOS ENVELOPES: 



Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia n° 85 - Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail. com ou pmncantu@iq.com.br 

- A comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrando todos os fatos 
praticados no decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações somente serão registradas 
em ata, das quais a Comissão de Licitação fará a leitura para conhecimento geral. 

5.2 - A abertura do Envelope 02 - Habilitação, observará os seguintes procedimentos: 
5.2.1 - No dia, hora e local determinado neste Edital, em sessão pública, a Comissão de 

Licitação receberá os envelopes 01 e 02, não serão recebidos documentos de Habilitação e 
Propostas após a abertura do primeiro envelope. 

5.2.2 - Após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa 
dos proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. O 1 -
PROPOSTA DE PREÇOS. 

5.2.3 - Nesta mesma sessão, serão analisados os documentos contidos no envelope n. 02, e 
decidir quanto a habilitação ou inabilitação das proponentes. 

5.3 - A abertura do Envelope n. O I - Proposta de Preços, observará o seguinte 
procedimento: 

5.3.1 - Somente serão abertos os envelopes n. 02 dos proponentes vencedores. 
5.3.2 - O envelope n. OI (Proposta de Preços) será aberto e uma via do seu conteúdo será 

rubricada, folha por folha, pelos membros da Comissão de Licitação e em seguida passado para 
análise, pelos proponentes presentes. 

5.3.3 - Após a abertura dos envelopes n. 02, a Comissão de Licitação procederá a análise e 
julgamento das mesmas, e a divulgação do resultado. 

5.3.4 - A Comissão de Licitação é facultado solicitar das proponentes esclarecimentos com 
relação aos documentos apresentados, bem como, promover diligências ou sol icitar pareceres 
técnicos destinados a esclarecer a instrução do processo. 

5.3.5 - As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão, 
resolvidas pela Comissão de Licitação, na presença dos proponentes. 

6 -DO JULGAMENTO 

6.1 - Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor preço, por 
ítem, e a observância do disposto do Edital , respeitando as características técnicas mínimas dos 
materiais e/ou produtos ofertados. 

6.2 - Em caso de EMPATE entre proponentes, após a aplicação do critério de julgamento, 
a Comissão adotará o previsto no Artigo 45, parágrafo segundo da lei 8.666/93. 

6.3 - O julgamento e a classificação das propostas, bem como a escolha da mais 
conveniente, são atos exclusivos da Comissão de Licitação, que em conseqüência, reserva-se o 
direito de: 

a) Desclassificar qualquer concorrente que a seu critério não apresente as condições do 
presente edital; 

b) Desclassificar as propostas em desacordo com este edital, ou ainda que se revelarem 
manifestamente inexeqüíveis ou inconvenientes, por faltas comprovadas durante o processo de 
seleção. 



6.4 - Concluído o julgamento das propostas, a Comissão de Licitação elaborará relatório 
contendo a classificação pela ordem crescente dos preços que será submetido à apreciação da 
autoridade superior, que homologará a decisão da Comissão de Licitação. 

6.5 - Na hipótese de recusa da proponente melhor classificada de confirmar sua proposta, o 
Contratante, poderá adjudicar o objeto a segunda melhor classificada, e assim sucessivamente, nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado (Artigo 64, parágrafo segundo), ou ainda 
optar pela revogação da presente licitação, no interesse da Administração Públ ica. 

6.6 - A apresentação de uma proposta na licitação, será considerada como evidencia de que 
a proponente: 

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do edital, que os comparou entre si e 
obteve do Contratante, informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la. 

b) Sendo vencedora da licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e 
completa execução dos serviços e/ou fornecimento do objeto em todas as suas fases . 

c) Considerou que os elementos desta licitação, lhe permitiram a elaboração de uma 
proposta totalmente satisfatória. 

7 - LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e 
CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

7.1 - Para os lotes acima, a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado em local 
designado pela licitante através da requisição (Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Nova 
Cantu). 

7.2 - O Material e/ou serviço será entregue, conforme solicitação, através de emissão de 
requisição em no máximo de 02 (dois) dias úteis após emissão. 

7.3 - Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item 
e/ou serviços por 6 (seis) meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. 

8 - DO PAGAMENTO 

8.1 - O pagamento será realizado, em até 30 (Trinta) dias da apresentação da fatura!NF 
anexa a requisição dos materiais emitida pelo requisitante. 

9-DOVALOR 

9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-56.000,00 (Cinquenta e 
Seis Mil Reais). 

9.2 - Correrá por conta de Recursos HOSPSUS do Município de Nova Cantu, Estado do 
Paraná, através da seguinte Dotação Orçamentária: 

Dota ão Secretaria 
0702.10301 .0428-2028- 44.90.52 Secretaria Munici ai de Saúde/ 



Fundo Municipal de Saúde 

10 - DAS PENALIDADES 

10.1 - Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a 
saber: 

a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em 

seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais 
sanções; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

d) Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

10.2 - As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou 
penais, previstas na Lei 8.666/93. 

11 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 

11.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do EDITAL DE PREGÃO. 

11.2 - Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de quarenta e oito 
horas. 

11.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
audiência de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação. 

11.4 - A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada à Comissão de Licitação, e 
deverá conter a qualificação do impugnante, a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação 
e o pedido. 

11.5 - A petição apresentada fora do prazo, e/ou sem um dos requisitos actma 
especificados, não será conhecida. 

12 - RECURSOS: 

12.1 - É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das sessões da 
licitação, solicitando que constem em ata dos trabalhos. 

12.2 - Das decisões da Comissão caberá recurso, por escrito, nos termos do Artigo 109 da 
Lei 8.666/93 e Lei 8.883/94, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da divulgação 
de decisão, em única instância, ao Secretário de Administração e Negócios Jurídicos, desde que 



interposto perante a Comissão, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, ou, nesse prazo, faze-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser 
proferida pela citada autoridade, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento 
do recurso. 

12.3 - Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados, para os efeitos do 
previsto no parágrafo sexto do Artigo 109 da Lei 8.666/93 e 8.883/94. 

12.4 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU revogará ou anulará esta 
licitação nos termos do art. 49 (quarenta e nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 

13.2 - Não serão admitidas a esta licitação as empresas e/ou autônomos suspensas ou 
impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata. 

13.3 - A Comissão Permanente de Licitação, terá autonomia para resolver todos os casos 
omissos, dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer 
interposição por parte dos participantes. 

13.4 - Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, 
interpelar, assinar ata, apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas 
proponentes e membros da Comissão de Licitação. 

13.5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não serão 
admitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado, nem admitidos a participarem os 
proponentes retardatários. 

13.6 - A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações. 

13.7 - Ocorrendo a hipótese prevista no sub-item anterior assistirá ao Município de Nova 
Cantu, o direito de, a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a adjudicação do objeto em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro colocado ou revogação a licitação. 

13.8 - Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou 
supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei n°. 8.666/93 e suas 
alterações. 

13.9 - Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da 
Comarca da cidade de Campina da lagoa, Estado do Paraná excluído qualquer outro. 



CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

14 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇOES 

14.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu -PARANÁ, na Rua Bahia no 85, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail- pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU - PARANÁ, 01 de Abril de 2015. 



(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 030/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 015/2015 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
-------------------- portador (a) da Cédula de identidade 
sob n°. e CPF/ MF n°. , a ---------------
participar do procedimento licitatório sob o modalidade 

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

Na qualidade de representante legal da 
empresa outorga
se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição 
de recurso. 

Em ___ de _________ de 200 . 



PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia n° 85 -Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281 -Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

(MODELO ANEXO 11) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 030/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 015/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 015/2015, instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, 

em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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Prefeitura Municipal de Nova C ~_Oi~::::_;:: 
Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-0 0 "' <{~-

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 êl Cantú · 
E-mail: pmncantu@hotmail. com ou pmncantu@ig.com.br 

(MODELO ANEXO 111) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 030/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 015/2015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento Iicitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° O 15/2015 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos 

e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO 1\') 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 030/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 015/2015 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° O 15/20 15 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou 

o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 030/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 015/2015 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° O 15/2015 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou 

conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que 

preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 030/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 015/2015 

Objeto: Aquisição de Equipamento para Hospital Municipal. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Canto, Paraná, ____ __..!d~e::_ _ _____ de 2.0 15. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAN 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 77.845.394/0001-03 
PROCESSO LICITA TÓRIO n° 021/2015 

COMPRAS E/OU SERVICOS 

Fonte: 

DATA: 10 I 03 I 2015 

PARA: 
DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

AUTORIZADO NAO AUTORlZADO 

I 
DATA: {u I ü 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

5 

Dispensado Concorrência Convite 

Visto: DATA: I o I~ 

Rua Prof. João Farias da Costa, sln°- Fone (44) 3527-1281 I 1363- CEP 87.330-000 ~ 
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