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MUNICIPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, SINo - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 

Fones ( 44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 ( 44) 3527- 1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu(ci),hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO n• 086/2015 
EDITAL DE PREGÃo na forma_l'resencial n• 034/2015 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
CNPJ n• 77.845 .394/0001-03 

CONTRATADO: ECO FAR:"\'IAS COi\IERCIO DE MEDICAMENTOS L TDA. 
inscrita no CNPJ sob o n• 85.477.586/0001-32 

OBJETO: Aquisicão de medicamentos TABELA ABCFARMA. 
VALOR: ITEi\1 Perccntal!.em de desconto 

Lote OI- ;\ledicamentos 5% (cinco por cento) 
•·cferências 

Lote 02 -1\ledicamcntos -18% (qu:trcnta c oito por cento) 
Ccnüicos 

Lote 03 -1\lcdicamcntos 10% (dez por cento) 
Similares 

ASSINATURA: 11 DE Janeiro de 2.016. 
VIGÊNCIA: 31 DE Dezembro de 2.016. 



MINUTA DE CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo Licitatório no 086/2015 
PREGÃO, na forma Presencial n° 034/2015 

Assunto : REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM BASE NA TABELA 
ABCFARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 12 
(DOZE)MESES . 

Pela presente ata de Registro de Preços, são partes, através de seus 
representantes no final nomeados como: CONTRATANTE , o 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, entidade de direito público, CNPJ 
n· 77 .845. 394/0001 -03, sediada na Rua Bahia, n· 85, na cidade de 
NOVA CANTU (PR), e aqui representada pelo Exmo . Sr. Prefeito 
Munic ipal, Airton Antonio Agnolin, e, como CONTRATADA a 
empresa ECO F ARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o n° 85.477.586/0001-32 com sede na cidade de Cascavel, 
Paraná, e aqui representada por seu representante legal SR. Euclides 
Luiz Tomazelli, nos termos constantes da Lei 8.666/93 e suas 
alteraçõ es , adjudicatária do Pregão n • 034/2015 , doravante 
denominada CONTRATADA, resolvem Registrar os Preços , com 
integral observância da Lei Federal n· 8.666/93 e alterações 
posteriores, e Lei Federal n· 10.520/02, mediante as Cláusulas e 
condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO: 
1.1. O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM BASE NA 
TABELA ABCFARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 12 
(DOZE)MESES. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALIDADE DO REGISTRO DE 
PREÇOS: 
2 . 1. A presente Ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) 
meses, a contar da data de sua assinatura. 

2 .2 . VALOR ESTIMADO - O valor estimado para este registro de 
preços é de até R$ 900 .000,00 (Novecentos mil reais), sendo que o 
mesmo gera apenas expectativa de contratação. 

CLÁUSULA TERCEIRA DA SOLICITAÇÃO DOS 
MEDICAMENTOS: 
3 .1. A Secretaria Municipal de Administração solicitará os 
medicamentos registrados, e emitirá posterior Ordem de Compra à 
empresa detentora da Ata. 



3 .3. A não entrega dos medicamentos , será motivo de aplicação das 
penalidades previ stas neste edital. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, 
E do REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO 
CONTRATO 4 1 O : s preços registrados são os seguintes: 

Lote Especificação Porcentagem (%) Porcentagem (%) 
de mínima a ser de desconto 
Medicamento aplicada em oferecida pela 

relação a Tabela empresa 
ABCFARMA 

01 REFERENCIA 5% (cinco por cento) 5% (cinco por cento) 
02 GENERICO 30% (trinta por cento) 48% (quarenta e oito 

por cento) 
03 SIMILAR 10% (dez por cento) 10% (dez por cento) 

4.2- O pagamento será efetuado num prazo de até 30 (trinta) dias após 
a entrega, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, entrega dos 
documentos na Contabil idade/Tesouraria e o visto da Secretari a 
requisitante, comprovando a entrega. 

CLÁUSULA QUINTA- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS 
MEDICAMENTOS: 5.1. Os medicamentos deverão ser entregues no 
loc a l e prazo indicado na Ordem de Compra, correndo por conta do 
CONTRATADO as despesas decorrentes de fretes, embalagens, 
seguros, mão de obra, etc. 
5 .2 . Os medicamentos serão recebidos no local indicado na Ordem de 
Compra, através de pessoa responsável da Secretaria requisitante , 
atestando na Nota Fiscal o recebimento dos m edicamentos. 
5.3. Na hipótese de rejeição, por entrega dos medicamentos em 
desacordo com as especificações , a CONTRATADA deverá repor os 
medica men tos devo lvidos, num prazo de 24 hor as . 

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS : 
6 . 1. Os preço s dos medicamentos incluem todos e quaisquer encargos 
f iscais, trabalhistas, previdenciários, fretes , seguros, mão de obra. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES: 
7.1. DA CONTRATADA: 
7 .1.1. Comunicar ao CONTRATANTE qua lquer ocorrência que impeça 
o fornecimento dos medicamentos contratados; 
7 .1.2. Manter durante o período contratual as mesmas condições os 
documentos de habilitação, que poderão ser solicitados a qualquer 
tempo; 
7 .1 .3. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que 
incidam sobre o produto fornecido , bem como o seu transporte até o 
local determinado para sua entrega. 
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7.2 . DA CONTRATANTE : 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
8. 1. O Co ntratado reconhece o direito da Administração de rescindir 
u nilate ralmente o contrato, no caso de inexecução total ou parc ial das 
o brigações pactuadas, com base no Art. 77, da Lei Federal no 8.666/93. 
8 .2 . Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou 
unil ateralme nte pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo , mediante 
notificação prévia de 30 (trinta) dias à CONTRAT ADA, por motivo de 
in te resse públ ico e demais hipóteses previstas nos incisos I a XII e 
XVII do Art. 78 da Lei Federal n" 8.666/ 93 , ou aind a, j udicialmente, 
nos termos da legislação pertinente. 
8 .3 . Da rescisão procedida com base nesta cl á us ula não incidirá multa 
o u indenização de qualquer natureza . 

CLÁUSULA NONA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

9 .1 - As despesas decorrentes da execução do presente Contrato 
onerarão as do tações orçamentárias: 

SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
0702.1 0301.0428 12027 I 33 .90.3009 

0702.1 030 1.0428 12028-2029 I 33.90.3009 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES: 

10 .1 - Pe la inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, o 
Mu nicípio de Nova Cantu poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 
lici t ant e vencedora as seguintes sanções: 
1 0 .1. 1 - advertência; 
10.1.2- multa de 0 ,3 % (zero vírgula três por cento) por dia de atraso 
e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido 
no edi ta l , até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 
ord em de fornecimento , recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
corridos , uma vez comunicada ofic ialmente; 
1 0 .1. 3 - mul ta de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de 
empenho, no caso de inexecução total ou parci a l do objeto contratado , 
reco lhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da co 
mu n icação oficial; 
10. 1.4 suspensão temporár ia de participar e m licitação e 
impedimento de contratar com a Administr ação Pública Municipal, 
pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
10. 1. 5 - declaração de inidoneidade pa ra licitar ou contr atar com a 
Adm inistração Púb lica enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que se rá co nc edida sempre que a 
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licitante ressarcir o Município de Nova Cantu pelos preJUI 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base n 
subitem anterior. 
10.2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração 
Púb li ca do Município, pe lo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a 
licitante que: 
10 .2.1- ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão ; 
10.2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente; 
10.2 .3 - comportar-se de modo inidôneo; 
1 O .2 .4 - fizer declaração falsa; 
1 0.2 .5 - cometer fraude fiscal; 
1 0 .2 .6 - falhar ou fraudar na execução do contrato. 
10.3 - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante 
vencedora estará sujeita às penalidades tratadas na condição anterior: 
1 O. 3. 1 - pelo fornecimento, desconforme com o especificado e aceito; 
10.3 .2 - pela não substituição, no prazo estipulado, do produto 
recusado pelo Município de Nova Cantu; 
10.3.3 - pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste 
Pregão . 
10 .4 - Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará 
sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de 
Fornecedores do Mun icípio de Nova Cantu e, no que couber, à s demais 
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n ." 8.666/93. 
10.5 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior , 
devidamente justificado e aceito pela Administração Públic a 
Municipal, em relação a um dos eventos mencionados neste Edital, a 
li citante vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas. 
10.6 - As sanções de advertência, suspensão temporária de participar 
em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública 
Municipal , e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
a Administração Pública poderão ser ap l icadas à licitante vencedora 
juntamente com as de mui ta, descontando -a dos pagamentos a serem 
efetuados. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO FORO: 
11.1 . As partes elegem o Foro da Comarca de Campina da Lagoa/P R, 
com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir as questões judiciais provenientes do presente Contrato . 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA REGÊNCIA: 
12 .1. 0 presente Contrato reger-se-á pelas normas estabelecidas na Le i 
Federal 8 .666/93 e suas posteriores alterações . 
Justos e contratados, firmam o presente instrumento, em três v ias de 
igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que produza 
os efeitos legais . 

Nova Cantu, 11 de Janeiro de 2016 . 
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Airton Antonio Aonolin 
Prefeito Municipal 

Euclides Luiz Toml zeeli 
Detentor da Ata -I" '(i 

~ 

Testemunhas: 

1 - 2-



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia no 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

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

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório no 086/2015 - Edital 
de Pregão, na forma Presencial n° 034/2015, que tem como objeto a Aquisição de 
Medicamento conforme tabela ABCF ARMA, conforme especificação no Edital. 

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

- ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
n° 85 477.586/0001-32; 

ÍTEM Percentae.em de desconto 
Lote 01 -Medicamentos referências 5% {cinco por cento) 
Lote 02 - Medicamentos Genéricos 48% (quarenta e oito por cento) 
Lote 03 - Medicamentos Similares 10% _(dez por cento) 

Nova Cantu, Paraná, 06 de Janeiro de 2.015. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 

Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

DECLARAÇÃO 

Declaro sob as penas da Lei que o Processo Licitatório n° 
049/2015 - Edital de Pregão, na Forma Presencial n° 086/2015, efetuado 
para Aquisição de Medicamentos, conforme Tabela ABCFARMA, cuja 
empresa vencedora foi ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 85.477.586/0001-32, atendeu a todos os 
dispositivos constantes na legislação em vigor, em especial à Lei n° 
10.520/02 e 8.666/93, de 21/06/1993, e suas alterações, inclusive quanto à 
forma de publicação . 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 05 de Janeiro de 2.016. 

DIVONSIR GRAFF 
OAB/PR n. 0 4.058 



REF: PROCESSO LI C lT A TÓRIO N° 086/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 034/20 15 

TERMO DE ADJ UDICACÀO 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e proposta apresentada, torna püblica a Adjudicaçtio, 
do processo licitatório em epígrafe à Empresa ECO F ARMAS CO MÉRCIO DE MEDICAM ENTOS L TOA, inscrita no CNPJ sob o n° 
85 477 586/0001 32 f< - , con orme segue: 

ÍTEM Percent:ll!.cm de desconto 
Lote OI- Medicamentos referências 5% (cinco por cento) 
Lote 02 - Medicamentos Genéricos 48% (Qua renta e oito por cento) 
Lote 03- Medic:1 mentos Similares 10% (dez por cento) 

-Comun1ca outross 1m, que a com1ssao de l1c1tação dara v1stas ao respectivo processo hc1tatono. a quem se smta preJudicada, para 
mterposição de recurso. 

Nova Cantu, Parana. 05 de Jane1ro de 2.016 

Comissão de Licitações: 

b c~~-.JoUL 



ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 086/2015 

, EDITAL DE PREGÃO, na forma Presencial n° 034/2015 - Registro de Preços 
As 09:00 hs (nove horas) do dia 28 de Dezembro de 2015, na Sala de Reuniões da 

Prefei tura Mu nicipal de N ova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações 
designados, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, 
da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de Medicamentos conforme Tabe la 
ABCFARMA, em conformidade com as dispos ições contidas no Edita l, o Presidente abriu a 
sessão pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como 
participante a empresa : 

EMPRESA I CNP J 
ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
CNPJ- 85.477.586/0001-32 

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

ÍTEM EMPRESA Percentagem 
de desconto 

Lote 01 - ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 5% (cinco por 
Medicamentos CNPJ- 85.477.586/0001-32 cento) 

referências 
Lote 02 - ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30% (trinta 

Medicamentos CNPJ - 85.477.586/0001-32 por cento) 
Genéricos 
Lote 03 - ECO F ARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L TDA 10% (dez po•· 

Medicamentos CNPJ- 85.477.586/0001-32 cento) 
Similares 

Seguiu-se então para apresentação dos lances verbais e/ou negociação final da empresa 
classificada, os quais finalizaram da seguinte forma : 

ÍTEM EMPRESA Percentagem 
de desconto 

Lote 01- ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 5% (cinco por 
Medicamentos CNPJ - 85.477.586/0001-32 cento) 

referências 
Lote 02 - ECO F ARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L TDA 48% 

Medicamentos CNPJ - 85.477.586/0001-32 (quarenta e 
Genéricos oito por 

cento) 
Lote 03- ECO F ARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L TDA 10% (dez por 

Medicamentos CNPJ - 85.477.586/0001-32 cento) 
Similares 

-.-J ~~ f 



Foi Declarado vencedora a proposta da Empresa ECO FARMAS COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 85.477.586/0001-32, na percentagem de: 

ÍTEM Percentagem de desconto 
Lote 01 - Medicamentos referências 5% (cinco por cento) 
Lote 02 - Medicamentos Genéricos 48% (quarenta e oito por cento) 
Lote 03 - Medicamentos Similares 10% (dez por cento) 

Iniciou-se então a abertura dos envelopes contendo a documentação de qualifi cação das 
participantes, e, contatou-se que todas as Empresas apresentaram a documentação exigida em 
Ed ital. 

RECURSOS: 
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. 

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

Nova Cantu, Paraná, 28 de Dezembro de 2.0 15. 

\ 
Comissão de Licitações: 

~ 

Participantes: ------



PROliFE Cirúrgica ECOFARMAS 
MEDICAM E 

1 Lot~ 

1 
L... 
F 
3 

EMPRESA PROPON ENTE: ECO FARMAS COMERCIO DE ~lrEOIC.•.Mtr~:uS Lf[t:l, 

\:.N.P.J./MF: 85.477.58ó/0001-32 lillSC. ESTADUAL:~.n . 10<:.E-.~2 

ENDEREÇO: RUA SANTA CATARINA,850 -CENTRO FON E:(4s::32.24-63!)i' 

CIDADE: CASCA'.'él - ESTADO:PARANA 

REPRESENTANTE LEGAL: EUCLI DES LUIZ TOMAZELLI 

Banco: Brasil AGENCIA N2 : 4693-0 C/ C ~:.394:.S-l 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

NOVA CANTU - PARANÁ 

PREG$.0 PRESENCIAL N2 034/2015 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ( SRP) 

rss 477 586/ 0001- 3~ 
ECO·fARMAS- COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS LTDA 

Pregão Presencial, do tipo Maior Desconto no lote 

DATA DA REALIZAÇÃO : 28 de Dezembro de 2015. 

HORÁRIO: 09h OOmin 

!..OCAl: Prefeitura Municipal Rua Bahia, n~ 85, em Nova Caiii:L. - !'R 

. . 
. ~·~ 

Rua SantCJ Catarina, 850 
Centro - 85801-04'? 
CASCAVEL - PARANA 

OBJHO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA ~ EVENTUAl AO.~!SIÇÃO :)E 

MEDICAMENTOS, COM BASE NA TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER t>.S 

N~CfSS;'JADES D.õ. SECRETARIA MUNICIPAL Dt= S/>.0Jc, PCR UM P'ê.R;,"lDG 

DE 12 {DOZE)MESE5 

I 
PROPOSTA DE P~EÇ-C"S 

J 

~ ~~ :.c=:·==~~-,g"-.,._L.~"JÇ ., .. = o • ··.,..- T- = -,;-•= .... __ 

Especificação de Medicamente Porc.entagem (%) mfnirr.a <> ser api:Cada ·2r<1 i Porce:r.tG<;?.E:··,·.P-ó) c:=: ::!~sconto ofered~2 ~ 
relação:; T:lbel ::~ l'-'\BCFARr11iA ; p-2la em?resa f 

~-~ ~ : ~: ==-·-=[~~= = ~~ =-~ -=j REFER ENCIA 5% 

·GENÉRICO 7% 
~-~- · ·n -

SIMILAR 
I =~-~ -· ,_ -·=· 

Validade da Prooosta: rJr.;zo de vaiidade da pr<.J:·:Jst:a, .:· O!.' a' "ilo ::;oderá 5er 
inferior a 12 (doze) meses corridcs, a con::Y da d:::':a dé .;u::: ::;Jrese::Laç~o. 

Prazo de validade dos meGicamer:·t:os: cs r:-~e.c.: : c2 ~-n::r~ ·~:,~ :::J:ic>;:c;ocs -:lev·êre; 0 sct 

ent~egues com data de vaiidade mtí~irr: 2 Ce 24 ~v!rLE: 2 0: -~ ~::--o) ~'25-2S~?. í-)3n::r C-2 da:s 

de entregõ o~, no máxlrr.o, C2 ~ Co!s) :7\ éSes. 3:,-ós 2 ·~f : 'C2 :L:: fa~=--!~:a~jc . 

30% t 

- j 
10% ~ 

' c 
~~~~=-· --~--~ 

Rua Santa Catarina, 850- Fone/Fax (45) 3224-8308- Cep 85.801-040 • CfJiac8r(l·faraná- e-mail: vendasprolife@hotmail.com- prolifecJrurg1ca@hot~com 
CNPJ 85.477.586/0001-32 -IE 42210416-02 \\ 



Pagamento: O pagamento será efetuado de forma integral, dos medicamentos 

solicitados no período, em até 30 dias mediante entrega dos bens, apresentação de 

nota. A nota fiscal deverá vir acompanhada da CND do INSS e do CRF do FGTS para 

posterior pagamento. Caso a certidão e/ou o certificado estejam vencidos, o 

pagamento ficará retido até sua regularização. Deverá constar na nota fiscal, 

obrigatoriamente os seguintes dizeres: PREGÃO, na forma Presencia l ( SRP) NQ 

034/2015- PMNC Contrato NQ xxx/2015 Caso haja erro na fatura o pagamento ficará 

suspenso até oue sejam sanados os problemas. 

Entrega: Prazo de entrega dos medicamentos é de 12 ( doze) horas, após o 

recebimento da ordem de compra. A entrega dos produtos se dará de forma parcial e 

fracionada conforme solicitação do Departamento de Compras, tendo a licitante dois 

dias úteis para a entrega do material solicitado mediante ao envio nota de requisição 

de emprenho. 

Local de Entrega: Os medicamentos deverão ser entregues no local e prazo indicado na 

Ordem de Compra, correndo por conta do CONTRATADO as despesas decorrentes 

de fretes, embalagens, seguros, mão de obra, etc. Os medicamentos serão 

recebidos no local indicado na Ordem de Compra, através de pessoa 

responsável da Secretaria requisitante, atestando na Nota Fiscal o recebimento 

dos medicamentos Na hipótese de rejeição, por entrega dos medicamentos em 

desacordo com as especificações, a CONTRATADA deverá repor os medicamentos 

devolvidos, num prazo de 24 horas. 

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno 

fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados 

separados e incidentes sobre o tornecimento. 

Gerente Procurador 

RG:3.145.703-3 SSP-Pr 

CPF : OGO.l16.839-91 
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Eu g.~ ffwtú ~~ta JlijtóJtia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
-==PARANÁ==-

CNPJ • 77.845.394/0001-03 

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 

I CERTIFICADO nº: 049/2015 I VALIDADE: 31/12/2015 I 

-RAZAO SOCIAL: ECOFARMAS 
, 

COMERCIO DE 
MADICAMENTOS L TOA. 

NOME: PROLIFE CIRURGICA- ECOFARMAS 

CNPJ: 85.477.586/0001-32 

ENDEREÇO: Rua Santa Catarina, 850- Centro 

CIDADE: CASCAVEL- PR. 

TELEFONE/ FAX: 045-3224-8308 

CEP: 85.801-040 

Observação: O registro de Cadastro de Fornecedores não implica obrigações de 

qualquer natureza por parte do Município de Nova Cantu-Pr. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 28 de Outubro de 2.015. 

' ... 

Paranll 
_ I 

Rua Bahia, 85- Centro - Nova Cantu - PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

www.nol/acantu.pr.gol/.br 



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

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

· ~MYLLA GENTILA TOMAZELLI brasileira. solteira, nascida em 22108.1992 empresana CPF 
:J1.~80.279-14, portadora da cedula de Identidade Civil RG 8.009.609-7 SSPíPR.. residente e 
.Dr.;!etl ada na cidade de Cascavel - Parana na Rua Afonso Pena 1660 -Apartamento 701 - Centro
c== 85.812-100; e AGENIR MARTINS, brasrre··a so!te.ra, rascida em 25/09'1944. empresana CPF 
:t? 157 599-00, portadora da cedu!a de Identidade Civil RG 1.359.320-5 SSP'PR.. res1dente e 

.... .- ';ada na cidade de Cascavel - Parana na Rua Jose Bon1facio 512- Apartame1to 33- sa:rro São 
:nstoy~ão - CEP 85.813-150 Componentes da soc1edade que gtra na Rua Santa Catarina 850- Centro 
- a c·dade de Cascavel - Estado do Parana - CEP 85.801-040- sob o norr1e empresarial de ECO-
-;.RMAS COMÊRCIO DE MEDICAMENTOS L TOA - EPP com contrato soc1al arqu. 1ado na MM Junta 
:.:rerc:al do Paraná, sob n. 0 412 02779231 em data de Oô:0811992, inscnta no CNPJ (MF) sob n o 

:=.:r .58610001-32 resolvem modificar o primitivo cortra.o e postenores a.terações pelo presente 
A.s!1;'11ento de alteração e consolidação contratual· 

CLAUSULA PRIMEIRA 
~ atividade comercial da empresa que era Comércio de medicamentos, produtos qJím1cos e 
"armacêuticos. saneantes, h1g1ene e limpeza odo11tolog.cos oftalmológicos auditt ·os f:s1oteraptcos 
- ... opêdicos, próteses. 1nstrumenta1s cirúrgicos matenats medtcos e correlatos. móveis e eqUipamentos, 
e:e··odomésticos didaticos e perfumaria produtos para iaboratoriats de analises clín1cas equipamento e 
-·cauto para radiologia, comércto de produ:os e'etrôrlcos para fi"s hospitalares passará a ser Comércio 
:e medtcamentos. produtos quimtcos e farmacêuticos saneantes, higiene e limpeza. odontológtcos, 
~':a r.o!ogtcos. auditivos ftsio!erap:cos. ortopédicos proteses instrumentais Cirúrgicos materiais médicos 
e COiTelatos móveis e eqUipamentos. eletrodomesocos didáttcos e perfJmaria, produtos para 
laboratoriais de analises clinicas equio;:u"''"""'- ·oduto para radiologia comercio de produtos 
: e'·ól 'cos para fins hosnit:ol~-- 11. rJ r I ~suplementos Vl:aminas e alimentos. CoMércio 
a~acadista de leite ..... r,, r~ ~)'· · . :.---- ·jzado e aromatizado ComerciO a.acadlsta de 
::a.pamentos de , l'J v\J ~ .• ,.. ... 1ento físico, fitness: Comercio atacadista de 
:~u.pamentos de im _.,- ,). A \...'r::-> leSt1cos moveis. mesas. cade1ras utensílios e 
escritório; Comércio jJ (\~ \ copos. guardanapos. embalagens· Comércto 
g-,acadista de água rr ----- mentos e proteção ndtvotdual 1EPI)· Comerc1o 
~ac..sta de artigos , _---- 3 tecidos e Comércio atacadrsta de utens,ltos 
~-esticas. 

CLAUSULA SEGUNOJ 
E'1 decorrência da presente alteração. o capita socia' que era de R$ 800.000,00 {Oitocentos mil reais) é 
~~waoo ao valor de R$ 1.100000,00 (Um rr1 hão e cem rru rea1s; sendo o aumento no valor de RS 
:af.l 000.00 {Trezentos mil reais) integralizados no oresente ato através de lucros acumulados na 
soc ~ade contabilizados em 31 /12'2012 ficando ass1m d1strbu'do entre os sóc1os· 

L_ ______ _§QÇIO I QUOTAS I 

R$Õ~ 
KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI 1.089.000 1.089.000,00 
AGENIR MARTINS I 11.000 11.000,00 

- •M-· 

I 1.100 000 1.100.000,00 I TOTAL 

·-A SULA TERCEIRA 
- ~~ straçâo da sociedade caberâ a KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI. com os poderes e atnbuições 
-<e adm:.: sl·ador autonzado o uso individual do nome empresarial, vedado no entanto. em atividades 
::s:--a ·.as ao i11teresse social ou assumir obrigações seJa em favor de qualquer dos quot1stas ou de 

:~ 'BE bem como onerar ou alienar bens 1móveis da soc1edad CARTORIOAZEV~oo BASTos ,.;,:,ooEREcmoclltlLJASPEss~•s ... ruAAs __ 
"~~"'*"'_ ,,,_,~ . ._~:~f!'~~ .. , .. ;.i,=~~ 0i.~.~!.-;.C::~~t:,~·:~!~ :' 

- , p · · F 1 d · · t d t - - · ·· AútenticaCãõ.Diãítaf · - · · · -;:· 
-;(~gf!IO r~me~ro: acu ta-se ao a mmts ra or, a ua Ooocordoeomo .. n.go>1',l'o 7'1oc .vo•.•hs2datoll'ode<>I0 . .,5110 ... .., ''"'XII :~ 

da Lei E~&72112008aul.nbCOapruente11'1'18Qtmd~l.allzede. ,.produçQoflel ~ • 

;; - ·::.-e aa sociedade procuradores para o período det ................... ,_,""', ............. o .. ~-··-·"""'" ; 
1'1 , T 

1 
- • d Cód. Autentica ão: 334Ml306151059190145·1 · Data: 03/06/2015 10:59: • 

-r ~:'hc espec• caros atos e ope,·açoes a serem prat1ca o .-,. selo Dig•tal de Fiscaliza_cão npo Norm1,1 c: Asosso2o-xsLM: ·• 
Ou. fl Valor Total do Ato: R 2 99 • • 

ECO· F ARMAS COMERCIO DF. MEDICAM ..... ~-c.-.~onflra os dados do ato em: https:lselodlgital.tJpb.Jus.br : 

c:\r-c-..r-=~ ~::,o PQA f:..t...~CO <~ . ~tCAOt- A'Wf!'-.;~A -. .... E Jllt." 
T"'!o< 

1·~. JlS6-~ .... 



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

CONTRA TO SOCIAL 
CNPJ (MF) - 85.477.586/0001-32 

•Tiarafo Segundo: Poderão ser designados não sócios, obedecendo ao disposto do Artigo 
~1 c.a -ei n° 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependera da uftatlirflidatie tjv:, ~i.ciosr 

e: :.rar:o o capital social não estiver integralizado, e dois terços, :to ~ínimo, a!)/)$ :a 
'egra! ação. • •.. • 

-·strador declara, sob as penas da lei, de que não estâ 1mped1do de exercer a administração da 
s:-ciedade, oor ie1 especial. ou em virtude de condenação criMinal, ou por se encontrarem sob os efeitos 
·'::.a a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por cnme falimentar 
.e ;::~.ancação peita ou suborno, concussão. peculato. ou contra a economia popular contra o s1stema 
-..ance o nactona.i, contra normas de defesa da concorência, contra as relações de consumo, fe pública, 

o:. a :xor'ledade 

CLAUSULA QUINTA 
~ • .sra da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n.0 

O <tOS•2002 os sócios RESOLVEM, por este ins·.rumento. atualizar e consolidar o contrato soc1al. 
~mando assim sem efeito, a partir desta data as clausulas e condições contidas no contrato primitivo 

.:;'-'e. adequado às disposições da referida Lei n ° 10.40ô,2002 aplicavets a este tipo societário, passa a ter 
2 seguinte redação· 

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
ECO-FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L TOA - EPP 

CNPJ (MF) - 85.477.586/0001-32 

KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI. brasuetra, solterra nasc1da em 22/08/1992, empresana CPF 
:-3 680 279-14, portadora da cedula de Identidade Cívrl RG 8.009.609-7 SSP'PR, residente e 
ccmiciltada na cidade de Cascavel - Paraná, na Rua Afonso Pena 1660 - Apartamento 701 - Centro -
CEP 85.812-100, e AGENIR MARTINS, brasilerra, solte1ra nasc1da em 25/09/1944, empresária CPF 
242.157 599-00, portadora da cédula de Identidade Civrl RG 1.359.320-5 SSP1PR. residente e 
dom•c!liada na cidade de Cascavel - Paraná. na Rua José Bonrfacio 512 - Apartamento 33 - Bairro São 
Cnstovão - CEP 85 813-150. 

12 A sociedade gira sob o nome empresarial ECO·FARMAS COMÉRCIO OE MEDICAMENTOS 
LTDA - EPP, com contrato social arquivado na MM Ju'1ta Comercial do Paraná, sob n. o 412,02779231 
em data de 06/08/1992 inscrita no CNPJ (MF} sob n. 0 85 477.586!0001-32 e tem sua sede e dom1cího na 
;(ua Santa Catarina, 850 - Centro - na cidade de Cascave' - Estado do Parana- CEP 85.801-040. 

2' A atividade comercial da empresa e de Comércio de medicamentos, produtos químrcos e 
farmacêuticos. saneantes, higrene e limpeza, odontológicos oftatmolog1cos. auditivos, fisioteraprcos. 
~nopéd1cos. próteses. instrumentais cirúrgicos, matenais médrcos e correlatos mó·o~ers e equipamentos, 
e!e:rodomésticos, didáticos e perfumana, produtos para laboratoriats de analrses clrm:::as, equipamento e 
produto para radiologia, comercto de produtos eletrônicos para fins hospitalares. Comerc1o atacadista de ~ 
s:Jpiementos, vrtaminas e alimentos, Comércio atacadista de leite em po, leite resfriado, leite pasteunzado ~ 
e aroMatizado; Comercio atacadrsta de equipamentos de fisioterapia, g1nastrcas e condrcionamento frsrco 
tness Comércio atacadista de equipamentos de informátrca, aparelhos eietrônrcos e domésucos 

G1011eiS mesas. cadeiras. utens:lios e escntório: Cof11ercio atacadista de matenal descartavel, copos. 
~Jafdanapos, embalagens; Comércio atacad:sta de agua mmeral, ··o•tc•o •EoEGSTRoctVu..s•essoA•••rcRA·• 

. CARTORIO AZEVtD~,re:~jfg~ e TASEUO>.ATO oe •o~~~~~~~~~ ~~~ ... = :Jioteção individual (EPI)· Comércio atacadista de artigos de ·• .................. ~ .. "''''·' ... "' ""' .... ,..:.."'!'""'l>"~~ta....,r·' .. · · - .. - - -- · ·- Autenticacao rat 
"'cidos e Comércio atacadista de utensílios domésticos. .,.., ,., •• ,. ,nc.va• •h52ooL••l'••""•-••~""'""'" ''""'' o. ·c::~r~ a.n112ooaauwMICO. p,..,w Wnagefn Cligh.alaa4e. ~fiel 

do CIOQin'ltOio •prnemedo • conferido ne51e aiO. O refralc:Jo o v.roacte. Dou" 

ECO·FARMAS COMÉRCIO DE MED:lCJIIMI!N'l·;s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; 



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

CONTRA TO SOCIAL 
CN~J (MF) - 85.477.586/0001-32 3 

~a O capital social é de R$ 1 100.000,00 (um milhão e cem mil reais) divididos em 800.000 quotas 
.& ~a:or nominal R$ 1,00 (hum real) integralizadas em moeda corrente do Pa1s:peo~ sí)elf(S'• • • 

~ . . . :. : : : 
r---------------·--....,-------·~·....;· . . .. . ". I SOCIO QUOT A3 • ~-.. ~ : 
. KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI 1.089.000 1.089.000,00 

I AGENIR MARTINS 11.oorr=11:"oOO,OO 
_ TOTAL 1.100.000 11.100.000,00 

~ 3 A sociedade iniciou suas atividades em 06(08/1992 e seu prazo de duração é mdeterm1nado. 

sa As quotas são Ind1vis1veis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terce1ros sem o 
consentimento do outro sóc1o, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço direito de 
~·e'erência para a sua aquisição se postas à venda formalizando, se realizada a cessão delas, a 
a.:eração contratual pertinente. 

5a A responsabilidade de cada sócio e restn!a ao valor de suas quotas mas todos respondem 
sol;dariamente pela integralização do cap1tal social 

;• A administração da soctedade caberá a KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI, com os poderes e 
a:.ibUJções de administrador, autorizado o uso mdiv;dual do nome empresanal, vedado, no entanto em 
ac 1dades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações se1a em favor de qua1quer dos quot1stas 
01. de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imôve.s da soc·edade, sem autonzação do outro sócio. 

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

Paragrafo 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 
'ntegralização. 

a~ Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas 
jcst;~cadas de sua administração procedendo à e,aboração do irventano, do balanço patrimon1al e do 
balanço de resultado econômico cabendo aos SÓCiOS, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 
apuraaos 

9' Nos quatro meses segUintes ao termino do exerc1C10 soc1al os soc1os del1berarão sobre as 
romas e designarão administradores quando for o caso 

101 A sociedade poderá a qualquer tempo, abnr ou fechar fil1al ou outra dependênc1a, mediante 
a teraçào contratual assinada por todos os socios. 

111 Os sócios poderão, de comum acordo fixar uma retrada mensal a titulo de ·pro labore", 
;>:;sel'ladas as disposições regulamentares pertinentes. v:ij})~" 

121 Falecendo ou interditado qualquer sóc1o a sociedade continuara suas atividades com os ':f 
e·cte'ros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou tnextstindo interesse destes ou do(s) sócio(s) 

-Ernanescente(SJ, o valor de seus haveres sera apurado e liquidado com base na s1tuação patfmoníal da 
sociedade a data da resoiJção, verificada em balanço especialmente Ir:"-'"':~' ;;;;;:;;~~~rn~-;.;;;;;;;~~~~~~ 

='aragrato único • O mesmo procedimento será 
s:x: <'Ciaoe se resolva em relação a seu sócio. 



'V~A Mu~ 
~ z 

ECO-FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP ~:~-~~~:::: · 
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE • 1toLr.;-c nt\) .<? 

CONTRA TO SOCIAL a 
CNPJ (MF) - 85.477.586/0001-32 4 

13' O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está ,mpedido de exercer a 
admmistraçào da sociedade, por lei espec1al ou em v1rtude de condena;ãe êr,!!JÍMI,: M ;>O~ SJ! • 
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede a1nda que temporaria~n:e :o .;ac;,e~ó a ~1gch • 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação peita ou suborno concussão, ~ecur.J.to.·ou contra!a: 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional. contra normas de defesa da concorrênc1a, contra 
as relações de consumo. fé pública, ou a propriedade. 

14
3 

Fica eleito o foro de Cascavel - Estado do Parana para o exercício e o cumpnmento dos direitos 
e obrigações resultantes deste contrato. 

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

Londrina · Paraná 05 de Agosto de 2.013. 

~/'h~')!_./ r{,_ J Lti.; 
KAMYLLA GENTILA TOMAZELLl 

IJr/io, UI\ /)'\)~wJ.tW'l 
AGENIR MARTINS 

Testemunhas: 

c--<~ /~ 
Reginaldoinf~i9 J!O~i~ 
RG 4.669.35~ 

W;gner~hc; Fiori 
RG 5.930.294-9 SSP'PR 

JLiNfA- C6MERCIAL DO PARANA 

I AGENCIA REGIONAL DE LONDRINA 
CERTIFICO O REGISTRO EM 2 G ".Lll 

. SOBNÚMERO.:!.':~ 'i.S:3". -~~ 
Protocolo: 131466438-8. DE 09t08'201!;h-1~. ·• 

~t ~~ ' ' . ~ __ ___,L!!._~'-'--------
1!'1.;0 - r~"' , • o;: ' , 
utot.:J<!-!<:f-105 -'ttA tl'l' SEBA$iv.O MOTTA 

--

•• • • • • •• • . ~ 

r-'-'_.·,~·= . ..,-~C=;=RT'-='Ô'-"';=-JQ=~=Êv'-''"7'~0-Q-8-A-ST-0-S-,-, O--:FIC--IO--Or::-::R::-::EG:-::ST:::-RO::-::C::-::1111--lJ=AS::-::P::ES::so::AS:-:;N•=Tu::RA::-;.S::1 -:'1··, 
• ·., 

1

J ~ rM~tUI~,UW}f\tn 1t~ ·btt;;tiJft~!'~:~~~~~~~~~~~~~~~-~.~~~~~~:,~,E ~Jf:!!~~j~ 
- · - - ·· _ .... Aúteriticà ão Di · itar : ~ 

0e ecoroo com 05 artigOs 1•,3•" r•,nc. v a•. ~'f • 52 dn lel~ederal 8.'~351199A. • Art 81ne. XII ~, .. 
ct.a l11l Eslodual &,n1J2008.autanuco a pre:~ente Imagem d.g•talrloada. raproauçio fiel • ~· 

do Ooc:umenlo apresentado e confarnto na:ole alo. O re~noo O vardadll.. Dou fe ~~; 

. • o. Cód, Autenticacâo: 33440306151059190145-4· Data: 03/06/2015 10:59:;t< 
ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICA r-- Selo Digital de Fiscalizatão Tipo Norm.i'l c: AB056017·ZT07: ;: 

d.. l! Valor Total do Ato: RTs 2199 . b b ' : 
OOCU"'ENTO ELABORADO POR EU..lnECON CONíASILlDA.Ol - AVENlOA ADHEMAR P!RE Sol . ~llr&nda Ca,..~ca~onfira os dados do ato em: https:J se odlgltal.tjp .jus. r ::~ 

(•3\ 3356-2008 t 1tular : ._ .. 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

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

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

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

Este documento foi emitido em 09/12/2015 às 07:20:53 (hora de Brasília). 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b 7 ec970bbaa54aecb50433e9bc2fba00d2a60a34ed408aa5fa813feb2a8 
4f9fa23083202a936b7d0ef8b680d7ae73fa1 a9d478289452196736f92b641 c7a899d7 

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

Esta certidão tem a sua validade até: 04/06/2016 às 14:55:30 (Dia/Mês/Ano) 

Código de Controle da Certidão: 382614 

Código de Controle da Autenticação: 

33440306151059190145-1 a 33440306151059190145-4 

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



18/11/2015 
Emissão de 2" via de Certidão 

BRASIL Acesso à informação Part icipe Serviços 

.:r• Receita Federal 

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

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

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

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

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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 17:12:38 do dia 11/11/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 09/05/2016. 
Código de controle da certidão: 92AE.983D.EEB2.E10A 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta (:i Prep.mr pági!'a 
para 1mpressao 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?app=CNDConjuntaSegVia 1/1 



• PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

SecreUirla dl Faunda 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013937864-01 

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 contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

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

Página 1 de 1 

Válida até 15/03/2016- Fornecimento Gratuito 

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

Emitido via Internet Pública ( 16111/2015 09:37:30) 



Prefeitura Municipal de Cascavel 

Secretaria Municipal de Finanças 
Rua Paraná, 5000 Caixa Postall13 

CERTrDAO \IEG.ATIVA 51198/2015 

Contribuinte: 
ECO-FA~MAS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT 

Endereço: RUA SANTA CATARINA 

Cadastro: 8 54 7 7 58 60 00132 ~a: Lote: 

F~: Licitação 

850 

CPF/CNPJ: 
85.477.586/0001-32 

Loteame:ntoCENTRO LOTEAMENTO 

Certificamos para «M> devidos fin..-;, atendendo solicitação, que o contribuinte acima 
identif'wado não possui débitos tributários pendent('S junto a fazenda publica do Município de 
Casca"·el até a presente data. 

E'lm cenidã<> ~.";ompreend<! Oi> Tributo~ .\lCloi l i(irio~ ( lmpo~lo sc1brc Ser\·iço - [SSQ;\. Alvará). 
Imobil iário!' ( Imposto Pr~diaJ Tcrrit01ial Urba.ne) · JPTU. Imposto sobr<: a Tr.1nsmi'>~o de Bens 
Imúvcii> lnt~r-vi.,·os - ITBI c Contribuição de MelhoriaS.). Ta.:<:a..-; tlc Scnriços ~ crulrus débito!> 

muní~.:ipais. 

Com à localuaç.ão acima dt.-s.::rita. l"ic;J res.o;alv:Hlo o direito tln f:w:mJa Pública Municipal d~ 
cobrar débitos posteriúrm~nlc <.:LJTL<>tativns. mt.-smo TL'k!'t.'tll..:!' w per(oclo nesta c:crtid~o 

.:Qmprc~ndído. 

Ctsc~,·d, 19 de Outubro de 2015 

Cócll.:,co de A utenti.cid.ade: 431550867431550 

'" 



14/12/2015 

w;u;;ll'i'IW 

A 
Ç,old XA :O:CQN:j~,w::.A. FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 8547758610001-32 

Razão Social: ECO F ARMAS COM MEDICAMENTOS L TOA 

Nome Fantasia:PROLIFE CIRURGICA 

Endereço: R SANTA CATARINA 850 SALA OS I CE NTRO I CASCAVEL I PR I 
85801-040 

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

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

Validade: 05/12/2015 a 03/01/2016 

Certificação Número: 2015120505425289512000 

Informação obtida em 14/12/ 2015, às 08:10:02. 

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel .asp?VARPessoaMatriz=5561542&VARPessoa=5561542&VARUf=PR&VARinscr. . . 1/1 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

I de 2 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 85.477.586/0001 -32 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

ECO- FARMAS- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- ME 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

PROLIFE CIRURGICA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domici liar 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 

DATA DE ABERTURA 

10/08/1992 

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.45-1-03 - Comércio 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 laticínios 
46.69-9-99 -Comércio atacadista de outtas máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 
46.51-6-01 -Comércio atacadista de equipamentos de informática 
46.49-4-02 - Comércio 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 trabalho 
46.41 -9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 
46.41 -9-01 - Comércio atacadista de tecidos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZAJURiDICA 

206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

R RUA SANTA CATARINA 

CEP 

85.801-040 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

I COMPLEMENTO 

I MUNICfPIO 
CASCAVEL 

I TELEFONE 
(45) 3225-1477 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

08/01/2005 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

09/12/2015 09:22 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

2 de 2 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 09/12/2015 às 08:36:00 (data e hora de Brasília). 

Consulta QSA I capital Social 
- - -

Voltar 

n P{epa•nr 0 81Jina 
pam lmpres~5o 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui. 

Atualize sua página 

1\ 

09/ 12/2015 09:22 



J~STIÇA DO TR~SA~H0 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ECO - FARMAS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ : 85.477.586/0001-32 
Certidão n°: 203240449 /2015 
Expedição: 08/12/2015, às 17 : 36:27 
Validade: 04/06/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

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

NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art . 642 - A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pe la Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho , de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tr ibunais 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 
In ternet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identifica ção das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória t ransitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorá rios, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou 
de execução de acordos firmados perante o Ministério 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

custas, a 
decorrentes 
Público do 



.... ........ , ,, ____ ... --------···--··-------......... , _____ _ , ,, .............. , . _______ . -····--·---~--·· 

~ -------............. , ___________ ~-- -

GOVERNO MUNICIPAL De CASCAVEL 
SECREI.t1RIA DE Fll\-"i4NCAS 

DEPARTAMENTO DE RECEITA 

AL VARA DE LIC'ENÇ'A No: CADASTRO No: 49926000 

·-·- ·- -----·- --t ---~~~=-·'·"'··'= 

R.AZAO SOCIAL: ECO- FARI..u\S COMERCIO DE ~~DICAMENTO$ LTDA 
,.....__. - ----··- - ----- ---·-- ---4 ----+----------· 

NOME DE FANTASIA: PROLIFE C!RURGICA 
1.---.. ------·------ ·····-----.. ··--------~-- ,__ ~ -·-- ·----r 

CPFC'm: 3624/01/2012 FONE: 4 5 3223- 1638 
.~- -----.. -··--·-····· .. -·------- -·-- ---·- -- ---- --- -· ·-···-·-·· 

i ENDEREÇO: SANTA CATARINA 850 

;- QGADRA:~-02 ~ LOTE:Q009r LOO'EP:;N~O: CEUTRO LOTEAMENT~--t-- ~~~~ILIARIO: ----------0- i 
~-----·-----1----------i -L- - - - - ~ .... - --'-------------------, 

j An VIDADE PPINCIPAL:COM MEDIC. PROD QUIMICO!>, PARMAC. SANEANTES , HIGIENE E LI MP. ODONT. I 
OFTÂMOL. AUDIT. FlSlOl.ORTCP. PROT, I NSTkUM CIRUR. MOVEIS EQUIP. ELET«OD 
DIDATICOS E PERFUM, PROD LAB ANALISES CLINIC , RADIOL , PROD ELETRON : 

--· - --·--·---- -- --"1 ,........., --- --~ .. --·-·------· 

! 1\cS,.Il.!ÇÕES; NAO OBSTRUIR PASSEIO PUBLICO. 
RENOVAR ~ALMENTE L~C SANITARIA E ~UDO VISTORIA BOMBEIROS 
ATENDER BR 9050 / 04 - ACESSIBILIDADE 

........ - .. ·-·------·····-·,.____ ·---- - .--... - -- ·--- .... -- -;;;;'------...... ·-·---···-....... ----· .. -·----· ........... , 

t!ORÁ!UO ESPFCIAL 

INJCI,) DAS A"nV!DADES: 
16/05/2000 

CÓDIGO DA ATI v1DAD'1_ 6 J 6 
f---- '- . ......... .. __________ ......... _ 

TIPO ATIVIDADE: 
Comércio 

INFORMAÇÕES C.B.: 
2 1097 9 

0 ----· ·~-w .. -------··-••- -----·--••··----- - -•--·- ·••--• ······--··A·--- ----·-••• --·------ -·-" - ··-

LICENÇA PAAA LOC. ... U7..AÇÃO DE: EST!\8F.l ECIMCI'<TC 01:. CO/v!ERCIO. INDUST:UA I! PR.ES rAÇAO DE. SERVIÇO FORNECIDO EM 

CUMPRIMENTO AO QUE ))!SPOE O CODIGO TRlUU r;.ruo MUNIOI'Al.. LF.l COMl'l.EMI:iNTAR N' 01 200!. PARA A SUA LOCALIZAÇAO 
:<0 I:.NDEII..EÇO AOMA. 

_i ------·-------· .. -·-- --- --· -···--·---- -------------- ..... ---· 

~----· ---· ·------------····-·-----·-··--····------------~-----~---------·-·---r-~·-'·-------·--· -··----
Contador: R A PIORI - CONTASILIDAD! cReu•: 36 1 15/o-2 

--· ------~---- -··----w---·--------------------· ----:--- ·-- ----•-•••·----------~--···---~--- -------~----· ---------·-····--···--- -
I I 

1 
N• de Empregados: 10 l P de Serv•ço. O, 00 ! Comércio: 96 1 00 

~-----·----·-.. ·-..... -.. ------.. ·--.. ·-·--____ ........ -------.. ··· ·---· - - ··+-·---··- __ ......... --... . - ---····-

: ·relheiro: O, 00 J ~~~i10: -·----- ~. ~=-~ ' .~~ L:~~íJ ---·----·--·· - ~' 0~--~-- ···············-···--·------------------------- l 

I, ,\rça lndusll i3. 0 00 I , 

09/02/2012 

IMPORTANTE: 

Em caso tú encerramenw, mudança 

de endereço, porali:ação cu quclquer 

' oalra wu:ração. procurar ccn. urgtncin 

vr"} ~ (I di•·isão dE All111á para as 

'-- ·--------· - ·-- - - - ·- ·~- C-K- Q P-!~ • . tr:i CARTÓRIOAZEV~DO BASTOS \·OFICIOOEREG:S'IROCMLDASPESSOAS~ATIJRAIS ~-
CARLOS E . . CASAr.OTTO M ·• ' : " .. - !- ,;;..., ... ,..,fifi;;i:;~g>~,..~~~~~~~:-... c~~~J,~~~!,..!.-i 

li ---·------- - --· -·-Aüteritíca_o .. oí ítãr·-- --·· -·- ·· i:• 
OI &eordo comos.'~:~TtJgOs , ., 3"•7"tnc. v ~-•~52 da t.•l9•derat8.935f1&9-4 eM. e lnç_ XII ii.:. 

- -- -·------... - -----···· ·---·------- -------··- ·-· ---- c!.it.-iE~!S.ntQOOSautenoco aprultlt• ~mdigltalLZada; reprocluçãoO.I "'.., 

E••J"fiO\.) "OR ' " ) '!ICu"L'" u•RQUES ?IRANHA ~- cso~otoal)f'e3entadaeconreri<1o MS.t•.alo. Ot~l'ldo é verdade..Oou ré ~;__: 
"'n r ,:v,alr · ,. a- ~"' '""' Cód. Autenticação: 33440306151058480645-1 · Data: 03/06/2015 10:58:~ 

• .... --~· -·-· ·- .......... - - - - - .......... ··· - ·- - ..... · ·-·· ... -- ~r-~ seroOigital deFiscalizafãoTifcoNorm~IC: AB056004-CVNL; ic, 

........... . --........... .. - .. - - - --·-·- -- -·- ·--·---- / ConHraosdado~"J~at~1~m?.f'~~Ts~l~~igital.tjpb.jus.br \ 
Bel. Vàlba Mlrat\da Cav~eafltl t;,_ 

O pre~r:nu ,UII4i'Ó tk l.i:~..p dlnra ur :Jf.mdo •• :qt:r nêtl. n"1" ~~ 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

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

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

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

Este documento foi emitido em 10/11/2015 às 08:11:59 (hora de Brasília). 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b 7 de 7138a2aa 7 c17223f78a416b 7660215b0ff935d78eb39e66bdf8b011 
b1c6c13083202a936b7d0ef8b680d7ae73fa1a9e25fuf9ae84c751 994d4a964363a3bb 

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

Esta certidão tem a sua validade até: 04/06/2016 às 14:55:30 (Dia/Mês/Ano) 

Código de Controle da Certidão: 382612 

Código de Controle da Autenticação: 

33440306151058480645-1 

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



tij; MUNICÍPIO DE CASCAVEL 
~ Secretaria de Finanças 

DECLARAÇÃO DE ALVARÁ 

DECLARAMOS a quem interessar possa que a empresa abaixo discriminada 

está devidamente inscrita no Cadastro Municipal de Contribuinte com N° 49926ooo 

e Alvará de Licença 1412/1996 permanecendo inscrita até a presente data. 

ESTA DECLARAÇÃO TEM VALIDADE POR 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO 

Nome: ECO-FARMAS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

Endereço: RUA SANTA CATARINA 850 ' 

RamO de Atividade: COM l"1EDIC. PROD QUIMICOS, FARMAC . SANEANTES, HIGIENE E LIMP. ODON 
OFTAMOL. AUDIT. FISIOT.ORTOP . PROT, INSTRUM CIRUR. MOVEIS EQUIP. ELETROD 
DIDAT I COS E PERFUM, PROD LAB ANALISES CLINIC, RADIOL, PROD ELETRON 

CPF/CNPJ: 85.4 77. 586/ooo1- 32 

CASCAVEL, 16/11/2015 

EMITIDO POR: ERSON LUIZ CLUZENI 

. ;.· 

Centro Administrativo José Silvério de Oliveira- Rua Paraná, 5000- Cascavel- Centro- TeL (45) 3321-2020- CEP 85811-010 





09/12/2015 

r~ Ministério da S~úde 

..J L Agôncia Nacional • 1 1 de Vtgllónclo Sot1itâfla 
'tY\V\v .. mn.r sa .gov.t r 

- :EJ 

L___ ____ _ 

ir ··'J~ i:~.~ct:. 

DETALHES DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO N° 2.06.827-3 

DATA VISA 
Autorizações e Cadastro 

'A: . .. ::- 't ---~ "C. 

DADOS DA EMPRESA 
i Razão Social I 
!ECO- FARMAS- COMÉROO DE MEDICAMENTOS LTDA .586/0001-32 _j 
ÍÉ~-d~~-;;ç~-(~;;;Pieto --- ---------------------- ----- --·---~ 

~~~~~~,3.'"~"'"~~~~~~ ! 

I
. Cadastro No 
2.06.827-3 

I N° do Processo 
125351.198977/2013-01 

!Atividades/ Classes 

ARMAZENAR 

-Perfumes 

- Produtos de Higiene 

- Cosméticos 

DISTRIBUIR 

- Perfumes 

- Produtos de Higiene 

- Cosméticos 

EXPEDIR 

- Perfumes 

- Produtos de Higiene 

- Cosméticos 

DADOS DO CADASTRO 

do Cadastro 
/2013 

!cadastro 
I Cosmético 

ATIVA 

SIA, Trecho 5, Área Especial 57, Bloco B, Térreo Brasnia -DF - CEP: 71205-050 - Central de Atendimento Anvisa - 0800 642 9782 

http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Autorizacao/rconsulta_autorizacao_detalhe.asp 1/1 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

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

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

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

Este documento foi emitido em 13/11/2015 às 14:04:42 (hora de Brasília). 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b6a4dc13e0609424d0316c071141 b14d980ca4c4 7b3bf8606596cffa765 
e090e03083202a936b 7 d0ef8b680d7 a e 73fa 1 af56f591552fc5ac8fff8731204 7fc418 

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

Esta certidão tem a sua validade até: 12/06/2016 às 03:17:06 (Dia/Mês/Ano) 

Código de Controle da Certidão: 385505 

Código de Controle da Autenticação: 

33441106151210120250-1 

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



09/12/2015 

~ Ministério da Sclúde 

.J L Agõncia Nacional • 1 1 ó• VigiMroela San itim3 
\v,vv, . .anv su.gov.br 

Razão Social 

DETALHES DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO N° 3.03.723-2 

DATA VISA 
Autorizações e Cadastro 

DADOS DA EMPRESA 

ECO - FARMAS- COMÉROO DE MEDICAMENTOS LTDA 
CNPJ 
85.477.586/0001-32 

[cadastro N° 
3.03.723-2 
~ 

I N° do Processo 

~- 101!62/2007-10 

IAtivid~des 1 Classes 

ARMAZENAR 

- Saneante Domis. 
L 

DISTRIBUIR 
I 

I - Saneante Domis. 

l - Saneante Domis. 

EXPEDIR 

DADOS DO CADASTRO -,:----
Data do Cadastro 

23/06/2008 

Cad~ I 
J: Sa nea nte 1 

~===~-~ 

[Voltar] [ Nova Consulta ] 

SIA, Trecho 5, Área Especia l 57, Bloco B, Térreo Brasflia -DF- CEP: 71205-050- Central de Atendimento Anvisa- 0800 642 9782 

http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Autorizacao/rconsulta_autorizacao_detalhe.asp 1/1 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

http :1/www .azevedobastos. not. br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

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

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

Este documento foi emitido em 08/12/2015 às 07:57:02 (hora de Brasília). 

CHAVE DIGITAL 

00005b 1 d 734fd94f057f2d69fe6bc05b 77ba0d250320bbbad9d 3c36408 7f8 7142ed 1462b6a930d6efd03608d0 
ddde00d3083202a936b7d0ef8b680d7ae73fa1af4e849515a1c0b77ac4171ca637bb7c5 

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

Esta certidão tem a sua validade até: 04/06/2016 às 14:55:30 (Dia/Mês/Ano) 

Código de Controle da Certidão: 382611 

Código de Controle da Autenticação: 

33440306151058380489-1 

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

ICP 
Btasil 

~ ........ ....... 



20/11/2015 DETALHES DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO N° 8.04.627-9 (YWY462YL4095) 

e Ministério da S"údt: 

Razão Social 

DATA VISA 
Autorizações e Cadastro 

DADOS DA EMPRESA 

ECO- FARMAS- COMÉROO DE MEDICAMENTOS LTOA 

Responsável Legal Responsável Técnico 
DENISE SIEBEN KAMYLLA GENTILA TOMAZEW - ---· --·------------------' 

DADOS DO CADASTRO 

Cadastro NO Data do Cadastro 

8.04.627-9 (yyY_~':~2Yl4095) n29/09/2008 
= ====='-

N0 do Processo cadastro 
25351.227183/2008-15 Produtos para Saúde 
=.=--~ 

Atividades I Classes 

DISTRIBUIR 

- Correlatos 

Situação 
ATIVA 

[Voltar] [ Nova Consulta ] 

SIA, Trecho 5, Área Especial 57, Bloco B, Térreo Bras~ia -DF - CEP: 71205-050- Central de Atendimento Anvisa - 0800 642 9782 

http://www?.anvisa .gov.br/datavisa/Co~sulta_Autor .zacao/rconsulta_autcrizacc:;:,_oetalhe.asp 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

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

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

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

Este documento foi emitido em 08/12/2015 às 07:57:23 (hora de Brasíl ia). 

CHAVE DIGITAL 

00005b 1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b 77ba0d250320bbbad9d3c364087f871 4 7 4dd39c50 170e0dd38dfe4ab4 
2b 1 Ob0e3083202a936b 7 d0ef8b680d7 a e 73fa 1 ad278f5391 cedf1 877 c2b5d0608a9273c 

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

Esta certidão tem a sua validade até: 04/06/2016 às 14:55:30 (Dia/Mês/Ano) 

Código de Controle da Certidão: 38261 O 

Código de Controle da Autenticação: 

33440306151058280817-1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento 
através do site: http://www.azevedobastos.not.br 
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20111/2015 DETALHES DA AUTOR IZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO N° 1.10.206-9 

~ L Agê-ncia Nacional • 1 l d~ V•g•l~nCtól S~MII..Itl~ 

iV~\'.il.i:r·.· ;;ê.l.~tJ\'.': J 

-EJ 

Razão Social 

DATA VISA 
Autorizações e Cadastro 

DADOS DA EMPRESA 

ECO - FARMAS- COMÉROO DE MEDICAMENTOS LTDA 
CNPJ 

85.4 77 . 5~6/0001-32 
Endereço Completo Telefone 
RUA SANTA CATARINA, N° 850- CENTRO CEP: 85801040 - CASCAVEL/PR 45-32248308 

::;::::·:::·::.·.~- -~·.-.~:;·.;.-: ~-:::::::::::::.: .. -::~·.::::.":'!":';':';-"~·-:7:::-::.=-:;::::.· -:;.·:. ·-~·;:;;::;::::.=~:::::.. ==-~~-.-.~·.-:::::=-- . :-...::=-..:. 

Responsável Técnico Responsável Legal 
DENISE SIEBEN KAMYUA GENTILA TOMAZEW 

-- - -----------------
Cadastro NO 
1.10.206-9 

No do Processo 
25351.254516/2014-14 

Atividades I Casses 

ARMAZENAR 

- Medicamento 

DISTRIBUIR 

- Medicamento 

EXPEDIR 

- Medicamento 

DADOS DO CADASTRO 

Data do Cadastro 
10/06/2014 

Cadastro 
Especial 

Situação 
ATIVA 

[ Nova Consulta] 

SIA, Trechos, Área Especial 57, Bloco B, Térreo Brasnia -DF- CEP: 71205-050 - Central de Atendimento Anvisa- 0800 642 9782 

http:'/www7.a:"'JiS2.~-J'.'.brldatavisa/C:::nsulta_AL1orizacac';cc!'lsl:!ta_autcr iz2:::eo_::s:a:'1:.esp 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

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

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

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

Este documento foi emitido em 08/12/2015 às 07:48:49 (hora de Brasília). 

CHAVE DIGITAL 

00005b 1 d 734fd94f05 7f2d69fe6bc05b 77ba0d2 50320bbbad9d3c36408 7f8 7144d038d Occ56536954c6 3 b9a9f 
8d8055e3083202a936b7d0ef8b680d7ae73fa 1 ac65f182c1 add 160cd4ca96aaf92f17 4f 

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

Esta certidão tem a sua validade até: 29/09/2016 às 05:25:04 (Dia/Mês/Ano) 

Código de Controle da Certidão: 432469 

Código de Controle da Autenticação: 

33442809151003310025-1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento 
através do site: http://www.azevedobastos.not.br 
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09/1212015 DETALHES DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO N° 1.10.183-9 

Ministério da Saúde 

___! L Ag4mci<~ Nilcional • 1 l dll Vogil,í rlC•:t S3nlt:'ma 
't't~~'IV"'.i'lllV, S;J .QO"-'.t:r 

-EJ fliJC'i 

DATA VISA 
Autorizações e Cadastro 

DADOS DA EMPRESA 

- L. 

I Razão Social 
:ECO- FARMAS - COMÉROO DE MEDICAMENTOS LTDA 

CNPJ 
85.477.586/0001-32 

1 Endereço Completo Telefone 

rl~l!o~~!,_~!,_..~~~~~~A, N° 8~-~- CENTRO CEP: 8580~0_4~_-__ CA?.~~I:{!.'~r~==-~o====="'-Jj45-3~248308 
Responsável Técnico ' Responsável Legal 
DENISE SIEBEN KAMYLLA GENTILA TOMAZEW 

·Cadastro No 

1.10.183-9 

I 
NO do Processo 
25351.254543/2014-86 

Atividades f Classes 

ARMAZENAR 

- Medicamento 

DISTRIBUIR 

- Medicamento 

EXPEDIR 

- Medicamento 

DADOS DO CADASTRO 

li Data do Cadastro 
., 03/06/2014 

!I cadastro 
Comum 

' Situação 
ATIVA 

[Voltar) 

====-···---·· 

_j 

[Nova Consulta) 

SIA, Trecho 5, Área Especia l 57, Bloco B, Térreo Brasma -DF- CEP: 71205-050- Central de Atendimento Anvisa - 0800 642 9782 

http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Autorizacao/rconsulta_autorizacao_detalhe.asp 1/1 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

http :1 /www. azeved o bastos. not. br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

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

Este documento foi emitido em 14/12/2015 às 07:34:05 (hora de Brasília). 

CHAVE DIGITAL 

00005b 1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b55f61563cc81270d49e627f9f2be5048dd 1 fcda5f05a84cec6ba 1 b4b53b 
d9ea93083202a936b7d0ef8b680d7ae73fa1a3a8ecce95d816713538877ed8c9a4261 

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

Esta certidão tem a sua validade até: 29/09/2016 às 05:25:04 (Dia/Mês/Ano) 

Código de Controle da Certidão: 432468 

Código de Controle da Autenticação: 

33442809151003200587-1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento 
através do site: http://www.azevedobastos. not.br 
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PROLIFE Cirúrgica ECOFARMAS 
MEDICAM E 

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

Município de Nova Cantu - Paraná Licitação 

Modalidade: PREGÃO, na forma Presencial (SRP) N° 034/2015 

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS, COM BASE NA TABELA ABCFARMA, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR UM PERÍODO 
DE 12 (DOZE)MESES. 

ANEXO IV 

Declaração de: Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação, 
Idoneidade e Disponibilização de Documentos. 

A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que: 

1 -Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências 

posteriores que o inabilite para participar de certames licitatórios. 

2 - Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou 
conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade da 

entrega; 
3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da 

Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal 

Cascavel, 15 de dezembro de 2015. 

--~~gg~---~ 
Empresa: Eco Farrnas 4~.- de Med. Ltda. 

Representante Legai:Kamylla Gentila Tomazelli 
Cargo: Sócia 

CPF: 043.680.279- '1 4 - RG: 8.009.609-7-SSP/PR ~ 
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CNPJ 85.477.586/0001-32 -IE 42210416-02 ~ 



PROLIFE Cirúrgica 

e-m ai/ :vendasproUfe@hotmail. com 
Fone:45-3224-8308 

Município de Nova Cantu - Paraná Licitação 

Modalidade: PREGÃO, na forma Presencial (SRP) N° 034/2015 

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS, COM BASE NA TABELA ABCFARMA, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 12 
(DOZE)MESES. 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO 

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal , 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noiurno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. 

Cascavel, 15 de dezembro de 2015. 

"' ---~~--~' ~ \ !,)!,)'\)~-~T. 
Empresa: Eco Farm~~-~~t.-~~ Med. Ltda. 1 S~ ~l,~Ç t--

Representante Legai:Kamylla Gentila Toma~lli~ At1 S. tO S \:\\> 
Cargo: Sócia ~ ~~~ 'ft.~~.a ,.~f;) ;) 

CPF: 043.680.279-14 - RG: 8.009.609-7-SSP/PR ,.Q .. ~~ ~(;~~ ~(,<'~' _0~1il. -
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PR.OLIFE Cirúrgica 

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

Município de Nova Cantu - Paraná Licitação 

Modalidade: PREGÃO, na forma Presencial (SRP) N° 034/2015 

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS, COM BASE NA TABELA ABCFARMA, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 12 
(DOZE)MESES. 

ANEXO VIII 

LiCITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO, na forma Presencial 
(SRP) N°. 034/2015 

DECLARAÇÃO: 

Eco F armas Comercio de Medicamentos 
Ltda, com sede na Rua Santa Cataíina, 850-Centro - Cascavei-Parana inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.85.477.586/0001-32, vem através de seu. representante legal infra
assinado, declarar expressamente, sob as penas da lei, que os sócios da empresa, 
bem como gerentes e diretores não são cônjuges, companheiros (as) ou parentes, em ""'\ 
linha reta , colateral ou por afinidade até o terceiro grau do Pregoeiro, da equipe de • )1.. 
apoio, bem com0 de qualquer servid0r do Município de Reserva do Iguaçu, de ac.a&.\ 
com o previsto na Lei Orgânica Municipal. <,C:Ofo \ \)\J~ ~t\0 \)tt. 

'( 5 Ot11 . tO~~\."\\>~ 
<õ ~~~~~S ~~"\r:f' coso 
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Cascavel, 15 de ~zembro de 2015. 

--~~-- ~JjÂ · 
Empresa: Eco F.:rr.:?.:s Cor. •. de t"ied. i...tda. 

Representante L-::9~i. f\arnyl! ::~ Genti!a Tomazelli 
c:crgc : S6ci3 

CPF: 043.680.279-1,, - RG: 8.Ct09.ô09-7-SSP/PR 
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CNPJ 85.477.586/0001-32 - IE 42210416-02 ~ 
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Franctsco SmarczewskJ 
Resp. 0027 

P· 001 

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

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

S A I B A M quantos este Público Instrumento de 
Procuração bastante virem que, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 
poze, (27/01/2012), nesta Cidade e Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, neste Servi.yo 
Notarial, compareceu, como Outorgante:- ECO - FARMAS COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS L TDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNP J/MF sob 

0 85.477.586/0001-32, com sede na rua Santa Catarina, 850, bairro Centro, nesta cidade, neste 
to representada por sua sócia administradora KAl\1YLLA GENTILA TOMAZELLI. 
rasileira, filha de EUCLIDES LUIZ TOMAZELLI e JOICE MARIA Y AMASHIT A 
OMAZELLI, solteira como declarou, maior e capaz, empresária, portadora da Cédula de 

dentidade n° 8.009.609-7-SSP-PR, expedida em 18/01/2012, inscrita no CPFIMF sob n° 
43.680.279-14, residente e domiciliada na rua Afonso Pena, 1.660, apartamento 701, bairro 

o, nesta cidade, e por sua sócia AGENIR MARTINS, brasileira, filha de JOAQUIM 
TINS e GENTILA DA SILVA, solteira como declarou, maior e capaz, comerciante, 
dora da Cédula de Identidade n° 1.359.320-5-SSP-PR, expedida em 03/05/2004, inscrita 
PF/MF sob n° 242.157.599-00, residente e domiciliada na rua José Bonifácio, 532, 

bpartamento 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 do Estado do Paraná, com o último arquivamento 
registrado sob n° 20118732757, que me foram apresentadas e ficam arquivadas nestas Notas às 
folhas 168/172 do Livro 95-ACS; reconhecida como a própria por mim 3• Notária, conforme 
os documentos que me foram apresentados, do que dou fé. E aí, pela Outorgante, me foi dito 
que nomeia e constitui seu bastante procurador:- EUCLIDES LUIZ TOMAZELLI. 
brasileiro, filho de ALBINO TOMAZELLI e ETEL VINA TOMAZELLI, divorciad.:l, 
comerciante, portador da Cédula de Identidade n° 3.145.703-3-SSP-PR, inscrito no CPFIMF 
sob n° 060.116.839-91, residente e domiciliado na rua Afonso Pena, 1.660, apartamento 701. 
bairro Centro, nesta cidade; a quem confere amplos, gerais e ilimitados poderes para gerir e 
administrar a firma outorgante; podendo· para tanto, representá-la em Repartições Públicas 
Federais, Estaduais, Municipais, Autárquicas; inclusive perante o foro em geral e Justiça do 
Trabalho, requerendo e contestando tudo que dependa de assinatura ou defesa da outorgante. 
concordando com valores, vencimentos, cláusulas e condições; representá-la perante quaisquer 
estabelecimentos bancários, bem como Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal -
CEF; abrindo e movimentando contas correntes, requerendo talões de cheques; assinando 
cheques, saques ou ordens de pagamentos, endossando duplicatas, assinando borderô , 
conferindo saldos e extratos de contas; concordando ou discordando com valores e 
vencimentos; autorizar débitos em conta corrente; representá-la perante a Delegacia da Receita 
Federal do Brasil, Secretaria da Receita Federal do Brasil, Delegacia da Receita Estadual do 
Brasil, Secretaria da Receita Estadual do Brasil, Ministério Público do Trabalho, Justiça do 
Trabalho, Previdência Social, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Prefeitur _ 
1v1unicipal, desta e de outras cidades, em qllí'!ic:nw•r ~p C:P11C: Arrr<;"" .. C"DMOt"r'""' lo. ... - ~ ~ •• 

d~,ma~s agentes arrecad~dores, com o o~je · :J ~~?~G~•~•~!}f.ê5J~'l.:.!~~=!~~.'sotf;:~~f~t!:[; 
C1enc1a em autos de mfração; encammh ~- - ·- · · Autenticãcãõ.Diã ltaf · - ·' 

fi · d • - fi al O.aoordocomos.,90• ' · · .3°•7•.nc:. v a•.•t e 52 dal•fl!•dtra~ 8.935/HIV<4 4 Arte Inc. XII ~.._ re erentes a pesquisa e Situaçao ISC ; re daL•e.-.on1120001U<onu<eop<U"'''"'""•m•<;IUj ......... odu<;oollol .• 

C " clã C " d R • F d l CSo documento •prnerrt.do • ecnle'"'o neate ltlo. O referlelo t ~treiletL Oou ,. 

~
ertt o .o~;unta . a . ece1ta e era cód. Autentica ão: 33440306151 100260207·1· Data: 03/06/201 5 11:oo: 

equerer/sohcltar/assmar aJUstes de GPS ;flt. Selo Digital de FiSC<IIizacão Tipo Norm~l C: AB056034-9G40; ' . • 
• I' • Valor Total do Ato: R: 2 99 

ébitos, regularizar todo e qualquer tipo de Boi.·- .. .-.ea......;onfira os dados do ato em: ltttps:l selodlgital.tjpb.jus.br ' : 

CTF, acesso ao ISS-NET problemas r.... ·• 
agina 1Selo Mh8kr.DNwti. yn9EX-iS7vi .UbVA Cv· ulte em http: , 1 funarpen.co= br 
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amento junto aos órgãos acima, bem como assinar requerimento para parcelame 
déb · junto a PGFN e demais órgãos públicos; e ainda requerer fotocópia de qualq 
declaração de imposto de renda de pessoa física, responsabilizando-se por todos os atos 
pràti~os no cumprimento deste instrumento; e ainda confere poderes para solicitar e retirar 
cópias de documentos· e processos; representar junto ao CERASA, podendo ainda neste, alem 
da aaaerionnente expresso, renovar/contratar Certificado Digital, podendo para tanto assinar 
~~ · Q que se fizer necessário; representar junto a COPEL e SANEP AR, requerendo e 
àlegando o que se fizer necessário, concordando com débitos e valores; fazendo exposições de 
documentos que julgue e que sejam necessários e exigidos por qualquer Repartição Pública; 
fazer acordos e acertos; assinando todos e quaisquer documentos; admitir e demitir 
empregados, assinando carteiras de Trabalho, fazendo acertos de contas, inclusive perante o 
Ministério do Trabalho, Previdência Social e Câmara de Conciliação Prévia, PIS, PASEP, 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; comprar e vender mercadorias do ramo de 
negócios da empresa, transigir; r!=presentá-la em processos licitatórios existentes em toda 
esfera Pública ou Privada, seja, Orgão Federal, Estadual, Municipal, Autarquias, Entidades 
Filantrópicas ou demais empresas Públicas e Privadas que venham a ser necessárias, podendo 
para tanto, apresentar e assinar propostas e contratos, firmar compromissos, 
cadastrar/credenciar representantes, entregar e retirar documentos, comprar editais, estabelecer 
preços, fazer impugnações, apresentar recursos; contratar advogados com os poderes da 
cláusula "ad judicia" e os especiais para transigir, desistir e variar de ações; confere também 
poderes para vender ou de qualquer outra forma dispor veículo de propriedade da outorgante. a 
quem lhe convier e pelo preço a ser ajustado, bem como usar em qualquer parte do Território 
Nacional ou Estrangeiro, podendo acordar preços, desistir e dar quitação, assinar 
requerimentos e tennos de transferências, requerer baixa de circulação, bem como requerer 2" 
Via de Certificado de Registro de Veículo- CRV, Certificado de Registro e Licenciamento de 
Veículo- CRLV, do veiculo junto ao CRVA, podendo representá-lo perante o Departamento 
de Trânsito - DETRAN, repartições públicas, municipais, estaduais e federais, bem como em 
delegacias especializadas; podendo substabelecer; e, praticar finalmente, todos os demais atos 
pecessários e indispensáveis ao fiel e cabal desempenho do presente mandato. Pela Outorgante, 
me foi dito, finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos, tal qual 
se acha redigida a qual assina nesta data. A outorgante declara que conferiu e que se 
responsabiliza pela veracidade dos dados fornecidos do procurador e do objeto utilizado para a 
lavratura do presente instrumento. Assim o disse, do que dou fé. A pedido, lavrei-lhe a 
presente procuração que, depois de lida e achada em tudo confonne, outorga, aceita e assina. 
Pelas partes me foi dito que dispensam a presença das testemunhas e Cód1go de 
Normas da Corregedoria Geral da Justiça des Estado. b número 
0000194/2012 do Livro de Protocolo Geral. Eu, a Oliveira 
Smarczewski, 3n Notária, que a escrevi, conferi, su molumentos: 
R$54,23, (VRC 384,61). (aa.) ECO- FAR.MJ\S TOS LIDA 
EPP, AGENIR MARTINS e ECO - FARMAS C • TOS LTDA 
EPP, KAMYLLA GENTILA TOMAZELL . .L<:::à<:!Iut 
Trasladada por Certidão, era o que se contirili referido ato, está tudo conforme ao seu 
próprio original. Eu, Francisco Smarczewski, 3° Notário, que a fiz extrair, confen. subscrevo, 
dou fé e assino a presente. 

O referido e 'rdade e dou fé. 

Página 2Selo Mh8l<r.ON UbV~ Consulte eN ~ttp:,/fu~arpen.ca..or 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mai I: cartorio@azevedobastos. n ot. br 

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

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

Este documento foi emitido em 16/12/2015 às 10:41 :05 (hora de Brasília). 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b1 b32c181 d3066f7 4d8c3606ac8d4c29199f99464cd72ab411285f6a504 
79b6d73083202a936b7d0ef8b680d7ae 73fa 1 a3cf0951 cc838938d4efe90e9f5c39524 

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

Esta certidão tem a sua validade até: 04/06/2016 às 14:55:30 (Dia/Mês/Ano) 

Código de Controle da Certidão: 382620 

Código de Controle da Autenticação: 

33440306151100260207-1 a 33440306151100260207-2 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento 
através do site: http://www.azevedobastos.not.br 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 
uPaço Municipal Martin Krupek" 

TERMO DE RECEBIMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

PREGÃO, na forma Presencial nº 034/2015 

SITEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Proponente: 

Inscrição estadual n.º ~ «2:2( Ol.f \((, o~ O (V 

Fone/Fax{ ~S) 3J.J~, <t;3 OS 

Declara que recebeu o Edital de processo licitatório na Modalidade 
PREGÃO, na forma Presencial Nº 034/2015, com data de emissão em 
08 de Dezembro de 2015 e com abertura prevista para o dia 28 de 
Dezembro de 2015, às 09h00 (nove horas), cujo objeto é REGISTRO DE 
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SOBRE A 
TABELA ABCFARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES, conforme Anexo 
I do E di tal. 

----~~--------• ~_( __ de ~-~ 

rs5 .4 77 .5s6;ooo 1-321 
ECO-FARMAS- COMÉRCIO 
DE MEDICAMENTOS LTDA. 

RUA SANTA CATARINA. 850 

I~· CENTRO· CEP 85801·040 
~.,;!SCAVEL - PARA~ 

*favor preencher e enviar via fax para o fone (44) 3527-1280 

OBRIGATORIAMENTE. 



PROLIFE Cirúrgica 
e-m ai/ :vendasprolife@hotmaíl. com 
Fone:45-3224-8308 

Município de Nova Cantu - Paraná Licitação 

Modalidade: PREGÃO, na forma Presencial (SRP) N° 034/2015 

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS, COM BASE NA TABELA ABCFARMA, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 12 
(DOZE)MESES. 

Municipio de Nova Cantu -Parana 
Comissão Permanente de Licitação 

ANEXO 111 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o Sr.Euclides Luiz Tomazellí_ 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" 034/2015, 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. 

Cascavel, 15 de dezembro de 2015. 

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 



ECO-t:ARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L:'fPA ;: EP? 
DECIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE 

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

... WLLA GENTILA TOMAZELLI, brasileira. soitetra, nascida em 22108/1992 empresana CPF 
.!3.680.219-14, portadora da cedula de Identidade C1v1l RG 8.009.609-7 SSPIPR. , residente e 

:OIT. C1 ada na cidade de Cascavel - Parana na Rua Afor.so Pena 1660 - Apartamento 701 - Centro
-=~ 85 812-100; e AGENIR MARTINS bras11e1ra so!te!ra nasCida em 25/09'1944 empresaria , CPF 
2.!2157 599-00, portadora da cedula de ldentdade Civn RG 1.359.320-5 SSP/PR, residente e 
o: 'Ulc.l! ada na cidade de Cascavel - Paraná r;a Rua José Bor facio 512- Apartamento 33 - Batrro São 
Ciís'.ovão - CEP 85.813-150 Componentes da soctedade que gira na Rua Santa Catar.na. 850- Centro 
- .a c1dade de Cascavel - Estado do Parana - CEP 85.801-040- sob o nome empresanal de ECO
~ ~.RMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS ÚDA - EPP C01'1 contrato soc1al arqu• 1ado na MM .~unta 
-~ercial do Paraná, sob n. 0 412 02779231 em data de 06:0811992, tnscnta no CNPJ (MF) sob n. o 

:: !'-77.586/0001-32 resolvem modificar o prifl'•tivo contrato e posteriores a.terações pelo presente 
st1.:mento de alteração e consolidação contratua 

CLAUSULA PRIMEIRA 
! anv;dade comercial da empresa que era Comérc:o de medicamentos, produtos qu1m1cos e 
·armacêutlcos. saneantes htgtene e ,,mpeza odoprolog,cos ofta'mológ1cos auditivos fisioterápicos 
:-oped,cos, próteses, instrumentaiS cirurg1cos matena1s medtcos e correlatos, móve;s e eyu:í)amen:os, 
e'e-·odomésticos, didáticos e perfumaria, produtos para Jaborator a1s de analises clinicas. equ1pamento e 
... rcCulO para radiologia, comércio de produ:os e'atrôn~tos para fins hospitalares passará a ser Comércio 
1a fT\edicamentos, produtos químicos e farmacêuticos. saneantes, higiene e limpeza, odontologtcos, 
o' a ologicos. auditivos fisioteraptcos, ortopéd1cos. proteses. instrumentais Cirúrgicos materiais médicos 
e co-relatos, móveis e equipamentos, eletrodomest1cos didât1cos e perf'Jmaria, produtos para 
aboratoriais de analises clinicas. eqUipamento e produto para radtologta , comercio de produtos 
= etrôn1cos para fins hospitalares Comercio atacadtsta de suplementos vitamtnas e alimentos. Comércio 
a~cad1sta de le1te em po, leite resfnado leite pasteurizado e aromatizado Comercio atacadista de 
;.;L ;:amentos de fisioterapia, g1násticas e condicionamento fisico, fitness; Comercio atacadista de 
~~" pamentos de informáttca. aparelhos eletrôn:cos e domest.cos. movets, mesas, cadetras utensilios e 
esc ·1torio· Comércio atacadista de matenal descartave., copos guardãnapos, embalagens Comercio 
a'.a~dista de água mineral; Comercio atacadista de equipamentos e proteção lndiv1dual (EPI)· Comercio 
~zadista de artigos de armannhos; Comercio atacadista de tec1dos e Comercio atacad:sta de utensuiOS 
:omesticos. 

CLAUSULA SEGUNDA 
E- ecorrência da presente alteração o capital social que era de R$ 800.000 00 {01tocentos m1l reais) é 
;:;t~ado ao valor de R$ 1 100 000 00 (l.Jm mi'hão e cem m" rea1s\ sendo o aumento no valor de RS 
l~O.OvO.OO (Trezentos mil reais) integralizados no presente ato atraves de lucros acumulados na 
soM<iade cofltabilizados em 3111212012 ficando assim distribUldo entre os sócios 

L_ SOCIO QUOTAS R$ I I KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI 1.089.000 1.089.ooo,oo I 
AGENIR MARTINS 11.000 11.000,00 I 

L ___ TOTAL 1.100.000 1.100.000,00 t 

~ ... A SULA TERCEIRA 
! --.-·-üs ração da sociedade cabera a KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI, com os poderes e atribuições 
.. _ 1;:~-:~.strador. autonzado o uso indivtdual do nome empresarial, vedado, no entanto. em atividades 
~~ ·:as ao Interesse soctal ou assumir obrigações seJa em favor de qualquer dos quotistas ou de 

--:.~~ bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedad ~- :~;EBill:~~~~~~-!~~~~.~-:.!~~ESso~~{{.fJ;J,:";~!~·) 
=> • p · · F lt d · · t d t Autenticacão Diáitar - }> 1 angra,o nmetro: acu a-se ao a mm1s ra or, a ua o. ...... """ ... _ ....... ,.""'.v••. •f•S2doL""''""""'·•>~••"•""-••·~"'' ~· 

d 
• 1 dllai E~t.72112008auttntiOOeprulltf'I.Lelmog•Md.gltallz.ada,,..pltlduçãorlel '!~ 

-me a soc1edade procuradores para o penodo det ... ~'"'"'""""' ' ... '""""•"••lo.o •• .._ • ..,., __ o.o.,. ~~ 
~--a!~ especificar os atos e operações a serem praticado Cód. Autent lcacao: 334403061 S105919~14s-1· Data: 03/06/2015 1o:s9:t~ r,CZf Selo Olg•tal de Foscahza~o TJ'co Norm~l C· AB056020-XSLM· • • 

ECO-FAR.MAS COMÉRCIO DE MEDICAM) ~. Confira os dado~~~~a~1~1m?h"J~~~Ts~l~algital.tJpb.Jus.b; ::.1 
a.l.ltalbo <MT:u~~~~V~Qnlt ::.; 

~'!:~ •• EL...tTTI'COI't COIIO"TA.Il'- O Of- AY[)Ij,[:)A AO.,.flt4A.'\,#l~ • 
IHl lU,·l~ ,/' _. 



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

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

-;rágrafo Segundo: Poderão ser designados não sócios, obedecendo ao disposto do Artigo 
aa tel no 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependera da uaa~i~idatie c)u~ ~-(,cios, 

• ~ ... r•o o capital social não estiver integralizado, e dois terços. 10 mínimo, a!)t)o$ .., • 
~·ar:~ação. · • • : : 

-.!.!S LA QI.JART A 
~ - ·s,·actor declara, sob as penas da lei, de que não está 1mped1do de exercer a administração da 

s: Edade por e1 espectal, ou em vtrtude de condenação cnminal, ou por se encontrarem sob os efeitos 
.-: = a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos· ou por cnme falimentar 
:? ~= ancaçào. perta ou subamo, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema 
-:.;;c~:ro nac1onal, contra normas de defesa da concorrêncta, contra as relações de consumo fé publica, 

a c·opnedade. 

CLAUSULA QUINTA 
• s.a da modificação ora ajustada e em consonãncta com o que determina o art. 2.031 da Let n.0 

- .~OS 2002, os sócios RESOLVEM, por este t'1Strumento. atualizar e consolidar o contrato social. 
t.:mando assim sem efeito, a partir desta data as cláusulas e cor~dições contidas no contrato primitivo 
aue adequado ás disposições da refenda Let n.0 10,406:2002 aphcávets a este tipo soctetano, passa a ter 
a segwnte redação: 

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

CNPJ (MF)- 85.477.586/0001-32 

KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI bras1letra, solteira nasctda em 22108/1992, empresária CPF 
:.13 680 279-14, portadora da cédula de Identidade Civ1l RG 8.009.609-7 SSP1PR. residente e 
dcrr•ci'iada na cidade de Cascavel- Paraná, na Rua Afonso Pena, í660 - Apartamento 701 -Centro
CEP 85.812-100; e AGENIR MARTINS, brasileira sortetra. nascida em 25109/1944, empresaria CPF 
242.157 599-00, portadora da cédula de Identidade Civtl RG 1.359.320-5 SSP/PR, res1dente e 
domtciliada na cidade de Cascavel - Paraná na Rua José Bontfacio 512 -Apartamento 33 - Bairro São 
Cnstovão- CEP 85.813-150. 

~ A sociedade gira sob o nome empresarial ECO·FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
L TOA - EPP, com contrato soc1al arqutvado na MM Junta Comercial do Paraná. sob n. 0 412,02779231 
e.., data de 06/08/1992, inscnta no CNPJ (MF) sob n, o 85.477.58610001-32 e tem sua sede e domtciho ra 
"=< a Santa Catanna, 850- Centro- na c1dade de Cascavel- Estado do Paraná- CEP 85.801-040. 

2a A atividade comercial da empresa e de Comércio de rl}edicamentos. produtos quí'llicos e 
;armacêuticos, saneantes. higiene e limpeza, odontológicos oftalmológicos, auditivos fistoteráptcos, 
onopedicos, próteses, instrumentais cirúrgicos matenais médicos e correlatos, móveis e equipamentos, 
eleuodomésticos, didáticos e perfumana, produtos para laboratoriais de análises clinicas, equipamento e 
;roduto para radiologia, comérciO de produtos eletrônicos para fins hosptlalares, Comérc1o atacadista de 
s~píementos, vitaminas e alimentos· Comercio atacad1sta de leite em po leite resfriado, leite pasteunzado 
e aromatizado; Comércio atacad1sta de eqwpamentos de fisioterapia ginásticas e condicionamento físico, 
.. ness Comércio atacadista de eqwpamentos de informática, aparelhos eletrônicos e domesticos. 
-o-ve s. mesas, cadeiras. utenstlios e escritório; Comércio a!acadísta de material descartável, copos, 
gi.lardanapos, embalagens; Comércio atacadista de agua mtneral, .. 5 ·o•c•oocREGSTRocMI.oASvessoA•••·cRAs 

• ·' CARTÓRIO AZEV~:DO ~.ASTO ' e~A8€UOMTOO< ,oru-.c::_"l~c·~,'~ '~~ ... 
~ ~·oteção !ndtvidual (EPI); Comércio atacadtsta de artigos de '~ =~ ..... -... -... e·:.:e~~"'"""""'"~-""'"'' ·· ~ · .. - !!--e. - - - · AUte-ntiéãCão-Diaital 
e: 1os e Comércio atacadista de utensílios domésticos. ....,.. , ••.• ,.In<- v .. ,f.., ...... ~.-.... ,., .... .... """'"" 

De ~:E"~ 8,121Jiooa auW*:O 0 prUI'(Illl 1m~m CogitaiL!ada. (Wproducêo fiA' 

do o~ta~m.do • eotll.-.cklntSie .-o. O te+enoo •~ Dou'-

II:ICY.liMU(TO fLAIIORAOO POR flLIT'nC:OI< C:ONTABtliOA!l! -



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

CONTRA TO SOCIAL 
CNPJ (MF) - 85.477.586/0001-32 3 

~J O capital social é de R$ 1.100.000,00 (Um miNo e cem mil rea1s) divididos em 800.000 quotas 
.s va10r ncmmal R$ 1 ,00 (hum real) integra'tzadas em moeda corrente do Pais ... ~O!-- sgeiçs~ • 

SOCIO I 
KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI 

I AGENIR MARTiNS 
TOTAL 

<I • • •• • . . . . .. ~· 

QUOTA3 
1.089.000 

11.000 
1.100.000 

·--• Rl ; •• 
1.089.000,00 

11.000,00 
1.100.000,00 

- . . . 

.!a A sociedade iniciou suas atividades em 06 08 1992 e seu prazo de duração e Indeterminado. 

sa As quotas são indivistveis e não poderão ser ced.das ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento do outro sóc10 a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço d1re1to de 
~eterência para a sua aquisição se postas à venda formaltzando, se realizada a cessão delas. a 
a•teração contratual pertmente. 

ta A responsabilidade de cada sacio e restrita ao ~talor de suas quotas mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do cap1tal social 

7' A administração da sociedade caberá a KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI, com os poderes e 
atnbuições de administrador, autorizado o uso tndiv1dua: do rome empresar·al, vedado, no entanto. em 
at v1dades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qua:qúer dos quotistas 
c .. de terceiros, bem como onerar ou altenar bens Jmôvets da soc'edade sem autonzação do outro s6c1o. 

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 no 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 
mtegralização. 

8i Ao término da cada exercício soc1al, em 31 de dezembro. o admmistrador prestara contas 
just:flcadas de sua admrnistração, procedendo à elaboração do inventário. do balanço patrimonial e do 
ba'anço de resultado econômico. cabendo aos sóc1os na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 
act~rados . 

ga Nos quatro meses segurntes ao térm1no do exercic1o soc1al os sócios deliberarão sobre as 
co1tas e designarão administradores quando for o caso 

1ca A sociedade poderá a qualquer tempo abnr ou fechar filial ou outra dependência. mediante 
a.~eração contratual assinada por todos os soc1os 

1' ' Os sócios poderão, de comum acordo fixar uma retirada mensal a titulo de pro labore", 
O!:;servadas as disposições regulamentares pertinentes. 

1~ Falecendo ou interditado qualquer socto. a soctedade continuará suas atividades com os 
-e·ce··os sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócto(s) 
e~a:-escente(s), o valor de seus haveres serâ apurado e liquidado com base na situação patrimon•al da 

sociedade a data da resolução. verificada em balanço especialmente ·' CARTÓRtOAZEV~DOJ~Asrqs ,·o:~ .. ~~".::.~5\:'~,~f.:S0.:'W,;;'g~:~.'1" 5 

,.J.. .~ - .... -.-5.........,...~~·w· '- .a.1 •• ''-"-"·r.. _-. ... !4t 

':)aragra~o único • O mesmo procedimento será 
sc.:.ledade se resolva em relação a seu sócio. 

'.!! '""'"!''~.!n·•"''·'":'~t~~ti~~~-DíãítâJ - . ... 
o. .oontooornosat\1905 , •,l•e7-\rc. v r . .-1• 52 d•L-."J!.o.nnt.9J5ol1~ e Ar\. I Inc.. XJI 

csa Lti e~ L72112008 auttnuoo a p,.,«~tv lma;emdtgl\ah~ rtPJOdiiÇ30 n.1 
ao ~btpttSII'Mdo 1 cot'Wndo MSte~ O r-'tt'de 6 ~ Oou M 



ECO-F ARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L TOA - EP 
DÉCIMA SEGUNDA AlTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE 

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

13a O Admmistrador declara, sob as penas da lei. de que não es1á impedido de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condena;ãe inlilÍMI,: M jJ~' Sf! • 
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede. a1nda que temporaria~nte .:o;aG.e~ô a f:.alg~ ,. 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão. "pecur'ato.·oG contra:a : 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo. fé pública, ou a propnedade. 

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

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

Londrina- Paraná 05 de Agosto de 2.013. 

~':;yui!<, ri-L-._../ft;J)J (j1l/J.II'. ~~~ 
KAMYLLA'GENTILA TOMAZELLI 

Testemunhas: 

Regio;,ld,4l~ 
RG 4.669.35~ 

AGENIR MARTINS 

~ 
-l ~ - JüNTA COMERCIAL DO PARANA - - -··- - -- -··-- . 

t AGENCIA REGIONAL DE LONDR~NA 
CERTIFICO O REG:STRO EM ·: 2 .' C r. ifo' 2 1 • 
SOBN0MERO 2"i31~~ ~ 3 ? 
Protocolo: .13:466438-S DE 09 0812013 , 71tf171;, ·• 

t-,pn, .•• : · L· 3 v ·- ------
_,<>- · t-~~ ... - • N .. 

• ..:A.'IP= t 'l't'..'. f. h SEBASltÀO MOTIA 

4 

•• • • • • •• • . ~ 

,..~--=-. "'-"ê'""~=RT.o..;· Ó~~=~Q=AZ=E~V""~-DO_B_A_S-T0-5-,-. 0-FIZ-,0- D-E R-EG-Sl_R_O C-IV-Il l-AS-P-ES-SO-AS-NA_lli_RA_!S-._--..~ 
·---------·- •• -~ M rtw~h~''-'m ,~~~·b•·,.,d3-fil!f:l'~'~~: ... ,'! .~1:~1~~~~~!:r,c~;ír..,g;~r~ 81~!!tS4 ~~ 

·-· ·· · - - ·-- · · -Autentiéã ao or itar - ·- : .. 
De ecordocom OSI!m'9l)S t•. J-1!1 ?'91nc.. V a• 4y •S:Z.d<l L&l~ederal8.935i1934 e Ar!. 6lnc. XII :~ 

da La! E~od\J318.721.l2008 autendeo a p~stl'lt• lmagtm cllgl\allzôlda. npnx~vçêo roe~. • 

do docwnento aprE'Set~lado e conf&ndo neste alo. O retendo é .. etdade. Dou fê ::" 

ECO-F ARMAS COMÉRCIO DE MEDICA .. Cód. Autenticação: 33440306151059190145-4· Data: 03/06/201510:59:~~ / · z Selo Digital de Fit",;l~~'lf~t~l~goA~o~'lf~~C~9AB056~17-.ZT07; ~;; 
DOCUMENTO [LABORADO POR ELUTTfCON CONUalLlOAOf - AVEH!OA AOKfMAR PfRf ~ Confira OS dados do ato em: https:lfseiodigJtal.tjpb.jUS.br ;;· 

( 43) 3356·l00.8 Bei. ValbQr•'de;I~~<ICav.le<~nt1 ;~ 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

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

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

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

Este documento foi emitido em 15/12/2015 às 16:48:26 (hora de Brasília). 

CHAVE DIGITAL 

00005b 1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b6fb 7 d98be 75c56d7 e6d48b24d5a0a85cabbccdf650ed 1331 aee8da 133 
63c94fe3083202a936b7d0ef8b680d7ae73fa1a9d478289452196736f92b641c7a899d7 

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

Esta certidão tem a sua validade até: 04/06/2016 às 14:55:30 (Dia/Mês/Ano) 

Código de Controle da Certidão: 382614 

Código de Controle da Autenticação: 

33440306151059190145-1 a 33440306151059190145-4 

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

ICP 

> ~~ 

:.•~ u...,...., .. c.Mro.a;"""'" 
... ~ ...... 1~ ........ , ...... ... ~ ...................... .. ..,1 -- . --·:--·--; 

Pr~i~cin d;> RcP.:,blit.ll 
{'-('" .... 

MG:foo~ f.lralllran~ 11. • 2.:!00-.1, 
1 !le 2• d• "lja:!:o !!e 21))•. 
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CERTIDÃQ NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA I I 
l I 

\I 

Rqdrigo \ Timótheo Taborda, Titular do Ofício do Distribuidor, 
Contador, Part~dorl Depositári~ e Avaliador Judicial da Comarca de 
Casc~vei)Estado do Paraná, na torma da lei, etc ... 

/ 
..../ I \_ 

/ ,CERTIFICA, aten~endo a pedido verbal de parte i nteressad~ , que 

/ 

..... , 

revendo nésse Cartório do Di~tribqiâor Público da Comarca de Cascavel, ,Bstado 
~.Q_ Paraná, os registros e demai$._ elementos c~mponente.s Elo arquiyo, referente \ 

1 
ao FORO JUDICIAL, neles ~erificou a INEXISTENCI~ específica de: 

, FALÊt)ICIAS~OUCONCOfiDATAS; ~~Çl:JPERAÇÃO EX~RA~ÚDICIAL ~ RECUF\ERAÇÃO . 
JUDICIAL (LEI 11.1 01 /2005), de respqnsabilidade de: 1 ' 

\ \ 
I 

ECO F ARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS 6 T..DA ME 
CNPJ: 85.477.586/0001 -32 1 

r=--

, Dada e passada nesta cidade e comarc~ de"'-CASCAV~L . Estado do : 
PARANA, ao(s) 24 dia(s) do mês fJe filovemb!_o do ano de '2015. BuscaiS 
procedidas no(s) ultimo(s) vinte ano(s). r \ 

' 1 r . ' · \ :, 

I ( 

)-
0 REFERIDO 

A:----p!.S:.._.::::::_::::::::__ :---.... 
' ' Bel. Ro rig,o Ti_mótheo Taborda 

l Oftcipl Jitular 
f ' 

.nstu.mk RecktemvalcJ 
Empregfldll Juí~mentada 

PMt,ria n°6'7/2009 

/ 

\ 

1 :6 ~F, 
. I ' • f' -

' \ I I 
J_ 

./ 
I A p1eser.te fotJcDP\G e reProdução fiel 

) --eMo-.,--LuM=eNr0::-::-::c· s oe=srA-==:,,~IoÃo~: Rs~2s.90=---__ :_________j)~_l,!;:~~r~. ===nto õ==orese==·ntado==nesta=~::._a ~j\L~IIIIl~I~~~J~~~:~::_L_;;~ 
· / A presente Certidão somente Lerá validade com o Carimbo Oficial do Cartório o;slribuidor. \__ Página 1/1 tO 

N 

·- ' 

"---------- r . 

\ 

) 



CERTIDÃO SIMPLIFICADA Pãcdna: 001/ 001 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. 

Nome 
ECO- F ARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TOA- EPP 

LIMITADA 

CNPJ Data de Arquivamento do Data de Inicio 
Ato Constitutivo de Atividade 

06/08/1992 01/08/1992 

Endereço Com 
RUA SANTA 

Objeto 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 

(UM MILHAO E CEM MIL REAIS) 

Capital Integralizado: R$ 1.100.000,00 
(UM MILHAO E CEM MIL REAIS) 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 
· (Lei n° 123/2006) 

Empresa de pequeno porte 

Prazo de Duração 

Indeterminado 

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato 
Nome/CPF ou CNPJ Participacl!o no capital IR$! Espécie de Sócio Administrador 

AGENiR MARTINS 11.0_00,00 SOCIO 

242.157.599.00 

KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI 
043.680.279·14 

Último Arquivamento 

Data: 09/04/2015 

Ato: BALANCO 

Evento (s): 

15/780455.{) 

lllllllllllllllllllllllllllllllllll l\1111 

1.089.000,00 SOCIO 

Número: 20152489940 

CASCAVEL- PR, 02 de dezembro de 2015 

LIBERTAO BOGUS 
SECRETARIA GERAL 

Administrador 

Situação 

REGISTRO ATIVO 

Status 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 



~it ~ ~~~ -.... J l> 

lt ~) ~ : : ~ ~ ~i - ::. ltB ·~ :lO ~ - • 'i -c;·lt •" 'r 0 

I ., ~ ~s IJ ~ 
~· ~ &g .:i m o :1 c . < o (/) .. l "-! " "" 

~g Õ" w ~ t1 l.'g 
"' 9 t il &::>.•l::cu 
iil .., - ~ lS~C <~ o 6t _.. i O>• .... ~ cn 
ut - o g. ~~ co ~ 
~ :i ~ - ~ ~ ~ ~1..~ 
g- :!! ia l!~n~, -: 
~~ - :l ~ 'i:!'! 
oQ t" ~ ~ i : mq;~g 
~~ ~ i- ·~ o i~g 
: mo ~ ~! .. C cto21 
3~ c;: ;, '.i ~·!é~ 
;~o ~ i~I ::.: Jg~ 
'*-z , ~i l» { '"o "' ~o O %., .., - ~.z 0 ~3 !. i E'w. ~ ~< 
~ !'! ~:~ er~ 
-tD0 :! ~~i ":"o~ 
&_.,)>- ~ &. "~" 
~ ~ ~ .. i~ ~~§ 
~ ~ ~ ~~ ;~~ 
fT ~ (/1 ~ -!'~!; 
~ t! N ~b§ 
~ < ~ l a 
~ ;.o f? .• _,;. , :'J· :'-~".·:~ 

~-Ul;UIN'amrru:F::~nn tÇ.fl_l~Q~~Fi~ .. Tv/1 oo õ~~a l~Wt*=WWM*'8fi 
S!X >tflr, r>JA DE f' >T•no DA SHiliHAM,A Pli!JIIC:,. 

INS i ilU·ro Cif lé)('l fiF•CAÇAOOO rAR'-tj~ 

RG: 8.009.609-7 

i 
~ 
'" a 

( !J.: I •(./ t Í) :t~:/ .,t:...• t"~j 
(' 

w f,~;•;I!-IA IIJR.A I)(} 1fll'L."U 

~~iJ.it( ÇART f!_J1A)lr-ui't~T IMÍ>i :JÀt!<::t.!SUE!: 

,; . 

., 

~~ VAUl.JA !~Mj:~lPQÓ lf:RR_!TORIÕ-i:k_\ÇtON~]>~~ 
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NOME: KAMVLLA GENTILA TOMAZELLI 

FILIAÇÃO: EUCLOES Lu iZ TOMAZELLI 

JOICE MARIA YAMASHrTA TOMAZELLI 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAiBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

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

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

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

Este documento foi emitido em 15/12/2015 às 17:05:20 (hora de Brasília). 

CHAVE DIGITAL 

00005b 1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b6fb 7 d98be 75c56d7 e6d48b24d5a0a85cf420d 168d20bfb67 d3f449ae3b 
8031813083202a936b 7 d0ef8b680d7 a e 73fa 1 a2f4b0d6b02d00cf6aa392f93cda96ed4 

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

Esta certidão tem a sua validade até: 12/06/2016 às 03:17:06 (Dia/Mês/Ano) 

Código de Controle da Certidão: 385508 

Código de Controle da Autenticação: 

33441106151210480718-1 

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

ICP 
Bmsil 
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10/12/2015 Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

BRASIL Acesso à informação- Barra GovBr 

Ministério da Fazenda 

Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

N° do CPF: 043.680.279-14 

Nome da Pessoa Física: KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI 

Data de Nascimento: 22/08/1992 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da Inscrição: 02/06/2001 

Digito Verificador: 00 

Comprovante emitido às: 15:11 :03: do dia 10/12/2015 (hora e data de Brasília). 

Código de controle do comprovante: D2C1.FE42.14A4.6047 

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria 

da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br. 

(http:/ /www.receita.fazenda.gov.br/ Aplica coes/ ATCT A/cpf/CPFautentic.asp) 

http://www .receita. fazenda.gov .br/apl i cacoes/atcta/cpf/C onsul taPubl i caExi bi r .asp 
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. ·' CARTÓRIO AZEVÊDO Bfo.STOS ,. OFI:•o oe REG õ'TR_O ClVlL oAS •essoAs ••·oRA s • -~ 
1 .+- ~!U.C4.dl.!.i.l !:TA8S:li014ATO Dc '-OTA~-Codi90CNJ~Ee.1C..O ~.,: 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

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

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

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

Este documento foi emitido em 15/12/2015 às 17:01:1 O (hora de Brasília). 

CHAVE DIGITAL 

00005b 1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b6fb 7 d98 be 7 5c56d 7 e6d48 b2 4d 5a0a85c955fc 7380af581 af60c8fe39f97 
a1ad73083202a936b7d0ef8b680d7ae73fa1ab9381f6d75d67402715a204b6d334ea3 

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

Esta certidão tem a sua validade até: 12/06/2016 às 03:17:06 (Dia/Mês/Ano) 

Código de Controle da Certidão: 385507 

Código de Controle da Autenticação: 

33441106151210360828-1 

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



10/12/2015 

BRASIL 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

Acesso à informação- Barra GovBr 

Ministério da Fazenda 

Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

N° do CPF: 060.116.839-91 

Nome da Pessoa Física: EUCLIDES LUIZ TOMAZELLI 

Data de Nascimento: 16/04/1950 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da Inscrição: anterior a 10/11/1990 

Digito Verificador: 00 

Comprovante emitido às: 15:09:50 do dia 10/12/2015 (hora e data de Brasília). 

Código de controle do comprovante: 4287.888E.C2FE.F97A 

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria 

da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br. 

(http:/ /www.receita.fazenda.gov.br/ Aplicacoes/ ATCT A/cpf/CPFautentic.asp) 

http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/ConsultaPublicaExibir.asp 



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

Município de Nova Cantu - Paraná Licitação 

Modalidade: PREGÃO, na forma Presencial (SRP) N° 034/2015 

ECOFARMAS 
MEDICAM E 

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS, COM BASE NA TABELA ABCFARMA, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 12 
(DOZE)MESES. 

Declaração (de que cumpre plenamente os requisitos de habil itação) 

ANEXO V 

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO, na forma 
Presencial (SRP) N° 034/2015, DECLARAMOS que cumprimos plenamente os 
requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame. 

Cascavel, 15 de dezembro de 2015. 

Empresa~-~~-~~ 
Representante Legai:Kamylla Gentila Tomazelli 

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- pro!ifecirurgica@h~il.com 
CNPJ 85.477.586/0001-32 - IE 42210416-02 '\_ 
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Licença Sanitária 
Número 21412015 la via 

Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA PROLIFE CIRliRGICA 

Razão Social: ECO F ARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TDA 

CNPJ: 85.47i.586/0001-32 

Endereço: RUA SANTA CATARINA, 850- CENTRO 

Responsavel Legal: K..t\.MYLLA CENTILA TOMAZELLI 

Responsáveis Técmcos: 

Nome Co:Js~lhc Regtonal Horário 

DENISE SIEBEN 08:00 às 12:00 13:30 às 18:00 

Ramo da :\tividad~o!.: DISTRIBUIDOR.\ DE MEDICAl\fENTOS, SANEANTES 

D01VITSSANITARIOS E PRODUTOS PARA SAUDE 

Área construída: 291,16 mz 

Atividades autorizadas: 

CN"AE: 46.44-3-01 Exercício: 2015/2016 

- Comércio atacadista de Yledicamentos - Saneantes Domissanitários e produtos para a 

Saúde. 

- Distribuição de Medicamentos da Portaria Federal 3-44/98. 

Obser>ações. 

Validade: 03/03/2016 

Carimbo e Licenciamento: Nora: .:stl! documen .o con•ém I pagina. 

---\ 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

http://www.azevedobastos.not.br 
E -ma i I: cartorio@azevedobastos. n ot. br 

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

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

Este documento foi emitido em 18/11/2015 às 13:40:09 (hora de Brasília). 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b075abcb94 7 d2426b84426cb60d 1 Oe90556fb9ed24e61 e5f7 a 73777 a4c 
865f03b3083202a936b 7 d0ef8b680d7 a e 73fa 1 a 54 7 e43f442bf5f59c13209e07919bdd4 

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

Esta certidão tem a sua validade até: 04/06/2016 às 14:55:30 (Dia/Mês/Ano) 

Código de Controle da Certidão: 382619 

Código de Controle da Autenticação: 

33440306151100150035-1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento 
através do site: http://www.azevedobastos.not.br 
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Certifico a pedido verbal de parte interessada que re ... 
os li\TOS deste Serviço Notarial, dentre eles o Livro 
00201-P, às Folhas 198/199, verifiquei constar a 
Procuração do seguinte teor:-
PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: ECO -
F ARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA EPP A FAVOR DE EUCLIDES LUIZ 
TOMAZELLI. 

S A I B A M quantos este Público Instrumento de 
Procuração bastante virem que, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 
~oze, (27/01/2012}, nesta Cidade e Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, neste Serviço 
Notarial, compareceu, como Outorgante:- ECO - FARMAS COMERCIO DE 
~EDICAMENTOS LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJt 1F sob 

o 85.477.586/0001-32, com sede na rua Santa Catarina, 850, bairro Centro, nesta cidade, neste 
to representada por sua sócia administradora KAi'fYLLA GENTILA TOMAZELLI~ 
rasileira, filha de EUCLIDES LUIZ TOMAZELLI e JOICE MARIA YAMASHITA 
OMAZELLI, solteira como declarou, maior e capaz, empresária, portadora da Cédula de 

dentidade n° 8.009.609-7-SSP-PR, expedida em 18/0112012, inscrita no CPF/M:F sob n° 
43.680.279-14, residente e domiciliada na rua Afonso Pena. 1.660, apartamento 701, bairro 

f=~ntro, nesta cidade, e por sua sócia AGENIR MARTINS, brasileira. filha de JOAQUIM 
fv1ARTINS e GENTILA DA SILVA, solteira como declarou, maior e capaz, comerciante, 
portadora da Cédula de Identidade n° 1.359.320-5-SSP-PR, expedida em 03/05/2004, inscrita 
po CPFIMF sob n° 242.157.599-00, residente e domtciliada na rua José Bonifácio, 532. 
apartamento 33, bairro São Cristóvão, nesta cidade, tudo de conformidade com a Décima 
Primeira Alteração e Consolidação de Contrato Social, e Certidão Simplificada expedida em 
:n de janeiro de 2012 pela Junta Comercial do Estado do Paraná, com o último arquivamento 
registrado sob n° 20118732757, que me foram apresentadas e ficam arquivadas nestas ~otas às 
folhas 168/172 do Livro 95-ACS; reconhecida como a própria por mim 3" Notária, conforme 
os documentos que me foram apresentados, do que dou fé. E aí, pela Outorgante, me foi dito 
que nomeia e constitui seu bastante procurador:- EUCLIDES LUIZ TOMAZELLI. 
brasileiro, fllho de ALBINO TOMAZELLI e ETEL VINA TOMAZELLI, divorciado, 
comerciante, portador da Cédula de Identidade n° 3.145.703-3-SSP-PR, mscrito no CPFIMF 
sob n° 060.116.839-91, residente e domiciliado na rua Afonso Pena, 1.660, apartamento 701. 
bairro Centro, nesta cidade; a quem confere amplos, gerais e ilimitados poderes para gerir e 
administrar a furna outorgante; podendo para tanto, representá-la em Repartições Públicas 
Federais, Estaduais, Municipais, Autárquicas· inclusive perante o foro em geral e Justiça do 
Trabalho, requerendo e contestando tudo que dependa de assinatura ou defesa da outorgante, 
concordando com valores, vencimentos, cláusulas e condições; representá-la perante quaisquer 
estabelecimentos bancários, bem como Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal -
CEF; abrindo e movimentando contas correntes, requerendo talões de cheques; assinando 
cheques, saques ou ordens de pagamentos, endossando duplicatas, assinando borderôs. 
conferindo saldos e extratos de contas; concordando ou discordando com valores e 
vencimentos; autorizar débitos em conta corrente; representá-la perante a Delegacia da Receita 
federal do Brasil, Secretaria da Receita Federal do Brasil, Delegacia da Receita Estadual do 
BrasiL Secretaria da Receita Estadual do Brasil, Ministério Público do Trabalho Justtça do 
Trabalho, Previdência Social, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Prefeitu 
1-vlunicipal, desta e de outras cidades, em qu~i<lmJPr r1 .. <lP"" r. .. n;,._., .. ...,.,... .. ,., .. ;,..,. o..~- ~~ ·- .. 

d~!Ila~s agentes arrec~dore:. com o o?je ·- .. ~~~!~~.:.'~~~lfW.r~:.!;~7FE~~~~J~~~~:ltf.:~~~:. ~:: 
Ciencia em autos de mfraçao; encammh -· - - - Autentícacão Oíaítal ··~ 
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ert1 ao OnJUnta a CCCita e era Có d . Autenticação: 33440306151100260207-1; Data: 03/06/2015 11 :00:23! 
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pat&tamento junto aos órgãos acima, bem como assinar requerimento para parcclame 
déb1 junto a PGFN c demais órgãos públicos; e ainda requerer fotocopia de qualq 
aclaração de imposto de renda de pessoa física, responsabilizando-se por todos os atos 

a prati~dos no cumprimento deste instrumento; e ainda confere poderes para solicitar e retirar 
cóp· de documentos e processos; representar junto ao CERASA, podendo ainda neste, além 
da. .anteriormente expresso, renovar/contratar Certificado Digital, podendo para tanto assinar 
~udt\ o que se fizer necessário; representar junto a COPEL e SANEPAR, requerendo e 
alegando o que se fizer necessário, concordando com débitos e valores; fazendo exposições de 
documentos que julgue e que sejam necessários e exigidos por qualquer Repartição Pública; 
fazer acordos e acertos; assinando todos e quaisquer documentos; admitir e demitir 
empregados, assinando carteiras de Trabalho, fazendo acertos de contas, inclusive perante o 
Ministério do Trabalho, Previdência Social e Câmara de Conciliação Previa, PIS, PASEP, 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; comprar e vender mercadorias do ramo de 
negócios da empresa, transigir; r,epresentá-la em processos licitatórios existentes em toda 
esfera Pública ou Privada, seja, Orgão Federal, Estadual, Municipal, Autarquias, Entidades 
Filantrópicas ou demais empresas Públicas e Privadas que venham a ser necessárias, podendo 
para tanto. apresentar e assinar propostas e contratos, firmar compromissos. 
cadastrar/credenciar representantes, entregar e retrrar documentos, comprar editais, estabelecer 
preços, fazer impugnações, apresentar recursos; contratar advogados com os poderes da 
cláusula ''ad judicia" e os especiais para transigir, desistir e variar de ações; confere também 
poderes para vender ou de qualquer outra forma dispor veículo de propriedade da outorgante, a 
quem lhe convier e pelo preço a ser ajustado, bem como usar em qualquer parte do Território 
Nacional ou Estrangeiro, podendo acordar preços, desistir e dar quitação, assinar 
requerimentos e termos de transferências, requerer baixa de circulação, bem como requerer 23 

Via de Certificado de Registro de Veículo - CRV, Certificado de Registro e Licenciamento de 
Veículo - CRL V, do veiculo junto ao CRVA, podendo representá-lo perante o Departamento 
de Trânsito - DETRAN, repartições públicas, municipais, estaduais e federais, bem como em 
delegacias especializadas; podendo substabelecer; e, praticar finalmente, todos os demais atos 
necessários e indispensáveis ao fiel e cabal desempenho do presente mandato. Pela Outorgante, 
me foi dito, fmalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos, tal qual 
se acha redigida a qual assina nesta data. A outorgante declara que conferiu e que se 
responsabiliza pela veracidade dos dados fornecidos do procurador e do objeto utilizado para a 
lavratura do presente instrumento. Assim o disse, do que dou fé. A pedido, lavrei-lhe a 
presente procuração que, depois de lida e achada em tudo conforme, outorga, aceita e assina. 
Pelas partes me foi dito que dispensam a presença das testemunhas e Código de 
Normas da Corregedoria Geral da Justiça dest Estado. b número 
0000194/2012 do Livro de Protocolo Geral. Eu, a Oliveira 
Smarczewski, 3n Notária, que a escrevi, conferi, su Emolumentos: 
R$54,23, (VRC 384,61). (aa.) ECO- FARMAS OS LTDA 
EPP, AGENIR MARTINS e ECO- FAR..\i!AS C DE MEDICA NTOS LIDA 
EPP, KAMYLLA GENTILA TOMAZELL Oliveira Smarczewski, 3a Notária. 
Trasladada por Certidão, era o que se continll referido ato, está tudo conforme ao seu 
próprio original. Eu, Francisco Smarczewski, 3° Notário, que a fiz extrair, conferi, subscrevo, 
dou fé e assino a presente. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

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

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

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

Este documento foi emitido em 16/12/2015 às 10:41:05 (hora de Brasília). 

CHAVE DIGITAL 

00005b 1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b 1 b32c181 d3066f7 4d8c3606ac8d4c29199f99464cd72ab411285f6a504 
79b6d73083202a936b 7 d0ef8b680d7 a e 73fa 1 a3cf0951 cc838938d4efe90e9f5c39524 

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

Esta certidão tem a sua validade até: 04/06/2016 às 14:55:30 (Dia/Mês/Ano) 

Código de Controle da Certidão: 382620 

Código de Controle da Autenticação: 

33440306151100260207-1 a 33440306151100260207-2 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento 
através do site: http://www.azevedobastos.not.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

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

AVISO DE LICITA( AO - PROCESSO LICITATÚRIO n• 086/2015 
PREGÃO, nn forma Presencial 

N" 034/2015- PMNC 
O BJETO: Aquisição de Medicamentos com base na tnbela ABCFARMA, 
confonne especificações em edital. 

ABERTURA: À panir das 09:00 (nove) Horas do dia 28 de Dezembro de 
2.0 15. nn sala de reuniões do Paço Municipal. em Nova Cantu. Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos e informações poderão 
ser solic.itados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NO VA CANTU -
PARANA. j unto 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 

Nova Cantu. Estodo do Paraná. 08 de Dezembro de 2.0 15. 
AIRTON ANTON IO AGNOLIN 

Prefeito M unicipal 
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DiárioQFICIALParaná 
6a feira I ll/Dez/2015 -Ediçã Comhclo. lndüstrl.:a co Suvlcos 

I Maringá DOCUMENTO CERTIFICADO ;o DE LICITAÇÃO 
~oBuco N.• oo112015 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
122433716 

o dos interessados, q 
da Prefeitura Municipal 
1ada pelo Decreto n• 3.1 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE~ 
i às 09:00 horas do dia 28 dl~ll'di~o'fl,....,..i 

Documento emitido em 0710312016 17:30:57. à Rua Xavier da Silva, esquina~!JiiiíMIOóli-

D. ' ' Qf' ' 1 C 1 d S · rtamento de Logística), bairro Leblon, 
AVISO DE LICITA• 1ar10 ICia Om. n · e , 8rYIÇOS inserviveis, maquinários diversos, 

PREGÃO PRESENCIAL !'i'.' N° 9595 11 1/12/2015 I PAG. 37 ; como SUCATAS, de conformidade com 
em 09 de Dezembro d Para venficar a auteniiCidade desta págma, bastam d isposições constantes do editai acima 

. • CódiqqLocaflzador o.s'fe do DIO . >t~ Lei MunicipaU: N". 3.46412015. . 
Q!Um!: REGISTRO DE PREÇOS para aquos1çao de~ WWW.1mprensaoflc1a .pr.gov. teor o teor do Ed1tal e seus respect1vos 
Escolas Municipais e Centros MunicipaiS de Educação Infanttl, vinculados a Secretana da modelos e anexos, poderá ser retirada no seguinte endereço 
Educação- SEDUC. para o período de 12(dozc) meses- Secretaria Municipal de Recursos eletrônico: www.paranaguá.pr.gov.br. informações adicionais, 
Materiais, Abastecimento e Logi stica- SEMAT. Entrega dos Envelones: até as 08:30 horas dúvidas e pedidos de esclarecimento, deverão ser dirigidos a CEL -
do dia 28 {vinte e oito) do mês de dezembro de 2015. Abertura das propostas: às 03:45 Prefeitura Municipal de Paranaguá, Rua Xavier da Silva, Bairro 
horas do dia 28 (vinte c oito) do mês de dezembro de 2015, na Diretoria de Licitações - Leblon, Paranaguá- Paraná, telefone (41) 3420 -2941 ou (41) 3420-
Av. XV de Novembro. 701 -Centro - 2'. andar - Maringá-Pr. O edita i completo estar:í 6003, cpl@pmpgua.com.br. 
disponível através do site: www.maringa.pr.gov.br-servicos-iicitacoes. PARANAGUÁ, 10 DE DEZEMBRO DE 2015 

I 

Carlos Roberto Pupm 
Prefei to Municipal 

Nova América da Colina 

AVISO DE ERRATA E SUPRESSÃO 
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL n• 83/2015 

Processo n' 100/2015 

110212/2015 

O MUNICIPIO DE NOVA AMÉRICA DA COLINA. PR. toma público a alte
ração do edital. nos tennos da Lei n.' 8.666 de 21 /06/93, e suas alterações e Lei 
Complementar n• 123/06, na forma que está disponível na Prefeitura Municipal 
de Nova América da Colina- Pr, na Avenida Paraná, 276 Centro no sitc: www. 
novaamericadacoljna.pr.gov br adiante especificada. Objeto: Registro de Preço 
para eventual aquisição veículos novos (hatch, sedan, pick up, minivan. micro 
ônibus) para atendimento as secretarias do município -Avisa que a ERRATA E 
SUPRESSÃO estão disponível no site da prefeitura no link licitações A data 
da licitação para a abertura dos envelopes de proposta c habilitação será no dia 
i 8/ 12/20 15 às 08H:30MM. Nova América da Colina- PR, 09/12/20 i 5 - Licilao,>õcs. 
Leandro Perez de Oliveira- Pregoeiro Municipal 

110796/2015 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n• 77.845.39410001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 

AVISO DE LICITA ÃO PROCESSO LICITAT RIO n• OR6/2015 
PREGÃO, na forma Presencial 

N" 03412015 PMNC 
OBJETO: Aquisição de Medicamentos com base na tabela ABCFARMA, 
conforme especificações em edital. 

ABERTURA: À partir das 09:00 {nove) i I ora.< do dia 28 de Dezembro de 
2.0 15. na sala de rcuniõc:i do Pa ço Municipal, em Nova Canlu, Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos e informações poderão 
ser solicitados na PREFEIT URA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação. no horário das 9:00 às i i :00 Hs e das 
14:00 às 17:00 Hs. 
Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527- 1281 

Nova Cantu, Estado do Paran;. 08 de Dezembro de 2.0 i 5. 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito Munlci 1al 

-

110894/2015 

I Paranaguá 

AVISO DE PREGÃO 
PREGÃO ELETRONICO N" 08612015 

OBJETO: Aq uisição e Instalação de câmeras PTZ-HD, câmeras para 
canto-HD, sistemas de armazenamento de dados em arquivo 
magnético, rádio ponto multi ponto, rádio acesso com antena 
integrada, vídeo wali, estações de trabalh o para vídeo 
monitoramento, grupo motor-gerador e nobreak. 
TIPO: Menor Preço Globa l do Lote 
VALOR ESTIMADO: R$ 436.886,19 (quatrocentos e trinta e seis mil, 
oitocentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos) 
DATA DA ABERTURA: 23/12/2015 HORÁRIO: 09:00H 
ENDEREÇO: www.paranagua.pr.gov.br e www.licitacao-e.com.br 
LEG ISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei n• 10.52012002, Lei n• 8 .66611993, Lei 
Complementar n• 123/2006 e o Decreto Municipal n• 943/2006. 
Outros escla recimentos poderão ser fornecidos pela Pregoeira, Rua 
J úiia da Costa, 322, Centro, no horário das 08:00 às 11 :00 e das 
13:00 às 18:00h ou pelo telefone n• (41) 3420-6003. 

PARANAGUÁ, 10 DE DEZEMBRO DE 2015 
DENISE NASC IMENTO DOS SANTOS 

PREGOEIRA 

110814/2015 

NAGIBE GERALDO DE OLIVEIRA 
PRESIDENTE DA C.E.L. 

AVISO DE PREGÃO 
PREGÃO ELETRONICO N" 087/2015 

111081/2015 

OBJETO: Aquisição com instalação de sistema de segur;lOÇ:l. sistema de abrme 
por detector de presença. 
TIPO: Menor Preço Global do Lote 
VALOR ESTIMADO: RS 522.599,22 {quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos e 
noventa e nove reais e ,,.in te e dois centavos) 
DATA DA ABERTURA: 23112/2015 HORÁRIO: 09:00H 
ENDEREÇO: www.paranngua.pq~ov.br c www.licitac::ao-c.com.br 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei n' I 0.52012002, Lei n' 8.66611993, Lei Compiemcu
tar n11 123/2006 e o Decreto Municipal n11 943/2006. Oulros esclarecimentos poderão 
ser fornecidos pela Pregoeira. Rua Júli:J. d!l Costa, 322, Centro, no horário dns 08 :00 
às 11:00 e das 13:00 às IH :OOh ou pelo telefone u" {41) 3420-6003. 

PARANAGUÁ, lO DE DEZEMBRO DE 2015 
NEUMA BEATRIZ BARCELLOS VALERA DA SILVA 

PREGOEIRA 

AVISO DE PREGÃO 
PREGÃO ELETRONICO N" 08812015 
REGISTRO DE PREÇOS N" 05312015 

11 0966/2015 

OBJETO: Aquisição de Lonas, em atendimento as Secretarias 
Municipais 
TIPO: Menor Preço Total de Lote 
PERIODO: 12 (DOZE) MESES 
DATA DA ABERTURA: 23112/2015 HORÁRIO: 14:00H 
VALOR ESTIMADO: R$ 105.479,28 (cento e cinco mil quatrocentos e 
setenta e nove reais e vinte e oito centavos). 
ENDEREÇO: www.paranagua.pr.gov.br e www.licitacoes-e.com .br. 
Legislação Aplicável: Lei n• 10.52012002. Lei n• 8.66611993. Lei 
Complementar n• 12312006 com as a lterações da Lei n• 14712014 e o 
Decreto Municipal n° 943/2006 . Outros esclarecimentos poderão ser 
fornecidos pela Pregoeira, Rua Júlia da Costa, 322, Centro, no 
horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 18:00h ou pelo telefone n• 
(41) 3420-6003 . 

PARANAGUÁ, 10 DE DEZEMBRO DE 2015 
NEUMA BEATRIZ BARCELLOS VALERA DA SI LVA 

PREGOEIRA 

AVISO DE PREGÃO 
PREGÃO ELETRONICO N" 08912015 
REGISTRO DE PREÇOS N" 05412015 

11 0984/2015 

OBJETO: Contratação especializada na prestação de serviços 
funerários 
TIPO: Menor Preço Global 
PERIODO: 12 (DOZE) MESES 
DATA DA ABERTURA: 2311212015 HORÁRIO: 14:00H 
VALOR ESTIMADO: R$ 36 .441 ,70 (trinta e seis mil, quatrocentos e 
quarenta e um reais e setenta centavos). 
ENDEREÇO: www.paranagua.pr.gov.br e www.iicitacoes-e.com.br. 
Legislação Aplicável: Lei n• 10.520/2002, Lei n• 8.66611993. Lei 
Complementar n• 12312006 e o Decreto Municipal n• 943/2006. 
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos pela Pregoeira, Rua 
Júl ia da Costa, 322, Centro, no horário das 08:00 às 11:00 e das 
13:00 às 18:00h ou pelo telefone n• (41) 3420-6003. 

PARANAGUÁ, 10 DE DEZEMBRO DE 2015 
ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH 

PREGOEIRA 

AVISO DE PREGAO 
PREGÃO PRESENCIAL N" 09012015 
REGISTRO DE PREÇOS N" 055/2015 

111001/2015 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 
ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO E SANITÁRIOS QUIMICOS, EM 
ATENDIM ENTO AO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO. 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 
PERIODO: 12 (DOZE) MESES 
DATA DA ABERTURA: 23/1212015 HORÁRIO: 14:00H 
ENDEREÇO: www.paranagua.pr.gov.br 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI N" 10.52012002, LEI N" 8 .66611993. 
LEI COMPLEMENTAR N" 123/2006 E O DECRETO MUNICIPAL N" 
678/2005. 
OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS PELA 
PREGOEIRA RUA JÚLIA DA COSTA, 322, CENTRO, NO HORÁRIO 
DAS 08:00 ÀS 11 :00 E DAS 13:00 ÀS 18:00H OU PELO TELEFONE 
N" (41) 3420-6003. 

PARANAGUÁ, 10 DE DEZEMBRO DE 2015 
ALINE ABALEM STAHLSCHIMIDT 

PREGOEIRA 

111106/2015 



N' 241, quinta- feira, 17 de dezembro de 2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO 

AVISOS DE ALTERAÇÃO 
CO~'CORitl:NCIA N• 8/2015 

Objeto: Contr3tilç:io de empresa na á rea de cngcnhana civil para 
~xccuç:io de obrJ de construção da Escola Tempo Integral - Vil:t 
Liberdade, confom1c Projetos, Planilhas. Cronograma, Memorial Dcs
critLvo e especificações contidas no edital. 

Comunicamos 01os senhores licitantes que a re(eriUa Con
corr~nc•a Públic3 foi transferida para o dia 19 de Janeiro de 2016 âs 
09:00 horas. confonnc cmna publicada no sitio www.colom
bo.pr.gov.br 

CONCORRÊNCIA N" 912015 

ObJeto: Conrnmção de empresa na área de engenharia civil pan1 
cxccuçiio de obra de construção da Escola Tempo Integral - Jardim 
Guaraituba, confonne Projetos, Planilhas, Cronogrnmn. Memori:~l 

Descritivo e e~pecilic:~.çõe~ contidas no ed1tal. 
Comunicamos aos senhores licilantcs que a rc(crid:.l Con

corrência Pública fo1 transferida para o dia 21 de Jane1ro de 2016 :i.s 
09:00 horns, conforme err::na pub\ic:~da no sit io W\VW.colom
bo.pr.gov.br 

Colombo. 16 de de7.embro de '2015. 
IZABETE CRISTINA PAVIN 

Prefeita 

AVISO Df. LICITAÇÃO 
TOMAOA DJ.: 1•1H:ÇOS ~~ 241201.5 

Objeto: Con!ratação de empresa espcciali7..ada par3 execução de ser
viços de entrada de energia clêrrica. conforme proJeto c padrões 
exigidos pel:~ COPEL p:tra o Centro de Educ:tç5o Inf:mtil Ti:t Glóna 
- 1\ho díl Cruz, munie ipio de Colombo, confonne Projc:1os, Planilh:1s, 
Cronogram:~., Memorial descritivo c C$pccificaçôcs contidas no ed ital. 
Dutu: l i de janeiro de 2016 âs 09:00 horas. Local de Abcnura: Sala 
de Lic:it.::lções dn Prcfcitura. Endereço; Ru:~ XV de Novembro, 105 -
Cenuo - Colombo - PR. Preco Mínimo: Constolntc: no c:dit.:~l. Critério 

de Ju lgamento: Menor Preço 
Infonnações Complcmcnt:1rcs poderão ser obtidas na Sccrc

tari~ Municipal da Admi mstrJ.çào, sito a Rul XV de Novembro N". 
105, Centro, Colombo- Punn:i. ou pelos fones: (041) 3656-R080 Ou 
3656-8002 ou pelo sitc: wwvl.colombo.pr.gov.br. 

Colombo , 16 de dez.cmbro tl c 2015. 
IZABETE CRISTINA PAVIN 

Prcfcit<J 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA 

AV ISOS DE LIC ITAÇÃO 
PREGÃO l1RES~NCIAL ~o 46/2 01 5 

A Prefeitura Municipal de Douradina-PR, através de seu 
Pn:fcito c Sccrctârio de Govcmo, toma públi co que se ach:~ abertu no 
sc:tor de licitações, a licitaç5o ~ba i xo relacionada: 

Processo Licitat6rio n ~ 84/2015 
Pn:g:Jo Presencial n~ 46/20 15 
OBJETO: Aquisição de material de expediente atendendo o 

Convénio FUNASA vis:~ndo o Desenvolvimento de AçõeS" de Edu
cação c:m Saúde Ambiental do Municipio de Dourndino-Pr. 

ENTREGA DOS ENVELOPES: 
Credenciamento, documentação c proposta, às I I :00 horas 

do din 30 de dezembro de 2015, no sctOI' de liciuções, situado ti 
Ave:nidn Barão do Rio Branco. n.• 767, Centro, Oour.1din~ -Pr. 

AQUISIÇÃO DO EDITAL: A p:1:o:La contcnJo o edital com
p leto pode r:. ser adquiridíl, junto ao scwr de licitações, no e ndereço 
acima, medi:une recolhimento de taxa no valor de RS50.00(cinquent:t 
rt;ll $) , 

JNFOR.i\ifAÇÕE.S: Poderão ser obt ida~ no se1or de licit:IÇÕC~ 
pelo fone/fax: (44)3663· I 579 ramnl 2 17. 

PREGÃO PRESENCIAL N' 4712015 

A Prefeitura Municipal de: Douradin~-PR. atravé~ de seu 
Prefeito c Scc:rct:'irio de Governo, torna pübl ico que se acha aberta no 
setor d~ licitaçõe$, n licit:sção abaixo re laci onada: 

Processo Lici tatório n! 85!20 I S 
Pregão Presencial n~ 47/2015 
OllJETO: Aqui~ição de lix:cirJ seletiva atendendo o Con

vên io FUNASA vis3ndo o Desenvolvimento de Ações de Educ:Jçào 
CITl Saúde Ambicur:1l do Muni cípio de Oouradina-Pr. 

ENTREGA DOS ENVELOPES: 
Credenci:~mento. document:lç5o e proposta. :is t 4:00 hora~ 

do dia 30 de dezembro de 2015, no setor de lici t:tções, situ::.do :i 
Avenida Bar-J:o do Rio Branco, n." 767, Centro, Oouradina-Pr. 

Diário Oficial da União - Seção 3 

AQUISICÃO DO EDITAL: A rasta contendo o edit<~ol com
p le to podcr-j se r :.~dqu1rida. junto ao scl<tr de licitações. no endereço 
acima, mediante recolhimento de 1axa no valor de RS50.00(ciuqu.:nta 
renis) . 

INFORMAÇÕES: Poderão ser obtidas no setor de licitações 
pelo fonclf::.x: (44)3663-1579 r::.m::~l 217. 

Douradtn:~-PR. 14 de: dei'cmbro de 2015 
FRANCISCO APARECIDO DE ALMEI DA 

Prcfcito 

JOÃO CERVINHANI 
Scerct:irio 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAITI 

AVISO_ DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL 

Edil~l n• 025/2015. Processo AdminiSlr.llivo n" ll9/20 l 5 . 
ODJETO: AQUISJ(ÃO DE,MÓVEIS, EQUIPAMENTOS llOSl'l · 
TALARES E DE lNFORMA TlCA, confonnc especificações c di.!
nominaçõcs constantes no Tenno de Referinci:~, rlo pre:se:nte Edit:~,l. 

CRITÉR!O DE JULGAMENTO: Menor Preço Por item 
V:~lor MI\.XIMO d3 Proposta: RS 560.0000,00 (qumhentos c: 

sessenta mil reais). 
Protocolo dos envelopes Proposta c Hobi li taçào: :.~tê as 9h 

(nove horns) do diól 3011212015 (tri nt:l dias do mês de dezembro do 
ano de dois mi l c quinze}. 

Credenciamento; atC as 9h (nove hor:ls) do dia 30/12120 15 
( trinta dias do mC~ de dezembro do :mo de doi~ mil c quin7.C). 

Abertura da Lic itação: até as 9h (nove horas) do dia 
30/12/2015 ( trinta di:1s do mês de dezembro do ano de dois mi l e 
quinze). 

Local da realização da licit:1ção: Sala de Rcuniõ~,;s do Puço 
Munic ipal. Proça do~ Tris Podercli n" 23 , CEP 84.900-000. lb:'liti, 
E!ot.ldo do Par.m~. 

Reurad.1 d!l Edito.!: Disponíve l no mtc~a no SIIC: do Mu
niclpio de lbaiti no endereço eletrônico www.i b::~ni.pr.gov.br ou Ju nt o 
ao Departamento de Licitações do Fundo Mumcipai de SaUde de 
lbaiti/Pr. 

fb<Htl, I (i de dcLcmbro de 2015. 
SHEILA DE OLIVEIRA GONCALVES 

Gestor.1 da r uncto 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA 

A Pn:f~:itura Municipal de lcamima tonm público que farã 
re<l lizar, t\~ 14:00 horns do dia 20 de Janeiro do :mo de 2016, na 1\v: 
Hermes Vissoto n° 810 em lc:traíma , J)aran:i, Brnsil, realizar:i li
citação n:::. modalid::.de PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, objclivllnUo comrataçào de cmprt:>:J pa ra aqui
siçào de gêneros alimcnt icios para composição da merenda ellcolar do 
município de lcaraima, confonne relação com qu::. nt ic!Jdes c: espe
cificações: constantes no AN EXO I des te edital. 

VALOR MAXIMO: RS 129.477.05 (cento c vinte c nove mi l 
qu:llrocenLo:\ e l'ietenta e =-ete reai:; c: c inco cent.::lvo.~). 

PRAZO DE VIG~NCIA: 30/0612016. 
PRAZO DE ENTREGA: O prno de entrega do bem serti de 

02 (du a~} hora.~ . co ntadas a partir da requisição do municipio. 
Os p\!didos scrdo realizados PARCELADAMENTE, duran1 e 

o período de v igêncb do contrato con forme :~, necessidade do mu
nidpio. 

Não h:~vcrá VALOR MÍNIMO p~ra as so l i cít:~çôcs dos pro
dutos. 

O edita l c dcma1s documentos pcnincntcs a pr.:scmc licilação 
pllderão ser apreci:1dos e fornecidos :~o~ interess::.dos med1onte cópias 
ímprcss:Js ou copias e m m ídi:. di~it::. l (p..::n-Unvc. CO. ou DVD, desde 
que fornecido pe lo licitante) após o recolhimento do v::. lor de RS 
)0.00 ( trinta re.ai~) . comprovado por gu ia nutenticndo no ho r:irio das 
OS:OO h :i s 11:30 c 13:30 âs 17:00 c no te lefone (44) 3665-MOOO, 
confonne ;~n. 32 dn Lei Federa l R.666/93. "emai l" pl:~nejamento@ica
rairna.pr.gov.b 

lc<~rauna, 15 de dezembro d~.: 201 5 
NELSON DE QUEIROZ SOUZA 

Prc:-idcrHc da ConH:;:s;'lo i)crmuncntc de Lic1ta~úc:-: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE 

AVISO DI' I.ICITACÃO 
PREGÃO PRESENCIAL~· 57120 15 

O Município de Jardim Alegre. Estado do Paranã, :ttravCs da 
Prefeita Muni cip::.l, toma pUblico que fará realizar ils 09:00hs hor<l5, do 
dia 30/ 12!2015. na sede da Prefeitura do Município, sala de licitações. 
sito a Praça M01ri:lnà Leite Félix. 800. centro. J::.rdim Alegre. \icitaç:io . 
na modalidade PREGÃO. (onna l'RESENCIAL. tipo ME NOR PRE
ÇO, POR ITEM a preços fi x:os c passivcl de rc~:omposiçào, visando a 
aquisiç5o de: equipamo!ntos agricol:~s. do Convénio celc:bmdo :nrlvés 
do Contra lo de Rej)3$~e !l• 792524120 13 entre o Ministério do De
scnv-.>lvimcnto AgnirioiC:1ixa c o Município de Jardim Alegre . ob
jetivando a execução de ações rcl;mvas ;~ o Progranw PRONAT. 

ISSN /677-7069 213 

A document:~ç5o completn do ediual. objeto d.D hciUlç5o. po
rJcni ser cx:unm;ld3 no endereço supr.nncncionado JUnl3 mentc corn a 
equ1pe responsável pela divasão de lic:Jtnç-àll , ou no Ponnl da Trans
parCncta. no S1tc wwv.r.Jarduu a lcgre.pr.gov.br. 

Maiore.s mform ncões n!l sede d3 Prefe1turo do Mumcip10 àe 
Jard1m Alegre. endereço suprJtnenewnado Fone {043) )475. 
2107/1354. 

J:.~rdun Alegre . 16 dl· th:zembro de 2015. 
NEUZA PESSUTI FRANCISCONI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N" TP/S~IGP-0009120 15 

Comunicomos ~os interessados que scr5 disponibilizada ;,. 
lici taç:'io a sc~u ir: TOMADA DE PREÇOS N" TPISMGI,-000912015 
- Refonn;,. da Escol:l. Municip;~l Geni Ferreiro. O Edital podcr:i ser 
obtido a través do sit~.: www.londriM.pr.gov.br. Qu:~,isqucr infonnac;ões 
necessãri:ts pelo telefone (43) 3372-4403 ou <lind~ pelo e-mail: li
cit::l@londrin:tpr.gov.br. 

Londrinn. em 16 de dezembro de 2015 
ROGÉRIO CARLOS DIAS 

Secreuino Mun icipal de Gestão PUblica 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAKTU 

AVISO DE LICITAÇÃO 
I,RESt:NCIAL N" J4/201:i- l)i\·lKC 

PROCESSO LICITATÓR10 n" 0~6/2015 
PREGÃO. n!l ronnu Pre~enci a! n' 03412015 .. IJMNC' 
OBJETO: Aquisição de Medicamentos com h::.J<:c n:1 :at'lcla /\BC
f ARMA. conronne cspcctficaçõcs em c<hlll 
ABERTURA: À pa11ir dus 09:00 Hor:ls do DIA 2~ de Dezembro Oe 
2 .015, na s~ l a de rcumõcs d<> P:'!Co Mumc1pal. em Nov:~ C:m1u 
Paraná . 

A Pastil com m(CirO teor do Edual , a nexos c tnfonnacu~ ,. 
poder3o ser soltcttados n:~, PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVI\ 
CANTU - PARANÁ, JUnto a Otvtsilo de L1c1taçiio, no horano da:. 
9 :00 às 11:00 H,. c das 14:00 à~ 17:00 H~ Tc!donc/1-:Jx · (44t 
35271363 • 3527-12S I - pmncantu@tg.com.br 

Ru' B,h.,, 85 - CEP 87.330-000 

Nova Cuntu-PR. ~ d~: dcz~:mbro dt: 2.015 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Pr~1c1~n 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA OE PREÇOS~' 9/20 15 

PROCESSO LI CITATÓRI O N." 5412015 
O BRAS DE ENGENHARIA 

O Municipio de Paulo Frontin, Estado do Pamná, 10ma pú
bl ico a re:.~ liz;tção de licitnç:io objetivando a ~~c:olh;t d>t propo~UI m:us 
vantajosa para conlr.ltação de cmprcs<.~ paru realizar obru de um
pl iação da Unidade Búsica de S aúJc - UBS do Distrito Vcra Guarani. 
Municipio dc Poulo Frontin, Est~do do P:tr.:m5, medi:tnte o regime de 
cmprcit:&da por preço global. conforme especificações constantes nll 
Projeto Bãsico - ANEXO VI, que é p::~rte inrc:sr~nte deste Edital. Os 
envelopes de n" Oi • 1-l::lbilit:lção c n• 02 - Proposta Comercia l de
verão ser entregues :Jté i:ts 09h00nun do diu 25/0112016 e a Se$S5o 
Pública da licitação, com :t conscqucn rc ab<:rturo dos l!nvclop~.:s de 
habil it~ção, Ler~ inic1o às 09h30min do me$mO di:l thorârio local) 
Par.1 obterem do Atestado de Visit<t . as empresas wrcrcssadas, .atrav~s 
de seu~ rc~pon:-.~vci:;. técnicos. Jc\'crjo comp:Jreccr J tC o úhuno di:.~ 
(llil anterior ã ctHrcg:l dos e nvelopes jumo ;i SECRETARIA MU
NICIPAL DE PLANEJAMENTO. s1tuada à Rua Rui lhrbo:>:.~ , ::!04, 
centro, cid:~dc de Poulo Frontin-PR, p:ll'ol rc ::~lizarcm vis ita c vis1oriol 
no loc::. l onde será cxceutad:J a obra, tomando pleno eonhccimcnro 
das condtções ambient:lis . têc111cas. do grau de dliicu tdade do ~ tr.l· 
b:.~ lhos c dos dcmats ns1>ecros qu~.;. possam influ1r direta ~: indirc. 
tamente na eJtecuçâo do obJeto do presente Edlt:tl. 

A dara da vtslt.a deve ra ser agéudada com antcccdénc1.a nll
nima de 02 (do1s) di::.s útei:;., Edit:l l di:sponlvel : Rua Ru1 llarbosa. 204 
- Paulo Fron1111 - PR. dias Ulc •s Uas OXhOO.nu1 us 17h00mm. hl· 
rorm ~lcôcs: Fone (42)3543 · 12 10 . E-m:lil llcllacao(a•paulofro n
tin.pr.gov.br. Site: \VWW.p:tulo fronun.pr.gov.br 

Pa\1!0 hontm-PR l i Jc dezembro de :!O 15 
JAMIL PECH 

l'rc iCH\1 

PREFEITURA MUNJCIPAL DE PIRAQUARA 

RESULTADO DE SORTEIO 
CONCORR~:\'CIA N' 15/2015 

Sorteio público para deliniçoio dn subcomrss5o 1ecn1ca. rar.1 JUI);u
memo das propostas 1\:cnic::~s do processo n•. 2147412015 da con
CO!Tência n''. 15/15. re ferente a l1cit.aç5o de ~crvi ços de: publicid::tde du 
prefeitura munic1pa l de P1raquaro/PR. 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico hup://www.in.b'O'o·.brfl1li.f:rl~J\tml. 
pelo código 0003201512 1700213 

Oocumenlo assinado digit:almcntc confonnl! MP nt 2.200-2 de 24/08/2001. que inslllui J 

Infraestrutura de Ch:wcs Públicas Brnsilcira - ICP-Dra5il 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

TERMO DE RECEBIMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

Proponente: 

CNPJ n.º 

PREGÃO, na forma Presencial nl! 034/2015 

SITEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Inscrição estadual n.º 

Endereço: 

Fone/Fax: 

Declara que recebeu o Edital de processo licitatório na Modalidade 
PREGÃO, na forma Presencial Nº 034/2015, com data de emissão em 
08 de Dezembro de 2015 e com abertura prevista para o dia 28 de 
Dezembro de 2015, às 09h00 (nove horas), cujo objeto é REGISTRO DE 
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SOBRE A 
TABELA ABCFARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES, conforme Anexo 
I do E di tal. 

___________________________ , ______ de _______________ de 2 O 15. 

Assinatura 

*favor preencher e enviar via fax para o fone (44) 3527-1280 

OBRIGATORIAMENTE. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL NQ 034/2015 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) 

Entidade Promotora: Município de Nova Cantu - Paraná. 
Tipo: Menor Preço por Lote. 

Data de Emissão: 
Data de abertura: 
Horário: 09h00min 

08 de Dezembro de 2015. 
28 de Dezembro de 2015. 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro 
Geral de ContribuintesfMF sob o no 77.845.394/0001-03, com sede na 
Rua Bahia, nº 85, em Nova Cantu - PR, fone n.º (44) 3527 -1280- 1281, 
convida V. S. a participar da Licitação para Registro de Preços na 
modalidade Pregão Presencial, tipo Maior Desconto no Lote, a 
realizar-se na Prefeitura Municipal, em conformidade com a Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações, com as Leis Federais Nº 10.520/2002 e 
Nº 12.349/2010 e Decretos Federais Nº 3.555/2000, Nº 3.693/2000, Nº 
3.784/2000 e com a Lei Complementar n.º 123/2006 e com o descrito 
neste edital. 

Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de 
Habilitação deverão ser protocolados até as 09h00 (nove horas) do 
dia 28 de Dezembro de 2015, Prefeitura Municipal, com endereço 
supra mencionado, na Sala de Reuniões/Licitação. 

1. OBJETO E PREÇO MÁXIMO 

1.1. O objeto da presente licitação é REGISTRO DE PREÇO PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM BASE NA 
TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 12 
(DOZE)MESES, conforme as especificações descritas no termo de 
referência (Anexo I) . 

1.1. O valor estimado para este registro de preços é de: 
Lote 01) R$ -100.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais); 
Lote 02) R$-600.000,00 (Seiscentos Mil Reais); 
Lote 03) R$-200.000,00 (Duzentos Mil Reais). 

sendo que os mesmos geram apenas expectativas de contratação. 

2. ESCLARECIMENTOS INICIAIS 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
"Paço Municipal Martin Krupek" 

2 .1. O Sistema de Registro de Preços (S RP) é um conjunto de 
procedimentos para registro formal de preços relativos à aquisição 
futura de bens, onde as empresas disponibilizam bens e serviços a 
preços e prazos certos e registrados em documento específico 
denom inado Ata de Registro de Preços. Neste Sistema, as aquisições são 
feitas quando melhor convier aos órgãos que integram a Ata, sem, no 
entanto, estarem necessariamente obrigados a contratar com os 
fornecedores vencedores do certame. 

2.2. Nesta licitação, será firmada uma Ata de Registro de Preços, que é 
um documento vinculativo, obrigacional, com característica de 
compromisso para futura e eventual contratação, onde os fornecedores 
manterão seus percentuais de desconto registrados, durante o período 
de 12 (doze) meses, tornando -os disponíveis em caso de necessidade 
por parte da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, que efetuará 
aquisições nas quantidades julgadas necessárias e aos mesmos preços 
registrados no certa.me. 

2.3. Quando das contratações decorrentes do registro de preços será 
respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata. 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Certame, Micro e Pequenas Empresas, interessados do ramo 
de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências 
constantes deste Edital e seus Anexos. 

3.2. Poderão participar desta licitação as empresas cujos certificados 
de regularidade perante a administração mun icipa l de Nova Cantu 
estiverem em plena validade. 

3.2.1. As empresas que atenderem a todas as exigências constantes 
deste Edital e seus Anexos, correndo por sua conta todos os custos 
decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo 
devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos. 

3.2.2. Para participar do presente PREGÃO, sistema Regis tro de Preços, 
as licitantes que não estiverem inscritas no Cadastro de Fornecedores 
deverão providenciar o seu Cadastramento, junto a esse Órgão, no 
mínimo 03 (três) dias úteis antes da data designada para o recebimento 
dos envelopes. 

3.2.3. As empresas que já estiverem inscr itas no Cadastro de 
Fornecedores da Prefeitura Municipal, deverão providenciar a 
revalidação/ a tualiz ação de documentos in erentes à documentação 
obrigatória, também no mínimo de 03 (três) d ia s úteis antes da data 
designada pa ra o recebimento dos envelopes junto à divisão de 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANT 

cadastros /licitação. 

Estado do Paraná 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

3.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empre sas 
enquadradas em quaisquer das hipóteses a seg ui r e len cadas: 
a) Que se encontrem sob falência, concordata, conc u r so de credores, 
dissolução ou liquidação; 
b) Que em regime de consórcio, qualquer qu e se ja sua forma de 
constituição, sejam controladoras, coligadas ou subs idiá r ias entre si; 
c) Que, por quaisquer motivos, tenham sido declara da s inidô n eas ou 
punidas com suspensão por órgão da Administração Púb li ca Diret a ou 
Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, des d e que o Ato 
tenha sido publicado na impren s a oficial, conforme o caso, pelo órgão 
que o praticou enquanto perdurare m os mo t ivo s determ inantes da 
punição; e , 
d) Estrangeiras que não funcionem no País ; 

4 . DO CREDENCIAMENTO 

4.1. Para o credenciamento deve rão s e r apresentados os segu int es 
documentos : 

4.1.1. Tratando -se de representante legal, o e sta tuto social, contrato 
social ou outro instrumento de r egist r o comercial, r e gistrado na Junta 
Comercial, juntamente com instrum ento próprio , co n stando poderes 
para formulação de propostas (lances verbais) , ofert a de desconto e 
para a prática dos demais ato s inerentes ao cert ame. (Carta de 
Credenciamento- Anexo III) . 

4.1.2. Tratando -se de procurador, a procuração por instrumento 
público ou particular, da qual constem poderes específicos para 
formular lances, negociar preç o, inte rpor r ecu r sos e des istir de sua 
interposição e praticar todos os de mais atos p e rtinentes ao certame, 
acompanhado do corresponde nte docum ento, de n tre os indicados no 
item 4.1.1, que comprov e os pod er e s do m a n da nte para a outorga. 

4.1.3. O representante legal e o p rocurador d everão ident ificar-se 
exibindo documento oficial de id e ntificação que conten h a foto. 

4.1.4 . Será admitido apenas 01 (um) representa nte p ara cada licitante 
credenciada, sendo que ca da um d e le s p ode rá r e presen t ar apenas uma 
credenciada . 

4.2. A ausência do Cre den ciado , e m qu a lquer m omento da sessão, 
importará a imediata exclusã o d a licita nt e por ele representada, salvo 
autoriz a çã o expressa do Pre go e ir o . 

4 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

4.3. Os documentos mencionados nos Itens anteriores, inclusive o 
documen t o de identificação do representante credenciado, deverão ser 
ap r esentados em fotocópias autenticadas ou fotocópias simples, 
acompanhadas dos respectivos originais, para a devida autenticação, 
pela Equipe do Pregão ou já autenticados por cartório competente; 

4.4. O credenciamento ejou a procuração deverão ter assinatura do 
r epres entante legal reconhecida em cartório. 

4.5. Iniciada a Sessão, será vedada a substituição do representante da 
emp r esa devidamente credenciado, ainda que esteja munido de 
instrumento procuratório com poderes específicos, salvo por caso 
fortuito ou força maior. 

4.6. A fal t a ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 4.1.1 
e 4.1. 2. não implicará a exclusão da empresa em participar do certame, 
mas impedirá o representante de se manifestar na apresentação de 
lan ces verb ais e demais fases do procedimento licitatório. 

4. 7. Apresentar Certificado de Registro Cadastral (CRC) juntamente com 
o credenciamento 

4.8 . Apresentar Declaração de que cumpre todos os requisitos da 
hab ilitação juntamente com o credenciamento (Anexo V). 

4.9. Os documentos que credenciam o representante deverão ser 
entregues separadamente dos envelopes de números 01 e 02. 

4.10. No caso do proponente se enquadrar com ME ou EPP e queira 
fazer uso do direito previsto na Lei Complementar 123/2006, a mesma 
deverá apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial do estado 
sede da empresa ou da repartição competente (Cartório de reg. De 
títulos e documentos quando a empresa estiver registrada no mesmo), 
com validade de até 30 (trinta) dias da data da expedição. 

5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

5.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a 
Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação será pública, 
dirigida pelo Pregoeiro, em conformidade com este Edital e seus 
Anexos, no local e horário determinados no preâmbulo do presente 
ed ital. 

5.2. Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, os representante(s) 
da(s) Empresa(s) licitante(s) entregará (ão) os envelopes contendo a(s ) 
proposta(s) de preços e os documentos de habilitação, não sendo a ce ita , 
a partir desse momento a admissão de novos licitantes. 
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5.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser expresso, em seu 
exterior, as seguintes informações: 

ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICIPIO DE NOVA CANTU 
PREGÃO, na forma Presencial nº 034/2015 
RAZÃO SOCIAL E N.!!. DO CNPJ. DO PROPONENTE 

5.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em 
seu exterior, as seguintes informações: 

ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
MUNICIPIO DE NOVA CANTU 
PREGÃO, na forma Presencial nº 034/2015 
RAZÃO SOCIAL E N.o_ DO CNPJ. DO PROPONENTE 

5.5. Inicialmente, será aberto o Envelope 01 - Proposta de Preços - e, 
após, o Envelope 02 - Documentos de Habilitação. 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via 
impressa, preferencialmente no Formulário Padrão de Proposta (ANEXO 
II), redigida com clareza em língua portuguesa, sa lvo quanto a 
expressões técnicas de uso corrente, preferencialmen te com suas 
páginas numeradas seqüencialmente, sem alternativas, sem emendas, 
sem rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na última 
folha e rubricada nas demais pelo representante legal da licitante. 

6.2. Na Proposta de Preços deverão constar: 

6.2.1. Razão social da licitante, no do CNPJ f MF, e n dereço completo, 
telefone, fax para contato e, se possível, endereço eletrônico (e-mail), 
no da conta corrente, agênci a e r espect ivo Banco; 

6.2.2. Prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 
12 (doze) meses corridos, a contar da d a ta de sua apresentação; 

6 . 3. A cotação de desconto englobará todas as despesas relativas ao 
objeto da Ata ejou aquisição, b e m como os respecti vos custos diretos e 
indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais; financeiras; 
transportes de mercadorias e quaisquer outras necessárias ao 
cumprimento do objeto desta licitação. 

6.4. Quaisquer tributos , despesas e custos, diretos ou indiretos, 
omitidos d a proposta ou incorretamente cotados que não tenham 
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causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível 
no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos 
preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou 
qualquer título, devendo os produtos ser fornecidos sem ônus 
adicionais; 

6.5. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por 
parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos; 

6.6. Os descontos propostos serão considerados completos e suficientes 
para a aquisiçao dos materiais, objeto desta licitação, sendo 
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido 
a erro ou má interpretação de parte da licitante. 

6.7. O pregoeiro considerará como formais erros de somatórios e 
outros aspectos que beneficiem a Administração Pública e não implique 
nulidade do procedimento. 

6.8. As quantidades dos itens indicados no Anexo I poderão sofrer 
alterações para mais ou para menos, conforme disposto no art. 65 da 
Lei 8.666/93. 

6.9. Todo e qualquer fornecimento dos materiais fora do estabelecido 
neste edital, em desacordo com as especificações, será imediatamente 
notificado à(s) licitante(s) vencedora(s), que ficará (o) obrigada(s) a 
substituir prontamente, num prazo de 24h00min (horas), correndo por 
sua conta e risco tais substituições, sendo -lhes aplicadas , também, as 
sanções previstas neste edital. 

6.10. Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não 
previstas neste Edital. 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

7.2 . Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pelo 
Pregoeiro, equipe de apoio e credenciados que desejarem; 

7.3. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o 
critério de MAIOR DESCONTO; 

7.4. Lido os preços ofertados, o Pregoeiro relacionará tod as as 
propostas classificadas em ordem crescente. 
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7 .5. Serão classificados pelo Pregoeiro o autor da proposta de menor 
preço e todos os demais licitantes que tenham apresentado propostas 
com preços em até 10% (dez por cento) superiores aquela . 

7.6 . Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas 
no item anterior, o Pregoeiro classificará as 03 (três) melhores 
propostas, para que seus autores participem dos lance s verbais, 
quaisquer que sejam os preços ofertados na proposta escrita; 

7.6.1. Aos licitantes classificados será dada a oportunidade para nova 
disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e 
decrescentes, iniciando -se pelo autor da proposta classificada de menor 
preço. 

7 .6.1.1. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, 
será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos 
lances . 

7 . 7. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, 
de forma seqüencia l, a apresentar lances verbais, a partir do autor da 
proposta classificada de menor preço e os demais, em ordem crescente; 

7. 7 .1. O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo 
para a fase de formulação de lances verbais, mediante prévia 
comunicação aos licitantes e expressa menção na ata da Sessão. 

7.8. Só serão aceitos lances cujo valor seja inferior ao último 
apresentado. 

7.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 
Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e 
na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito 
de ordenação das propostas; 

7.10 . Não poderá haver desistência dos lances ofertados , sujeitando-se 
o proponente des istente às penalidades constantes deste Edital; 

7 .11. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade 
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a 
contratação, se atender as necessidades da administração o pregão, 
sistema registro de preços, será validado e passará para a fase seguinte; 

7 .12. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às 
propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira 
classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 
respeito; 
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7.13. Sendo aceito as propostas de menor preço, será aberto o envelope 
contendo a documentação de hab il itação do licitante que a tiver 
formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias; 

7.14. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o 
licitante será declarado vencedor, sendo -lhe adjudicado o objeto do 
certame; 

7.15. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às 
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, 
verificando a sua aceitab ili dade e procedendo à habilitação do 
proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo 
licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame; 

7.16. Nas situações previstas nos subitens 7.11, 7 .1 2 e 7 .1 5, o Pregoeiro 
poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido 
preço melhor; 

7.17. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão 
registradas as ocorrências relevantes, devendo a mesma, ao final, ser 
assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos licitantes 
presentes; a estes, sendo-lhes facultado esse direito. 

7.17.1. Havendo recusa de qualquer licitante em assinar a ata, este fato 
será registrado pelo Pregoeiro, presumindo-se concordância de tal 
licitante com todos os seus termos e conteúdo, ficando precluso o 
direito de recurso. 

7.17. As ME e EPP terão preferência de contratação em caso de empate. 

7.17 .1. Entende -se por empate aquelas s ituações em que as propostas 
apresentadas pelas ME ejou EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

7.17.2. Em caso de empate, a ME ejou EPP mais bem classificada 
poderá, na sessão pública de julgamento das propostas, sob pena de 
preclusão, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 
objeto licitado; 

8. DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO 

8.1 Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de 
satisfazer os requis itos relativos à: habilitação jurídica; qualificação 
técnica; qualificação econômico-financeira; regularidade fiscal. 
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8.1.1 Os documentos comprobatórios pertinentes à habilitação jurídica, 
qualificação técnica, qualificação econômico -financeira e regularidade 
fiscal deverão se encontrar dentro do Envelope Nº 02 (Documentos de 
Habilitação) . 

8.1.2 Será comprovada a veracidade das informações constantes nos 
documentos apresentados, mediante diligência via on líne, caso haja 
divergências entre o documento apresentado e o verificado, prevalecerá 
às informações on Iine . 

8.1.3 Os documentos de habilitação deverão ser autenticados por 
cartório competente, ou por servidor devidamente qualificado. 

8.1.3.1 As autenticações que por ventura dependerem do servidor terão 
que ser, obrigatoriamente, efetuadas antes do inicio dos trabalhos da 
sessão, (mínimo de uma hora). 

8.1.3.2 Não serão autenticados documentos na sessão, salvo para 
observar o Art. 4º do Decreto Federal 3555/2000. 

8.2. As empresas deverão apresentar, dentro do Envelope Nº 02 
(Documentos de Habilitação), os documentos abaixo relacionados, em 
plena validade: 

8.2.1- Relativos à Habilitação Jurídica 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
adm ini stradores; 
b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva; 
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; e 
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

8.2.2 - Relativos à Regularidade Fiscal 

a) prova de regularidade para com as Fazendas Federal (incluindo 
débitos previdenciários), Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 
l icitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
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a.l) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a 
Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria 
da Fazenda Nacional. 
b) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garan tia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei. 
c) Comprovação da Situação junto ao Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas - CNPJ; 
d) (CNDT) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
e) Alvará de Fiscalização Sanitária (Municipal ejou Estadual) 

8.2.4 - Relativos à Qualificação Econômico-Financeira 

a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da licitante; 
a.l) As certidões, que não expressarem o prazo de validade, deverão ter 
data de expedição não superior a 30 (trinta) dias , d a data prevista 
para apresentação dos envelopes. 

8.2.5 - Relativos à Qualificação Técnica 

a) Apresentar autorização de funcionamento da empresa (AF E) , emitido 
pela ANVISA; 

8.3 Os Fornecedores deverão apresentar, dentro do envelope de 
documentação, declaração, devidamente assinada pelo rep resentante 
legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que: 
a) Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e 
tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau 
de dificuldade da entrega; 
b) Não se encontra declarada inidône a para lici tar ou contratar com 
órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do 
Distrito Federal; 
c) Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, 
na forma do Art. 32, § 2ll, da Lei 8.666/93 (conform e modelo anexo IV); 
d) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com 
menos de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na 
cond i ção de ap r endiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, 
da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo 
anexo VI); 
e) Declara expressamente, sob as penas da lei, que os sócios da 
empresa, bem como gerentes e diretores não são cônjuges, 
companheiros (as) ou parentes, em linha reta , colateral ou por 
afinidade até o terceiro grau do Pregoe iro, equ ip e de apoio, bem como 
qualquer servidor do Município de Reserva do Iguaçu. (conforme 
modelo anexo VIII) 
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NOTA IMPORTANTE 
1. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos 
Federais, Estaduais e Municipais, em qualquer esfera de Poder 
(Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a expedição de 
documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada à 
apresentação do documento que não pôde ser apresentado na data da 
abertura dos envelopes do certame, em até 05(cinco) dias úteis após o 
encerramento da greve . 
1.1. No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que 
demonstre que a licitante está irregular perante determinado órgão), 
haverá a inabilitação em razão de fato superveniente, de acordo com o 
previsto no artigo 43, parágrafo 5º da Lei nº 8.666/93. 
1.2. Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de empenho 
ejou contrato), vindo o Contratado apresentar certidão positiva (ou 
documento que demonstre que a licitante está irregular perante 
determinado órgão), ocorrerá a resCisao contratual, por 
inadimplemento de cláusula do contrato, conforme artigo 55 , inciso XIII 
cjc artigo 78, I da Lei Federal nº 8.666-93. 

8.4. Nos casos de empresas ME e EPP, havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, a empresa não será declarada 
inabil itada, e será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis cujo termo 
inicia l corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

8.5. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, 
declaração firmada pelo representante legal, de que se enquadra no 
conceito de ME ou EPP, sob as penas da lei; 

8.5.1. Considera-se microempresa, o empresário, a pessoa jurídica, ou a 
ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou 
inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); 

8.5 .2. Consideram-se empresas de pequeno porte, o empresário, a 
pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano -calendário, 
receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) 
e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil 
reais); 

8.6 . Para comprovação das microempresas e empresas de pequeno 
porte, a mesma deverá apresentar Certidão Simplificada da Junta 
Comercial do estado sede dentro do envelope de documentos de 
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hab ilitação, ou no caso de apresentação no momento do 
credenciamento. 

9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

9.1 . Qualquer pessoa poderá solici tar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o pres ente edital. 

9.2 . As solicitações de esclarecimentos, de providências ou as 
impugnações do presente edital deverão ser protocoladas na Prefeitura 
Mun icipal na divisão de licitações, em prazo não inferior a 03 (três) 
dias ante r iores à data fixada para recebimento das propostas. 

9.3. Cabe r á ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24:00h 
(v inte e quatro horas) e informar. 

9.4. Aco lh ida à petição contra o ato convocatório, será designada nova 
da t a pa r a a realização do certame, devendo -se cumprir o devido prazo 
lega l. 

10. DOS RECURSOS 

10.1. Dec larado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será 
concedido o prazo de três dias para apresentação das razões do 
recurso, fi cando os demais licitantes desde logo intimados para 
ap r esentar contra -razões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente, sendo -lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 

10.2 . A falta de manifestação imediata e motivada do licitante 
importará a decadência do d ireito de recurso e a adjudicação do objeto 
da l icitação pelo Pr egoe iro ao vencedor. 

10 .3. O r ecurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

10.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscet íve is de aproveitamento. 

10. 5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a 
adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor. 

11. DA ADJUDICAÇÃO 

11. 1. Caso não haja recurso, o Pregoeiro, na própria sessão pública, 
adjud icará o objeto do certame à licitante vencedora, encaminhando o 
processo para homologação pelo Prefeito Municipal. 
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11.2. Ao Município de Nova Cantu, fica assegurado o direito de 
revogar ou anular a presente licitação, em parte ou no todo, em decisão 
justific~da. Em caso de revogação ou anulação parcial do certame, o 
MUNICIPIO poderá aproveitar as propostas nos termos não atingidos 
pela revogação ou anulação e na estrita observânc ia aos critérios de 
julgamento previstos neste edital, na legislação vigente . 

12. HOMOLOGAÇÃO E DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO 

12.1. Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de 
Preços, documento vinculativo obrigacional, com características de 
compromisso para a futura contratação, com o fornecedor primeiro 
classificado e, se for o caso, com os demais classificados. 

12.2. No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de 
convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de 
Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste Edital, a 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu poderá registrar os demais 
licitantes, na ordem de classificação, convocar os demais fornecedores 
visando igual oportunidade de negociação. 

12.3. O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as 
condições da Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho 
no prazo estipulado ou não reduzir o preço registrado quando esse se 
tornar superior aqueles praticados no mercado. 

13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1. O pagamento será efetuado mensalmente, em até 30 (trinta) dias 
após a entrega e conferência de quantidade e qualidade pelo 
Departamento de Compras, à base dos preços unitários apresentados na 
proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a 
modalidade de licitação e número da licitação, agência e conta corrente 
em nome da proponente, do banco a ser depositado, e das provas de 
regularidade com Previdência Social - INSS e junto ao Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço- FGTS. 

13.2. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços 
registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, 
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea 
"d" do inciso 11 do art. 65 da Lei n . º 8 .666/93 ou de redução dos preços 
praticados no mercado. 

13.3. Mesmo comprovad a a ocorrência de situação prevista na alínea 
"d" do inciso li do art. 65 da Lei n. º 8 .666/93, a Administração, se 
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julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro 
processo licitatório. 

13.4. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas 
mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser 
pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela 
Secretaria de Administração para alteração, por aditamento, do preço 
da Ata. 

14. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO 
14.1 A entrega dos produtos se dará de forma parcial e fracionada 
conforme solicitação do Departamento de Compras, tendo a licitante 
dois dias úteis para a entrega do material solicitado mediante ao envio 
nota de requisição de emprenho. 

14.2. Os produtos serão aceitos provisoriamente; o recebimento 
definitivo será feito após a verificação da qualidade dos mesmos. 

14.3. A Secretaria Municipal de Administração será o órgão responsável 
pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços 
decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos 
órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a 
serem adquiridos, os fornecedores para os quais serão emitidos os 
pedidos. 

14.4. Somente quando o primeiro licitante registrado atingir a 
totalidade do seu limite de fornecimento estabelecido na Ata de 
Registro de Preços é que será indicado o segundo e, assim 
sucessivamente, podendo ser indicados mais de um, ao mesmo tempo, 
quando o quantitativo do pedido de fornecimento for superior à 
capacidade do lic itante da vez . 

14.5. A convocação dos fornecedores pela Secretaria de Administração 
será formalizada e conterá o endereço e o prazo máximo em que 
deverão comparecer para retirar o respectivo pedido. 

14.6. O fornecedor convocado na forma do sub item anterior que não 
comparecer, não retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as 
obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às 
sanções previstas neste Edital. 

14.7. Quando comprovada uma dessas hipóteses, a Secretaria de 
Administração ou o Departamento de Compras poderá indicar o 
próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura 
de processo admin istrativo para aplicação de penalidades . 

15 . DAS SANÇÕES 
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15.1. À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções 
previstas na Lei nº 8 .666/93 e Decreto Municipal nº . 009/2010, nas 
seguintes situações , dentre outras: 

15.1.1. Pela recusa injustificada para a en trega dos itens ofertados, nos 
prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez 
por cento) calculado sobre o val or total da proposta, até OS (cinco) dias 
consecutivos. 

15 .1.2. Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens 
ofertados, além dos prazos e stipulados neste edital, aplicação de multa 
de O,S% (cinco décimos por cento) sobre o valor total da Ata, por dia, 
de atrás, no caso da vencedora não cumprir, o subitem 14.1 deste edital, 
até o l imite Máximo de 20 dias corridos quando dar-s e -á por cancelada 
a ata de registro de preço. 

15.1.3. Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na 
emissão da Nota Fiscal, aplicação de multa na razão de 10% (dez por 
cento), sobre o valor total da proposta, por infração, com prazo de até 
24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos. 

15.1.4. Nos termos do art . r da Lei nº. 10.S20, de 17/07/2002, a 
licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, 
poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar 
e contratar com a Administraçã o Pública e descredenciada do Registro 
Cadastral de Fornecedores do Município de Nova Cantu, nos casos de: 
a) apresentação de documentação falsa; 
b) retardamento na execução do ob jeto ; 
c) não manutenção da proposta escr ita ou lance verbal, após a 
adjudicação; 
d) comportamento inidôn eo; 
e) fraude na execução do contrato; 
f) falha na execução do contrato. 

15.1.5. Será facultado à licitante o prazo de OS (cinco) dias úteis para a 
apresentação de defesa prev1a, na ocorrência de quaisquer das 
situações previstas neste edital. 

15.1.6. As mu lta s previstas nesta seção não exim em a adjudicatária da 
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível 
venha causar à administração. 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1. As despesas decorrentes da aqu1s1çao dos produtos, objeto desta 
licitação , correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias : 
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ll2on 11 33.90.3009 
11 2028- 2029 11 33.90.3009 

16.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as interessadas, 
desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade 
e a segurança da contratação. 

16.3. A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste 
edital, bem como das normas legais que regem a matéria e, se 
porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de 
todas as d isposi ções contidas nesta licitação. 

16.4. Uma vez iniciada a sessão não serão admitidos à licitação as 
participantes retardatárias . 

16.5. Da sessão de abertura dos envelopes, lavrar -se-á ata 
circunstanciada, na qual se mencionará tudo o que ocorrer no ato. A ata 
será assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos 
representantes credenciados que desejarem. 

16.6. Só terão direitos a usar a palavra, rubricar a documentação e as 
propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar atas, as 
licitantes ou seus representantes credenciados, o Pregoeiro e a equipe 
de apoio. 

16.7. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de 
documentos e propostas exigidos no edital e não apresentados na 
reunião de recebimento, salvo condições previstas no Art. 48 § 3º da Lei 
Federal 8666/93. 
16.8. Os envelopes contendo a documentação habilitatória das 
licitantes classificadas para a fase de lance permanecerão em poder do 
Pregoeiro durante o prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentação 
das propostas. Se os mesmos não forem retirados no prazo de até 10 
(dez) dias após aquele prazo, os envelopes serão inutilizados. 

16.9. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, 
"caput" e parágrafo 1º, da Lei nº. 8.666/93, estão impedidos de 
participar deste certame licitatório, (tanto como membro da diretoria 
da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por 
determinação do artigo 9º., inciso III, da Lei nº. 8.666/93. 

16.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus 
Anexos, excluir-se-á o dia do início e in c luir- se -á o do vencimento. 
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16.11. A autoridade competente para determinar a aquisiçao poderá 
revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá - la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

16.11.1. A anulação do procedimento induz às anulações da Ordem de 
Fornecimento e da Nota de Empenho. 

16.12 . Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade 
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da 
licitação. 

16.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato 
sup erveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a 
sessão será redesignada para o dia, hora e local definidos, e, 
republicad o na Imprensa Oficial. 
16.14. Fic a eleito o fora da comarca de Campina da Lagoa. 

16.15. São partes integrantes deste Edital: 
a) ANEXO I- Termo de Referência (Especificação Técnica); 
b) ANEXO 11- Formulário Padrão de Propostas de Preços; 
c) ANEXO III - Modelo de Carta de Credenciamento 
d) ANEXO IV- Modelo de Declaração de Fato Superveniente; 
e) ANEXO V - Modelo Declaração que cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação; 
f) ANEXO VI - Modelos de Declaração de não emprego de menores de 18 
anos. 
g) ANEXO VII - Minuta da Ata do Registro de Preços. 
h) ANEXO VIII- Modelo Declaração de Parentesco. 
h) ANEXO IX - Dados Adicionais Proposta. 

Nova Cantu, 08 de Dezembro de 2015. 

Comissão de Licitações 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Município de Nova Cantu - Paraná 
Licitação Modalidade: PREGÃO, na forma Presencial (SRP) NQ 034/2015 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS, SOBRE A TABELA ABCFARMA, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 12 
(DOZE)MESES, Conforme descrito abaixo: 

JUSTIFICATIVA: Os medicamentos utilizados no serviço de atendimento das 
ações básicas de saúde da população de Nova Cantu são de extrema 
necessidade, onde a sua falta pode vir a causar danos irreversíveis a saúde 
desta p opu !ação. 

Pelo exposto, faz - se necessário à abertura do procedimento li c ita tório 
para aquis iç ão desses med icamentos conforme determina a Lei 8.666/93. 

Lote 01 - Maior desconto em percentual sobre os medicamentos de 
referência divulgados pela tabela ABCFARMA (entende -se por 
"referência": A eficácia, segurança e qua lidade desses medicamentos são 
comprovados cientificamente, no momento do registro junto à Anvisa. Como 
os la boratór i os farmacêuticos investem anos em pesquisas para desenvolvê
los, têm exclusividade sobre a comercia li zação da fórmula durante o período 
de patente) . 

Lote 02 - Maior desconto em percentual sobre os medicamentos 
genéricos divulgados pela tabela ABCFARMA (entende-se por genéricos: 
Após a expiração da patente, abre -se a porta para a produção de 
medicamentos genéricos. O medicamento genérico é aquele qu e contém o 
mesmo fármaco (princíp io ativo), na mesma dose e forma farmacêutica, é 
administrado pela mesma via c com a mesma indicação terapêutica do 
medicamento de referência no país). 

Lote 03 - Maior desconto em percentual sobre os medicamentos de 
similares divulgados pela tabela ABCFARMA (Além dos medicamentos de 
referência e os genéricos, há a categoria dos medicamentos similares. De 
acordo com a defin iç ão legal, medicamento similar é aquele que contém o 
mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta mesma concentraçã o, 
forma farmacêut ica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, 
mas pode difer i r em características relativas ao tamanho e forma do produto, 
pra zo de validade, embal agem, rotulagem, excipientes e veículo, devendo 
sempre ser identificado por nome comercia l ou marca). 

Observação: Para efeito de aquisição, prevalecerá, dentre os tipos de 
medicamentos, aquele que apresentar o menor valor no momento da 
so licitaç ão, sendo que a referência será sempre o preço máximo oferecido ao 
consumidor, para aque l e tipo específico de m ed icamento a ser fornecido, 
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d ivulgado pela tabe l a da ABCFARMA, sobre o qual incidirá o percentual de 
desconto registrado. 

APLICAÇÃO DO DESCONTO 

Os futuros fornecedores da Ata de Registro de Preços originária deste 
processo será obrigado a conceder no mínimo o desconto CAP (Coeficiente de 
Adequação ao Preço), incidente sobre o Preço de Consumidor - PC de 
medicamentos nas compras que serão realizadas pela Secretaria Municipal de 
Saúde, de acordo com a Orientação Interpretativa n° 2, de 13/11/2006 -
CMED, a qua l estabelece que em qualquer operação de venda efetivada pelas 
empresas produtoras de medicamentos ou pelas distribuidoras, destinada 
tanto ao setor público como ao setor privado, deverá ser respeitado, para 
venda, o l im ite do Preço Fabricante. Esse preço inclui os impostos incidentes. 
Desconto CAP (resolução CMED no 4/2006). 

O CAP deverá ser aplicado sobre o Preço de Consumidor dos medicamentos 
excepcionais ou de alto custo, dos hemoderivados e dos medicamentos 
indicados para o tratamento de DST/AIDS e câncer, constantes do 
Comunicado CMED no 10, de 30/11/2009. 

i\lém desses, o CAP também se aplica nas compras públicas de qualquer 
medicamento adquirido por força de decisão judicial. 

O Coeficiente de Adequação de Preços - CAP aplica-se apenas à compra de 
medicamentos. Assim, na aquisição de insumos de outra natureza que não 
medicamentos como, por exemplo, material de enfermagem, suplementos 
alimentares e cosméticos, não se aplica o CAP. 

O percentual de desconto permanecerá fixo durante toda a v1gencia da 
licitação, que será de 12 meses a partir da data de sua assinatura. 

A fornecedora fica obrigada a atender a todos os pedidos realizados pela 
prefeitura municipal de Nova Cantu, inclusive com relação aos quantitativos, 
sendo consideradas como parâmetro mínimo as quantidades contidas nas 
emba lagens usualmente comercializadas no mercado varejista. 

Prazo de entrega dos medicamentos é de 12 (doze) horas, após o 
recebimento da ordem de compra. 

Prazo de validade dos medicamentos: os medicamentos solicitados 
deverão ser entregues com data de validade mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses, a partir da data de entrega ou, no máximo, 02 (dois) 
meses, após a data de fabricação . 

A licitante vencedora do certame deverá atender à todas as 
necessidades de medicamentos a ela encaminhados pelo departamento 
de compras do município de Nova Cantu, desde que esteja contemplado 
na dotação orçamentária prevista no contrato entre as partes. 
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1- DO PREÇO DO PRODUTO 

1 .1 Os preços dos medicamentos deverão obe decer a tabela ABCFARMA . 

1.2 A licitação deverá levar em conta o tipo menor preço (maior 
desconto sobre a tabela ABCFARMA atualizada, e publicada no site 
www.abcfarma.org. br 

2 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

2.1- A contratada deverá apresentar licença de funcionamento junto à 
vigilância sanitária competente e certificado de capacidade técnica 
junto ao conse lho regional de farmác ia. 

2 .2 - O contrato terá vigência até 12 (meses) contados a partir da data 
de sua assinatura. 

3. DO PAGAMENTO 
3.1. O pagamento será e fetu ado de forma integral, dos medicamentos 
solicitados no período, em até 30 dias mediante entrega dos bens, 
apresentação de nota. 
3.2. A nota fiscal deverá vir acompanhada da CND do INSS e do CRF do 
FGTS para posterior pagamento. 
3.2 .1. Caso a cert idão e jou o certificado estejam vencidos, o pagamento 
ficará retido até sua regularização. 
3 .3. Deverá constar na nota fiscal, obrigatoriamente os seguintes 
dizeres: 

PREGÃO, na forma Presencial (SRP) Nº 034/2015- PMNC 
Contrato Nº xxx/2015 
3.3 .1 Caso haja erro na fatura o pagamento ficará suspenso até que 
sejam sanados os problemas. 

Nova Cantu, 08 de Dezembro de 2015. 

Comissã o de Licitações 
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ANEXO 11 

Proposta de Preços 
Município de Nova Cantu - Paraná 

Município de Nova Cantu - Paraná 
Lic i tação Modalidade: PREGÃO, na forma Presencial ( SRP) Nº 034/2015 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS, COM BASE NA TABELA ABCFARMA, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN I CIPAL DE SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 12 
(DOZE}MESES, Conforme Anexo I: 
Tipo : MAIOR DESCONTO NO LOTE. 

Licitante : --------------------- - ----------------------- ------- - - ---- - ---------
C N P J: -------------------------------------------------------------------------
Tel Fax:(_ _ _) ___________ Te 1: ( ___ ) __________ C e 1 ula r:( __ _) __________________ _ 

Endereço : --------------------------- -------------------- - -------------------
Cidade: ------ --- - - - -------------- Estado: ________ E- m a i I: _________________ _ 
Conta Corrente: ________ Agência: ____________ Banco: ----------- ---------

PROPOSTA DE PREÇOS 

Lote Especificação Porcentagem ( 0/o) Porcentagem ( 0/o) 
de mínima a ser de 
Medicamento aplicada em relação oferecida 

a Tabela empresa 
ABCFARMA 

01 REFERENCIA 5% 
02 GENERICO 7°/o 
03 SI MI LAR go;o 

V A L O R TOTAL DA PROPOSTA: R$( ____________________________ _______ ) 

DATA DA PRO POS T A : ---- - --- - - - --------------------- -------------

V A L I DA DE DA PROPOSTA: ______________ Dias. 

PRAZO DE ENTREGA: - ------------------ --------------------

NOME DO REPRESENTANTE ----------------------------------

( P F: _________________________ R G: -------------- ------------

desconto 
pela 
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MODELO 111 

Município de Nova Cantu- Paraná 
Licitação Modalidade: PREGÃO, na forma Presencial (SRP) Nº 
034/2015 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS, COM BASE NA TABELA ABCFARMA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES. 

Modelo de Carta de Credenciamento 

Indicam os o (a) Sr. (a) ------------------------------- -----' 
portador da cédula de identidade nº --------------------------' Órgão 
expedido r _________ , CP F n. º --------------------------------- c o mo nosso 
representante legal na Licitação em referência, podendo rub ri car ou 
assinar documentos (habilitação e proposta) , manifestar, dar la nces, 
prestar todos os esclarecimentos de nossa proposta, in t erp or r ecursos, 
desistir de prazos e recursos, enfim, praticar todos os atos n e cess á ri os 
ao fiel cumprimento do presente Credenciamento. 

------------------------------ ' _____ de ----------------- de 2 O 15 . 

(Nome completo por extenso do responsável pel a Pe s soa Ju r ídica) 

(assinatura e carimbo do CNPJ) 

• anexar cópia autenticada do RG e CPF do Credenciado. 
• reconhecer assinatura do representante legal. 
• Certificado de Registro Cadastral (CRC) juntamente com o 
credenciamento 
• Apresentar fora dos envelopes. 
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ANEXO IV 

Município de Nova Cantu- Paraná 
Licitação Modalidade: PREGÃO, na forma Presencial (SRP) Nº 
034/2015 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS, COM BASE NA TABELA ABCFARMA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES. 

Modelo de Declaração de: 
Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação, 

Idoneidade e Disponibilização de Documentos. 

A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que: 

1 Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade 
de declarar, em havendo, ocorrências posteriores que o inabilite para 
participar de certames licitatórios. 

2 Os documentos que compõem o Edital foram colocados à 
disposição e tomou conhecimento de todas as informações , condições 
locais e grau de dificuldade da entrega; 

3 Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar 
com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do 
Distrito Federal 

--------------------- - ----• _____ de ------------- - ------- de 2 O 15. 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica) 

(assinatura e carimbo do CNPJ) 
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ANEXO V 

Município de Nova Cantu - Paraná 
Li c itação Modalidade: PREGÃO, na forma Presencial (SRP) Nº 
034/2015 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS, COM BASE NA TABELA ABCFARMA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES. 

Modelo de Declaração 
(de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação) 

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO, na forma 
Presencial (SRP) Nº 034/2015, DECLARAMOS que cumprimos 
plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no 
presente certame. 

-------------------------- ' _____ de --------------------- de 2 O 15. 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica) 

(assinatura e carimbo do CNPJ) 

*apresentar fora do envelope de habilitação no início da sessão. 
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ANEXO VI 

Município de Nova Cantu - Paraná 
Licitação Modalidade: PREGÃO, na forma Presencial (SRP) Nº 
034/2015 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS, COM BASE NA TABELA ABCFARMA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES. 

DECLARAÇÃO 

A emp r esa, abaixo ass inada, por seu representante legal , 
DECLARA, para fin s do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, 
de 21 de jun ho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro 
de 1999 , que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressa lva : emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 
aprend iz: 
Sim ( ) Quantos ( ) Não ( ) . 

de de 2015. _____________________________ , - ---- ------------------

( Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica) 

(assinatura e carimbo do CNPJ) 
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MODELO VII 
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO, na forma Presencial nº 034/2015 

Assunto : REG ISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS, COM BASE NA TABELA ABCFARMA, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR UM PERÍODO 
DE 12 (DOZE)MESES. 

Pela presente ata de Registro de Preços, são partes, através de seus 
representantes no final nomeados como: CONTRATANTE, o MUNICÍPIO 
DE NOVA CANTU, entidade de direito público, CNPJ n' 77.845.394/0001-
03, sediada na Rua Bahia, n' 85, na cidade de NOVA CANTU (PR), e aqui 
representada pelo Exmo . Sr. Prefeito Municipal, Airton Antonio Agnolin, 
e, como CONTRATADA a empresa ........................ , inscrita no CNPJ sob o N" 
····················· ·· ·· ······ · com sede na cidade de .. .... . .... ... ............ , e aqui representada 
por seu representante legal SR. . ...... .... ........................ , nos termos 
constantes da Lei 8.666/93 e suas alterações, adjudicatária do Pregão n ' 
O 34/2 O 15, doravan te denominada CONTRATADA, res oi vem Registrar os 
Preços, com integral observância da Lei Federal n' 8.666/93 e alterações 
posteriores, e Lei Federal n' 10.520/02, mediante as Cláusulas e 
condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO: 
1.1. O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM BASE NA TABELA 
ABCFARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES. 

CLÁUSULA SEGUNDA- VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 
2 .1 . A presente Ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) 
meses, a contar da data de sua assinatura. 

2.2 . VALOR ESTIMADO - O valor estimado para este registro de preços é 
de até R$ 150 .000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo que o mesmo 
gera apenas expectativa de contratação. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA SOLICITAÇÃO DOS MEDICAMENTOS: 
3 .1 . A Secretaria Municipal de Administração solicitará os medicamentos 
registrados, e emitirá posterior Ordem de Compra à empresa detentor a 
da Ata. 

3 .2. A empresa receberá através de fax, e -mail, ou pessoalmente esta 
Ordem de Compra, e terá um prazo de 12 (doze) horas para efetuar a 
entrega dos medicamentos constantes da Ordem de Compra. 

3 .3 . A não entrega dos medicamentos, será motivo de apli caçã o d as 
penalidades previstas neste edital. 
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CLÁUSULA QUARTA- DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, E do 
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO: 4.1. Os preços 
registrados são os seguintes: 

Lote Especificação Porcentagem (%) Porcentagem (%) 
de mínima a ser de desconto 
Medicamento aplicada em relação oferecida pela 

a Tabela empresa 
ABCFARMA 

01 REFERENCIA 
02 GENÉRICO 
03 SIMILAR 

4.2 - O pagamento será efetuado num prazo de até 30 (trinta) dias após a 
entrega, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, entrega dos 
documentos na Contabilidade/Tesouraria e o visto da Secretaria 
requisitante, comprovando a entrega. 

CLÁUSULA QUINTA CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS 
MEDICAMENTOS: 5.1. Os medicamentos deverão ser entregues no local e 
prazo indicado na Ordem de Compra, correndo por conta do 
CONTRATADO as despesas decorrentes de fretes, embalagens, seguros, 
mão de obra, etc. 
5.2. Os medicamentos serão recebidos no local indicado na Ordem de 
Compra, através de pessoa responsável da Secretaria requisitante, 
atestando na Nota Fiscal o recebimento dos medicamentos. 
5.3. Na hipótese de rejeição, por entrega dos medicamentos em desacordo 
com as especificações, a CONTRATADA deverá repor os medicamentos 
devolvidos, num prazo de 24 hora s. 

CLÁUSULA SEXTA- DOS ENCARGOS: 
6 .1. Os preços dos medicamentos incluem todos e quaisquer encargos 
fiscais, traba lh istas, previdenciários, fretes, seguros, mão de obra. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES: 
7.1. DA CONTRATADA: 
7.1.1. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer ocorrência que impeça o 
fornec imento dos medicamentos contratados; 
7 .1.2. Manter durante o período contratual as mesmas condições os 
documentos de habilitação, que poderão ser solicitados a qua lquer tempo ; 
7.1.3. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que 
incidam sobre o produto fornecido, bem como o seu transporte até o local 
determinado para sua entrega. 

7.2. DA CONTRATANTE: 
7.2.1 . Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à 
execução da Ata de Registro de Preços; 
7.2.2. Promover o apontamento do recebimento dos medicamentos, bem 
como efetuar os pagamentos27 devidos, nos prazos 
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7.2.3 . Manter atualizada a listagem de preços que contemple a relação de 
produtos, para os fins previstos nesta Ata; 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
8.1. O Contratado reconhece o direito da Administração de rescindir 
unilateralmente o contrato, no caso de inexecução total ou parcial das 
obrigações pactuadas, com base no Art. 77, da Lei Federal n' 8.666/93. 
8.2. Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou 
unilateralmente pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, mediante 
notificação prévia de 30 (trinta) dias à CONTRATADA, por motivo de 
interesse público e demais hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII 
do Art. 78 da Lei Federal n• 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos 
termos da legisl ação pertinente. 
8 .3. Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou 
indenização de qualquer natureza. 

CLÁUSULA NONA- DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

9.1 - As despesas decorrentes da execução do presente Contrato onerarão 
as dotações orçamentárias: 

SECRETARIA DE SAUDE 

li 06.001 .10.301.0007.02036 11 02420 11 3.3.90.30 11 Material de Consumo 11 Fonte 00303 

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS PENALIDADES : 

10.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste P r egão, o 
Município de Nova Cantu poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 
lic ita nte vencedora as seguintes sanções : 
10 .1.1- advertência; 
10 .1.2 - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e 
por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido no 
edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da ordem 
de fornecimento, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
corridos, uma vez comunicada oficialmente; 
10.1.3 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de 
empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, 
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação 
oficial; 
10.1.4 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração Pública Municipal , pelo prazo de até 2 
(dois) anos; 
10.1 .5 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
li citante ressarcir o Município de Nova Cantu pelos prejuízos resultantes 
e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 
anterior . 28 
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10.2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração 
Pública do Município , pelo prazo de até 5 (cinco) anos , garantido o 
dire ito prévio da citação e da am pla defesa, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da pun1çao ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que ap licou a penalidade, a 
licitante que : 

10 .2.1- ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; 
10.2.2- não mantiver a proposta, injustificadamente ; 
10.2.3 - comportar -se de modo inidôneo; 
10.2.4 - fizer declaração falsa; 
10.2.5 - cometer fraude fiscal; 
10.2.6- falhar ou fraudar na execução do contrato. 
10.3- Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora 
estará sujeita às penalidades tratadas na condição anterior: 
10.3.1 - pelo fornecimento , desconforme com o especificado e aceito; 
10.3.2 -pela não substituição, no prazo estipu lado, do produto recusado 
pelo Município de Nova Cantu; 
10.3.3- pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste 
Pregão. 
10.4 - Além das penalidades citadas , a licitante vence do r a ficará sujeita, 
ainda, ao cancelamento de sua insc r ição no Cadastro de Fornecedores do 
Município de Nova Cantu e, no que couber, às demais penalidades 
referidas no Capítulo IV da Lei n. g 8.666/93. 
10.5 Comprovado impedim ento ou reconhecida força maior, 
devidamente justificado e aceito pela Adm inistração Pública Municipal, 
em relação a um dos eventos mencionados nes t e Edital, a licitante 
vencedo ra ficará isenta das penalidades mencionadas. 
10.6 - As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em 
licitação e impedimen to de contratar com a Administração Pública 
Munic ipal, e declaração de inidoneidad e para lici t ar ou contratar com a 
Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante vencedora 
juntamente com as de multa, descontando - a dos pagamentos a serem 
efetuados . 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
11.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Campina da Lagoa/PR, com 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as 
questões judiciais provenientes do presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REGÊNCIA : 
12.1.0 presente Contrato reger-se - á pelas normas estabelecidas na Lei 
Federal 8.666 / 93 e suas posteriores a lterações . 
Justos e contratados , firmam o presente instrum en to, em três vias de 
igual teor e forma na presença de duas testemun has, para que produza os 
efeitos legais. 

Nova Cantu, 00 de xxxxx de 2015. 

XX 29 
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ANEXO VIII 

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO, na forma Presencial (SRP) Nº. 
034/2015 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS, COM BASE NA TABELA ABCFARMA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES. 

DECLARAÇÃO 
.... ................................................................................................... ..... (nome da 
empresa), com sede na ....................................... .... .................................. , 
(endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o n ............................. .. ................. , 
vem através de seu representante legal infra-assinado , declarar 
expressamente, sob as penas da lei, que os sócios da empresa, bem 
como gerentes e diretores não são cônjuges, companheiros (as) ou 
parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau 
do Pregoeiro, da equipe de apoio, bem como de qualquer servidor do 
Município de Reserva do Iguaçu, de acordo com o previsto na Lei 
Orgânica Municipal. 

(Representante legal 

Carimbo com CNPJ) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAN 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 77.845.394/0001-03 
PROCESSO LICITATÓRIO n° 086/2015 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Aquisição de Medicamentos, conforme tabela ABCF ARMA - Secretaria 
Munici al de Saúde I Fundo Munici al de Saúde. 
VALOR ESTIMADO - R$-900.000,00 (Novecentos Mil Reais); 

DATA: 03/12/2015 

PARA: 
DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

PA 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível 

Visto: 

Dispensado 

Divonsir Graf 
OAB I PR 4.o!'i8 

CP> rt~ J .. '.~ ,: ·•. '· 'l11 

NAO AUTORIZADO 

DATA: 0 3 I /_ t2_ I flo 

Concorrência Convite 

DATA: 

Rua Prof. João Farias da Costa, sino - Fone (44) 3527-1281 I 1363- CEP 87.330-000 
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