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Prefeitura Municipal de Nova C -ntu>f->-··----· 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 "Vot.-~ :~<\.-

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

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 040/2013 

PREGÃO, na forma presencial no 018/2013 

Às 10:00 hs (dez) do dia 21 de Outubro de 2013, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão designados 
pela Portaria n° 001 e 002/2013, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e 
julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de Materiais, 
Equipamentos e outros para o Programa VIGIASUS, 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: 

EMPRESA ICNPJ 
I SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO RIO- MAQ SOL 
CNPJ 09.230.568/0001 -73 
ECO F ARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
CNPJ 85.477.586/0001 -32 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que apenas uma empresa compareceu para 
participar do certame, e, apresentou os envelopes de n° 01 e 02. Iniciou-se então a abertura do 
envelope contendo a proposta de preços, sendo da seguinte forma: 
EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
I SILVA- EQUIP. P/ ESCRITORIO- Lote Único-
MAQ SOL ÍTEM 01- 536,59 
CNPJ 09.230.568/0001-73 ÍTEM 02-499,00 

,r· 

; .• J • • ~· •. '· 

' ,. 

ECO FARMAS COMERCIO 
MEDICAMENTOS LTDA 
CNPJ 85.477.586/0001-32 

ÍTEM 03- 1.676,36 
ÍTEM 04 - 197,99 
ÍTEM 05 - 1.659,99 
ÍTEM 06 - 1.589,00 
ÍTEM 07 - 3.099,00 
ÍTEM 08-1.099,45 
ÍTEM 09 - 499,00 
ÍTEM 12-1.168,00 
ÍTEM 13 - 1.125,36 
ÍTEM 15 - 3.600,00 
ÍTEM 16- 3.860,40 
ÍTEM 17 - 1.862,40 
No valor Total de R$-22.472,54 (Vinte e 
Dois Mil, Quatrocentos e Setenta e Dois 
Reais e Cinquenta e Quatro Centavos). 

DE Lote Único -
ÍTEM 10 - 865,00 
ÍTEM 11-13.740,00 
ÍTEM 14 - 2.300,00 
ÍTEM 18 - 560,00 
ÍTEM 19 - 350,00 



Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia, 85 - 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 

ITEM 20 - 3.055,50 
No valor Total de R$-20.870,50 (Vinte 
Mil, Oitocentos e Setenta Reais e 
Cinquenta Centavos). 

A Empresa I Silva Equipamentos para Escritório - Maq Sol, apresentou nos itens 18 e 20, 
especificações que não atendem as exigências contidas no edital e foram desclassificados os preços 
dos referidos itens. 

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 e foi 
qualificada/habilitada no referido certame. 

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 
Lici~ação, que o objeto licitado seja ADJUDICADO ao vencedor: 

LOTE ÚNICO - no Valor Total de R$-22.472,54 (Vinte e Dois Mil, Quatrocentos e Setenta e 
Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos): a empresa: I SILVA - EQUIP. P/ 
ESCRITÓRIO - MAQ SOL, Inscrito no CNPJ sob o n° 09.230.568/0001-73; 
LOTE ÚNICO - no Valor Total de R$-20.870,50 (Vinte Mil; Oitocentos e Setenta Reais e 
Cinquenta Centavos): a empresa: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA, Inscrito no CNPJ sob o n° 85.477.586/0001-32; 

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, 21 de Outubro de 2.013 : 

"-·~,·~ Eliane Ferrareto da Silva - -~10-'~-...!!:~~~·-~" --------------.. . , ~:=4 

Suel;·~~·~átima Mello - __ ··_ · ·--+-)\ ___ ÕD\ _ _::.1U_u_~ _______ _ 
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Joelson dos Santos Voronovcz - -----+-- ----'==-c.!:;>-:::·:...._ _ _ _____ _ I I : 
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ITERMOMETROS DIGITAIS INCOTERM / 

GELOX G.:LOTEC'"i / 

I CAIXAS TÉRMICAS 
------l--

Valor total da propc~ta R$ 20.890,94 (Vinte ml oitocentos e 
noventa reais e noventa e quatro centavos). 

Validade da propost-1 (o qual não poderá ;er inferior a 60 
(sessenta) dias, contõ~dos da abertura da pro)osta Comercial 

Para os lotes acima. a entrega do objeto dEste ed ital deverá 
ser realizado no Local determinado pela Licitante, que estará 
descrito na Requisição de Materiais, conforme especificado no 
1tem 1.2 deste Edital. 
O Material e/ou serviço será entregue, conf:lrne solicitação, 
através de requisição. 
Independentemente da aceitação, o adjudicatá ·io garantirá a 
qualidade de cada item e/ou serviços por 6 (seis) meses, 
obrigar.do-se a repor '3quele que apresentar cefElito. 

O Pagamento será realizado até o 10° (DécimJ) dia do mês 
subseqüente ao mês jo fornecimento. 

Proponho-me a fornecer os produtos e serviços constantes 
deste edital e acei:o as condições do Eait 31 do Pregão 
Presencial n° 018/2G·,3 

SOPRANO 

--Cascavel, 18 de Outubro de 2013. - __ 

0 ~q/ 1/~/v{ 
Eco F arma{ Comérci; de Medicamentos Ltdc: 

Euclides LWz.a:ómazelli --
r-85 477 586 I ooo1 · 3i' 

E•:O·FARMAS- COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA ~45.703-3 SSF-/PR . \ n'\O'Z.e\\\ 

CPF: 060.116.839-9'1 t.uc.\\de~ LU\13_~ 55,.pR 

RG: '3 .t4S,7()0 t16.S'39·~· 
Cl'f~ 06 . 

Rua Sant:. Catarina, 850 
centro - 85801-04~ 
~ASCAVEL - PARANA -' 



CAIXA TÉRMICA 28L 

Características: 

Sistema prático de abertura e pega ergonômica; 

Design diferenciado; 

Possui alças laterais embutidas e alça tiracolo, mais prática para transportar; 

Possui tampa porta-copos; 

Eficiência térmica superior; 

Com capacidade de 28 litros. 
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MAQ-S L 
!.SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO %j,CJc' 

RUA DEVETE DE PAULA XAVIER, 1348- CENTRO CEP: 87302- 190 CAMPO MOURÃO~- ~-
CNPJ: 09.230.568/0001- 73 INSC: 904.24374- 49 H44- 3016- 2480 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO No 040/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 018/2013 

PROPOSTA COMERCIAL 

Objeto: Aquisição de Equipamentos, Materiais, Mobiliãrios e Materiais de Consumo- Convênio VIGIASUS. 

Item Quant DESCRIÇAO DE PRODUTOS Marca Valor Unit. 

J01 01 (un.) IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL HP ./ 
R$ 536,59 

002 01 (un.) APARELHO DE FAX DIGITAL PANASONIC 

R$ 499,00 
003 01 (un.) APARELHO DE TV 42" LCD LG 

R$ 1.676,36 
004 01 (un.) APARELHO OVO PHILIPS 

R$ 197,99 
005 01 (un.) NOTEBOOK ( com programas instalados ) ACER 

R$ 1.659,99 
006 01 (un.) MICROCOMPUTADOR (com programas instalados) INTEL, ASROCK, 

KINGSTON, LG, 
SEAGATE, 

MULTI LASER, AOC R$ 1.589,00 
007 01 (un.) PROJETOR MUL TIMIDIA BENQ 

R$ 3.099,00 
008 01 (un.) FILMADORA DIGITAL SONY 

R$ 1.099,45 / 
009 02 (un.) APARELHO TELEFONICO S/FIO COM RAMAIS PANASONIC 

...,.. R$ 249,50 
010 04 (un.) DOSADORES DE CLORO COPS 

R$ 216,36 
J11 01 (un.) REFRIGERADOR P/ REDE DE FRIO (VACINAS) Obs. REFRIMATE 

com porta ( visor) de vidro. ( desligamento automãtico ). R$ 13.750,00 
012 01 (un.) FREEZER VERTICAL P/ ARMAZENAR GELOX CONSUL 

R$ 1.168,00 / 
013 01 (un.) REFRIGERADOR 380 L TS. (ARAMZENAR AMOSTRAS ) CONSUL 

R$ 1.125,36 
014 01 (un.) MICROSCOPIO BIOLOGICO DIGITAL, COM LCD, PARA CELESTRO 

PESQUISAS DE LARVAS. R$ 2.310,00 
015 200 CAMISETAS C/ SERIGRAFIA ( COMB. A DENGUE ) MARANATA 

(un.) R$ 18,00 
016 30 (un.) BANNER E FAIXAS FALCAO 

/ 
R$ 128,68 

017 120 CRACHAS ( MAT. TIPO PVC C/ FOTO ) ARTFINAL 
(un.) R$ 15,52 

018 08 (un.) TERMOMETROS DIGITAIS MOREFITNESS 
R$ 48,00 

019 70 (un.) GELOX GELOX 

R$ 17,80 
020 15 (un.) CAIXAS TERMICAS 

~ ç ?.fi"'-
COLEMAN 

...-- R$ 155,70 

/l 
total 

Valor Total 

536,59 / 
v 

R$ 

R$ 499,00 ............. 

R$ 1.676,36 / 

R$ 197,99 ........ ~---

R$ 1.659,99 ........... 

R$ 1.589,00 ....... 

R$ 3.099,00 ,.... 

R$ 1.099,45 ,.... 

499,00 .,.... -R$ 

R$ (86s;4 -? 
.'-'"' 

R'$ 13.750,00.....-:/ 
'-.. ___..... -R$ 1.168,00 / 

R$ 1.125,36 ...... 
1-

k~s ---
2.310,00 ? ....__ 

R$ 3.600,00 -
1-

R$ 3.860,40 / 
~ 

1.862 40 ....... 
~ 

R$ 
v-= 

( R$ 384,0~ ..J..,._. 
F 

(s_ 1.~00- ) ' 

R$ 
l)G 

2.335,50 -_,. 
~ · 

f'. R$ 43~-



' V,., ;/ !.SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO ~y 
RUA DEVETE DE PAULA XAVIER, 1348-CENTRO CEP: 87302-190 CAMPO MOURÃO- PR 

CNPJ: 09.230.568/0001- 73 INSC: 904.24374- 49 H44- 3016- 2480 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 
VALOR TOTAL TA PROPOSTA: R$ 43.363,48 (QUARENTA E TRES MIL E TREZENTOS E SESSENTA E TRES 
REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) 
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL 
PAGAMENTO: CONFORME EDITAL 
FRETE E IMPOSTOS: INCLUSOS 

Campo Mourão - PR, 21 de outubro de 2013. 

ilva - Equipament s para Escritório 
CNPJ: 09.230.5 8/0001-73 

Ivo da Silva 
RG: 3.015.771·0 SSP·PR 

CPF: 414.132.969-04 

:1 
r 09230568/0001-7 3 

1 Silva _ Equipamentos P 
· Escrlt6rto - ME 

2 



NACIONALIDADE 

BRASILEIRA 
RF.~IME OE BENS (se CISado) 

M[gj F 0 Comunhão parcial 
FILJ-10 DE (pa~ 

ALEIXO DA SILVA 
NASCIDO EM (data de r.asdmenlo) CPF (número) 

414132969-04 

(lOGRADOURO- Na, av, 

, RUA PREF. DEVETE DE P. XAVIER 
BAIRRO I DISTRITO 

CENTRO 87302-190 

PR 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de 
empresário e requer à Junta Comercial do Paraná: 

I. SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO-ME 

· RUA PREF. DEVETE DE P. XAVIER 

4789-0/07 

4761 -0/03 
4753-9/00 
4773-3/00 
4665-6/00 

CC:P 

87302-190 

DO OBJETO 

COM. VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E 
APARELHOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE SUPRIMENTOS; 
COM. VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PEDAGÓGICOS E BRINQUEDOS; 
COM. VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICq_s, MÓVEIS E ARTIGOS PARA RESIDÊNCIA; 
COM. VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICGS, OF).TOPÉDICOS E HOSPITALARES; 
COM. VAREJISTA DE INSTALAÇÃO E AOTOMAÇ}.O COMERCIAL; 
COM. VAREJISTA DE TECIDOS, VESTUÁRIO E ARMARINHOS(4755-5/01); 

REPARAÇÃO DE MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, INFORMATICA 
EELETRODOMÉSTICOS 511 

DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA 



MAQ-S L 
!.SILVA- EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 

RUA DEVETE DE PAULA XAVIER, 1348- CENTRO CEP: 87302- 190 CAMPO MOURÃO-PR 
CNPJ: 09.230.568/0001- 73 INSC: 904.24374- 49 H44-3016- 2480 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO No 040/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 018/2013 

Objeto: Aquisição de Equipamentos, Materiais, Mobiliários e Materiais de Consumo - Convênio 

VIGIASUS. 

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

licitação supramencionada. 

Campo Mourão-PR, 18 de outubro de 2013. 

I. Silva - Equipame os para Escritório 
CNPJ: 09.230. 68/0001-73 

Ivo da Silva 
RG: 3 .015.771-0 SSP-PR 

CPF: 414.132.969-04 

:-1 
r 09230568/0001-7 3 

· mentosPI \ Silva - EqUip8 
Escritório • ME 

p.t,\JlA )tJ.W\ER. \34P. 

RllA PREf O~~f!730'2.-190 l\ 
CEI'hn .. ~.oln-PR ~ 
cAMPO~ 

L 

1 



23/00;'13 Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dí\ida Ativa Estadual 

Estado do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de DMda Ativa Estadual 

N° 10938096-60 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 09.230.568/0001-73 

Nome: I SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORJO / 
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscre\er e cobrar débitos ainda não registrados ou 
que \enham a ser apurados, certificamos que, \erificando os registros da Secretaria de Estado da 
Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, 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. 

Finalidade: licitação 

A autenticidade desta Certidão de\erá ser confirmada \Aa Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

Esta Certidão tem validade até 21/01/2014- Lcimento Gratuito 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N" 10938096-60 

Emitida Eletronicamente via Internet 
23/09/2013 ·1 0:39:47 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

hllps:/twN.v.arinternetj:W' .g<W.17/octrosl_ d_ negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCN PJ=09.230.56&'0001-73&eCadicms=&eN umlmage=BVUAB2&eFinaliclade.. . 1/1 



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À D[VIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: I. SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO-~ 
CNPJ: 09.230.568/0001-73 

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 
não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

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, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

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 com basre na P-ortaria Conjunta PGFN/RFB n2 3, de 0210512007. 
Emitida às 08:20:08 do dia 2 9/2013 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 24/03/2014. 
Código de controle da certidão: 8CF0.0633.CEDG.D31 D 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

(f) 
j 

http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATSPO/certidao/Cndconj... 25/09/2013 
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Estado do Paraná 
Prefeitura Municipal de Campo Mourão 
Secretaria da Fazenda e Administração 

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J.: 09.230.568/0001-73 

Código: 11 06538 
Contribuinte: I. SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORJO- ME 

Endereço: AV MANOEL MENDES CAMARGO, 1071 -FUNDOS 
Bairro: CENTRO 
Cidade: CAMPO MOURAO 

Estado: 
CEP: 

PR 

87303000 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

N°15678./2013 

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, 
inscritos ou não em Dívida. Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data. 

Reserva-se o direito da. Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as 
referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO. 

A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua validade na internet no 
endereço: www.campomourao.pr.gov.br (Serviços-Online). 

Observação: Esta certidão é valída somente para o contribuinte acima 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. ~itido em: 25/09/2013 às 08:17:06 
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CAIXA 
CAIXA ECONÔ~.:rEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0923056810001-73 

Razão Social: I SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ME 
Endereço: RUA PREF DEVETE DE P XAVIER 1348 FUNDO_J4 CENTRO I 

CAMPO MOURAO I PR I 87302-190 / 

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 identif icada 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 e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 25/09/2013 a 24/10/2013 / 

Certificação Número: 2013092508285238453653 

Informação obtida em 25/09/ 2013, às 08 :28:52. 

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

https:/ /www .sifge.caixa.gov. br/Empresa/Crf/Crf/F geCFSimprimirPapel... 25/09/20 13 



Certidao Negativa de Debito --
,w;A~ S. MINISTÉRIO DA FAZENDA 

• Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 001202013-14023568 / 
Nome: I. SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO-
EPP 
CNPJ: 09.230.568/0001-73 

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 não constam pendências em seu nome 
relativas a contribuições administradas pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida 
Ativa da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para 
todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às 
contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, 
por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não 
abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e 
as demais inscrições em DAU, administradas pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de 
Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 
47 da Lei n° 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para: 

- averbação de obra de construção civil no Registro de 
Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de 
cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou 
transformação de entidade ou de sociedade sociedade 
empresária simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme 
definido pelo art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 
2002 - Código Civil , extinção de entidade ou sociedade 
empresária ou simples. 

u9 
http://wwwO 1 O.dataprev .gov.br/CWS/BIN/cws _ mv2.asp?COMS _BIN/SI.. . 08/10/2013 



Certidao Negativa de Debito 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade 
para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade 
na Internet, no endereço< 
http://www. receita. fazenda.gov. br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta 
PGFN/RFB n° 01, de 20 de janeiro de 2010. 

Emitida em 11/09/2013. / 
Válida até 10/03/2014. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este 
documento. 

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SI... 08/10/2013 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: I. SILVA- EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - EPP (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 09 . 230.56810001- 73 
Certidão no: 3626982912013 ~ 
Expedição: 2510912013 , às 08:30:53 
Validade : 2310312014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica-se que I. SILVA- EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - EPP (MATRIZ E 
FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o no 09.230.568/0001-73, 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 no 147012011 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) dias 
anteriores 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 na 
Internet (h t t p : I I www . t s t . j u s . b r) 
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, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários , a honorários, a custas , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prév ia . 



MAQ-S L 
I.SILVA- EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 

RUA DEVETE DE PAULA XAVIER, 1348-CENTRO CEP: 87302-190 CAMPO MOURÃO-PR 
CNPJ: 09.230.568/0001-73 INSC: 904.2437 4-49 344-3016-2480 

ANEXO li 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 040/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 018/2013 

/ 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade- PREGÃO, na Forma Presencial n° 018/2013, 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. 

Campo Mourão-PR, 18 de outubro de 2013. 

I . Silva - Equipamentos ara Escritório 
CNPJ: 09.230.568/0001-73 

Ivo da Silva 
RG: 3.015.771-0 SSP-PR 

CPF: 414.132.969-04 

r 09230568/0 o 1-7 3
1 

1. Silva - Equipamentos p/ 
Escritório - ME 

RUA. FREF OEVEiE OE PAULA XAVIER. 1348 
CENTRO- CEP 87302· \90 

L CAMPO MOURÃO- PR .J 

1 



MAQ-S L 
!.SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITóRIO 

RUA DEVETE DE PAULA XAVIER, 1348- CENTRO CEP: 87302-190 CAMPO MOURÃO- PR 
CNPJ: 09.230.568/0001-73 INSC: 904.2437 4-49 H44- 3016- 2480 

ANEXOill 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 040/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial D 0 018/2013 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA / 
Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 

modalidade- PREGÃO, na Forma Presencial n° 018/2013 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. 

Campo Mourão-PR, 18 de outubro de 2013. 
1 

I . Silva - Equipamentos para\Escritório 
CNPJ: 09.230.568/ 00q l-73 

r09230568/ 

Ivo da Silva 
RG: 3.015.771-0 SSP-PR 

CPF: 414.132.969-0 4 

01-731 

I. Silva - Equipa to p/ 
Escritório- ME 

RUA PREF OEVETE DE PAUL.AXAVI R,134! 
CENTRO - CEP 87302-190 

L CAMPO MOURAO . PR ..J 

/ir 
1 
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I.SILVA- EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO ~~~ 

RUA DEVETE DE PAULA XAVIER, 1348- CENTRO CEP: 87302-190 CAMPO MOURÃO- PR 
CNPJ: 09.230.568/0001- 73 INSC: 904.2437 4- 49 H44- 3016- 2480 

ANEXO IV 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 040/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial no 018/2013 / 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° O 18/2013 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a em
presa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer tra
balho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em obser
vância a Lei Federal9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campo Mourão-PR, 18 de outubro de 2013 . 

. Silva - Equipamentos ara Escritório 
CNPJ: 09.230.568/0001-73 

Ivo da Silva 
RG: 3 .015.771-0 SSP-PR 

CPF: 414.132.969-04 

r 09230568/0001-7 3.., 
1. Silva - Equipamentos p/ 

Escritório- ME 

RUA PREF OEVETE DE PAU1..AXAVI~R. 13-48 

CENTRO- CEP 87S02-190 
CAMPO MOURÃO- PR _] 

L 

1 
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!.SILVA- EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO ~h'~;_~~ 
RUA DEVETE DE PAULA XAVIER, 1348-CENTRO CEP: 87302-190 CAMPO MOURÃO-PR 

CNPJ: 09.230.568/0001- 73 INSC: 904.24374- 49 H44- 3016-2480 

ANEXO V 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 040/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 018/2013 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade- PREGÃO, na Forma Presencial n° 018/2013 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a em
presa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especifica
ções concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campo Mourão-PR, 18 de outubro de 2013. 

I. Silva - Equipamento para Escritório 
CNPJ: 09.230.56 /0001-73 

Ivo da Silva 
RG: 3.015.771-0 SSP-PR 

CPF: 414.132.969-04 

-
r 09230568/0001-7 2 

~ 

I. Silva • Equipamentos p/ 
Escritório- ME 

RUA PREF OEVETE OE PAULA XAV1ER. 1 '34õ 
CENTRO. CEP 87302-190 

L 
CAMPO MOURÃO· PR .J 

1 



...':l·!~~~::·,·:;_:>i\~1 ~nlo, l~.c ... ;trio e Ccmlércio Exteric.; 
~'"·'''··l,t;.;-,..;n s;:·r,;m~~lvirnr.nto d<o P:~c!ução 

~ E&~~t'!i~;; !:? ,.., do Comércio 

RF.UIME DE BENS (n ca~do) 

M[g) F D Comunhão parcial 

ALEIXO DA SILVA 
NASCIDO EM ~a de r..asdmenlo) IOENTIOAOE númoro 

REQUERIMENTO DE EMP 

NACIONALIDADE 

BRASILEIRA 

CPF (número) 

25/07/1960 301 5771-0 414132969-04 
POR (fonna de emancip~., - $omenle no ~so de menor) 

(LOGRAOOURO- N•. ov, etc.) 

CENTRO 87302-190 

PR 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de 
empresário e requer à Junta Comercial do Paraná: 

DOA TO OOEVENTO 

ALTERAÇÃO DE DADOS 

I. SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO-ME 
LOGRAOOURO (ruo, lY, IIC.) 

· RUA PREF. DEVETE DE P. XAVIER 

4789-0/07 
.tvldaoes se"--ncJ~~s 

4761 -0/03 
'-4753-9/00 
4773-3/00 
4665-6/00 

DEFERIDO. 

CE.P 

87302-190 

COM. VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E 
APARELHOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE SUPRIMENTOS; 
COM. VARE~l$TA OE ARTIGOS DE PAPELARIA E PEDAGÓGICOS E BRINQUEDOS; 
COM. VAREJ iSTA DE ELETRODOMÉSTICO\S, MÓYEIS E ARTIGOS PARA RESID~NCIA; 
COM. VAREJISTA DE ARTIGOS. MÉDICOS, ;QR~Q.PÉDICOS E HOSPITALARES; 

COM. VAREJISTA DE INSTALAÇÃO E .A!t::JTOMAÇAO COMERCIAL; 
COM. VAREJISTA DE TECIDOS, VESTUÁRIO E ARMARINHOS(4755-5/01); 

REPARAÇÃO DE MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, INFORMATICA 
EELETRObOMÉST 

PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. 

A ~-~•••~~ ..... ~-----~ir-t·-& ,lane lveteAr as 
RG. 1.857.527- PR 



Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

,1 7 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 1 0983389-48 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 85.477.586/0001-32 / 

Nome: ECO-FARMAS- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

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 requerente, 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. 

Finalidade: Licitação 

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

Esta Certidão tem validade até 31/01/2014- ~cimento Gratuito 

tlirlll Estado do Paraná 
'lllW Secretaria de Estado da Fazenda 

PARANA Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N° 10983389-48 

Emitida Eletronicamente via Internet 
03/10/2013-09:27:59 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

https://www.arintemet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=85.47... 3/10/2013 



Certidão Internet 

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

CERTIDÃO CONJUNTA 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 

Page 1 of 1 

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 relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.1 72, de 25 de 
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); 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, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

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 com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 09:25:25 do dia 0~10/2013 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 01/04/2014. / 
Código de controle da certidão: DA66.C226.1E2F.A9CA 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta 

http://VvWW.receita.fazenda.go~.br/ Aplicacoes/ A TSPO/Certidao/CndConjuntalnter/EmiteC... 3/10/2013 



Prefeitura Municipal de Cascavel 
Secretaria Municipal de Finanças 
Rua Paraná, 5000 Cai}(a Postal 113 

CERTIDÃO NEGATIVA 53933 / 2013 

A presente CertidÃo é VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de enussão da 1n>.:sma 

Contribuinte: 
ECO-FARMAS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT / CPFICNPJ. 

85.477.586/0001-32 

Endereço: RUA SANTA CATARINA 850 
Cadastro: 854 77586 000132 ~a: Lote : LoteamentoÇENTRO LOTEAMENTO 

R.un.o de Atividade: 

Fi.n.ilidade: Licitação 

Certificamos para os devidos fins, atendendo sollc~ação, que o contribuinte acima identlfi
icado não possui déb~os 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. 

Cascavel 18 de Outubro de 2 0 13 

Código de Autenticidade: 3 2 8 6 3 4 7 4 6 3 2 8 6 3 4 

q; 
' · 



CAl A 
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 8547758610001-32 

Razão Social: ECO FARMAS COM MEDICAMENTOS LTDA / 
Nome Fantasia: PROLIFE 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 regu lar perante 
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

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

Validade: 03/10/2013 a 01/11/2013 / 

Certificação Número: 2013100309312320014272 

Informação obtida em 18/ 10/ 2013, às 15:13:39. 

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?V ARPessoa. .. 18110/2013 



Certidao Negativa de Debito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÀRIAS E 

ÀS DE TERCEIROS 

N° 000872013-14021586 
Nome: ECO - FARMAS- COMERCIO DE MEDICAME~OS LTDA- ME 
CNPJ: 85.477.586/0001-32 V 

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 não constam pendências em 
seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União 
(DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas 
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às 
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, 
não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais 
inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 
8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para: 

-averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de 
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 
sociedade sociedade empresária simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo 
art.931 da Lei no 10.406, de 1 O de Janeiro de 2002 - Código Civil, 
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi 
emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
<http ://www. receita. fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01 , de 20 
de janeiro de 201 O. 

Emitida em 18/09/2013. / 
Válida até 17/03/2014. / 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://wwwOlO.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW _Contexto=CN ... 3/10/2013 

p\ 



PROLIFE Cirúrgica 
e-m ai/ :vendasprolífe@hotmail. com 
Fone:45-3224-8308 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Nova Cantu- Paraná 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 

ANEXO 11 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 040/2013 

ECOFARMAS 
MEDICAM E 

REF.: Edital de PREGÃO PRESENCIAL n° 018/2013 - PMNC. 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE / 
Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO PRESENCIAL n° 018/2013, 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, 17 de outubro de 2013. / 

. 1 // <:;,{I\ . \ 0~ote\• /~1 I' I uY'- í ' ~uc.\\O~U\1.3-3 ssP:.fl · i '. .... ... ~~~os . 6539-. 
G' "''.. '\.. 

r; -~c . -- rm~~C~;.;;;;;;;~-dé-M~~~~os Ltda 
SS 4l~cim;d~-· Oi>rocurador: Euclides Luiz Tomazelli 

o-f~RMf..S ~ ã.-R~sponsavel: Procurador/Gerente 
EC EOlt~Ui :r~nto de Rg N° 3.145.703- 3 SSP/PR 

to\ tarina, ~({)o Cpf 060.116.839-91 
Rua santa cassso-t-04~ l 
centro -, _ pp.RAI'41> -
c,.scAVE~ . 

1\. ... 

Rua Santa Catarina, 850 _Fone/Fax (45) 3224~8308 _ Cep 85.801-040. Cascavel· Paraná - e-mail: vendasprolife@hotmail.com- prolifecirurgica@hotmail.com 
CNPJ 85.477.586/0001-32 -IE 42210416-02 



PAOliFE c· 
e-ma i/ :vendasprolife@hotmaíl. com 
Fone: 45-3 2 24-8308 

, . 
rgtca ECOFARMAS 

MEDICAME 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Nova Cantu- Paraná 

ANEXO IH 

Para 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 040/2013 / 
REF.: Edital de PREGÃO PRESENCIAL no 018/2013 - PMNC. 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO PRESENCIAL n° 018/2013 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, 17 de outubro de 2013. 

- tf ~?· () . \ n'\Ole\\ 
------- J L- . ( ·~{./ u~e~ ~U\l o ssF·PR 

~-------------------- - --- ---==-=====---------- t ;.· .. ·;\4s.7Q3-3 S39·~· 
Ra~ã_g_S~e1at: . c F armas Comércio de Mediearne'h~·Litff.à'1.'1.6· 
Nome do respofisávei/Procurador: Euclides Luiz Tomazelli 

Cargo do Responsavel: Procurador/Gerente 
N° do Documento de Rg N° 3.145.703-3 SSP/PR 

N° Do Cpf 060.116.839-91 

~ 

~ss 477 ss6/ oool .. 32 

4 
..... ·ARMAS- coMÉRCIO oE /í D 

~ .. ri ~\..o~~OlCAMENiOS liDA ~ 
IJ - Catarina, 850 

Rua Santo_ SSSOl.-04~ fl ll>n 
centro - <:> • .e.AAN~ ,..Jl \J.J 
c~~cAVf\. . . . 

. 
850 

_F /Fax (45} 3224-8308 _ Cep 85.801-040 • Cascavel· Paraná -e-mail: vendasprolife@hotmail.com -prohfeCJrurglca@hotmall.com 
Rua Santa Catanna, one CNPJ 85.477.586/0001-32 -I E 42210416-02 



PR.OliFE Cirúrgica 

..... 

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

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Nova Cantu- Paraná 

Para 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 

ANEXO IV 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 040/2013 
REF.: Edital de PREGÃO PRESENCIAL n° 018/2013 - PMNC. 

DECLARAÇÃO ~ 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO PRESENCIAL n° O 18/2013 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. 

Rua Santa Catarina, 850 
Centro - 85801-04~ 
CASCAVEL . PARANA J 7 

4r ~ .. . 
Rua Santa Catarina, 850 _Fone/Fax (45) 3224-8308. Cep 85.801·040. Cascavel· Paraná- e-mail: vendasprolife@hotmail.com- prohfemurglca@hotmail.com 

CNPJ 85.477.586/0001-32 -I E 42210416-02 



e ·rúrgica 
A Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Nova Cantu- Paraná 

Para 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 

ANEXO V 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 040/2013 

ECOFARMAS 
MEDICAME 

REF.: Edital de PREGÃO PRESENCIAL n° 018/2013- PMNC. 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO PRESENCIAL n° 018/2013 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, 17 de outubro de 2013. 

~ V~~ ·\~ote' ---~-=:-_t~Z /_ ~-- tut\i ~~'!,-!,;;;.:." 
r: 7 586 / Q(lifliãG ~~al:..e{&f as Comércio de Medicam n ·Lct@d

11 

85 4 7 v~~~vei/Procurador: Euclides Luiz Tomazelli 
RMAS _ COMÉRcÍO §ergo do Responsavel : Procurador/Gerente 

ECO-FA OS LrrJf do Documento de Rg N° 3.145.703- 3 SSP/PR 
MEDICAMENT N° Do Cpf 060.116.839-91 

i .• 
Rua Santa Catarina, 850 
Centro - 85801.-04~ 
CASCAVEL - PARANA .J 

cr 
. 

850 
_F e/Fax (45) 3224•8308 _ Cep 85.801-040 • cascavel· Paraná- e-mail: vendasprolife@hotmail.com- prolifecirurgica@hotmail .com 

Rua Santa Catanna, on CNPJ 85.477.586/0001-32 -IE 42210416-02 
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ECO-FrARMAS COMERCIO DE MEDlCAMENTOS~L:TDA. ~-:: E:.P :--. -·-· .·d: .. ~-

DECJ:MA SEGUNDA AlTERAÇÃO 1E CONSOLJ:PJ\ÇÃ.Q· D~. _- --; - - ----;;;· 
CONTRATO SOCJ:At Vcva on\'.\-

CNPJ (MF)- 85A77.586/0 00l-32 t 

KAMYLLA GENTILA TOfiJl~ZELU, brasileira, solteira, nascicla em 22/08/1992, empresária, CPF 
043.680.279-14, portadora da cédula ele Identidade Civil f'G 8.009.609-7 SSP/PR, residente e 
domiciliada na cidade de Cascavel - Parana, na Rua Afonso Pena, '1660 - Apartamento 70 1 -Centro -
CEP 85.8'12-·100; e AGENlR MAIUINS, brasileira, solteira, nascida em 25/09/'1944, empresária, CPF 
242.157.599-00, portadora ua cédula ele Identidade Civil I~G 1.359.320-5 SSP/PR., residente e 
domiciliada na cidade de Cascavel- Paraná, na Rua José 13onifácio, 512- Apartamento 33- Bairro São 
Cristovão- CEP 85.813--150. Componentes ela sociedade que gira na Rua Santa Catarina, 850- Centm 
-na cidade de Cascavel- Estado do Parana- CEP 85.80'1-0,10- sob o nome empresarial ele ECO
FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD/\- EPP, com contrato social arquivado na MM Junta 
Comercial do Paraná, sob n. 0 412,027'19231 em data de OG/03/1992, inscrita no CNPJ (MF) sob 11. o 

85.4 77.586/0001-32 1 esolvem modificar o p1 imitivo contrato e posteriores alterações pelo presente 
instrumento de alteração e consolidação contratual: 

1 CLAUSULA PRIMEIRA 
A atividade comercial da empresa que era Comércio de medicamentos, produtos qu1m1cos e 
farmacêuticos, saneantes, higiene e limpeza, odontológicos, oftalmológicos, auditivos , fisiote1·ápicos, 
ortopédicos, próteses, instrumentais cirürgicos, mate1·iais rnéuicos e correlatos, móveis e equipamentos, 
eletrodomésticos, didaticos e pe1iumaria, produtos para la1Jomtori<1is ele análises clínicas, equipamento e 
produto para radiologia, comércio de produtos eletrônicos para fi11s hospitalares, passará a ser Comércio 
ele medicamentos, produtos químicos e farmacêuticos, saneanl.es, higiene e limpeza, odontológicos, 
oftalmológ icos, auditivos, lisioterápicos, ortopédicos, próteses, i11:;li urnentais cirúrgicos, materiais médicos 
o correlatos, móveis e equipamentos, eletrmlomés\ico:;; , cliel~licos e perfumaria, produtos para 
laboratoriais de análises clinicas, equipamento e ['rocluto pma 1adiologia, comé1·cio de produtos 
eletrônicos para fins llospitale:1res, Comércio atacadista de suple 1 w~ntos , vitaminas e alimentos; Comé1·cio 
atacadista de leite em pó, leite resfriado, leil.e pasteurizmlo e aromaliz.ado; Comércio atacadista de 
equipamentos de fis ioterapia, ginásticas e co1 1Li icionarno11to físico, fitness; Comércio atacadista ele 
equipamentos ele informática, aparelhos eletrônicos e doméstico:;, móveis, mesas, cadeiras, utensílios e 
escritório; Comércio atac8dista de materiul descartável, copo:>, guardanapos, embalagens; Comércio 
atacmlista ele úgua mineral; Comércio atacadista ele equipamentus e proteção Individual (EPI); Comércio 
atacaclis\<.1 ele artigos de a1 marinhos; Comércio atacadista de tecidos e Comércio atacadista de utensílios 
cloméslicos. 

CLAUSULA SEGUNDA 
Em decorrência ela presente alte1·açao, o capi\81 social que c1a ele R$ QOO.OOO,OO (Oitocentos mil reais) é 
elevado ao valor ele R$ 1.100.000,00 (Um milhi.10 ~~ cem mil mais), senclo o aumento no valor de R$ 
300.000,00 (Trezentos mil re<Jis) integralizados no presente 8to all·avés ele lucros acumulados na 
sor;ieclacle, contabilizaclos em 31/12/20'12 ficando <:lssim clisllihuklo entre os sócios: - ., 

SOCIO QUOTAS R$ 
1\AMYLLA GENTILA TOMAZELLI ·1.089.000 'l.OU9.000,00 
AGENIH MARTINS 11.000 '11.000,00 

·---· 
TOTAL 1.'100.000 1:100.000,00 

CLAUSULA TEI-\CEIRJ\ 
A administração da sociedade caberú a 1\AMYU.I\ GEfHILJ\ TOI\>1/\ZELU, com os pode1·es tl·ibuições 
ele administrador, autorizEJdo o uso individual do nome ernpre~~í.\1 ia I, vedado, no entanto em ativiclarJes 
estmnhas <10 interesse social ou assumir o1Jrigé1ções sej;"J e111 favor de qualquer elo quotistas ou ele 
terceiros, bem como onerar ou alien8r bens i111óveis da sociedac.lc, sem autorização do utro sócio. 

Parágrafo Primeiro: 1-<~cu lta-se <lO administr8dor, atut~nclo sempre isola 
em nome da sociedade, procuradores para o período determinado, de-vend 
mandato especificar os atos c operações a serem pralicmlos. __,.--:::j) ~ -

tCO-FI\RI'YIAS COMÉRCIO DE MEOJ.CI\fV!J~f1-Q~J'bl\ - EP P 
' // / ~ , · r 

OfiCtl r.tENTO El./\OOR./\DO PORE I LITIECO TI COUT/\DlllO/\I)f. - 1\VHUO/\ AOIIE/>\1\Tl, f'Eflliiftl\ DE'OJ\ftROS,. f C10 - BEL/\ SUlCA -
. (•13) 335G· l000'.-·/ .--/' / 

·-/~ _.,.,.../ I 



ECO-FARMAS COMÉRCJ:O DE MEDICAMENTOS L TDA - EPP 
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE 

CONTRATO SOCIAl 
CNPJ (MF) - 85.477.58G/OOO:t.- 37- 2 

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados não sócios, obedecendo ao disposto do Artigo 
1061 da Lei no 10.406/2002, ou seja, a designação deles depender<~ da uf.1atlir1.'\id.a1:1~ doe sécios . 
enquanto o capital social não estiver integralizado, e dois terç_osj :~o~ rSlínirr'b; a~6·.~ ;~. :' 
integralização. - ~ ", ~ 7 , .. : 

cJAUSULA QUARTA 
O 0dministrador declara, sob as penas ela lei, ele que não está impedido ele exercer 8 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 temp01 ariamente, o acesso a cmgos públicos; ou por crime falimentar, 
de 1.prevaricação, peita ou suborno, con·cussão, peculato, ou conli a a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normc\s de defesél da concorrência, cor1tra (IS relações de consumo, fé pública, 
ou 

1

a propriedade. 

CLAUSULA QUINTA 
A Vista da modificação ora ajustnda e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n.0 

1 O.t\06/2002, os sócios RESOLVEM, por este insliumento, ptualiz.ar e consolidar o contrato social, 
tornando assim sem efeito, a partir desta data GS cláusulas e condições contidas no contrato primitivo 
que. adequado ás disposições da referida Lei n.0 10.406/2002 é1plicáveis a este tipo societário, passa a ter 
a seguinte redação: 

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

CNPJ (MF)- 85.477.586/0001-32 

1\AMYLLA GENTILA TOMAZELLI, brasileira, solteira, nascida e111 22/08/1992, empresana, CPF 
043.680.279-14, portadora da cédula de Identidade Civil RG 0.009.609-7 SSP/PR., residente e 
domiciliada na cidade de Cascavel- Paraná, na Rua /-\fonso Pena, 'IG60- Apartamento 701 - Centro
CEP 05.812-100; e AGENIR M/-\RTINS, brasileira, solteira, nascidé1 em 25/09/1944, empresária, CPF 
242.157.599-00, portadora ela cédula de Identidade Civil RG '1.359 .320-5 SSP/PR., residente e 
domiciliada na cidade de Cascavel- Paraná, na Run José Bonifé1cio, !:i 12- Apartamento 33- Bairro São 
Crislovão -CEP 85.U13-150. 

1a A sociedade gim sob o nome empres<~ri a l ECO-FARMI\S COMf:RCIO DE MEDICAMENTOS 
L TOA - EPP, com contrato social arquivado na Mlvl Junta Comercial tio Paraná, sob n. 0 412,02779231 
em data de 06/08/1992, inscrita no CNPJ (MF) sob n. o 55.477.586/0001-32 e tem sua sede e domicilio na 
Rua Santa Catarina, 850 - Centro- na cidade de Cascavel- Estado tio Pmaná - CEP 85.801-040. 

2a 1\ atividade comercial da empresa é ele Comércio ele llledicarnentos, produtos químicos e 
farmacêuticos, saneantes, higiene e limpeza, odontológicos, oftalmológicos, auditivos, fisioterápicos, 
ortopédicos, próteses, instrumentais cir(ll·gicos, rnatériais médicos e correlatos, móveis e equipamentos, 
eletrodomésticos, didáticos e perfumaria, produtos para laboratoriais de análises clínicas, equipamento e 
produto para radiologia, comércio de pmdutos ele trônicos para fins hospitalares, Comércio atacadista de 
suplementos, vitaminas e alimentos; Comércio atacadista de leite em pó, leite Jesfriaclo, leite pasteuriz 
e aromatizado; Comércio atacadista ele equipamentos ele fisioter·apia, ginásticas e condicionamento · ico, 
fitness; Comércio atacadista de equipamentos tle infonnálica, ap<1relhos eletrônicos e dom· slicos, 
móveis, mesas, cadeiras, utensilios e escritório; Comércio atac.aclistél de material descartáve, copos, 
guardanapos, embalagens; Comércio atacadista de água mir1eral; Comércio atacadista de equ· ntos 
e proteção individual (EPI); Comércio atacadista de artigos de mrnarinhos; Comércio._ atf di~a ele 
tecidos e Comércio atacadista de utensílios domésticos. . ~) ~ • '1-- · ) .1 

/<---/!/ -MRc ~E~ ~~ 
í::CO-FARI\1AS COfviÉRCJ.O DE MEDIC/\M.el9;ró;{;:D/\ - EPP ''·: "";:1f ·~ ~ i 
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ECO-FARMAS COMÉRCJ:O DE MEDJ:CAMENTOS L TOA- EIPP 
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLJ:DAÇÃO DE 

CONTRATO SOCJ.At 
CNPJ (MF)- 85A77.58G/0001- 31 

3" O capital social é de R$ 1.100.000,00 (Um milhão e c·~mmil reais) divididos em 800.000 quotas 
de valor nominal R$ 1,00 (hum real), integralizadas em moeda co1 re11le elo Pais.~p~o~ s~Cigs~- • ~ ~ ,, , ••. 

~ ~ ~ ~ ~ 

SOCIO !~-,__::--; ~l ~ QUOTA3 ~· R rrr 

I<AMYLLA GENTILA TOMAZELLI '1.089.000 1.089.000,00 
AGENIR MARTINS 11 .000 11.000,00 

TOTAL '1.100.000 1.100.000,00 

i 
41a 

A sociedade iniciou suas atividades em 06/08/'1992 e seu prazo de duração é indeterminado. 

51~ As quotas são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou t1·ansferidas a terceiros sem o 
consentimento do outro sócio, t1 quem fica assegurado, em igualelacle de condições e preço direito de 
P,referência para a sua aquisição se postas à venda, folnl<llizatldo, se realizada a cessão delas, a 
a.Jteração contratual pertinente. 

I 

6" A responsabilidade ele cada sócio é restrita ao valur ele suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capitéll social 

7" A administração da sociedade caberá a 1'\J.\MYLLA GENTILA TOMAlELLI, com os poderes e 
atribuições de administrador, autorizado o uso individual do nome empresarial, vedado, no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações sej8 em favor de qualquer dos quotistas 
ou de terceiros, bem como onerar ou alienar be11s imóveis da socielliJcle, sem autorização elo outro sócio. 

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

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados ni\o sócios, obedecendo ao disposto do 
Artigo 1 OG·1 da Lei n° ·J 0.406/2.002, ou seja, a designação dele:; dependera da unanimidade dos 
sócios, enquanto o capital social n5o estiver integralizado, e dois terços, no mínimo, após a 
integralização. 

aa Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas 
justificadas de sua administração, procedendo à elabo1 ação elo inventário, elo 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 desiynarão administradores quando for o caso. 

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

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

12a Falecendo ou interditado qualquer sócio, a socieJade co11linuará suas atividades orn os 
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou ineY.istinclo interesse destes ou do ) sócio(s) 
remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquiclado çom IJase na situação r:1 trimonial da 
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especit~hnente levantado. 

,. 
' ,. 

Parágrafo único · O mesmo procedimento ~crú mlotado em out.r-os c que! • O 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. -------/ · lft .f{ 

/ ><l K~ L·~\-{/ 
ECO- F ARMAS COMÉRCIO DE MED~~MEI\r~_;;t; tTZA - PP f;-/ 1i\ 
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13" O Administrador declara, sob as penas ela lei, de que não está impedido ele exercer a 
administração da sociedade, ror lei especial, ou em vi1tude de condena~ã~ ~rii!JIMI,~ Uú ~D~ ~ ~ 
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporarianí~nle.~ o ~ac"escô a ~-Brgc!s' 
públicos; ou por crime falimentcll·, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, pecurato ,~oG contra~a ~ 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normus ele defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 
I 

114" Fica eleito o foro de Cascavel- Estado do Paraná pma o er.ercicio e o cumprimento elos direitos 
e obrigações resultantes deste contrato. 

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

Londrina- Paraná, 05 de Agosto de 2.013. 

/f 
// I·· .- . 'I( 
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I<AMYLLA'DENTILA TOMAZELLI 

Testemunhas: 

Reginald~ ~--
RG 4 .G69 .35~8JFR 
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JUNTA COMERCIAL DO PI\RANA 

I AGENCIA REGIONAL DE LONDRINA 
~ CERTIFICO O REGISTRO EM: 12 I 0 8 I 21) l 3 

'·" g SOB NÚMERO: 20134664388 A!!_ '-" 
; ... 1 Protocolo: 13/466438-8, DE 09/0B/20·.13 7l7ófl~. ·. 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto ~
RFB a sua atual ização cadastral. 

í..A4 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
·f~f. 
~ CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO j COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃOJ DATADE ABERTURA 

J 
85.477.586/0001-32 

CADASTRAL 1010811992 
MATRIZ 

I NOME EMPRESARIAL 
ECO - F ARMAS- COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TOA- ME / J 

I TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
PROLIFE CIRURGICA j 

I CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano I 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECON0MICAS SECUNDÁRIAS 

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.45-1-03 - Comérc io atacadista de produtos odontológicos 
46.64-8-00 - """Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes 
e peças""" 
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 
46.31 -1-00 - Comércio atacadista de leite e laticinios 
46.69-9-99 -"""Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e 
peças''"" 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 
46.49-4-02 - Comérc io atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 
anteriormente 
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do t raba lho 
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 
46.41-9-01 -Comércio atacadista de tecidos 

I CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - SOCI EDADE EMPRESARIA LIMITADA 

I 
LOGRADOURO 

I 
I NÚMERO 

I 
I COMPLEMENTO 

R RUA SANTA CATARINA 850 

CEP 

I 
I BAIRRO/DISTRITO 

I 
I MUNICÍPIO 

I ~~R I 85.801-040 CENTRO CASCAVEL 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

I 
I DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 08/01 /2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I 
I SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** I 
l DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ........ I 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.183, de 19 de agosto de 2011 . 

Emitido no dia 07/10/2013 às 16:35:40 (data e hora de Brasília). 
I Voltar I 

http://www.receita~da.gov. br/PessoaJuridica/CNP J/cnpjreva/Cnpjreva _Comprovante .... 7110/2013 



PODER JUDICJ~RIO 
JUST I ÇA DO TPABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ECO - FARMAS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 85.477.586/0001-32 
Certidão no: 3665859 1 /2013 
Expedição: 03/10/2013, às 09:30:23 

/ 
Validade: 31/03/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ECO - FARMAS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 
(MATRIZ E FILIAIS ), inscrito(a) no CNPJ sob o no 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 no 12.440, de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa no 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 ) dias 
anteriores 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 na 
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, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução d e acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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Ccrlifico a pedido verbal de parte interessada que revendo' 
os livros deste Serviço Notarial, dentre eles o Livro n° 
00201-P, às folhas 198/199, verifiquei constar a 
l'rocuração do seguinte teor:
PROCURAÇÃO BASTANTE 
Fi\RMAS COMERCIO DE 
L TDJ\ EPP i\ FAVOR DE 
TOMAZELLL 

QUE FAZ: ECO -
MEDICAMENTOS 
EUCLIDES LUIZ 

S A I U A M quantos este Público Instrumento de 
Procuração bastante virem que, aos vinte e sete dias do mês de janei ro elo ano de dois mil e 

~
doze, .(27/01/2012), nesta Cidade c Comarca de Ca"cavel, Estado do Paraná, neste Serviço 

ota.nal, compareceu. como Outorgante:- ECO - FAR.l\IIAS COMERCIO DE 
IEDICAMENTOS LTDA El>P, pcssoajuríclicn ele direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 

ll
0 85.477.586/0001-32, com sede na rua Santa Catarina, 850, bairro Centro. nesta cidndc, neste 

ato representada por sua sócia administradora KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI. 
brasileira, filha de EUCLIDES LUIZ TOtviAZELLI e JOICE MARIA YAMASHITA 
TOMAZELLI, solteira como declarou, maior c cnpnz, empresária, portadora da Cédula de 
Identidade 11° 8.009.609-7-SSP-PR. expedida em 18/0 l/20 12, inscrita no CPF/MF sob 11° 

043.6~0.279-14, residente e clomiciliacla na rua Afonso Pena, 1.660, apartamento 701, bairro 
Centro, nesta ciclaclc, c por sua sócia AGENIH. MARTINS, brasileira, filha de JOAQUll\11 
MARTINS e GENTlL/\ DA STL V A. so lteira como declarou. maior e capaz, comerciante, 
portadora da Cédula ele Identidade 11° 1.359.320-5-S.SP-PR, expedida em 03/05/2004. inscrita 
no CPF/MF sob 11° 242.157.599-00, residente e domiciliadn na rua José Bonifácio, 532. 
upartamcnto 33, bairro São Cristóvão, nesta cidade, tudo de conformidade com a Décima 
Primeira Alteração e Consolidação de Contrato Social, e Certidão Simplificada expedida em 
23 de janeiro de 2012 pela Junta Comercial elo Estado do Paraná, com o último arquivamento 
registrado sob 11° 20118732757, que me foram apresentadas e ficam arquivadas nestas Notas às 
lfolbas 168/172 do Livro 95-ACS: rcconheciúa como a própria por mim 3" Notária, conforme 
los documentos que me foram apresentados, do que dou fé. E aí, pela Outorgante, me foi dito 
que nomeia e constitui seu bastante procumdor:- EUCLIDES LUIZ TOMAZELLI, 
brasileiro, filho de ALBINO TOMAZELU e ETEL VINA TOMAZELLI. divorciado, 
comerciante, portador da Cédula de ldcntidnclc n° 3.145.703-3-SSP-PR, inscrito no CPF/MF 
sob 11° 060.116.839-91, residente c domiciliado na ruo Afonso Pena, 1.660, apartamento 701. 
bnirro Centro. nesta cidade; n quem confere all)plos. gernis e ilimilados poderes para gerir c 
administrar a firma outorgante; podenclo para tanto, representá-la em Rcpartiçocs Públicas 
Federais, Estaduais, Municipais, Autárquicas; inclusive perante o foro em geral c Justiça do 
Trabalho, requerendo e contestando tudo que dependa de assinatura ou defesa da outorgante: 

l
concorclanclo com valores, vencimentos, c láusulas c condições; representá-la perante quaisquer 
estabelecimentos bancários, bem como Banco do Brasil S.A. ·e Caixa Econômica Federal -
iCEF; abrindo e movimentando contas correntes, requerendo talões de cheques; assinando 
~1c ucs, saques ou ordens de pagamentos, endossando duplicatas. assinando borclerôs; 
~ erindo salclos e extratos de contas; concordando ou discordando com valores e 

jmentos; autorizar débitos em conta corrente; representá-la perante a Delegacia da Receita 
Fetteral do Brasil, Secretaria dn Receita Federal Jo I3rnsil, Delegacia da Receita Estadual do 
Brasil, Secretaria da Receita Estadual do BrasiL Ministério Público do Trabalho, Justiça do 
Trabalho, Previdência Socinl, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Prefeituras 
Mu~1icipal, desta c de outrns cidades. em quaisquer de seus órgãos e secretarias, bem como em 

is ngentes arrecadadores, com o objetivo específico de receber notificação; assinar/dar 
em autos ele infração; encaminhar documentos, solicitar e prestar informações. 

a pesquisa ele situação fiscal; requerer c retirar Certidão Negativa Previdenciária e 
dão Conjunta da Receita federal e Procuradoria Geral ela Fazenda )racional; 

ucrcr/solicitar/assinar ajustes de GPS, Redarf, CND, DARF, relatórios ou extratos de 
itos, rcgul<.u·izar tOllo c qualquer tipo ele problema, relativos a DARF, Redarf, Perclecomp, 

f(~~~~-~~jl~~~CTf, acesso ao ISS-NET problemas referente. inclusive protocolizar processos de 
Continua na Página 2 

,. 



PROLIFE Cirúrgica 
e-ma1/ :vendasprollfe@hotmail. com 
Fone: 45-3 2 24-8308 

7 I 
A Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Nova Cantu- Paraná \.~::::;~~~~F-=~~ 

A Comissão de Licitação 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 040/2013 
REF.: Edital de PREGÃO PRESENCIAL n° 018/2013 - PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o Sr.Euclides Luiz Tomazelli_ 
portador (a) da Cédula de identidade sob n°.3.145.703-3 e CPF/ MF n°. 060.116.839-91, a 
participar do procedimento licitatório sob o modalidade Pregão Presencial N° 018/2013, 
instaurado por este Departamento de Compras. 

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

~ : ... ..... .. ...... c 
~Ut~lf 

~C}tj4J'{Â 
~~ 

Cascavel, 17 de outubro de 2013 . 

___ :_~--~ 
Empresa: Eco Farmas Com. de Med. Ltda. 

Representante Legai :Kamylla Gentila Tomazell i 
Cargo: Sócia 

CPF: 043.680.279-14 - 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@hotmail.com 
CNPJ 85.477.586/0001-32 -IE 42210416-02 
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ECO-FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-LTD,\ ·-: E· 

DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDJ.\CÃ.Q· Dt:, 
CONTRATO SOCIAL 

CNPJ (MF)- 85.477.586/0001-32 1 

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 
domicil iada na cidade de Cascavel - Paraná, na Rua Afonso Pena, 1660 -Apartamento 701 - Centro
CEP 85.812-100; e AGENIR MARTINS, brasileira, solteira, nascida em 25/09/1944, empresária, CPF 
242.157.599-00, portadora da cédula de Identidade Civil R.G 1.359.320-5 SSP/PR., residente e 
domiciliada na cidade de Cascavel - Paraná, na Rua José Bonifácio, 512 - Apartamento 33 - Bairro São 
Cristovão- CEP 85.813-150. Componentes da sociedade que gira na Rua Santa Catarina, 850- Centro 
- na cidade de Cascavel- Estado do Paraná- CEP 85.801-040- sob o nome empresarial de ECO
FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP, com contrato social arquivado na MM Junta 
Comercial do Paraná, sob n. 0 412,0277923'1 em data de 06/03/1992, inscrita no CNPJ (MF) sob n. o 

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

CLAUSULA PRIMEIRA 
A atividade comercial da empresa que era Comércio de medicamentos, produtos qu~~n~cos e 
farmacêuticos, saneantes, higiene e limpeza, odontológicos, oftalmológicos, auditivos, fisioterápicos, 
ortopéd icos, próteses, instrumentais cirúrgicos, materiais médicos e correlatos, móveis e equipamentos, 
eletrodomésticos, didáticos e perfumaria, proclutos para laboratoriais de análises clínicas, equipamento e 
produto para radiologia, comércio de produtos eletrônicos para fins hospitalares, passará a ser Comércio 
de medicamentos, produtos químicos e farmacêuticos, saneantes, higiene e limpeza, odontológicos, 
oftalmológicos, auditivos, fisioterápicos, 01topédicos, próteses, instrumentais cirúrgicos, materiais médicos 
e correlatos, móveis e equipamentos, eletrodomésticos, didáticos e perfumaria, produtos para 
laboratoriais de análises clínicas, equipamento e rroduto para radiologia, comércio de produtos 
eletrônicos para fins hospitalares, Comércio atacadista de suplementos, vitaminas e alimentos; Comércio 
atacadista ele leite em pó, leite resfriado, leite pasteurizado e aromatizado; Comércio atacadista de 
equipamentos de fisioterapia, ginásticas e condicionamento físico, fitness; Comércio atacadista de 
equipamentos 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 Individual (EPI); Comércio 
atacadista de a1tigos de armarinhos; Comércio atacadista de tecidos e Comércio atacadista de utensílios 
domésticos. 

CLAUSULA SEGUNDA 
Em decorrência da presente alteração, o capital social que era ele R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) é 
elevado ao valor de R$ 1.100.000,00 (Um milhão e cem mil reais), sendo o aumento no valor de R$ 
300.000,00 (Trezentos mil reais) integralizados no presente oto através de lucros acumulados na 
sociedade, contabilizados em 31/12/2012 ficando assim clistribuido entre os sócios· 

' 
SOCIO QUOTAS R$ 

I<AMYLLA GENTILA TOMAZELLI '1.089.000 1.089.000,00 
AGENIR MARTINS 11.000 11.000,00 

TOTAL 1.100.000 1.100.000,00 

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

Parágrafo Primeiro: Faculta-se ao administrador, atuando sempre isoJadamente, co 
em nome da sociedade, procuradores para o período determinado, devendo o rns 
mandato especificar os atos e operações a serem praticados. ~ 

ECO-FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAty~oS"'rif>A- EPP 

OOCU.1EN'r0 EI.ABOnAOO POR ELLITIECON CONTAOILIOI\OE - AVENIDA ADHEMAR ~F.-Ift~ ~OS,~ÓO - BELASU Ç{' - LONORI 
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-~~ ,__...... ~"" to ap 
65 

~o/ 
~ 



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

CONTRATO SOCIAl 
CNPJ (MF) - 85.477.586/0001-32 

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 u~aCiiri:lid,atl~ Q03 s.;éc,io~,· 
enquanto o capital social não estiver integralizado, e dois terços~ ~o : P.:línirPb~ a9ó.> :a. ; · · 
integralização. ~ ' ' .. ' ' " 7, , : : : . . 

CLAUSULA QUARTA 
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está 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 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. 

CLAUSULA QUINTA 
A vista da modificação ora ajustada e em consonância 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 L TOA - 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 85.812-100; e AGENIR MARTINS, brasileira, solteira, nascida em 25/09/1 944, empresária, 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 
Cristovão- CEP 85.813-150. 

P A sociedade gira sob o nome empresarial ECO-FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA- 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. o 85.477.586/0001-32 e tem sua sede e domicílio na 
Rua Santa Catarina, 850- Centro- na cidade de Cascavel- Estado do Paraná- CEP 85.801-040. 

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, móveis e equipamentos, 
eletrodomésticos, didáticos e perfumaria, produtos para laboratoriais de análises clínicas, equipamento e 
produto para radiologia, comércio de produtos eletrônicos para fins hospitalares, Comércio 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 físi , 
fitness; Comércio atacadista de equipamentos de informática, aparelhos eletrônic.Q_s e doméstic s, 
móveis, mesas, cadeiras, utensílios e escritório; Comércio atacadista de material descartável, ..cop s, 
guardanapos, embalagens; Comércio atacadista de água mineral; Comércio atacadista-de equiparne s 
e proteção individual (EPI); Comércio atacadista de artigos de armarinhos; Comércio atacadista e 
tecidos e Comércio atacadista de utensílios domésticos. ;J 

ECO-FARMAS COMÉRCIO DE MED~CA ~DA- E:P ~ 
DOCUMENTO ELABORADO POR ELLITTECON CONTABILIDADE- AVENIDA ADHEMII~ER~~RROS, B00 - BeLA IÇA-- lONDRINA -L'.._~A • , 

(43) 3356·200 / e: . ./ ' I:J.RA~ 
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ECO-FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EP 
DÉCIMA SEGUNDA AlTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE 

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

3a O capital social é de R$ 1.100.000,00 (Um milhão e cem mil reais) divididos em 800.000 quotas 
de valor nominal R$ 1,00 (hum real), integralizadas em moeda corrente do País,~pf{los sgci~s; • • ,, 

I O A '"' ,. '1.,. .., '\ ., - ,.- .... 
I •, ' ' R'$ ~ ,.. SOCIO QUOTAS ~ 

.., .,. ., 

KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI 1.089.000 1.089.000,00 
AGENIR MARTINS 11.000 11.000,00 

TOTAL 1.100.000 1 '1 00.000,00 

4a A sociedade iniciou suas atividades em 06/08/1992 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, formal izando, se realizada a cessão delas, a 
alteração contratual pertinente. 

6a A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 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, 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 elo outro sócio. 

Parágrafo Primeiro: Faculta-se ao administrador, atuando sempre isoladamente, 
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 unanimidade dos 
sócios, enquanto o capital social não estiver integralizado, e dois terços, no mínimo, após a 
integralização. 

aa Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas 
justificadas de sua administração, procedendo á elaboração elo 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 administradores quando for o caso. 

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

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

123 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 
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 



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

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

13
3 

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenaz:ãe iril!llrBI,:M ~o~ 'fP • 
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporarianí~nie.: o .;ac~es;ô a ~~rgr.ts. .. 
públicos; OU por crime falimentar, de prevaricação, peita OU suborno, concussão, •pecurato,•oG contra; : 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas ele defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

1,4
3 

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 três vias na 
presença de duas testemunhas. 

Londrina- Paraná, 05 de Agosto de 2.013. 

' 

f.ÍO'-'>:f!lo ,Jr. 1ir ":rl Í' 
KAMYLLKGENTILA TOMAZELLI 

Testemunhas: 

Reginald~~
RG 4.669.35~:~~/PR 
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AGENCIA REGIONAL DE LONDRINA -· ; 1 ' ' ' · 
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• g SOB NÚMERO: 20134664388 ~ .\ 
Protocolo: 13/466438-8, DE 0910812013'ó?'lfo. •• '-, 

Empresa :41 2 0277923 1 -----/-,-~-------------

~~~!~~~ ~~~~Rg~ DE SEBASTIÃO MOTTA 

SECRETARIO GERAL 

ECO-F ARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L TOA 
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páqina: 001/ 001 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na datn da sua expedição. 

Nom<:! Empresarial 
ECO· F ARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

Número de Identificação do Registro de CNPJ 
Empresas - NIRE (Sede) 

Data de Arquivamento do Data de Inicio 
Ato Constitutivo de Atividade 

41 ?. 0.:77923-1 85.477.586/0001 -32 06/08/1992 01/08/1992 

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
RUA SANTA CATARINA, 850, CENTRO, CASCAVEL, PR, 85.801-040 

Obje to Social 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS, SANEANTES, HIGIENE E LIMPEZA, 
ODONTOLOGICOS, OFTALMOLOGICOS, AUDITIVOS, FISIOTERAPICOS, ORTOPEDICOS, PROTESES, INSTRUMENTAIS 
CIRURGICOS, MATERIAIS MEDICO E CORRELATOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS, DIDATICOS E 
PERFUMARIA, PRODUTOS PARA LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, EQUIPAMENTO E PRODUTOS PARA 
RADIOLOGIA, COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS PARA FINS HOSPITALARES, COMERCIO ATACADISTA DE 
SUPLEMENTOS, VITAMINAS E ALIMENTOS, COMERCIO ATACADISTA DE LEITE EM PÓ, LEITE PASTEURIZADO E 
AROMATIZADO, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, GINASTICAS E CONDICIONAMENTO 
FISICO, FITNESS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, APARELHOS ELETRONICOS E 
DOMESTICOS, MOVEIS, MESAS, CADEIRAS, UTENSILIOS E ESCRITORIO, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL 
DESCARTAVEL, COPOS, GUADANAPOS, EMBALAGENS, COMERCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL, COMERCIO 
ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE 
ARMARINHOS, COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS E COMERCIO ATACADISTA DE UTENSILIOS DOMESTICOS. 

Capital: R$ 1.100.000,00 Microempresa ou Prazo de Duração 
(UM MILHAO E CEM MIL REAIS) Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n• 123/2006) 

lndeterm i o a do 
Capital Integralizado: R$ 1.100.000,00 Empresa de pequeno porte 
(UM MILHAO E CEM MIL REAIS) 

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato 
Nome/CPF ou CNPJ ParticiQa~ão no cªQilallRR ESI,léCie dt! Sócio 

AGENIR MARTINS 11.000,00 SOCIO 
<42.157 .599-00 

I~AMYLLA GENTILA TOMAZELLI 1.089.000,00 SOCIO 
043.680.279-14 

Último Arquivamento 

Data: 12/08/2013 Número: 20134664388 

Ato: ALTERAÇÃO 

Evento (s): AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 

13/574460-1 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

/ ' 

CASCAVEL- PR, 03 de outubro úe 2013 

7 

JhóPF.-. 
SEBASTIÃO MOTTA 

SECRETARIO GERAL 

Término do 
Administrador Mandato 

xxxxxxxxxx 

Administrador xx.xxxxxxxx 

Situação 

REGISTRO ATIVO 

Status 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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j Livro: 2011-P 
I 

Foi h~: 19 /t99 .., ~. • ~~ r-
I 

Prot: 00 0j..94/2012 .f .... -·· 
005 695 J • Q,ct:-

1 Resp.: 0027 • · c va Cz-\\~~' , 
I P.: 001 \ 

- - -- '-...._) 
Certifico a pedido verbal de parte interessada que revendo '· 
os livros deste Serviço Notarial, dentre eles o Livro no 
00201-P, às Folhas 198/199, verifiquei constar a 
Procuração do se~uinte teor:-
l'ROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: ECO -
PAJZMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA EPP A FAVOR DE EUCLIDES LUIZ 
TOMAZELLl. 

S A I B i\ M quantos este Público Instrumento ele 
Procuração bastante virem que, aos vinte e sete dias elo mês de janeiro do ano de dois mil e 
doze, (27 /01/20 12), nesta Cidade c Comarca de Cascavel, Estado do Paraná. neste Serviço 

otarial, compareceu, como Outorgante:- U:CO FARMAS COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS L Tl)A EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 
n° 85.477.586/000I-32, com sede na rua Santa CDt<~rina, 850, b<~ino Centro, nesta cidade. neste 
ato representada por sua sócia administraJora KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI, 
brasileira. filha de EUCLIDES LUIZ TOMAZELLI e JOICE MARIA Y AMASHITA 
'OMAZELLI, solteira como declarou, maior c capaz, empresária, portadora da Cédula de 

Identidade 11° 8.009.609-7-SSP-PR, expedida em 18/01/2012, inscrita no CPF/MF sob n° 
043.680.279-14, rcsiJcnte c domiciliada na rua AConso Pena, 1.660, apartamento 701, bairro 
Centro, nesta cidade, c por sua sócia AGENIH. MARTINS, brasileira, filha de JOAQUIM 
MARTINS c GENTILA DA SlLV A, solteira como declarou, maior e capaz, comerciante, 
portadora da Cédula de lclenticlaclc n° 1.359.320-5-SSP-PR, expedida em 03/05/2004. inscrita 

CPf/MF sob n° 242.157.599-00, residente e domiciliada na rua José Bonifácio, 532. 
amcnlo 33, bairro São Cristóvão, nesta cidade, tudo de confonnidaJe com a Décima 

meira Alteração e Consolidação de Contrato Social, e Certidão Simplitic<~cla expedida em 
de janeiro de 2012 pela Junta Comercial do l:.stndo do Paraná, com o último arqui vamcnto 
istrado sob n° 20 lI 8732757, que me foram apresentadas clicam arquivadas nestas Notas às 

1681172 do Livro 95-ACS; reconhecida como a própria por mim 3" Notária, conforme 
s documentos que me foram apresentados, do que dou fé. E aí, pela Outorgante, me foi dito 

c nomeia e constitui seu bastante procurador: - EUCLIDES LUIZ TOMAZELLI, 
ileiro, filho de ALBINO TOMAZELI.I c ETELVINA TOMAZELLl, divorciado. 

rciante, portador da Cédula de Identidade 11° 3.145. 703-3-SSI>-PR, inscrito no CP f /MF 
n° 060.116.839-91 , residente c domiciliado na rua Afonso Pena. 1.660, apartamento 701. 

rro Centro, nesta cidade; a quem confere amplos. gerais c ilimitados poderes para gerir c 
'nistr<tr a firma outorgante; podendo pDm tanto. representá-la em Rcpmtiçõcs Públicas 

·s, Estaduais, Municipais, Autárquicas; inclusive perante o foro em geral e Justiça do 
requerendo c contestando tuuo que dependa ele assinatura ou defesa ela outorg<:~ntc; 

o com valores, vencimentos, cláusulas c condições; representá-la perante quaisquer 
stabelecimentos bancários, bem como Banco do Brasil S.A. c Caixa Econômica Federal -

abrindo c movimentando contas correntes, requcrenJo talões de cheques; assinando 
, saques ou ordens de pagamentos, endossando duplicatas, assinando borclerôs; 

'ndo saldos e extratos de contas; concordanJo ou discordando com valores c 
ntos; autorizar débitos em conta concnte; representá-la perante a Delegacia da Receita 
do Brasil, Secretaria da Receita Federal do Brasil, Delegacia da Receita Estadual do ~r 

Secretaria c.la Receita Estadual elo Brasil. tvlinistério Público do Trabalho, Justiça do 
ho, Previdência Social, Instituto Nacional elo Seguro Social - INSS, Prefeituras 
·pal, desta c de outras cidades, em quaisquer de seus órgãos e secretarias, bem como em 

""""'.""" agentes arrecadadores, com o objetivo específico ele receber notilicação; assinar/dar 
iênciu em autos de inüação; encaminhar documentos. solicitar e prestar informações. 

a pesquisa de situação Jiscal; requerer c retirar Certidão N iva Previdenciária e 
Conjunta da Receita federal c Procuradoria G a NacionaL 

fiCiJW'i;;iiiir.!;ii:JD~~~t çrcrlsolicitar/assinar ajustes de GPS, Rcdarf, CND, . relatórios u extrato:, de 
~IQ1~fA~~~ ~~<Ifl''._."" 1,, regularizar todo e qualquer tipo de problema, rc a DARF, Reclarf, Pcrdccomp. 
~ acesso ao lSS-NET roblemas referente, iuc e protocol izar processos ele 

TA 
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Simples Nacional Page 1 of 1--...__,_ 

Consulta Optantes (i ~ . ~--~-: ---------------------------------------------------------'~~-~~--·~~·'' ~~ 
rv.~ Lr<t tan\,'). 

~ Identificação do Contribuinte 

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

~ Situação Atual 

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007 

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI 

(iJ Períodos Anteriores 

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem 

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem 

~ Agendamentos (Simples Nacional) 

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem 

• Eventos Futuros (Simples Nacional) 

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem 

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SI MEL 

ifb(bi 

-
/ 

http://www8.receita.fazenda.gov .br/SimplesNacional/ Aplicacoes/ ATBHE/Consult~l 0/2013 
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MUNICIPIO DE: 

CASCAVEL 
SECRETARIA DE SI\ÚDE 

Licença Sanitái~ia 
Número 114/2013 1 a via 

Nome fantasia: DISTRIBUIDORA PROLU'E CIRURGICA 

Razão Social: ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

CNPJ: 85.477.586/0001-32 

Endereço: RUA SANTA CATARINA, 850- CENTRO 

Responsável Legal: AGENIR MARTINS 

Responsáveis Técnicos: 

Nome 

DENISE SIEllEN 

Conselho Regional 

CRF/PR: 14414 

Horário 

08:00 às 12:00 13:30 às 18:00 

Ramo da Atividade.: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, SANEANTES DOMISSANITARIOS 

EPRODUTOSPARASAUDE 

Área construída: 291,16 m2 

Atividades autorizadas: 

CNAE: 46.44-3-01 Exercício: 2013/2014 

- Comercio atacadista de Medicamentos - Sancantes Domissanitál"ios e produtos para 

Saúde. 

Observações: 

Validade: 28/02/2014 

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

~ ('/1 ._, ,, :6 :-fb,...:r -:-Ll2~ p,. 

Márcta Helena labalipa 
FISCAL- RG 4. 194.512-5 

VIGILÂNCI.I\ SANITÁRIA 

Concede a presente Licença Sanitária, sendo que seu (s) responsável (s) assume (m) mprir a leg1 çüo vigente 
e observar as Boas Práticas referentes às atividades e ou serviços prestados, res ndendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento de tais exigências. licando, inclusive, sujeito (s) ao canc amento deste documento. 

,, ~) 
Av. BI~sil, 7482 Tf : 3321·2148 Fax: 3321-2189 · CEP: 85.810-000 Cascavel- Paraná 



A Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Nova Cantu- Paraná 

A Comissão de Licitação 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 

ANEXO I 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 040/2013 
REF.: Edital de PREGÃO PRESENCIAL n° 018/2013- PMNC. 

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 Eco Farmas Comércio de Medicamentos Ltda cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL No 01812013, cujo objeto 
é o é a escolha das propostas mais vantajosas para a Administração Municipal, para aqu isição, com 
recursos próprios do Fundo Municipal de Saúde 

Cascavel , 17 de outubro de 2013. 

l 

'Bs 4 n 586 1 oofrl_,_J i -'--------------------- ll/-fff/__3 \..li't \o~~;~~ 
ECO-FARMAS _COM . Razão So.cial: Eco Farma ~erció de Med icam~IJ.~~\~-:,·~.•c)>9.<? 

MEDIC ER~o responsáver/Pr 6tl'rador: Euclides Luiz -rq{ll~$1ij60·\.'\: 
'AMENTOS L TDA Cargo do R e~ nsavel: Procurador/Gerente c? 

Rua Santa Catarina 
85 

N° do Documento de Rg N° 3.145. 703- 3 SSP/PR 
C ~:~~~0v,..~ 8580J.~o4g _. N° Do Cpf 060.1 16.839-91 

~ - - P""'!R.-.t. ;. 

f 
Rua Santa Catarina, 850 - Fone/Fax (45) 3224-8308- Cep 85.801·040 • Cascavel· Paraná -e-mail: vendasprolife@hotmail.com - prolifecirurgica@hotmail com 

CNPJ 85.477.586/0001-32 -IE 42210416-02 . 



PI\OLIFE Cirúrgica 
e-m ai/ :vendasprolife@hotmai I. com 
Fone:45-3224-8308 

A Prefeitu ra Municipal de Nova Cantu 
Nova Cantu- Paraná 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

Para 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 040/2013 
REF.: Edital de PREGÃO PRESENCIAL no 018/2013 - PMNC. 

Objeto: Aquisição de Equipamentos, Materiais, Mobiliários e Materiais de Consumo -
Convenio - VIGIASUS. 

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

Cascavel, 17 de outubro de 2013. 

-----~- -:___________ ___ ; ?fd_~-F~- \.Uit \o~~~;~-
Razão Social: Ec s omércio de Medicamen~~l~á-7Q31:.s39·~· 
Nom>--do-responsávei/Procurador: Euclides Luiz Tomazelfl.,0 1 

·- c argo do Responsavel: Procurador/Gerente 
N° do Documento de Rg N° 3.145. 703- 3 SS8 

N° Do Cpf 060.116.839-91 

. 
850 

_F /Fax (
45

) 3224•8308 _ Cep 85.801.040. cascavel· Paraná . e-mail: vendasprolife@hotmail.com -prolifecirurglca@hotmail.com 
Rua Santa Catanna, one CNPJ 85.477.586/0001-32 - IE 42210416-02 



PREFEITURA MUNJCIPAL 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 no 
040/2013 
PREGÃO, na fonna Presencial n° O 18/2013 - PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Equipamentos, Materiais, Mobiliários 
e Materiais de Consumo para o Programa VIGIASUS, conforme 
especi ficações em edital. 
ABERTURA: À partir das 10:00 (dez) Horas do DIA 21 de Outubro 
de 2.013, 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 11 :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, 07 de Outubro de 2.013. 
## AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 
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PREFF.ITliRA ~ IUNICIPAI. DE l'iOV,\ C\~TI I 

ESTAOO DO PAR;\NÀ 
CNI'J n' 77.8-líJ%000HlJ 
Ru~ Oahi~ 85 • CEP 87 J.l().OOO 
IIATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LIC'ITATORIO ,,. 
0)1/201) 
PIU.GÀO. no fomu P=nciol n'UI7120U- P\iNC 
UlEX OBJETO: Aqu~i~ d< Fósforo paro C~ào lk solo . 
<'\lllfonnc <">{k~iflcao;ill:> <nl <'liillll 
t\OERTURA: A panir~as 09 00 llllll<) llon~> tlll DIA 21 11.: Oulubru 
d' l.OIJ. na Slb lk rcuniiiéi uu Po1111 \ lonidp.ll. '"' ~OI'a Ctmhl. 
l'arana 
,, l'asla •-um imciro l•w du [uilal. ;vwws c inlom~:~õc, p<lClcnlo s.:r 
S(llicill!dos na PREfEITURA MUNIC'II'AL DE NOVo\ CAN"I1J -
PAR.\NÁ. junlo a ll11i>à(1 dciJ\Jiaçâo lklii<Jfü,., uas'I:OO ils 11:00 
lis c dJH 14·00 ih 11:00 H1. Td.:fundh1: t4~) Jll71J63- JIJJ. 
1231- pmncarMu'!li~rom.br 
## No111 Canlu. EstJdo do P:lrm!. OI de Outubro de 2.01J. 
•I AIRTON ANTONIO AG~OLI~ 
1J Pn:fdlo Mumcipal 

·•~·-·-·~ll'wtbolco......._...,.......,. .. o1 
,.,..... __ ·~---....-. ........... - ........ ...,.... ·-· ....... ··--
110 0<eCI'weOI~ OOOI'I--.-.oou~~I'II~
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PltEI'EI fiJRA MUNICIPAl. DE l\UV!I CAKT\1 
ESTADO IXJ PARANÁ 
CNPJ n' 7J.845 .J9~iOOOI .(lJ 

R"" Uahia, 85 ·rEI' 87 JJO.OOO 
liA TO AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITA TÓRIO n' 
040/201) 
PREGÃO. na fomu P~ncial n'OII/lOIJ-PMKC 
itTEX OUJF.TO: Aquis1çio d< ~iliMIIlls, MIICflois. Mobililrios 
c M~"'ai' d~ Coo~ulll() poru o l'ro-J'Ill:l VIGIASIIS. COIIfonnc 
"~'-'ifltao;õc:s\m<"llilal 
AllFRTliRt\' Á panir d.b 10:00 tc!et) Horns do DIA 21 do: Oulubro 
do: l.OIJ. n;1 snla u\ r.uniõcs do Paço MunicipJI. \'111 No11 Canlu. 
l'arami. 
A P!!lo com inlmo 1<"01 uo Edual. :m~'os c infom1açÕI.1 podemo ser 
<olicil:l!lo, nd PRFFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
PARANÁ. JUIIh13 Dh ISâo de l.l\11aç:lo. no horino daj 9:00 ls 11:00 
Ih c da< ll:OO us 17:00 lls. TckliJn<IF:l\: H41 JSlJIJ6J- JS21· 
1~81-pnll\CJIIIu~i;combr 
oi ~0\'aC.,Iu. [~:U.ldo ~'nu, 07 d<0ulub!odc2.01J. 
Hl i\JRTON A.~TO~IO AG~OUN 
I>Prtfcii0Munkip31 
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SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

Paraná Equipamentos S/A PESA torna pUblico que 
requereu ao IAP, a Licença Pr,via, para atividade de 
Aluguei, manutenção e reparaçio de mé\qufnas e 
equipamentos, sito a Rodovia PR 317 n• 7073, Pq. 
Industrial Mjrio 81Ãh6e:S de Fonseca na Cidade de Maringj 
Pr., não foi de1erminado estudo de impacto ambtental. 

Marfngi, os de Outubro de 2013. 
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• pRUEII\J!tA MUMC1PAL oe llAAUICA. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMJNISTRAÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N' 630/2013 

OBJETO: Aquisiç:lo de sup lemento de p3r3 paciente PAULO HEN
RIQUE PADILHA. Recurso: Atenç!lo de Media e Alta. Complexi
dade. Sccrctari:1 Municipal de Saúde. 
CONTRATANTE: Municlpio de Gu:lr'Jpuava. 
CONTRATADA: TRAJANO & ClA LTDA 
VALOR TOTAL: R RS 327,24 (trezentos e vinte e sete re:1is e vinte 
e qu:ltro cent:~.vos) 
PRAZO: imedi:uo. 
fUNDAMENTO LEGAL: Anigo 24, IV da Lei 8.666/93 e alte
rações. 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N' 63112013 

OBJETO: Aquisiçlo de suplemento de pam paciente MARCELA 
PEREIRA BOFFF. Recurso: Ateoçlo de Media e Alta Complexidade. 
Secrerouia Municip:.l de ~úde. 
CONTRATANTE: Munielpio de GuUlpuava. 
CONTRATADA: TRAJANO & CIA LmA 
VALOR TOTAL: RS S.814,00 {cinco mil e oitocentos reia.s) 
PRAZO: imedi:uo. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, IV da Lei 8.666/93 e alte
raçõc:$. 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N' 630/2013 

O Gerente de Licit.:u;:õcs e Contr:nos no uso das :aribuiçõcs 
que lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, con
forme os Deereros n.' s 3293/2013 de 05/0812013 e 331012013 de 
05/08/20 13, c com base no Art. 24, tv da Lei 8.666/93 c ahcroçõcs 
posteriores, bem como no parecer d~ Procuradoria do Município, 
RATIFICA 3 Dispensa de L1citaçao. 

Gui)IapiJava, 27 de setembro de 2013. 
' · LUCIANO CURY CRUZ 

\ ' ' 
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N' 631/2013 

I • : 

O Gerente de Licit3çcks c Contr.l.tos no uso das :ltribuiçõcs 
que lhes s:J.o.cooferid3J pelo Prefeito Municipal de Gulll'OpU!I.va, con
forme os Decretos n.'s 329312013 de 05/08/2013 e 3310/2013 de 
05/0812013, • eom.b..,e no An. 24, IV da Lei 8.666193 e alter.~ções 
posteriores., bem como no parecer da Procuradoria do Munitipio. 
RAmrc~ a Dispensa. de· Llciuç3o. • 

Guaropuav:t. 27 de ~cmbro de 2013. 
LUCIANO CURY CRUZ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRETAMA 

AVISO D~ LICITAÇÃO 
CONCORRENCIA N' 112013 

Procedimento Lieitatório n• 0203nOt3 
O· Municlpio de Irewna-PR, Est:ado do Paraná com fun

cbmento na Lei Feder.~! n• 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
altcrnçôes posteriores,e' demais nomus regulamentares :~.plicó.veis :i 
espécie, comunica1 que tC:IIí~li licilaçâo conrormc as seguintes es
pccifie:~.çôes: · OBJETO:, contr.li:J.Çllo de empresa cspeeial.i7..3da em 
prestaç.lo de serviços·dc: m:lo-de.obn especializad:J. na 3rca de s;~úde, 
p:.n a tendimento médico-hospitalar e ambul atorial, pelo periodo de 
12 (doze) meses, em a tendimento à SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE, parn fomc:cimento médicos· 03·(três) · Prognuna Saúde da 
Família • PSF com 40 hons semanal, medicina plantonista com 730 
plantões de 12 hon.s anual e atendimento dernais profissionais na área 
de ·saúde, conforme a.s condições gerais e especific.o.çõcs constat.o.ntes 
no Anexo I". DATA DE ABERTURA: 11 de Novembro de 2013 ds 
09:00 horas. CRlTERlp DE JULGAMENTO: Menor Preço Globnl 
Por Lote. VALOR MAXIMO GLOBAL (incluindo dois lotes): RS 
1.388.060,00 (Urn Milliilo, Traentos e Oitent:l e Oito Reais e Ses
senta Centa\'o.s). INFORMAÇOES: O Edillll e anexos encontram-se 
na sede da Prereitur.a Municipal de Iret::~.m::~.-PR, sito il Rua Osc"Jr 
Gaucr Khunn n• 174- Centro, em Ircuma • Pnroná, Fone: (44) 3S73-
1S36, de: sc:.gunda à. ,sc:xtot·fc:in.. no hor.irio de expediente. 

Jrecaf1ki-PR, 7 de outubro de 2013. 
.. ,, . .' • · " . ' AflFI EL BITAR SAAB• ' 

t • • Prcrcita 
. I 

.• ,PREI;EIJ'URA MUNIC!J'AL DE JABOTI 
'' ,• ' Ú~T01DE CONTRATO N' 13612013 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO 74/2013. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABO

TI , CNPJ 159696611000104. CONTRATADA: BADEN AUTOMO
TORES LmA. CNPI 02.777.356/0001-61. OBJETO: Aquisição de 
um Caminhão Basculante referente Contr3to Repasse 0385438-
19/2012/MDAICAIXA - SICONV n' 769689. 3 - VALOR: RS 
198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais). VIGÊNCIA: A partir 
de 27/0912013 aré 31/1212013. 

Diário Oficial da União - Seção 3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 8/2013-PMJ 

OBJETO: O Objeto do TOMADA DE PREÇOS é o eon
u-at~çlio de empresa n:J área de engcnluuia, para pavimentar com 
poltedros wn tot:ll de 36.000 m2, no trecho dn Estrad3 Ruro.I-Nhô
Gomcs. conforme Convênio n• 061!2013-SEIL c espeeific:~.çOes cons
tantes do Edical Tomada de Preços n• 00812013-PMJ. DATA~ 
3011012013 PROTOCOLO até as 09h2Smin ABERTURA as 
09h30min LOCAL: Prefeilur:> Munoeipal de Japir:1 (PR) A doeu
ment:~ç3o compleu do Edit:ll podeni ser retirodo junto :ao Depar· 
tament~ de Licitações c Contr:uos. na Sede da Prc(citura Municipal 
de Japcr.l, no endereço :actma mene1onado, no hor.ino das OShOOmin 
i.s llhJOmiD e <bs l3h00mtn ás 17h00min OU solicit3dO pelo ~mail: 
licita.Japir.a@hotmall.com, n•ediante opre:ooentnç:lo do reçibo de pa
g:.mento no valor de RS 30,00 (trint;~ rcôii.S), podendo ser ;~través dt: 
depósuo á Conta n' 23.641-1. Ag. 0602-5, Banco do Brasil (001). 
Quaisquer escl:m~cimentos adicionaiJ sobre a ('rescntc licitação po
der:lo $er obtidos junto ao Dep:uümento de L1citnçõt! e Contratos. 
no horirio de expediente, 3tr.wés do telefone: (43) 3555·1401 - Ra
mal 221, ou e-mai l licita.japir.a@hotm3il.com. E o presente Aviso 
publicado no Diário Eletrônico do Municlpio de: Japim, sftio www.ja
pira.pr.gov.br. Diário Orici:al do Municipio (IomOJI Correio Notícias). 
Oiãrio Oficiotl do Esudo-DIOE c: Diário Oficial d' Uni3o. 

Japira, 7 de outubro de 2013. 
ELISANGELA HEIDGGER BENTO WATFE 

Presidente dll ComissJo Permanente de Licita~o 

PREFEITURA MUNTCfPAL DE LARANJEIRAS 
DO SUL 

_ AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL N' 84/1013 - PMLS - SRP 

Objeto: Aquisição de veiculo novo tipo furg!ío, equipamentos para 
laborntório c: infomláticu par .. implantaçüo de Ccutro Vocacional Tcc
nológ.ico (Labor:~.tório de Ciênct:l B:Uica), atr.wes recursos do Go
\'emo Feder;~! • Convênio n• 01.0173.00/20 10 - Processo n' 
0 1200.00Sl001210-19, por intcnnédio do Ministério da CiQncia c 

~f;~oLi;l~ç~: ~~~~c:p;~e;: ~;;:L~it~. do Sul. 
~\>ertuÇ> fOS Envelopes: 18 de outubro de 2013, is 9h00min. 
hutoOuçao: Sirlene Pereira Ferrcin Syanz - Prefeita Municipal. 
Informações Sobr~ Edit11l: A integra deste Edital c seus B.Oexos cs
t4r4o disponivCis p~ consult:a no Oepm.unento de Licit:1ções do 
Município de L:uanjeiros do Sul, à p:utir de 08 de ouiUbro de 2013 no 
horirio normal de expediente. Demais infonnaçcks ou esclarecimen
tos relativos ao presente Edital ser5o objeto de consuha por escrito ao 
Pregoeiro no endereço indicado no preimbulo deste :aviso, e serão 
respondidas igualmente por escrito 3 ser et\c3minhOJdo a todos os 
intcress3dos que rcgistnrcm a obtençio do Edital. 

PREGÃO PRESENCIAL N' 86/2013 - PMLS - SRP 

Objeto: Aqutsiç3o de m1uennts conswno, tecidos, gCneros alimen
tíciOS, higiene, infonnáliea c oulrOs, atr.cvés recursos do Governo 
Federal - Piso fixo da Média ComplexiWdc - PFMC I Centro de 
Refcr~neia Espccialindo de Assist~neia Social ~ CREAS c o Mu
nicípio de L:u-:mjeira,s do Sul. 
Tipo Liciuç:Xo: Menor Preço .. Por Lote•. 
Abcrtun dos Envelopes: 21 de outubro de 2013, âsl4h00min. 
Autorização: Sirlc:ne Pereira Ferreir.l SvllttZ - Prefeita Municipal. 
lnfomtllÇÕes Sobre EditAl: A íntegnt deste Edital e seus anexos cs· 
tarão disponíveis para .consulta no Ocpaf'\:unento do Licitações do 
Municipío de Laranjeiras do Sul, â pii1ir de 08 de outubro de 2013 no 
horário normal de expediente. Demais infonnaçõcs ou esclarecimen
tos relativos a.,o presente Edital serio objeto de consulta por escrito ao 
Pregoeiro no endereço indicodo no preimbulo de!lte ;~viso, e ~e 1-Jo 
respondidas igua lmente por escrito a ser enc3minhado a todos os 
interessados que registrarem a obtençlo do Edital. 

PREGÀO PRESENCIAL N' 85/2013 - PMLS - SRP 

Objeto: Aquisiç~o de equipamentos (Central Telclõnica, Monitor Lcd 
e outros): m~ueriais de cscritótio. infonn~tic:s c outros, a(J'avi$ re
cursos do. Governo Fcdcrol - lndice de Gcstilo Ocsccntmliznda do 
Sistemn Unico de • lGD/SUt\.S e o Município de LaranJeiras do 
Sul. 
1ípo Licitação: Menor Preço ~Por Lote•. 
Abertur.~ dos Envelopes: 21 de outubro de 2013, is 9h00mm. 
Autonz.:aç~o: Sirlene Pereuu Ferre1r:a Sv:uu • Prefeib Municipal. 
Informações Sobre Editnl: A fnte&n deste Edibl e ·seus :mcxos es
tarão disponlveis p:ana consuha no Depa.r1:unc:nto de Licitações do 
Município de Laranjeiras do Sul, i partir de OS de outubro de 2013 no 
horirio normal de expediente. Demais infol'mliÇÕCS ou esclo.recimcn· 
tos rcl:ltivos ao presente E.diuc,l ser4o objeto de: consulta por escrito ao 
Pregoeiro no eoderc:ço indicado no preâmbulo deste tviso, e scrio 
respondidas igualmente pOr escrito 1 ser eoc:aminhado a lodos os 
interessados que registr.uem :a obtt'nç!o do Edito!. 

PREGÃO PRESt:NCIAL N' 8712013 - PMLS - SR P 

Objeto: Aquisição de 800.00 (oitocentas) tonelad:ts de Calcário, :ura
vés recursos do Governo EsUldual • Convênio n• 07Inon, por in
termédio da Secrctoria de Estado cb Agricultura e do Abastecimento 
- SEAB c o Município de Laranjeiras do Sul. 
Tipo Licitação: Menor Preço. 

N' I95, terça-feira, 8 de outubro de 20I3 

Aberturo dos Envelopes: 22 de outubro de 2013, às 9h00min. 
Autorização: Sirlenc Pereira Ferreira Svartz • Prefeita. Municipal. 
Infonnnções Sobre Edital: A íntcgrn deste Editnl e setU anexos es
tarão disponíveis para consulta nu Departamento de Licitações do 
Municlpio de Ltnunjciros do Sul, à partir de OS de outubro de 2013 no 
hor.írio norm:J.I de: expediente. Demais infonnaçGc~ ou eselarecimcn
tos rclalivos no presente Edital scrlo objeto de consulta por escrico oo 
Pregoeiro no endereço indicado no preSmbulo destt' ::~.viso, e seroo 
respondidas 1guahncnte por esento a ser cneo.minhado :a todos o.s 
interessados que registr.1rem a obtençllo do Edit:al. 

lar:lnJCU<lS do Sui-PR, 1 de outubro de 2013 
WILIAN CLAY WACHAK 

Pregoetro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 9712013 

Processo n•. 191nO 13 - 1ípo: Menor Preço Por Item. ObJeto: Aqua· 
sição de um Veiculo p3ra o Dcpar1amento de A.SSISté:ncia Social. 
(conforme descnto no edil3J e anexo): ~uc, e Hor.irio de. encer· 
r.uncnto até às 09:00 horu do dia 28110/2013: Data c Hor:íno de 
abenura is 09:00 boras do di> 28/10/2013; Local: Rua Bern>rdino 
Bogo, 175 centro, no Mun1cfpio de M:andaguaçu, Estado do P3r1D.â: 
Inform:Jções: O edit31 e seus anexos c:No a disposiç5o na Rua Ser· 
n:lrdino Bogo,I7S, Centro Fone (44) 3245·1122. M:mdagwçu, Estado 
do P:t.r3IIá. www.ru:~ndngu:acu pr.aov.br. 

Mnnd:l~'\taçu, 1 de outubro de 2013. 
ALZIR BOCCHI JUNIOR 

Pregoe1ro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQULNHo'· 

DESPACHO DO PREFEITO 
Em 4 de outubro de 2013 

·· •1··1 

PROCEDIMéNTO LICIT~TÓRIO N! 07112013 : '~, 
DISPENSA DE LICITAÇAO N' 01612013 , 

1 
· , . , 

QBJETO: Aquisiç3o de &êneros ~lime~ltfçjos, p:lr:a ~luitos dr! ed~
caçt1o básica púb1icll, mntricu lados na.s eseol:ls rnunicip3Í$, com vert3 
fNDEIPNAE de 2013. ' 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUl
NflOIPR. 
CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA 
COMUNIDADE DE ANTA GORDA. com sede i RU> Principal, sln', 
Pavilhão da Igreja. B:lirro Anto Gor41, municfpio df: Marquinbo, 
Estado do Par:~ni, inserira no CNPJ sob n.' 05.739.148/0001-66. 
VALOR TOTAL: RS 32.033,00 (trinta e dois mil e rrin1a e três 
re:tis). 
JUSTIFICATIVA: De acordo com o disposro no t I' do art. 14 da Leo 
n• 11.947n009 c mcaso XXX do atL 24 <b Le1 8666/1993 e al
terações postenore1i e dcrn:u s dispositivos aplicados a espécie. 
Publíque-se; · 

LUIZ CEZAR BAPTISTEL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA cANTU' 
I 

PREtJbs~~~i~~~!IA~gt2o13 
PROCESSO LICITATÓRJO n' 38/2013. 
OBJETO: Aquisiçao de Fósforo p3l1l Correção de solo, conforme 
e:;pec ificnções em editul. , 1 
ABERTURA: A p•nir dos 09:00 (nove) Horos do DIA 21 de Outubro 
de 2.01 3. n:1 sala de reunU5e$ do Po.ço Municip::~.l, em Nova Citntu, 
P:araná. 
A Pastn com inteiro teor do Edit;~.l, anexos ~ infonnnçôes: poderio ser 
solieiud~s na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANA. junto ta Oivisol.o de Liciuaçao, no honirio dns 9:00 ls 11:00 
lls e das 14:00 ils 17:00 lls. TeleCone/F:l.ll: (44) 35271363 - 3527-
1281 - pmneantu@ig.com.br 

Nov~ C:tntu-PR, 4 de outubro de 2.013. 

fRE<>ÃO PRESE:O:CIAL 1'1' t8/201J 

PROCESSO LJCITATÓRJO n' 04012013 
OBJETO: Aquisiçao de Equíp:amcntos, MDteriais., Mobiliários e M:a· 
!~:dais de Consumo p:ar... o Progr:a.ma VIGIASUS\ conrorme espe· 
cificações (m ~ditai. ,. 
ABERTURA: A panir du 10:00 (dez) Hor;u do DIÃ 21 de P.ytubro 
dd 2.013, na ula de reuniões do. Paçq Municipal, em. Nova. ~ru.. 

~~s~ com inteiro teor do Edit:~~l, anc~os e in(onn~çõcs ;ooerio ser 
solicitados na PREfEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ. junto :a Divis;lo de Licil:lçlo, no hÔririo da.s 9:00 is 11:00 
Hs e das 14:00 ôs 17:00 Hs. TeleConelfax: (44) 35271363, - 3527-
128 1 - pmne::mtu@ig.com.br 

No,•a ~UlfU·P.R .,. d~: outubro d~.: 2.0P· 

Este documento pode ser vefificado no endertço eletrônico http://vA\'w.in.gov.bdnutenticid:de.html, 
pelo eódigo·OOOJ20l 3100800252 · ' ' ' · 

Documenlo assinado digitalmente confonne MP n1 2.200..2 de 24/0812001, que institui a 
lnfracstrutura de Chuves Públicas Brasileira • ICP-Brasil. '. ' ' . ' ...... 
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2013, no setor de protocolos da Prefeitura. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 15:00 horas do dia 28 de outubro de 2013 
na sala de reuniões da Prcfcirura Municipal. ' 
O Edi_tal em inteiro teor c seus respectivos modelos. adendos c anexos, podcr3o ser 
cxammados no endereço supramcncionado. no horário comercial c será fornecido 
mediante o pagamento de RS 50,00. 
l'ylissal. 04 de outubro de 2013. 
Edcr Lovatto- Presidente da Comissão de Licitação 

R$ 120,00 • 94702/2013 

TOMADA DE PREÇOS N" 006/2013 
Encontra·sc :lbcrta na Secretaria Municipal dcAdministTação do MUNICÍPIO DE 
MISSAL-PR, Rua Nossa Senhora da Conceição. 555, Centro. Missal, Paraná, a 
TOMADA DE PREÇOS N• 006/2013. para execução sob regime de empreitada 
por preço glo.bal, t1po m(:nor preço, o preços fixos e sem reajuste da sc::guinle obra: 
Local do ObJeto: Rua Anhur Follmann. junto a Escola Municipal Novo Milénio 
- Missai - PR 
Objeto: Construç3o de quadra Escolar coberta com Vcstl5.rio c S:mit5.rios 
Unidade do Medida: 861,53 m' 
Fonte de Recursos: TERMO DE COMPROMISSO PAC 
204440/2013- (FNDE) 
Valor: RS 509.760.17 
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: Até as 12:00 horas do dio 29 de outubro d< 
20 13. no setor de protoco los da Pre(eituro. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: As I 5:00 horas do dia 29 de outubro de 20 l 3. 
na sala de reuniões da Prefeitura Municipal. 
O Editâl l!m inteiro teor c seus respectivos modelos , adendos e anexos, poderão ser 
exnminados no endereço supramencionado. no horário comercial e será fornecido 
m ediante o pag31llento de RS 70.00. 
l'ylissal, 04 de outubro de 20 l 3. 
Eder Lovarto- Prcsidl!nte da Comissão de Licit:aç5o 

R$ 144,00 • 94706/2013 

I Nossa Senhora das Graças 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. ESTADO 
DO 
PARANÁ, AVISO DE LELÃO N• 03/2013: Objeto: Alienaç~o de bens móveis 
inservíveis, e bem imóvel inservivel, de acordo com o Edit.al completo. Tipo de 
l icitação: Maior Lance. Abertura: 30/10/20 13, O ediual completo poderá ser 
retirado na Prefeitura Municipal sito a Praça Nilson B. Rlbas, t 31, centro~ c.n 
hor.irio dos 08:00 ás 11:00 horas c das 13:00 ãs 17:00 horas. c informações 
pelo telefone (44)- 3312-13 10. NSG aos 07 de Outubro de 2013.Joi!o Pincli 
Pcdroso- Prefeito Municip:1l; C laúdio O. de Olivcir:l- Leiloeiro: Adcvanir 
Zanclla - Presidente CPL. 

R$ 48,00 • 94709/2013 

I Nova Cantu 

PREFElT~ MUNICIPAL DE Nj)VA CANTU 
· ESTADO DO PARANA 

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

II#ATQ AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO n • 04012013 
PREGAO, n3 fonn3 Presencial n" O 18/20 13 - PMNC 
##TEX OBJETO: 'Aquisic;:lo'dc Equipam\!ntos, Matcri:lis, Mobili~rios c Materiais 
de Consumo PJ....r.l o 'Proct'ama VJGfASUS. conforme esyecificac;ões em edital. 
~E~~l~~cs J'~~~ço a~~~:i~?p~1~~?,,H~~~~ C::a~t~u~ ~ar~~á<:>utubro de 2.0 13, na 

~a t;,ai~Fc~~~~r~mf~~~P~t_~~E ~Q~~ Ci~~~t,a:õ;Á~~~~j~~~;~'~j~~~6 
de Lic itaçao. no horário d3s 9:00 ~s li :00 Hs e d:as 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/ 

::N~:) ~;;~~ 1~~ad~~!7P~~~á~ d'7,d~cO~~~ri;J~~2~cfí 3. 
11# AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito M unic ipal 

R$120,00 - 94475/2013 
PREFEITURA MUNlCfPAL DE NPYA CANTU 

ESTADO DO PARANA . . 
CNP.I n• 77.845.394/0001 -03 

. Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n• 039/2013 
Edital do TOMADA DE PREÇOS n• 00512013- PMNC. 
##TEX OBJETO: Controt:»;ç:lo de Emprcs:. par3 Construçilo de Academia da 

~~~RftiRÀ~u.i!'~i~~:s <g;;gg ~~c)0H~~~d;~f~~S~çeõÓsu~~:Cd~~1i.o 13, na 
sala de reuniões do Paço Municipal. em Nova Cnntu. Paraná. 

~a~3~F~[%n~r~mf.~IP;.t1~itNO~~ç}~~rua:ôPl~~~-~~~;~'~!~~~~ 
de Lic itaçilo. no horário das 9:00 às l i :00 Hs c das 14:00 às 17:0Ô Hs. Telefone/ 

~xN~:) 6:;?u~ ~~ad~~~7p;;!1i~ o"71d~cô~~íY::d~2~i[ 3. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Pr~fcito Municipal 

I Ortigueirà : 

R$ 120,00 -94477/2013 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA 
PREGÃO.PRESENCIAL n' 132/13 (menor preço por item) 

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha, material 
de cama, mesa, banho e colchões, para uso da Secretaria Municipal de Ação 
Social, confonne portaria n• 376/15/08/2013 e processo n• 59050.000902/2013-
26 - Ministério da Integração Nacional. 

Realização: dia 23/10/2013'às 09:30 horas. ·. 

~~~~~~N~~~-·~----· --~~~------
PREGAO ELETRONICO n•04/13 (menor preço por ítem) 

Objeto: Aquisição de OI (um) Veiculo 1.0, OKm, ano 2013/2013 tipo hatcb, 
conforme co~vênio n' 058/13 processo n• 11.520.367-3 SEDS/CEAS/FEAS. 

Realização: dia 23/10/2013 às 14:30 horas. \ 

~~~~~~N~--~--~~--~--~~---- f 
Nota: Os Editais encontram-se disponíveis à consulta, gratuitam~te, n:r se<~e.. .. 
prefeitura. http://portal.ortigueira.pr.gov.brllicitacao. Maiores infOQ'ná~ões péfo 
telefone (42) 3277-1388. Ortigueira-Pr, 08 de outubro de 2013. " 'él _ .-

DIORGENES LAURINDO 
Pregoeiro Municipal 

I Piraquara 

R$144,00 • 94935/2013 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS W . 00712013 

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de construção de um 
prédio no Parque das Águas, na Rua Yitório Scarant. stn•. Centro- Piraquara-PR, 
para instalação do TEATRO MUNlCIPAL, com área total construída de 315,00 m', 
em cumprimento ao CONVÊNIO/SICONV n' . 736149/2010. firmado entre Mu
nicípio de Piraquara e Ministério da Cultura. ABERTURA: 31 de outubro de 2013, 
às 09h00, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Piraqua,a, na Av. Getúlio 
Vargas. 1990 - I'. andar - Centro- Piraquara-PR: VALOR MÁXIMO GLOBAL: 
RS 545.3 12,26 (Quinhentos e quarenta e cinco mil, trezentos e doze reais e vinte ê 
sets centavos). CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global. EDITAU 
CD: Estará à disposição dos interessados na Divisão de Licitações e Contratos, 
ao preço de RS 5,00 (cinco) reais, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 
17h00. Piraquara. 18 de setembro de 2013. 

I Pitanga 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PUBLICAÇÃO DE EDI_:rAL N.• 591.2013 
MODALIDADE PREGAO ELETRONICO 

R$ 144,00 • 94657/2013 

OBJETO: A escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de calcário 
dolomitico. de acordo com o Convênio s/n, protocolado n° 06112013, por meio 
da Secretaria de Estado da Agricultura c do Abastecimento do Paraná- SEAB, 
confom1c características c especificações constantes do anexo I deste EDITAI;;· 
INICIO DE RECEBiMENTO DAS PROPOSTAS: 14 de outubro de 2013. 
FIM DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a1é :ís 09h30min do dio 22 
de outubro de 2013 ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h31m do dia 22 
de outubro de 201.3. LOCAL: www.bll.org.br. CRITÉRIO: Menor preço por 
item. VALOR MAXIMO: RS 79.996,60.(Sctcnta c Nove Mil, Novecentos~ 
Noventa c Seis Reais c Sessenta Centavos). RETIRADA DO EDITAL: de 
14/10/2013 à 22/10/2013. 
rNFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Diretamente na sede do 
Município de Pilanga, si tuada no Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171 -
Centro- Pitanga- PR .. ou pelo telefone (Oxx42) 3646-1122 ramal 228. fax 
(Oxx42) 3646-1172. cmail: pitongolieita@gmail.eom 
Pitanga. 08 de ou1ubro de 20 l 3. 
llson José: Biní 
Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PUBLICAÇÃO DE EDITAL N.• 60/2013 
MODALTDADE PREGÃO ELETRÔNICO 

R$144,00 • 94708/2013 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE .. INlCIO DE RECEBlMENTO 
DAS PROPOSTAS: 14 de outubro de 2013. FIM DE RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS: 23 de outubro de 2013 até ós 09h00mio ABERTURA 
DAS PROPOSTAS: das 09h31m do dia 23 de outubro de 2013. LOCAL: 
www.bll.org.br. CRITÉRIO: Menor preço por item. VALOR MÁXIMO: RS 
18.972,48,{Dezoito Mil. Novecentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Oito 
Centavos). RETIRADA DO EDITAL: de 14/10/2013 à 23/10/2013. 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Diretamente na sede do 
Municipio de Pít<lnga, situada no Centro Administrativo 28 de Janeiro, 17 1-
Centro - Pitanga- PR., ou pelo telefone (Oxx42) 3646-1122 ramal228, fax 
(Oxx42) 3646-1172. cmail: pllangalicito@gmail.com 
Pitanga. 08 de outubro de 2013 . 
Ilson José Bi1H 
Pregoeiro 

R$ 120,00 • 94815/2013 

I ·. Rrizdentópolis 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS 
ESTADO DO PARANÁ 

CHAMADA PÚBLICA N" 002/2013 
OBJETO: Credenciamento de pessoas jurfdicas p:~rD pn:st:1çüo de serviços de 
plo.ntõcs médicos a serem prestados em unidades/postos de Saúde: do Município 
de Prudcnt6polis·PR. 
PREÇO MAXIMO: RS 4lC7.680.00 (quatrocentos c oitcnt:l c sete mil seiscentos 
4;: o itenta reais) . 
DATA: 3t /10/20 t 3 dos ~hOOm àsl2h00on e dos' l3h00 às 17h00m. 
JNFORMACOES: O edital poderá ser obtido no s ite 
www.prudcntopoli~.pr.gov br e demais informações junto ao Dcpto de 
Licitações dn Prcfcitur.3 Municipal de Prudcn{Ópolis, localiz.:sdo na Rua Rui 
8:1rbosa, n• 801, Centro, Prudcntópolis-Pr. CEP 84400-000, fone (42) 3446-
8007 de segund.3 õ sexw-feiro. no horório das 08:00 horas às 12:00 hor;ts c dól5 
13 :00 horas às 17:00 horas. 
Efrnim Kos 
Presidente da CPL 

R$.120,00 • 94308/2013 

____ _ ] 
_<$ 

-,v 
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PROCESSO LICITATÓRIO No 040/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 018/2013 
ABERTURA: 21/0UTUBR0/2013 HORÁRIO: A Partir das 10:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, a Partir das 
10:00 Horas do dia 21 de Outubro do ano de 2.0 13, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, 
sito à Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade 
PREGÃO, na Forma Presencial, tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com 
o que determina a Lei n° 10.520/02 e Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e 
as.·.condições estabelecidas neste Edital, para escolha da melhor proposta de preços, conforrn,e 

\ • I :" ) \ 

segue: · . · / 

. . 1 - DO OBJETO 
1.1 - O presente Edital de Pregão, na forma Presencial tem por objetivo a Aquisição de 

Equipa~en~os? _ M~t~riais, Mobili~rios e Materiais de Consumo, para o Convên.io VIGIASUS,, <ta,,.,_. 
seguinte forma: 

. . :·. ~ .. 

ÍTEM · QUANTIDADE DESCRIÇÃO ' . . 
~ ... '.. / 

01 01 (UN.) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 
02 01 (UN.) APARELHO DE FAX DIGITAL 
03 01 (UN.) APARELHO DE TV 42" LCD. ' .... !)~&1. 

04 ' . ·. ·01 (UN.) APARELHO DVD ·., :t'J~.d~.~ 

os .. '.. : :·· 01 (UN.) .. · . 'NOTEBOOK (com pro2ramas instalados) . . 
06 01 (UN.) :MICROCOMPUTADOR (com programas instalado~ 
07 ' ...• ,_ . ·'- '· 01 (UN~) . PROJETOR MUL TIMIDIA ' I~· j ~ Jt • • • 

08 ·'. 01 (UN.) FILMADORA DIGITAL 
09 02 (UN.) APARELHO TELEFONICO S/FIO COM RAMAIS 
10 04 (UN.) DOSADORES DE CLORO 
11 01 (UN.) REFRIGERADOR P/ REDE DE FRIO (V A_C_INAS) Obs.: . <:·?.~ . . ; \ ! ~ ~ ·· , . .. . . I • ' 

. . _I)_Orta (visor) de vidro. (desligamento automat1co1 . 
12 

.. 
01 (UN.) FREEZER VERTICAL P/ ARMAZENAR GELOX 

13. . . , . ' 01 (UN.) REFRIGERADOR 380 LTS. (ARMAZENAR AMOSTRAS) 
t4' . . ·.· .. ·. · : 01 (UN.) MICROSCOPIO BILOGICO DIGITAL, COM LCD, PARA . ' \ 1_ I\. •I 

PESQUISAS DE LARVAS. 
15 200 (UN). CAMISETAS C/ SERIGRAFIA (COMB. A DENGUE) 
16 30 (UN). BANNERS E FAIXAS 
17 129 (UN). CRACHAS (MAT. TIPO PVC C/ FOTO) .. 

18 08 (UN). TERMOMETROS DIÇITAIS 
19 70 (UN). · GELO X 

.. 

20 15 (UN). CAIXAS TERMICAS 

' .. 2 - CONniÇÕS DE PÂRTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

•.um ~/ .r 
.. . , 

•j 
I .,: ~· ! , ~ ' . ~: ' . . . .. . I .~ ;! •.,, ... l., : J 

I 

.• ., ·I. ;i_, •• -· I I .· .. ,'[: l . . .. . .. 
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2.1 - Poderão participar da presente licitação, todos os, 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 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. 

3- DO CREDENCIAMENTO 
3.1 - A licitante deverá apresentar-se através de pessoa credenciada, representante legal, 

pr~~ul~~9E· OU titular~ ~ob pena d~ ser dç~larada impos~ibUitada de participar no certame li9~~~~ti~; 
... . ' ·• ., . ' ..... _. 

'· '•' 

· · · · 3.2 - Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, 
o proponente/representante deverá apresentar-se para . credenciamento, junto ao Pregoeiro, 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela 
repr_~s~~tada~ dey~~do, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro d<?cu_~~J!~Q.= 
eqmvalente; ·. · .. · .. . . . · · .... . - . .: ... . . . · -.• .. <! 1,; 

,. 
~ '~. ~ ' I , . +,;: •,' ' ' : ', I I ' • I ' ,I ' ' •\, . . 
"(••'·· .);3.3- O credenciamento far-se.;á através -de instrumento público ou particular de procuração; 
com firma reconhecida, juntamente com o documento constante do Anexo l deste edital que 
comprove os necessários poderes para formular ofertas, lances e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome da licitante. 

3.4 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 
reconhecida. de·.dfrig'ente,• sócio: ou .proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada 
cópia autenticada do· respectivo estatuto ou contrato· social, ou da última alteração estatutária ou 
contratual;· na •qual· sejam expressos ·os :poderes para exercer direitos e assumir obrigaçÇíes em 
decorrência de tal investidura, devendo a referida cópia ser anexada ao processo licitatório, para 
dirimir quaisquer questões posteriores. •. · · . · 1• 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
. 

. . I 

, , ,·,,cnto 

4 - .HABILITAÇÃO 
4.1 - O envelope de n° 02 - HABILITAÇÂO, deverá conter a seguinte documentação: 

,1,,, ' - ~I , 1' ,1 ' "''· .;,_ 

, , ;,, ·;·,:a) as Certidões: 
:..CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO· NEGATlV A DO INSS. 

t I. :, ~ ', ' l \ • . ~ ' ; •' • . 1 ' , , • '· ' ~ .. : l . t: ',I . '1. ' · ... ··· 

.... , ... ._ ' 
.. · ~ r.'n.~l qu(' 

. .l ·'r·;· :~ :11 .:· ,. 

1i rma 

. · • .... b) Autorização:·para· .. representar a proponente na licitação (Credencial) datada e 
assin·ada' pelo Diretor· ou Representante Legal da Empresa, desde que a participação não seja 
feita pelo propdetário titular ou representante legal, devidamente comprovado por 

••~, • .. ~ ; "t' O '< ''i ' I •,' 

':I ,. I I l -:• 
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instrumento público ou particular, em que se encontrem os necessários poderes de 
representação, e exibição do RG do representante legal da empresa (Modelo ANEXO I); 

c) 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); 

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO 111); 

_ e) Declaração de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em 
tr~ti!t:l"Q. ~oturno, perigoso .ou insalubre e em qualquer trabalho, menores, d~ ~6 - (d~~es~ei~) 
anos, salvo na condição de .aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observânciá a \.Lei 
Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93 (Modelo 
ANEXO IV); 

. ~ t)_l?eclaraç_ão ~~_ qu~ .. a empresa proponente conhece todos os termos da licitaç~9.,: b.~IIl.= 
como·,tomou conhecimento· de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação; 
declarando: ainda qu·e preencha:todos os requisitos na-habilitação (Modelo ANEXO V); 

g) Cópia autenticada do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente,~e.Frova 
de Inscrição no CNPJ~ para comprovação de que a atividade da empresa, é ou está ligado ao 
ramo pertinente do objeto desta licitação; 

e) Declaração ou Certificação atestando a boa qualidade do combustível, emitido pelo 
"SINDCOM (ANP)" (Original ou Cópia autenticada em cartório) . 

. , 
L,. ·•:;díA documentação .. acima aludida deverá ser entregue em 1 (uma) via, sendo que, ·tais 
documentos deverão estar em plena vigência e na hipótese de inexistência de prazo .de. ~alidáde 
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·extema.os seguintes-dizeres: " · · ·· · ·. 1'" ,iJ,. 
•.~ .. :~:~·-'' (Ar.~ J ' ) ~i.•:•1 • · ' : ·~. ,~ '..,:·:·,1~, ·.,.;,_. • 

ENVELOPE N°. 02 - Habilitação 
CONVITE N°.: . Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
ABERTURA: · ·· · HORÁRIO: 
EMPRESA:·' 

5 .·- DA PROPOSTA - ENVELOPE no 01 1. .w pelo 
· · : '.: 5;l :.. 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•oórtstar 'obrigatoriament€: . · · :·._,, 1~: ~:· ',HI!d.íl~k 
"=''• •• .... . .... 

a) assinatura do representante legal da empresa e/ou autônomo; 

! •·-. 

O ~ I O 

':: . '· t ... 
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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 

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

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

~-:· . . ::·5;~ , .. No preço. qfertado, deverão estar incluídos todos os custos diretos ou indiretos. tais 
C:9tp·ó~~desp~sas com fmpostós: embaÍàgem, seguro de transporte (carga e descarga) 'até:o. tlestÍn~ 
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, const&ndQ. __ 
em sua face externa os seguintes dizeres: . . . . 

ENVELOP:E'N°. 01 :_ 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Canto 

HORÁRIO: .... 

6- DA SESSÃO DO PREGÃO 
. ~ .. 6.1 ... :A .sessão do pregão será realizada com os seguintes procedimentos: 

I 1 f ~·~ 
0 
t 

6.1.1 .:.. A partir ·do horário estabelecido neste Edital, o Pregoeiro declarará aberta a sessão 
para·tealiz_ação do· pregão; quando então dará início aos .trabalhos anunciando ·O recebimento-·dos 
Credenciamentos e a identificação dos representantes das. licitantes e dos envelopes contendo,a(s~ 
proposta(s) e documentação; 

6.1.1.1 - Analisados os credenciamentos apresentados, o Pregoeiro anunciará aos presentes 
as · condições desses documentos, os poderes e os limites de participação de cada licitante, 
encerrando-se, neste momento, o recebimento de credenciamentos, envelopes contendo proposta e 
dodnrien:tação; , . ~ · · , . . . , . 

1U!. ~ ·-: 6:1:2 ·.- Encerrada a fase de credenciamento, o Pregoeiro dará início à abertura dos 
envelopes contendo a proposta das licitantes, que, após minuciosa análise quanto ao atendimento 
das exigências editalícias, deliberará sobre a desclassificação daquelas consideradas desconformes 
com o Edital e seus anexos e daquelas cujo(s) preço(s) seja(m) superior(es) à de menor valor 
acrescida de 10% (dez por cento) sobre o seu valor, ordenando as demais para a participação na 
apresentação de lances. 

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

: , ': . ~.· 

r· ,,·; : 1 ~ 6.:1.2.1- Não havendo"o mínimo de 3 (três) propostas classificadas -para a apresentação;de 
lances,t"o 'Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, ·que tenham -atendido1(as 
!. ·' : · .. 

. . . . . . ....: : ~ ... \,· ... 
I o \ , • j I c' \ I 1 ; 0 1 : ~~~ ;,, 

% 
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condições do Edital, até o máximo de 2 (duas), para que seus credenciados possam também ofertar 
lances verbais, de forma a garantir a participação de mais 2 (duas) concorrentes. 

6.1-.2.2. - Ocorrendo absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, o 
desempate será realizado por meio de sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação 
de lances. 

6.1.3 - Classificadas e ordenadas as propostas, o Pregoeiro dará início à disputa entre as 
licitantes, por meio de lances verbais e em voz alta, de forma sucessiva, de valores distintos e 
decrescentes, a partir do credenciado pela licitante que apresentou o maior valor dentre as 
classificadas e as demais licitantes, registrando os lances ofertados e reordenando-os. , . 

... .. . -~·.-... • : . . ' ' . . . . . . . . . . . . . . .f .. .., ! tlJ 
' · ' t1l'; ..., 

' · ::: .. 6.1.3.1 -A desistência, por parte do credenciado de qualquer das licitantes participantes em 
ofertar lance, quando convocado pelo Pregoeiro para fazê-lo, implica na sua exclusão da etapa de 
la~ces verbais, prevalecendo na disputa a sua última oferta, para efeito de posterior ordenação das 

_propos!~.~- . ._ .. ~-=--'==--= 
, , · : ., .. ·.. . . . ... .. ' , ! '-r\., r 

7.1- O julgamento será procedido da seguinte forma: 
(!. ', _,: .;: • ~ \ O o~ j :• ' I I ~ ~ • • I 

,:· ·~~ · · 7.1.1 - O critério de julgamento será o menor preço por ítem. 

7.1.2 - No momento em que os credenciados das licitantes classificadas desistirem da 
apresentação de lances verbais, observada a ordem estabelecida no subitem 8.1.3 deste Edital, ~'() 
Pregoeiro declarará encerrada a etapa competitiva do certame. ·· · 11 )S ~ 

' . . ·'··· .,. 
· ':y.; · !~ ·7 .1.3' - Encerrada a etapa competitiva do certame o· Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao valor, com base no valor estimado ·para a 
contratação· constante do processo e o atendimento às exigências editalícias 1Ce·), decidirá 
motivadamente a respeito . 

. 7.1.4- Não havendo lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor valor, o valor estimado para a contratação constante do processo e o atendimento às 
exigências ·editálicia's·. · · :~.; ; . , ·' '- t 

i . ·; ' \ ~ . ; ~~ :· ; •. ' . 

7.1.5- No caso de haver apenas uma proposta, e desde que esta proposta atenda a todos os 
termos do Edital e .seus anexos, .. e que o valor proposto seja compatível com o valor estimado da 
contratação, esta poderá ser aceita. 

.'.i 

: 7.1.6 - Encerrada a etapa de oferta de lances por parte das licitantes classificadas, o 
Pregoeiro abrirá· o envelope de no 2 (DOCUMENTAÇÃO), da licitante classificada em primeiro 
lugar, que, após análise da documentação apresentada, achada de conformidade com as exigências 
do Editãl,iserá declarada pelo ·Pregoeiro a vencedora ·do certame . 

. . 
t \I • I •\ ;::~~~.! ; (._ . ... •-' ' ' •' .' '"' ', 

k .l,<··:•t 7.1.7 . .:.... Caso a licitante classificada em primeiro lugar não atenda. àS c•COndiçõesddé 
habilitação exigidas no Edital, o Pregoeiro adotará o mesmo procedimento para a segunda 

\. 0.! :: •..: I 1 , · l , ., '• \,. \. f I I .,l i ~ \ '1 , ' ~ , 

7 ~ -: \, I ' 
0 1 

: \ t : \ ' .. f I I I ~ 
1 
° • 0 0 
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colocada e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda plenamente ao Edital, 
seus anexos e ao valor estimado para contratação constante do processo, sendo a respectiva 
licitante declarada vencedora do certame. 

7.1.8 - Apurada a melhor proposta que atenda às condições exigidas no Edital e seus 
anexos, o Pregoeiro deverá negociar com a licitante vencedora de forma a obter a melhor condição 
de contratação para a Administração Pública, observadas as regras de mercado. 

7.1.9 - Os envelopes de no 2 (DOCUMENTAÇÃO) das licitantes não classificadas em 
primeiro lugar, somente serão devolvidos aos mesmos até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 
definitivo~ .'do objeto : q~ pre~ente , licitação. Os envelopes não retirados, dentro do prazo 
~~F!!b~!7ci49,1.-.serão destruídos: · · . ) , , ~'.A 
( :· I . ~ •· ·, 

\ • i/,.' •' . 

·.i'.··· 7.1.10 - Da reunião será lavrada Ata circunstanciada, na qual serão registrados "todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, 
Equipe de Apoio e pelas licitantes presentes. 
. ..... .. . ., . ~ ' 

' .:. ,: :7.1-.H -- A apresentação-de: uma proposta na licitação, será considerada como evidencia ide 
que a proponente:· ·:·'·". r '· .. :.' 

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do edital, que os comparou entre si e 
obteve ao 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 
propostà.totalmente satisfatória. · ·s c m 

.. : ; . .. . .. . , · · ..... • .... ~~ !·, t: , , . ·· n ~ \, 

•h•fi:j;~-~8'- L'OCAL-P:ARA ENTREGA DO OBJETO ·e CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 
·- :; ·.'!-8;1 ' .- Para os ·lotes :acima, a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado no Local 

determinado pela Licitante, que estará descrito na Requisição de Materiais, conforme especificado 
no item·· 1.2 deste Edital. · ·' : r· · 

8.2 - O Material e/ou serviço será entregue, conforme solicitação, através de requisição. 

8.3- ~ :Indep·endentemente·da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada ;iteirt 
etou·.'S~rvi.ços' por. 6 (seis) meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. 

;i;.~ . ~~:··~~ . ~ \•1~ ·'''''' 
.. . : 11 .; 

u{:_,_ ,< 8- DO 'PAGAMENTO-

· 8.1 - O pagamento será através de recursos de convênio VIGIASUS . 

. 8.1.1 -O Pagamento será realizado mediante a entrega e aceitação dos materiais/produtos 
pelo órgão responsável, e apresentação da fatura/NF. 

~~ - Ll;..:· __ _ , __ ,;:-_- __ (.:·, .. . :'{~i{f•,; _ ' .. ' - •· .:"<·.·:-....:· '. . ~ 

8.1.2 - .O. Pagamento--será realizado até o 10° (Décimo) dia do mês subseqüente ao -mês do 
fornecimento:·· · ······, .· ·~···;· . c~ - lt.'~o:iiir.ad,) 
'I, 

.Lj -· :1 .~ :: .. ~'-:.: . .~ '·•! "~ 

~.:/,sil'St'4 '\i-:'; ·:;r,;': , ~.:·~~-~~~· -:~~~: .. P~~-~::.·~ · ·· ''', , .. l.; .. 



9- RECURSOS FINANCEROS: 
9.1 - Correrá por conta de Recursos financeiros do Município de Nova Cantu e outros, com 

a seguinte Dotação Orçamentária: 

Dota ão Secretaria 
07021030 I 0428-1097-3390.30/44.90.52 Secretaria Munici ai de Saúde 

10 - DO VALOR 
10.1 - Estima-se o valor total max1mo, global desta licitação em até R$-43.364,64 

(Quareq~a e Três Mil, Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos). 
\/ .~ . . 

~· Jl- DAS PENÀLIDADES ' . · ... 
{ ;, ·;}l'L-t< Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sahçõeSl'egais, a 
Saber: .· ·· . ' . '. ! · F . 3 
. . . 

'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' demài's 
' •· - · ' ' I t • j '

1 
' '•' •\ 

0 I'' 
sançoes~·- --·. · •. · ·· ··· · 

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

,l ~~ · 1d) ·Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Adníinfstração Públid 
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. 

' . 1 '1,} ~~o,(, ... , 

.. ·.~ . : 11;2.:.. As penal.idades.serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativàs ou 
penais, previstas na Lei 8.666/93. 

, r ~ . ' :· '. 
12.1 IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: .. · 1 •· • •• ·.~~.Jis . t 

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

12.2 - Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de quarenta·e oito 
horas. - .l . , . 1 , ~ .. · ·.. . . .. di·JN'is 

12.3 ·.1 ~ Acolhida à ··petição .·contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
audiênéia de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação. 

12.4 - 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. 

I . ' · · .. i·.: . , ·,(l' d': 1..lU 

~ • • ·1 \: l:·. 1~..5' ~--- '>A ' petição -- aptesentada fora do prazo, e/ou sem um dos requisitos acima 
especificados, não será conhecida. 

ê . ~ , # ~ ; I ~ '. ' ~ ' ! '., •' •.,. I , ( ~ 

13 ~ RECURSOS: 
. ' 

:, , 

' ]' ~ • I • I ' I ' , • f' ·~· I ; , . ~ l • I\ : ··, • · 



(~ • o ~;v. 
-·- ----·prefeitura Municipal de Nova C - -- ~tu---t---;~~~ 

,lli~J.~ 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 

13.1 -Declarada a licitante vencedora, poderão as demais licitantes, por seus credenciados, 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em Ata, 
sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões de recurso, ficando as 
d~mais . licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual prazo, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 

13.2 - A licitante, por seu credenciado, poderá também, apresentar as razões do recurso no 
ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando todas as demais 
licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias úteis 
contacfós·::dalavratura da. Ata, _sendo-14es assegurada vista imediata dos autos. , l 

,· · · -~i' '. .. - . . · . · . , • · .. , '• .. n "--~ t j.._ \.., 

.:·:. '·:; · ' :~.J3j ._ A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, importará na decadência do 
direito de recurso. 

p.4 -: Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) di~s úteis corytadQ_L Q.o __ 
término•do prazo para-apresentação de contra-razões. ·:.~~· " 

~ ·.~:. :1·3.5 ..:_O acolhimento do recurso, importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis· de 
aproveitamento. . . : . '" \). 4'...;.; 

1.,.\ ~· : • - ' ~ ' ~ 

13.6 - O resultado do julgamento do recurso será divulgado mediante afixação no quadro 
de avisos da Prefeitura Municipal e comunicado a todas as licitantes via fax ou e-mail . 

.. · 14 .:..,UA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 1-.:mais 
1:. lt.th·l4.F-~~ rnexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto· da pres~nte 
licitação· a(s) ·licitante(s) vencedora(s), com a posterior homologação do resultado pelo Prefeito 
Municipal. 

-~ ... " ' . 
.:. · :~--~l.·l..<....·.:.a ... V)_ ~"·' 

• · .. , ; : 14.2 - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, o Senhor Prefeito Municipal adjudicará, homologará e contratará o objeto da 
presente licitação. u,, 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1 - 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. 

15.2 - 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. 

15.3 -:A Comissão Permanente de Licitação, terá autonomia para resolver todos os casos 
omissos:,-':dirimindo.•dúvidas· .. que i por~entura possam surgir, assim como aceitar ou- não qualqúer 
interpõsiçãe por parte\dos ·p·articipantes. ., ~.l ;:·~~ : • · · ' •.. 

:\i :, 'I<. j! • 

~: ... • o• .\,• ' :• ~·~"'.'; :· : ~:· .. -:',·;~,..,~I~ .... ~ 'oot 



CJ:: ? • , 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 _:'-;. 
1 

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

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. 

~5.5 - 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. 

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

~~~:~·.<':/.f,~~:~: .. :w•.l ·~· ··· • ' :~' .. ,. ~.r ... : ~ ,·• I • Ir , : f ' ' ~ O • ·I· •' ~ t p_ 

·: ·\~J5.7 -Ocorrendo a ·hip'ótese 'prevista no sub~item anterior assistirá ao Município de Nova 
Ómtu~'/o . difeito de, a seu exClusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

.. lt'· ... ... ~~t..'-.·"·" . .. ":' -~-
flá's~ifi~áção, para a adjudicação do objeto em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro colocado ou revogação a licitação. 

. -----
15.8 - 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. 

···· .... • •• j 

-~'j"' Í' 'l115.9--- 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. 
Aprovo o(a) EDITAL DE PREGÃO. 

· · - ·. 16 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ''· 
16.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 

interessados nesta licitação, estando disponível· pará atendimento · de segunda a sexta-feira, -no 
horário de1•expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu -PARANÁ, na Rua Bahia, N~;85, ou 
ainda·:pelo·.foneffax44-35271281 /35271363-e-mail-pmncantu@ig.com.br. :·. ·· ') ~~-".'~·'.!:~ P~l·.~ 
I • <.l• ' 

NOVA CANTU - PARANÁ, 07 de Outubro de 2013. 
•' •I, '" t 

; ~ . ·:- ~ 

ASS.: COMPRAS E -LICITAÇÕES 
0o :! -I •{ .: 0~ o ~. 

\ \ \I ., ! .:.: . I ~. 

• I; I~-.' ~ -:~· ::! .... : .. 1':; I • 1 '• \ , •: ~ •', · ... : \,: I ',: • i ., ' · .. 'J . :· · . ' . ~ 

? :.:: :·. \ ; \ '. '· • • • .. ' ' ~ ' ' .. 
• .. • . • ' " J • 

·., __ . . ". . ·' "· ·· 
j; 
. i '• 
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" Lt.. 
. j-o 

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 

(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO No 040/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 018/2013 

<'· ~:~:~·i,":·j .· > 

•( "'.:·":'p"'::":,: 
• ~ •· ' rt ' • ;o I 

.. ·;,\: :: _·:._:j_f/1;;, ~I·:·r~ 

CREDENCIAMENTO 
~· .. :~ r~~~ ... : f~.~ :~ ·~ ~ .~ ·' 

. ... '· .... 

. .. ' 
' •' •I ~ '• 

• .. 

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 
·••li ,· 

I I 

~.··: · :.;~:7:> .~;,.,• . ,·. · ...... ·. Na .'·- qualidade de representante legal da 
empreSa' · .... ; outorga-
se a·o acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição 
de recurso. 

Em ____ de ___ ___ _ _ de 2013 . 

.. .-J \ 

• ., • • ' I )i~ \ J -~\I Í j~ i·: 

' . 

!;'• ' "'f , .. ' 

... 



o o.. 

_pr~f~it~_ra Municipal de Nova CantLl,zP~ ___ _ j_ 
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) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
CÇ.l\I!S~~O DE LlCI.J ~,Ç~~ _, •. . .. · 
PROCESSO LICITATORIO"No 1040/2013 : · . '• 1: i_,,· · 

... -:•; --.· -
EDITM.·DE PREGAO, na Forma Presencial no 018/2013 
~-/,~ . ·;:'.'?:·::t~:· . ' 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

., ., 

. . -
~ ' J 

Declaramos para os oevidos . fins d~ direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 018/2013, 

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

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

- u 'rH : ..... · ,:. .• Por .ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
.• •f ,.,, l 

' .. ;· 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

; .l - ' · · · Do representante legal 



~ 
~~- . of3 4' 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu.ffi- .~-l: r- 7 
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 111) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 040/2013 
EDIT.f.\L. DE PREGÃO, na Forma Presencial no 018/2013 

. ' 
, .. •.. 

• :• •: ::~·,I~~"'~~ • ' . . ,' ! ~ : ;, • 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 
.. "(... 

~ . 
... .. 

J ._' ; 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 018/2013 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos 
, _ . .. . 
I i"'. ·~o :· 

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

... • J~ ' I • 1 •• ' r• ' . 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

: .. ~ ... ·.~ .J ~ ~-,! j f ' ' • .. : • l '. l. · Carimbo e Assinatura 

.... : \,1· ,· Do representante legal ' ; .. :' .. . ) . 

: . . . . 

.... • ~ \• : : ' ~ • ' " I l • • ' ' 



•·. ',,.I~ 

/ .~;;. .. 0. 
c-?." .. \ 

(""- ":\-
~ ~~-~·~ ,-

Prefeitura Municipal de Nova Ca~~uJ;i·y 
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 IVl 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 040/2013 
EDIT~. DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 018/2013 

·' .. , .. 
i o I o 

.... ·,•';"'"'": · ••• ~. # •• • ! . ~ ·, '• ·. '' ...... : ~ . . . 

DECLARACÃO 

': 

.. -, ··: .. 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 018/2013 

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 
' . l· . . fi •. -:.. '· 

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

.: cJ o 

· • . • -· _ '1 .. ~:. ·< (LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

) I Do representante legal ' .:!:.d 

~ ; . :' ... \; : \ ... .. .... ··.· 

'o' •• 



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

, .. iiJi~~ 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 

(MODELO ANEXO Vl 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 040/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 018/2013 

' I • • 

.... : : ::· :· ... ': o . 

, ··: ~~ · ·. ~r'.\ • 

'·· ·· J 

I' ~ : • 

·:-:·: . ·· -:_:·: 
". 

DECLARACÃO 

·. 

.• .. , .• ~-, l 
• ··' i t ~ I .. ~ 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 018/2013 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da 
.· .. \ 

licitaÇão·~ bein 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) 

,, , , 'tI\ I ~ ,.\ I 

o ·, (' ~ o ' • o I '.: 
\. . ,, ', . Carimbo e Assinatura 

j 
' I .. 1,', I 

Do representante legal .. ,. : .. ; •• t) ti:\ 

; : • " I·~ ,. '• j l t ,.· ", 
1 

•.'. 1, ~ ,,,' '' •;' : -' 



I~ ~ . 
Prefeitura Munic.ipal de Nova Oãnt~~- ___ j _ 

Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-~ J·-.- ~-. 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281 -Fone Fax (044) 3527-1~~ ,: ·2 C<>n\.) ;V. 

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

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 040/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 018/2013 

.. 
•,' I .... 

... -· 

.r;:: :.:~r · 
. ",· ...... . ' :;,~ . •' . ,· . 

·_. ..... . .• 

~ ••• \ I ~ .~ ._ 

• ·... • ' • . • _,1 ~· • , ... •• ' 

.• . , , ·, , ... .,. .. ,., 

·;.:':~:·:(Y6j~to; Aquisição de Equipamentos, Materiais, Mobiliários e Materiais 'de Consumo -
Convênio VIGIASUS. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa :.a:licitação .. s.upramencionada. · 

Nova Cantu, Paraná, ____ __:d::,:e::..,_ ______ de 2.013. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

Carimbo CNPJ 

I • • ·~ I ' 1 ·: 
.. : . , ••• •J• 

.. \ ;,. 

to 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU, . o_~ 
ESTADO DO PARANÁ ----#- Y· .-. 

CNPJ 77.845.39410001-03 
r-=-::=-:=:-==--=:-:-:-----=-=--=-=-~:...=......:...:....:..::....:-=..:....::.~~-----------, 'J C..,r- ~.: 

PROCESSO no 040/2013 ~ 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Aquisição de Equipamentos, Materiais, 
Mobiliários e Materiais de Consumo para o 
VIGIASUS - Convênio Federal. 
VALOR ESTIMADO: R$-$Zk555,68 (Cinquenta e . 

- PREVISÃO I 

PARA: 
DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMA__ç_ÃO FINANCEIRA: 

AUTORIZADO NAO AUTORIZADO I 
Visto: DATA: I I 

PARA· . 
ASSESSOR JURÍDICO · 

I Inexigível I I Dispensado I I Concorrência I I Tomada ~ 
de Preços 

J Carta 
Convite 

PARA: 
COMPRAS: LICITAÇÁ.OIREQUISIÇÃO I DATA ~I 

_vYL -.r a~ ~/ 
~8 

__ .zo 

Rua Prof. ~oão ]?arias da Costa, sino - Fone (44) 3527-1281 I 1363- CEP 87.330-000 CO 



í 
I 
I 

a) Equipamentos/ material 
permanente 

l -Veículos e utilitário s para uso 
I exclusivo da VS . 

i- ; 01 lmpressorPt 
multdunci011i'll 
04 dosadores de cloro 
O 1 aparell10 fax cJ1g1ta1 

- Equipamentos e mobiliários para 
estruturar a VS (ex: computador. fax. 
aparelho telefônico. cám&ra 
fotográfica . retro - projetor . telev1sào, 
projetor de multimídia. vídeo. etc 

'--; 01 te levisor lcd 42pol. 
01 aparelho OVO 

r 

I 
I 
I 
I 

I 

I 
l -Equipamentos para estruturar a rede 

\ de frio. 

l_ 
- Equ1pamentos de aspers~o de 

1 inseticidas_(U_[?V costal ou Q_esada) _ 

I -Equipamentos p/ suporte laboratorial 
· (microscópios , centrífugas. pipetas 
\ automáticas, etc.) 

r =-compra de livros-/ periódicos da 
...... Vigilânc@ em Sa~de _ 

'01 norebook 

1 O 1 microcomputador 
01 projetor mulluTlÍdla 

J 01 filmadora cJ1g1tal 
· 02 Ã'p telefôn1co s'f1o 

com rarna rs 
O 1 refrrgerador indrel 
para recle (je tr1o 
(vac1na~) 

\ 01 fre11er ver!rcZt l p 

1 arma/ené'lr ç1erox 

O 1 rc:tr1g cr .. ~dor380L 
pnra t=trrne/(!1131 
amost. as 

1 01 rnrcroscopro 
I brolog~co digrta l com 

Lc.cJ p;1rc; !:;esq. d12 
i 1:'1~\IQS 
I 

\ __ _I Total 

7. Prestaçao de Contas: 

RS S36.~9 

RS 865.45 
R$ 499.00 
R$ 1 676.36 
ns 197.9g 

. RS 1.659.99 
RS 1 589 00 
RS 3 099 00 
RS 1.099.45 

RS 1199.00 

RS 13 750.00 ..// 

R$ 1 1 GS,OO -~ 

RS. 1 125.36 ,~ 

RS 2 31 O 00 

RS 30.075. 19 

Conforme determrnR a Ler Federal 1·11 20 1 2 c o an2xo I da Re::.oluçào 

SESA/PR n° 150/2013 as informações sobro a aplicacào dos recursos deverao 

integrar o Relatório de Gestão . que deverá ser cnvrado ao Conselho Munrcipal 

de Saúde , até o dia 30 de março do ano segu1n te ao da ex('\cucao t1nancerr8. e 

serão monitoradas pelo Grupo G~stor do Proqrama Estad ual de Oualtf lcnc;no 

da Vigilância em Saúde- VigiaSUS. 
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VIGIASUS 

DESCRITIVO DA APLICAÇÀO DÓS RECURSOS 

RESOLUÇÀO SESAIPR N° 150/2013 

Apresentamos o Descritivo de Aplicação do Recurso previsto no Artigo 5° da 

Resolução SESA/PR n° 150 de 26 de fevereiro de 2013, que faz parte integrante do 

Termo de Adesão do Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde - no 

Estado do Paraná - VigiaSUS. 

A execução do descritivo será no decorrer de 2013 . 

• , De acordo com a Resolução n°., 059/2013, o Estaqp_ do Paraná repassará R$ 

63.644,04 do Programa VigiaSUS para o Município de Nova Cantu, sendo R$ 

33.568,85 para despesas correntes/custeio e ~$ 30.075,19 para despesas de 

capital/investimento. 

CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO 

Conforme determina o Artigo 6° da Resolução SESNPR n° 150/2013 a 

contrapartida municipal será a execução das ações de Vigilância em Saúde já 

pactuadas e as que comporão o Contrato Organizativo das Ações Públicas- COAP, 

Decreto n° 7.508/12, onde serão especificados os elencos das mesmas de acordo 

com a sua complexidade, e manter equipe mínima de acordo com os elencos das 

ações de Vigilância em Saúde em níveis de complexidade do município, conforme 

norma a ser estabelecida pela CIB/PR. 

DESPESAS DE CUSTEIO: 

As despesas correntes/custeio obedecerão ao previsto no ANEXO I da 

Resolução SESNPR 150/2013, onde. o município de Nova Cantu definiu as seguintes 

prioridades: 

Descriçào Quantitativo 
Valor 
Estimado 

a) Recursos Humanos 

capacitações específicas com 
02 cursos/oficinas para - R$ 3.800,00 

conteúdo da vigilância em saúde as equipes de saúde 

- contratação temporária de RH 15 pessoas/diaria R$ 5.335,00 
para desenvolver atividades na área -



.· 
' / 

/ 

controle de endem1as. 

Lb) serv~ços ~e terceiros 

I _ _ . ; 200 c<-1m1setas p 
I ~of nfecçao e reproduçao de matenal 1 campanha combate a R$ 3 _600 00 I 1n ormat1vo educat1vo (folders d 

I 
cartazes, cartil~1as . faixas , banner~ I cngue 

etc.) e técnico (manuais, guias de i Banners e fa 1xas 
\ vigilância epidemiológica) r Servico de rad1o e sorn ~ 

I ~ 

~
-- _ _ _ j Crachas 
Pagamento de Internet para a 
Vigilância em Saúde 

R$ 3.860.50 

Á$ 2.430 00 .;; 
n$ , t1G3 4~ 

Pagamento de estad1a e C C . . ' r · t -
1 

· 1 1
- - I ursos e apac1tacoes 

a 1men açao e oca1s p rea 1zacao de d v· S d ·1 RS 5_095_76 ·t - · -'d d e 19 em au e ora capac1 acoes, eventos e at1v1 a es j d . . -4--
da V.S. · . o mun1C1p10 

Manutenção de veículos e 
--==-

equipamentos utilizados nas acões Revisão e manutencão -:!-

I de V.S. (exemplo: rede de fno . · do veiculo da V1g. Ep1d. - R$ 
1

·
2

1\
3

.'1 
1 

1 geradores. etc .) 
\ Aluguel de imóveis com atividades 

t2_róprias_s:Ja VS _ 

\ ~~esoluç_?o) 

~
) material de consumo , 

_j 

Lãpis. canetas. 
Material de escr~tono ( 1 pranchetas . borrachCis RS 1.180.00 

\ - _ _ 'i papel sulf1te. etc. 

E 
. d _ 1 d . . d 

1 
Mascara. avental, botas R$ 875.23 qu1pamento e protecao n 1v1 ua 1 
1 · uvas 

Combustível 

Insumos para rede de frio 
isopor, termômetro, etc. 

r Reposiçâo de peças 
1 ~quipamentos de aspersão 
uver resoluç_ão) - -

I 

100 ll tros de gasolina ~- ns 320,00 
1 08 termômetros d1Q1ta1s · 

(ex. 1 70 gelox. 1 ~ cR1xas R$ 3.965.50 
térm1cas. 

p , 

To tal R$ 33 ~68 . 85 

-~ 

4. DESPESAS DE CAPITAL/INVESTIMENTO: 

As despesas de capital /investimentos obedecerão ao prev1sto no ANEXO I da 

Resolução SESA/PR n" 150/2013. onde o rnun1C1p1o de Nova Cantu dcf1n1u as 

seguintes prioridades: 
r--- ---

[_De~criçao_ \ Quantitativo 
Valor 
Estimado 


