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Of. ne 280/2016-SMS Em 29 de junho 2016

Excelentísstmo Senhor:

ExcetentÍsslmo Senhor Prefelto, segue as presentes cotações em anexo

refere-se dos equipamentos que estamos necessitando em caráter emergenclal para Hospital

Municipat São Franclsco de Assis, haja,'isto que recebemos Auto de lnfração no 001/2016 da

Secretaria de Estado da Saúde - 22o Reglonal de Saúde de lvalporã concedendo o prazo de defesa de

15 dias a ccntar da data do recebiment.t do mesmo, onde recebemos da data de 07/06/20416.

Sendo que podemos sofrer penatidade sobre o Art 69 da Lei Estadual 13.333/01.

Salientamos que este Auto de lnfração diz que temos que adquirir este ltens que não

temos no Hospital Munlclpal e são de extrema necessidade para o atendlmento dos pacientes,

atguns dos itens são de uso continuo no Hospital e não adquirimos alnda pro falta de r-ecuíso

financeiro.

Diante a gravidade do problema e a agilidade que temos qLre ter neste processo, foi

encamlnhado para diversas empresas onde não obtivemos sucesso. Tendo apenas 02 (dois)

orçamento para podermos abrir o p.ocesso de iicitação, configurando esta sltuação de emergência.

Sabemos que a Lei 8666/93 nos deixa ctaro nos atendlmento de emergência que possa ocaslorrar

prejuLo ou comprometer a segurança de pessoa. No qual estamos buscando agitidade da ordem

do servlço prestado de acordo corn a Lei de Licitação pois temos um auto de infração a ser

respondldo para a Secretaria de Saúde - 2.t a ReglonaI de Saúde de lvaiporã que poderá impticar-eni

serios dados a não aquisição destes itens em curto prazo de tempo.

07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

003. HospitaI MuniclpaI

10.302.0701 .2048 - HospltaI Municipat

2180 - 4.4.90.52.00.00 - 000 - Equlpari':urtos e Material Permanente

2L8L - 4.4.90.52.00.00 - 303 - Equipanrentos e Materlal Permanente

passando.

Aguardamos uÍna resposta afirmativa diante Ca dificutdade que estarnos

Na oportunldade renovamos a V. Exa protestos de apreÇc e conslderação.

CordiaImente,

JOAO CA

Exmo Sr
JOSÉ MARIA REIS JU
Prefeito Municipal
- Em mãos -

OS STRASSAdAP
MunicipaI de SaúdeSecretári
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SECRETARIA DO
22A RÉGIONAL DE

Rua Mato Grosso, no780 lvaiPorã/PR

ESTADO DA SAUDE
SAUDE DE IVAIPORÃ
CEP 86870-000 Telefone: (43)

,^à

t11
art
Ot

AUTO DE I o No 00í120í6

NOME DO ESTABELECIMENTO
Hospital Municipal Sáo Francisco de Assts

5?15,13âÍâ?;J§,lT;:# T'.'#""ê''?"T:::xli iii:"1#i::'ãi,ij" i::: ffi:i',,::;á" lJ",;"iliill"i,1: si#:[,:l?:responsabilidâdeclv]l 9penar' õsssurrrr6Psrrarrsevw \^ ' "aádevendaoufabricaçáodoprodutoi ( )Vl -

;õàÃã;,"1- ) M - inutilizaçáodo produto 
:/9.Y. "qYl?T:ll"'1^..1.Y. ::tiil:,,* r.!râr ô, oarciat. do estaberecimento, obra

ã'l3i[?l'";J o,'"iY,", i'J::'::'L?:.::f'4"' ;'i'! ::i'§Jiill t4:' :Liy;ai}'to:"t?t "i i"':*"::o:'"'13'T"[iJ'i;"il,l3;5ll'i']
§,8:§[:,"0"*Íl,TJ,l";"0'í[Lã",?:1üü i 'i ;li;':1ã"Jr]i, ;;:::Í:; :*l:*"L l.i ; 

"T"1",[:1 
',:,-"'"*:X":'?']ni,i,o-'.,1"0à"Xr"

:::§ffi::i"Tl':i",1:r[1ã?Í"i1ff',i]lii"'oJ Jü,*;"i7ií - .n,iü,1- iirr - impàiiao de mensasem retiricadora' ( ) xrrr - suspensac
l»iiiu I lL I

de propaganda e Publicidade-

QualiÍicação:

PRAZO PARA DEFESA: í5 DIAS acontardo recebiÍnentc

dêste. A defesa deverá ser apresentada Poí escrito e protocolada na Direloria de

Saúde Ambiêntal, sob pena de revelia' (Art 69 da Ld Estadual 13 331/01)

'ltKg3"r3rsí,.âi*u,atdJ:"àT.ãfl?"tÉt:"rli"33Já'.;".pitarar 
(c_ÇlFr) e/ou programa de controre de infecção, comprovada

e formalmente constit'uiãaãáàutando as açÕês contidas no referido programa'

. presença de um tivro ata or_"or?JJãJõ';.,ffi"ãd;1-.[cção,"0õr"m sem abertura na VlsA local ou registro

ãm ãárt'Orio; c/c Art' 429 do Decreto 5'711102'

lnfracão no 03: Art. 63, inciso XLIV da Le.i no 13'331/01

i"fiãã""iL,ioã;;i"üirrààãã1'.],rlliriç" J'gànte qúnto aos resíduos sólidos gerados

o Não up,"ráãiãilãra-nããê ôer"ÀãfiJ.,õ'â; É;-"ii;r;-õáúãJ(ÉõRSS).e nem contrato atualizado com

emDresa devidamente autorizada para destinação íinat ãã'i'õíoüoã gãáàs pelo serviço; c/c Art 224 e 226

O i^'Ds..qtq F,7111O2.

lnfracáo no 04:Art. 63, inciso XXX|ll da Lei no 13 331/t)1

i"üã;;;"ánoiàâoê 
.{rãuálr'o 

que cause dano à saúde do trabalhador'
. Não po..ui'ãuéiiã,' Ãã;i; á ó"ü'ii,'r-a"ãõiãçáô gãpãi'irãià no pronto atendimento e unidade de

assistência, aüentar impermeáveiã irrãõ àe-oàiracha hã'iãi"àã.{ento de germicidas e nem uniforme

composto de catça e camisa prràóà-tlnitonãrioJàó pr*êããarãnto oe rou[a; c/c Art' 543, inciso XXX|ll do

Decreto 5-711102.

dou
x-

--- - - - l- -- - ---- l-- - - - - -
EETA

'r4vii\O aÔ t5:ÂDC

RAZIo soctal
Hospital Municipal São Francisco de Assis

ENDEREÇO
Rua Pedro Slonik' 250

RE s P oN tfi et- ADMN I srRArlv o
Elcio Ernesto Eichelbaum

ffi;r1;,, Arl 63 (lll, x, xx, xxxlll, XLlll' XLIV); Decreto 5 711lo 2' An 224' 226' 414' 422' 42s' 543 (x' xxxlll' XLlv); RDC n" 321t2oo4 e

dehspeçêo 0!q/2q1§- 
- -

LocAL EM QUE A INFRAçI-o ror ioGiareoa. -
nua peUro Slonik, 250 - Bela Vista - Cândido de Abreu

HORA DA LAVRATUM DO AUTO
15 h 00 minDATA DA LAVRATURA OO AUTO

29 I 041 2016HoRA DA tHrnaÇÃo
15 h 00 min

DATA DA INFRAçÃO
ogtoêtzoto

LOCAL DA LAVRATURA DO AUTO

(X) Sede da Vigilância Sanitária
( ) Local da lnfração

i â.ãirror I tõi dada ciência e dg,"q93 
" 

2"13

,qJnf,rtEÚ-Esq\rtÉRA ?TESTENTN.A 2TEÍEII/IATA
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SECRET,qRIA DO ESTADO DA SAUDE 1

22" REGIONAL DE SAUDE DE IVAIPORÃ
Rua Mato Grosso, no780 ivaiporã/PR CEP 86870-000 Telefone: (431 3472-4Y3

()
()

(U

AUTO DE 1NFRAçÃO l.lo 00{120í6

o
Ítt

NOME DO ESTABELECIMENTO I 
CNPJ

Hospital Municipal São Francisco de Assis i 76.175.926/0001-80

nezÃo socrAL
Hospital Municipal Sáo Francisco de Assts

ENDEREÇO
Rua Pedro Slonik 250

BAIRRqLOCALIOADE
Bela Vista

lMUNrciPto
I canoioo de Abreu

PRoPRIETÁRlO
Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu

oFgoEEct.ÀssElv TDENTTDADE e o RoÃo EXPEDTDoR

RESPoNSÁv EL AOMNISTRATIVO
Elcio Ernesto Eichelbaum

OFBDTFCLASSE]f IDENTIDADE E O RGAO EXPEDIDOR

AUTORIDADE SANITARIA
Nara Daufenbach

CARGO OU FUNçAO
Enfermeira

MATRICULA

BASE LEGAL:
Lei no 13331/01, Art.63(lll, X, XX, XXX|ll, XLlll, XLIV); Decreto5.T'1 1/02,Atl.224,226,414,422,429,543 (X, XXXlll, XLIV); RDC no32112004e Relatl

de lnspeÇão 006/2015.

LOCAL EM QUE A INFRAÇÃO FOI CONSTATADA:

]a Pedro Slonik, 250 - Bela Vista - Cândido de Abreu

, óriÀ ó/rrurneçeo
09r03t2016

HORA DA INFRAçÃO
15 h 00 min

I olrn on LAvRATURA Do AUro
I ze to4t2o16

HORA DA LAVRATURA DO AUTO
15 h 00 min

PRAZO PARA DEFESA: 15 DIAS acontaÍdo ÍecêbiÍnênto

deste. A deÍesa deverá ser apresentada por escrito e protocolada na Diretoria de

Saúde Ambiental, sob pêna de revelia. (Art. 69 da Ld Estadual 13.331/01)

LOCAL DA LAVRATUR.A DO AUTO
(X) Sede da Vigilância Sanitária
( ) Local da lnfraçáo

lnfração no 05: Art. 63, inciso XLIV da Lei no 13.331/01
) Não observar a existência de instalaçôes, equipamentos, instrumentos, utensílios, roupas ê materiais de consumo
indispensáveis e condizentes com suas finalidades, em bom estado de conservação e em quantidade suficiente ao
número de pessoas atendidas.. Não possui todos os materiais para intubação oro-traqueal, ambú com máscaras, aspirador para secreçóes,

medicamentos básicos para atendimento de emergência, prevençáo e tratamento de eclampsia e
equipamento de fototerapia no alojamento conjunto; c/c Art. 426, inciso lll e Art. 543, inciso XLIV do Decreto
5.711102.

lnfração no 06: Art. 426, inciso ll do Decreto 5.711102
) Não possuir quadro de pessoal legalmente habilitado e treinado periodicamente.

. Náo há comprovaçao de treinamentos e rotinas escritas disponíveis aos funcionários, referente à limpeza e
desinfecção de utensílios utilizados e cuidados com os recém natos (RN), e aos funcionários de serviços
gerais; c/cArt. 426 inciso ll do Decreto 5.711102.

ração no 07:Art. 426,Parágrafo Unico do Decreto 5.711102
Não manter programa de manutenção preventiva periódica dos equipamentos e respectivos registros.

lnfraçáo no 08: Art. 63, inciso X da Lei no 13.331/01
) Deixar de observar as normas de biossegurança e controle de infecçÕes hospitalares e ambulatoriais estipuladas na
legislaçáo sanitária vigente.. Não mantém registros de controle biologico nem de tempo e temperatura dos equipamentos de esterilizaçáo

seguindo as normas do MS; c/c Art. 543, inciso X do Decreto 5.711102.

: Nos termosdo Artigo 55 da Lêi Estadual no í3.J3í/01 o infrato estará sujeito, alternativa ou cumulativamente, sem prejuízo da
responsabilidadecivrl epenal, asseguintespenalidades:(x)l -advertência;( )ll-pena educatrva;( )lll- apreensãodoproduto e/ou
equipamento; ( ) lV - inutilizaçãodo produto e/ou equipamento; ( ) V-suspensáodevenda ou fabricaçãodo produto; ( )Vl-cancelamento
do registro do produto, quando estadual; ( x ) Vll - intadição, caúelar ou definitiva, total ou parcial, do estabelecimento, obra, produto dou
equipamento utilizadono processoprodutivo; ( ) Vlll - cassaçáoda licencasanitária; ( ) lX -imposição de contrapropaganda; ( )X -

cancelamento da autorizaçãode funcionamento de empresas; (x)Xl - multa; ( ) Xll -imposição demensagem retificadora; ( )Xlll -suspensáo
de propaganda e publicidade

Qualificaçâo:

'?'àüt'à"'---:--=.
de assinatura ou

Nos termos do Código de Seúde do Paraná (Lei Estadual no.

í 3.331/01) foi dada ciência e deixada a 2âüa.
No caso de

,UÍ11{DrES!§rrfr,A ?TESÍEII,IÀH

Assinatura:



W
PARANA
':tff1tgl1§I199

SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE
22A REGIONAL DE SAUDE DE IVAIPORÃ

Rua Mato Grosso, no780 lvaiporã/PR CEP 86870-000 TeleÍone: (43)
0t

60 /àr
t)u,
,

-O, rt,
9r)

AUTO DE ]NFRAçÃO No 00í/20í6 O --'--
(, I

NOME DO ESTABELECIMENTO
Hospital Municipal Sáo Francisco de Assis

CNPJ \-_-__J
76.175 926/0001-80 \,iuhri

RAZÃO SOCTAL
Hospital Municipal São Francisco de Assis

ENDEREÇO
Rua Pedro Slonik. 250

BAIRRCYLOCALIDADE
Bela Vista

MUNICIPIO
Cándido de Abreu

PROPRIETARIO
Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu

óreÃoc=o-assel\f IDENTIDADE E O RGÃO EXPEOIDOR

RESPONSAVEL ADMNISTRATIVO
Elcio Ernesto Eichelbaum

OF'SÃOEEO-^N§ÉÍf IDENTIDADE E O RGÃO EXPEDIOOR

AUTORIDADE SANITARIA
Nârã Daufenbach

CARGO OU FUNÇAO
Enfermeira

MATRICULA

BASE LEGAL:
Lei no 13.331/01,ArL63(lll, X, XX, XXX|ll, XLlll, XLIV); Decreto5711/02,Ar1 224,226,414,422,429,543 (X, XXXlll, XLIV); RDC no32112004 eRelatór
de lnspeçâo 00612015

LOCAL EM QUE A INFRAÇÃO TOI CONSTATADA:
Rua Pedro Slonik. 250 - Bela Vista - Cândido de Abreu

DATA DA INFRAçÃO I NONA DA INFRAÇÃO
09 rp3 12016 | 15 h 00 min

DATA DA LAVRATURÂ DO AUTO
29 I 04t 2016

HORA DA LAVRATUFÁ DO AT.ÍTO
15 h 00 min

PRAZO PARA DEFESA: 15 DIAS acontardo recebirnento
deste. A deíesa deverá ser aprêsentada por escrito e protocolada na Diretoria de

Saúde Ambiental, sob pênâ de reveliâ. (Art. 69 da Ld Estadual 1 3.331/01 )

LOCAL DA LAVRATURA DO AUTO
(X) Sede da Vigilância Sanitária( ) Local da lnfração

lnfraçáo no 09:Art. 63, inciso XX da Lei no 13.33í/01
) Utilizar sangue e hemoderivados em desacordo com as normas legais.o Ausência de responsável técnico vinculado às transfusões sanguíneas e de equipamento apropriado com

temperatura controlada para aÍmazenamento do sangue ou hemoderivado; c/c Art. 543, inciso XX do Decreto
5.711tlz.

lnfração no 10: Art. 63, inciso XLlll da Lei no 13.331/01
) lnobservância de exigência sanitária relativa a imóvel ou equipamento.o Ausência de dispensador de degermante com acionamento sem o uso das mãos no Centro Cirúrgico,

lavatório para higienizaçâo das mãos dotado de papel toalha e lixeira apropriada na área limpa dà Central de
Material Esterilizado e na cozinha, equipamentos com temperatura controlada para conservaÉo de alimentos;
c/c Art. 543, inciso XLlll do Decreto 5.711102.

331/ô
responsabilidadecivil epenal, asseguintespenalidades:(x)! -advertência;( )ll-pena educativa;( ) lll- apreensãodoproduto e/ou
equipamento; ( ) lV - inutilizaçãodo produto e/ou equipamento; ( ) V-suspensãode venda ou fabricaçãodo produto; ( )Vl-
do registro do produto, quando estadual; ( x ) Vll - inteÍdiçáo, cautelar ou definitiva, total ou percial, do estabelecimento, obra, produto eJou
equipamento utilizadono processoprodutivo; ( ) Vlll - cassâçáoda licencasanitária, ( ) lX -imposção de contrapropaganda; ( ) X -
cancdamento da autoÍizaçáode funcionamentode empresas; (x) Xl - multa; ( ) Xll -imposição oemensagem retificadora; ( )Xlll -
de propaganda e publicidâde.

RG/CPF:

ou recebimento:
1 3.33 1/01 ) foi dada ciência e dêixada a 2. üa.

ÂtOiDGSd\ffÁf/â,

QualiÍicação: _

?TEEIEI/I.AFÃ

Assineturâ:

2TsIElltÀtA



Palhoça 22 de junho 201 6

Prezada Margarete,

Cr,m os nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio desta, encaminhar proposta solicitada conforme segue abaixo:

eBefg§[ÀpE_PBEçg§

Valor Unitário Valor Totâl

Projetado para atender emergências cardíacas e aplicação j 
i

com uso de pás adesivas. Com sistema automático de

lavaliaeão 
de ECG, que detecta complexos QRS e identifica j 

I

I 
automaticamente arritmias malignas que rrecessitam de I I

I 
desfibrilaeão automática. Adaptável a qualquer paciente I I

o, l:11':.^".':'Tll- :i:i:-lT":':'i1,::'1'::: :":l o, I cmos

I 
voz e sinais visuais. Apresentação em tempo real da curva do 

I

I ECG na tela (display), de cristal líquido com ângulo superior a i

30% (trinta por cento), para melhor visualização 
" i

monitoração do traçado. ldiomas: Português, lnglês e

Espanhol. Tempo de carga: menor que 05 segundos para 200
joules. Possui botão liga/desliga, botão de choque lumínoso

com alarme para disparo. Texto em tempo real do comando

DEA - Desfibrilador Externo Automático, Equipamento I I

compacto, leve, portátil, microprocessado, adaptável , I I

qualquer paciente. Tecnologia de onda bifásica exponencial I I

truncada, em conformidade com o GUIDÉLINE 2010 e I I

possibilidade de futuras atualizações de protocolo, no i I

próprío local onde o equipamento estiver instalado. I i

de voz no display, exibindo o número de choques e tempo I I I

decorrido. Suporte básico/avançado Ce vrda .onl | | |

identificação visual, atraves de etiquetas corr leitura I I i

laumento da eficácia na desfibritação, que reduz o risco de I 
o, 

i ;r;;; i 
Rs 8.s00,00 

I 
R5 8.s00,00

I arno, causados ao coração. Mensagem e ccrnando por texto, i I 
ur q^s 

i i

U!"li.. " "r*eri., i"Ai. a seouencia da l__

{*LJt J{t; Lr(J It I tírr Lt't I I - r §}t ri.,rvf,: - JL,

üEF: 88130-390 t)::.i\
"l!"..*.§\ C*nlerci*l "ferrei raa rauj o {; t+e: 3oss-§x 31
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R.C.P. Realiza auto teste periodicamente. Programação pré e

pós-choque índicando a energia real armazenada a ser

entregue. Situação do status da bateria em vários níveis, com

alarme sonoro e lumlnoso para nível baixo. Modo

desfibrilação adulto de 150 joules no primeiro choque e 200
joules nos subsequentes, para melhor eficácia na reversão de

arritmias. Modo de desfibrilação pediátrica, através de

sistema automático, diretamente pela pás pediátricas que

limita a carga em 50 joules. Alimentação: Bateria de Lithium
recarregável ou Pack de baterias (pilhas) de engate rápido,

descartável de longa duração, ambas com capacidade para

300 choques em 10 horas de monitoramento, ou

aproxímadamente 05 anos em stand by (sem usar bateria

nova). O próprio usuário pode substituir facilmente. Possui

carregador de bateria inteligente com indicadores luminosos

de bateria em carga e carga completa. Gabinete de alto
impacto em ABS, isolado eletricamente protegido contra
água e poeira - lP 56 E BF. Alça para transporte integrada no
gabinete que facilita o manuseio do DEA. Utilização de

eletrodos adesivos descartáveis. Peso aproximado de 1,8kg,

com bateria de Lithium recarregável incluindo os acessórios.

Pais de Origem Brasil. Registro na Anvisa: Registro:

800s8130008.

TERMOMETRO DIGITAL COM ALARME INTERNO E

EXTERNO MA)UMIN . INCOTERM

Termômetro Digital de máxima e mínima com função interna

e externa, COM ALARME SONORO. Fabricado em plástico

ABS. Sensor com ponteira plástica em cabo de 1,80cm.

Displays de cristal líquido (LCD) de três dígitos.E um

instrumento que permite a monitoração simultânea de duas

temperaturas. Possui função de memorizar as leituras

máximas e mínimas, internas e externas da temperatura em

um período de tempo. Em adição a isso você poderá colocar

uma temperatura externa de limite maxíma e mÍnima para

alerta através de alarme. O alarme é muito util para manter

uma determinadaÍaixa de temperatura. Se a tenrperatura

monitorada ultrapassar os valores limites será emitido um

alarme sonoro. Caso a tempêratura permaneÇa acima do

valor será emitido um sinal sonoro de 1 em 1 qnVto.Elgg]g

I ncotherm R5 200,00 Rs 800,0004

í- LJt rtti Eil.J $t i iatt LJil I I - f rln! fu!,f,t - Ç1"r

f,trF: 88-13ü-390 :' ": {48} 3033-6131\§'"
i:$:)r\

Cr:rner ciai .ferreiraarau in



lnterna: -10+50'C I -14+122"F: Escala Externa: -50+70'C / -

56+158"F[esolução: 1"C / 1'F,Precisão: +'1 "C I !1"F:

1 10x70x20mm;Material: Plástico ABS; Cabo

2m;Peso:
Fototerapia microprocessada de alta intensidade, L E D

azuis de alta potência com vida útil estimada de 20.000
horas, sem emissão de radiação ultravioleta e infra
vermelha. S istema de iluminação auxiliar (leds brancos)

visualização do pa c ie nte.
Ajuste de potência de 0 a IOO% e do tempo de terapia do
paciente.Gabinete em plástico de engenharia.
Display alfanumerico ern cristal líquido (LC D).

Fácil manutenção

iAspirador cirúrgico para utilização em Hospitais e
lCtinicas, com design atualizado, ergonômico e robusto,

]oferecendo . praticidade na utilização.

] 
CARACTERISTICAS GERAIS Apresenta funcionamento

Jcom baixo nÍvel de ruído e modo de operação
lcontínuo/intermitente. Sistema de produção de vácuo
acionado por diafragma em borracha neoprene e malha
de nylon, com alta durabilidade e eliminando as
superÍícies de fricção. Fácil manutenção. Registro
agulha em aço inox, de passo fino, para ajuste de
vácuo, proporcionando suave regulagem da sucção.
Motor elétrico com % CV, com sistema interno de
exaustão forçada.Cabeçote aletado para maior
dissipação de calor. Vacuômetro calibrado ate 30 pol Hg
(760 mm Hg), grande e fácil leitura. Ajuste de vácuo,
entre 0 e 22 pol Hg Fluxo de ar 25 litros / min.
Aspiração de água: 4 litros / min. Válvula de segurança
acionada por boia para bloqueio de entrada de secreção
no cabeçote.Funcionamento totalmente isento de
oleo.Carenagem plástica para proteção do motor de alta
resistência, com abertura para saída do sistema de
exaustão forçada do ar.Alça de emounhadura de
material emborrachado, na parte superior para

locomoção. Extensão em PVC atoxico com 1,5m e duas
cânulas metálicas para aspiração. Pés antiderrapantes
de borracha, sistema de ventosas. Jogo com 02 cânulas

Olidef RS 6.000,00 Rs 6.000,00

Olidef Rs 2.700,00

il$i§§lirl,X§SN§li$.t§$§:.\:tls:i\ti§!\!tNt§§i\\i{qwrrgisrurri}!r.

01

o4 03

____l

Rs 8.100,00

.:i*",§ {4ffi } }ü33""fi 1 3 1

rur lLc LILJ ir rrdt ult I r - r C?tt ÍLJ\ídl * Ç\,

üEP. 88130-390

ESPECIFICAÇÃO DO FRASCO 01 frasco coletor de
secreção com tampa e válvula de segurança, com
capacidade 5 litros, em vidro, autoclavável até 134oC.

Tampa do frasco facilmente desmontável para
procedimentos de limpeza, com sistema de vedação

§§§ ton-:err ial.íerrei rãâ rauj CI



lhermética e válvula limitadora de segurança para frasco

lcheio e extensão com engate através de sistema de

lrosca.ESPEClFlCAÇÔES ELETRICAS Potência de

ientrada máxima: 540 watts Freqúência da rede: 50/60

lU. Cabo de alimentação flexível com plug de 3 vias

i(com pino de aterramento)Bivolt (Chave Manual

lseletora) lnterruptor acionado por pedal Sistema de

iproteção, com rearme automático para super

I aquecimento do motor e sobrecarga na recje elétrica.
i

Berço aquecido com servo controle e sistema de calor
irra dia nte.S ls tema de controle eletrônico mic roproces s a do.

in co rpo ra do.
0105

Relógio Apgar
Laterais rebatÍveis em acrílico, acionada
uma das

G aveta para

Dimensões reduzidas.

com somente
mãos.

ins tru m e ntos .

RS

15,000,00

R5 2.000,00

R$

15.000,00

Rs 6.000,00

Rs 400,00

06

Oxímetro de Pulso com monitoração de batimentos

cardíacos. Portátil (quando fora da base).De mesa

(qLrando alojado na base).Carrega as baterias durante o

uso (quando alojado na base).Tecnologia de Medição

Digital.Alarmes de parâmetros programáveis (todos).

Medições precisas em perfusões baixas.Anti - Movement

System: Permite medições mesmo em pacientes agitados

ou em movimento, sem perda de pulso.Sensor Digital

Spo2 que permite medições em pacientes de pele escura

ou com esmalte.Baterias recarregáveis tipo AA, (De fácil

reposição). Com autonomia de ate 16 horas de uso contínuo

ou 72 horas em Standby. Memória interna para

armazenamento de até 24 horas de monitoramento.

Comunicação com o computador para recuperação da

monitoração armazenada na memória interna das últimas

24 horas.Software de gerenciament o de informações

capaz de apresentar curva de tendência das informações

armazenadas na memória.Display de LCD colorido com

Curva Plestimográfica, indocação numérica e barra gráfica

ou com números grandes e barra gráfica. Retro iluminado
que facilita a visualização mesmo em ambientes com pouca

ou nenhuma luz. Ajuste da retro iluminação conforme a

necessidade do ambiente.Monitoração assisticia por

interface sonora com nível ajustável.Sensor SpO2 para

Adulto, Pediátrico, Neonatal .Dimensoões: 13,5x6,5x3,0

cmPeso: 1189.

INALADOR COMPRESSOR MEDiCATE MOD.MD1300 Indicado
ara nebulizacão residencial, uso a e inf

03
Genera I

Meditech

r(J!it§ LJLr ilt1diul1t! - r(íiltu?Õ - Llrr 
!§iir:::::::!

ü§F: 8&13ü-390 ''.::il'.§ t*nt*rcial.ferreirãarâuiü
\.;nii§- S;i§ e+a: 3ü33-§131



e de fácil manuseio. Mais compacto/ com maior produção de

névoa e menor tempo de nebulização. Características Técnicas:
Compressor: Tipo Pistão Oscilante Lubrificação: Isenta de Oleo
Vazão Livre: 10 l/min. Voltagem: 127/220 através de chave
seletora. Peso:1,70 kg Medidas: (A X L X P) - 10X17X17 cm
Acompanha 1 Kits de nebulização completo composto por:

1 Cooinho 1 Mânoueira 1 Máscara Adulto 1 Máscara Infantil
08 Sonda endotraqueal com balão no3 01 | Rusch

I

R5 45,00 RS 4s,oo

09 Sonda endotraqueal com balão no3,5 01 | Rusch R5 45,00 RS 4s,00

10 Oculos de proteção Fenix ambar s/ anti-embaçante ou I Danny R$ 1s,00 R5 eo,oo

1,1,

Lanterna Clínica LED com urn acionamcnto liga i desliga para o

uso conveniente. O interrr-rptor de botão dc pressào pcrnrite qLre a

unidacle seja ativada em iluminações cuúas, enquânto o clipe de

bolso, quanclo pressionado. irode travar a unidade na posição "on".
Isso perrnitc a convcniência do uso, tnaior ciuração da bateria c o4 MD Rs 90,00 Rs 360,00
nraior vitla útil da lâmpada LIrl). Para avaliaçiio clc rcÍ1cros da 

]

trrupila c cxarnes clinicos:Torn dc Iuz arnarelaclo; Possui convc,ricntc 
]

clipc dc bolso;Alinrcntaçào atlavcs clc duas pilhas AAA lpalito) 
l*inclusasl Garanlia tie 0l ano contra cleÍbitos rie iàbricrçiur I

f I ' ('orr.junto dc Cânrrla tlc Uucdcl n"0l .02.0i.04.0i

Otoscopio MD@ Omni 3000 , um otoscopio pocket que
verdadeiramente cabe no seu bolso!! para diagnosticos
médicos, indicado para avaliar tanto a parte interna quanio a

parte externa do ouvido.lluminação branca e de alto brilho,
com excelente nitidez da imagem.Leve, compacto e
ergonômico, oferece alta performance e maior
resistência.Conexão para pera de insuflação, possibilita

avaliar a mobilidade da membrana tirnpânica (pera
opcional).Espéculos disponíveis em diversos tamanhos e
modelos. Fácil substituição da lâmpada ou LED.Cabo em
metal com revestimento termoplástico reforçado. Possui
conveniente clip que proporciona desligamento automático ao
ser fixado no bolso Acionamento através de botãc liga/desliga
integrado. Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA.
Cabo compativel com todas as cabeças Omni 3000.Não
contém látex.

I

+t_
01 i MD

13 -i02j
ii,,']

MD Rs 400,00

{
,1, w

Rs 400,00

ô &ôq
,l

.,, iConjunto de Laringoscopio convencional com 5 laminas*' 
Iretas e 5 laminas curvas

Rs 2.640,00

rLf,llLtj IJLJ illidlLllill - Í- aÍlllUVcI - \-]L,

ü§F; 8ü13O-390

Valor total: R$ 48.450,00

RS 70,00

R5 1.320,00

ffi C*rnercial .ferreirããraujo ffi r+mt 3ü33 §'r3"1



CondiçÕes Comerciais

Condição de Pagamento: a vista ou a combinar

Prazo de Entrega: a verificar na confirmação do pedido

Validade da Proposta: 15 dias

O Frete:ClF

Garantia: 12 meses

Faturamento Mínimo:R$ 800,00

Agradecemos sua atençâo e nos colocamos ao seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos

Atenciosamente,

Bruno Cechetto Araujo

Diretor

tr \Jt 1t§ u\J il t ldl (Jll l l -

CEP: §8130-390
rCtll ÍtJVül * rJL/

ffi Co**rcia§.íerreiraãrâujo .ffi.k t+n: 3ü33-6'131



"-?***W

Agradecemos sua atenção e nos colocamos ao seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos,

Atenciosamenie,

Brunr: Cechetto Araujo

Diretor

Condiçoes Comerciais

O 
Gondição de Pagamento: a vista ou a combinar

Prazo de Entrega: a verificar na confirmaÇão do pedido

Validade da Proposta: 15 dias

Frete:ClF

Garantia: 12 meses

Faturamento Mínimo: R$ 800,00

f- LJ! rl.tt u\J *t r td, L.ilr r r - r dll t{-rvct - !JL/ s\\u
CEtr: 88130-390 ffi Corr*ercial.ferreiraarau3o ffi r+m} 3ü38-§1s1
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Outlook.com - saudecandidodeabreu@hotm ai l.com

Secretaria de Saúde Cândido de Abreu 'l,irtJ'

illi-ir'ü: l*r:tüllr',Ê{{::'rl()l(+r i:l:st:itill;rrt í'(ir-i lrr, ilrr.l:.,..

i)r:. Secretaria de Saúde Cândido de Abreu(saudecandidodeabreu@hotmail.com)
[:iiiri*rla: sexta-feira, 17 dejunho de 201 6 22:52:22
irrr,rrii. contato@centercorhospitalar.com.br (contato@centercorhospitalar.com.br);

tecnocl in@tecnoclin.com.br (tecnoclin@tecnocl i n.com.br)

1 anexo (273,2K8)

t: .tr1:t) .,iÍ] Ç3!r-1r lrrr ()r,4.1.)i:yrr'

hoa tarde

[stou errcaminhando em ãnexo relação de equipamentos hospitalares que precisamos comprar cont urgência

íJâra nosso t-lospital devldo exigências da Vigilância, acasü os equipamentos que vocês possuem tenham outras

erpecificação não tern problema pr:dern cotar com as especlficaçãoes de vcs

r:iesCe já agradeço

I nciasamente
l\;l a roa rE:to

lr, irx Ad n-l i n istratrva

.iccretaria Municipal de saúde de Cândido de Abreu

;;A
-o
)- 8t

https://blu172.mail.live.com/?id=cmSUSE_BQOShGTwoDBbmKY3A2&fid=ffsearch&srch= 1&skws=equipamentos&sdr=4&satt=0
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Outlook.corn - saudecandidodeabreu@hotm ail.com

ill
ü r'I

N W Secretaria de Saúde Cândido de Abreu 'r'l,riii
**§"'*'N 

lrê?.; ii r\:tl,r{j}rr, 1'Ji"q.i.l;11r r,,rr}i hr'
'§

i}f Secretaria de Saúde Cândido de Abreu(sau deca nd id odea breu @ hotma i l.co m)

[rrvi;*d*t: terça-feira,21 dejunho de 2016 22:51:12
i);rr:i. directsul @directsul.com.br (directsul@directsuLcom.br)

2 anexos (total de 303,9 KB)

a
:. i'ii.l(: t.$rttr,l i';, 5t['.-., t,ti.!,r ni; oric;.]:ivt,:

boa iarde Daniel

Conforme cüfitãto cün'r ã,Âridiane, estou encaminhando as iistas pãra orÇãíylÕntú

a dns equiparnentos nâo precisa necessariamente ser cla mesma especificaçâo p*cle ser rJa qual vcs trabaiharn

nrais que sejam meio parecida

â'[encr0samente

l\4 a rga rete

l\t"rx Administrativo

Secretaria Municipal de Saúde de Cândidn do Ai:reu

hüps://blu172.mail.live.com/?id=cmwa5Zgek35hGVsoDBbmRlDA2&fid=flsearch&srch=1&skws=equipamentos&sdr=4&satt=0
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R[5: [NC: crÇamento

RtS: ENC" ürÇarrrento

lzabella Sollar

?4,r{)6i.'lü1í:

P.ira: 'Secreiâria de Ssúri* Câneiiql* tJ* ÂbreLr'

Bom dia Margarete,

Os ítens foram cotados de acordo com os itens que comercializamos.

Qesfi-b_rilA{q_Externo Autgmático PEA *rmaritan PAD 35OP - HeartSine

T*cn*l*gla r*mpacta, fácil de utiiirar e que satrva víci*s.

À Farada Cnrdínca {pC) e uma d*s principais {'âilsms de m*rt* em todo o

mund*. $ t*ixp* dc resposta e crucial pare ê sabrevivôncin dn pacienfr. ü
Flee rt$ine sarnaritar"i Í)Aí) f*í cniad* *rp*cialn"renl* parn ser utilir;id* *m iir*as
puhiicas. §le e urn rnocier** ,llesíii:riia*cr incvndor Fletrâ Llso em *çJr:ll*s e

crianças, ieve e de fácil *peraçã*.

Benefícios

Portdtíi e leve. Apenas 1,1 kE.

ür-ir";ável" Resistentc a ínnpactos e vii:raç*eso possui classificoçõ* IF§§, c*ntt^a

*ntrada de p*elra e éçua.

üar;:ntia. Fossui 1ü anos d* çarantia. Virtualrnent* s*n: m**utenÇ;ío.

Tecn*l*çi* *vwnç*da" §COP§"', r"lma onda escalcn$v*l * ri* haix* enerçi*, que

s* *jxstn *ut*mnticamente às díferenças de imp*efâncín d* p*cí*ntc.
SScii de utilix*1". Possr^"li recllrsos de f;ícil cürylür*ens§* q*e *:-ientari"l * usuárl*
çl* f*rrn* visun§ ü sün*ra.

Àpenas d*is h*tôes. LIü,4,rüHSLIüA e tl-t*QlJ*, funci*nam*nto simples *
inluilivo.

Sempr* pronfo. InciÍcad*r v*rde prsrn p*ra mcstrar quü o desfihril***n cslá
pr*nlo psrâ usn. §emnnaln:*nt* * dispusitivn execllta um outo test*"
§aixo custa. Dsls acesscri*s e sSÊnôs uma çlata dr validadc parê c*ntrolar. S

é:'à
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cârt{Jchs Pad-Pak combina B f:§terie l* eletrod*s, g:*,ssr"ri r.ida utii de 4 ançs r:

partir da data de fabricaÇâu. §c*rrnrnia siçnifrcaliva sohre oulros D§A's qu*

necessitam troc*r bat*ria e *letr*dos s*paradamente"

ConectividaeJe. Armaeenn f;tS / Hv*ntos e envia através da porla USB par*t

computad*r.

§nfcrmnçôes Tóenieas

$imençõ*s físicxs {cc*: t}*d-F*kru)

l*mannü:ll] cm x 1§r4 crn x 4,s f,tn
Peso:1",1"kç (ccm * L'ater-ra §i*d-Fak)

§esflbriiad*r

Fmrmato de onda: Forn:*t* de r:nda bifásica de curva de puls*ção de sa[dm

aut*compensadcrc (SCOPE) que compensa aulomaticamente ô eRerçia,

inclinaçâo e ü c$rvfr do puls* de ncordo corfi a ímpedâncía do paciente.

Spç§es de enerEia

Âdull*s: 1o Cl"toq*e: )"SS.3; â* tr:t qu*: 15üJ; a partir çj* 3* üh*q**: ã*fi"1

ür'ianças: Ch*que: §üJ

Tcrnp* da carr*ç*ment* de hxteria

Bâteriê í1*vâ: N*rmalrr*ÍlLe 1§*.] §il"! { S s" ã{i$l enr q J.} s"

§ist*rna de *r'ráJise do paeiente

Mdtoelo: Avali* * üCG *i* paci*nt-e , a qualidade do sínai e *: inteçricl*de dc:

cantato dos eletrodos para d*tqrnrínar se s choqure é r:ecess.ário ou nâo

Sensibílidadeiespe*ificaçâor Atende a 1§Q §ü6ü1-2-4

Características a mblenta Is

Temperatura de *peraç§* e". êrrl:*ã.§nêffi*nto {standby}: *"C * 5*çC
Temperat*ra de transp*r-te : '.1"i)§ü a Sü"tl pçr até d*is dies. Â u*ieJaeJe deve
perffiãnecer'à temperetura rl* *p*r*ç;§* d*ra*l* ã4 horas êí]tes do uss,

[Jmiriade reiativa: §o,6 e §5Yq {s*rx e*nc§enseÇã*}

R*sistêneia a qu*d*: § nr {§,§ pss}

§ocumenteç§o de'even**s

S+3
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I,anterna Çlinica REglianlite II Lgd Metal Preta - MD

Ça r"act*rísticas:

.J-nstül'ris de *lla pe rformance com ilurninaÇâo LãD d* â,âV

.Co*í*ecionada em metal leve de alta qualidade

.iiuminaçâo brilhante e branca para rnelhnr visualircçâo

.Acionamentô através do b*tãs Iiga/e{esiiga

.Possui conveniente clipe de boiso

.Âlinrentação atravss de d*as pilh;*s AAÀ*{lnrlus;s}

Valor das 4 unidades R$ 344,00

OtoscÉplq_Pgcks! Iurfigr com iluminaçâo eor fibr* -óp-tiÇÊ.?.Sy 2284O.: Wetch
Allvn

*sse riç§* TSrr-ric*:

" ilurninação haldge*a 2,5V de longn dur.aç§o para iluminaq:§o brill"r*r"lt*"

. Fibra óptíca para transrnissão <Ja iu: fri* siirôntinds um campn de trabalhc s*m

reflcxc":,aquec.irrte*to ou obstruçâc rJ* c.rmpi: visual qr-r;indo utiiizaclo instrilrncntel

. Lente de visâo arrpla Ç c]{,is peí§"}it* * lis* cie instrurnenraçâo s*b nraglrÍfl*aç§*.

. Sistr:ma vecjado p*râ otüsc$pia prr*r-:*xitica.

" Caba rnetá!ic*, ncabarnents lis*, ccr p:"etc.

Aeessúri*sl

- Cah* §,§ V pnr* ? pllh*s alçalinas AÂ {Códig* 7274ü}

- Lârnp;ida f{alúg*n* de },5V {üodigo ü3400}

" ü§ tsp*n:l*s sürrÍ'Iüfientcs de calibres iÍiftlrcntes

*3. e stojo para *rnn<iicionan'lento

0rigem: USA

Regislro Anvisa: B0ü1n§S9ü05

-"'--*-
( vun, unítário R$ 86,00\.-_
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crRúne rcRs cHftú,§ seurPAMf;NTos
HOSPITALAR§§ E VETERINAftIOS LTDA. * ME

cNP.j 18.258 .2O9 /A001-1"5

Palhoça 22 de junho 20'lb

Prezada Margarete,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio desta, encaminhar proposta solicitada conforme

segue abaixo:

PROPOSTA DE PRECOS

é:'^'à
§nsa- t o
í;.lm
\'d-J

Item Descrição QT Marca Vâlor Unitário Valor Total

j:
l1

lir,,

01

DEA - Desfibrilador Externo Automático, Equipamento
compacto, leve, portátil, microprocessado, adaptável a

qualquer paciente. Tecnologia de onda bifásica exponencial
truncada, em conformidade com o GUIDELINE 2010 e

possibilidade de futuras atualizações de protocolo, no
próprio local onde o equipamento estiver instalado.
Projetado para atender emergências cardíacas e aplicação
com uso de pás adesivas. Com sistema automático de
avaliação de ECG, que detecta complexos QRS e identifica
automaticamente arritmias malignas que necessitam de
desfibrilação automática. Adaptável a qualquer paciente
(adulto e infantil). Análise de impedância torácica com
aumento da eficácia na desfibrilação, que reduz o risco de
danos causados ao coração. Mensagem e comando por texto,
voz e sinais visuais. Apresentação em tempo real da curva do
ECG na tela (display), de cristal líquido com ângulo superior a

30% (trinta por cento), para melhor visualização e

monitoração do traçado. ldiomas: Português, lnglês e

Espanhol. Tempo de carga: menor que 05 segundos para 200
joules. Possui botão liga/desliga, botão de choque luminoso
com alarme para disparo, Texto em tempo real do comando
de voz no display, exibindo o número de choques e tempo

01
Cmos

Drake
Rs S.s00,00 Rs 8.500,00

I



a

CIRÚRGICAS CERON EQUIPAMENTOS

HOSPITALARTS T VETERINARIOS LTDA. * ME

CNPJ 18.258.Züq/AAA1.15

decorrido. Suporte básico/avançado de vida com

identificação visual, através de etiquetas com leitura

simbólica e numérica indicando passo a passo a sequencia da

R.C.P. Realiza auto teste periodicamente. Programação pré e
pós-choque indicando a energia real armazenada a ser

entregue. Situação do status da bateria em vários níveis, com

alarme sonoro e luminoso para nível baixo. Modo

desfibrilação adulto de 150 joules no primeiro choque e 200
joules nos subsequentes, para melhor eficácia na reversão de

arritmias. Modo de desfibrilação pediátrica, através de

sistema automático, diretamente pela pás pediátricas que

limita a carga em 50 joules. Alimentação: Bateria de Lithium
recarregável ou Pack de baterias (pilhas) de engate rápido,

descartável de longa duração, ambas com capacidade para

300 choques em 10 horas de monitoramento, ou

aproximadamente 05 anos em stand by (sem usar bateria
nova). O próprio usuário pode substituir facilmente. Possui

carregador de bateria inteligente com indicadores luminosos

de bateria em carga e carga completa. Gabinete de alto
impacto em ABS, isolado eletricamente protegido contra
água e poeira - lP 56 E BF. Alça para transporte integrada no

gabinete que facilita o manuseio do DEA. Utilização de

eletrodos adesivos descartáveis. Peso aproximado de 1,8kg,

com bateria de Lithium recarregável incluindo os acessórios.

Pais de Origem Brasil. Registro na Anvisa: Registro:

80058130008.

02

TERMOMETRO DIGITAL COM ALARME INTERNO E

EXTERNO MA)(/MIN . INCOTERM

Termômetro Digital de máxima e mínima com função interna

e externa, COM ALARME SONORO. Fabricado em plástico

ABS. Sensor com ponteira plástica em cabo de 1,80cm.

Displays de cristal líquido (LCD) de três dígitos.E um

instrumento que permite a monitoração simultânea de duas

temperaturas. Possui função de memorizar as leituras

máximas e mínimas, internas e externas da temperatura em

um período de tempo. Em adição a isso você poderá colocar

uma temperatura externa de limite maxíma e mÍnima para

alerta através de alarme. O alarme é muito util para manter

uma determinada faixa de temperatura. Se a temperatura

monitorada ultrapassar os valores limites será emitido um

o4 lncotherm

ii
I

Rs 200,00 Rs 800,00

I
Êua Álberto Laureanç Heinrich, 50 - Passa Vinte - Pathoça - 5C

:: : li'i :'i I
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HospÍTALARTS I vrrÉRtNÁnlos LTDA" - rvlE

cNPJ 18. 258.209/0ü01-15

alarme sonoro. Caso a temperatura permaneça acima do

valor será emitido um sinal sonoro de 1 em 1 minuto.Escala

lnterna: -10+50"C I -14+122"Fi Escala Externa: -50+70'C / -

56+158'F;resolução: 1"C I 1'F;Precisão: *1 "C / t1 'F;

DimensÕes: 1 10x70x20mm;Material: Plástico ABS; Cabo:

te 2m:Peso:
Fototerapia microprocessada de alta intensidade, L E D

azuis de alta potência com vida úül esümada de 20.000
horas, sem emissão de radiação ultravioleta e infra
vermelha. S istema de iluminação auxiliar (leds brancos)
para visualização do paciente.
Ajuste de potência de 0 a 1-00% e do tempo de terapia do
paciente.G abinete em plásüco de engenharia.
Display alfanumérico em cristal líquido (LC D).
Fácil manutenção.

Rs 6.000,00 Rs 6.000,00

Aspirador cirúrgico para utilização em Hospitais e
Clinicas, com design atualizado, ergonômico e robusto,

na utilização.
CARACTERíSftCnS GERAIS Apresenta funcionamento
com baixo nível de ruído e modo de operação
contínuo/intermitente. Sistema de produção de vácuo
acionado por diafragma em borracha neoprene e malha
de nylon, com alta durabilidade e eliminando as
superfícies de fricção. Fácil manutenção. Registro
agulha em aço inox, de passo fino, para ajuste de
vácuo, proporcionando suave regulagem da sucção.
Motor elétrico com la CV, com sistema interno de
exaustão forçada.Cabeçote aletado para maior
dissipação de calor. Vacuômetro calibrado ate 30 pol Hg
(760 mm Hg), grande e fácil leitura. Ajuste de vácuo,
entre 0 e 22 pol Hg Fluxo de ar 25 litros / min.
Aspiração de água: 4 litros / min. Válvula de segurança
acionada por bóia para bloqueio de entrada de secreção
no cabeçote.Funcionamento totalmente isento de
óleo.Carenagem plástica para proteção do motor de alta
resistência, com abertura paru saída do sistema de
exaustão forçada do ar.Alça de empunhadura de
material emborrachado, na parte superior para
locomoção. Extensão em PVC atóxico com 1,5m e duas
cânulas metálicas para aspiração. Pés antiderrapantes
de borracha, sistema de ventosas. Jogo com 02 cânulas

ESPECIFICAÇÃO DO FRASCO 01 frasco cotetor de
secreção com tampa e válvula de segurança, com
capacidade 5 litros, em vidro, autoclavável até 134oC.
Tampa do frasco facilmente desmontável para

Rs 2.700,00 Rs 8.100,00

ftua Álberto Lit*reana Heinrich, 50 - Passa Vinte - Palhoça - SC - Cf.P 88n32-230 - Fone: Ã,8 3342-AL2t
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procedimentos de limpeza, com sistema de vedação
hermética e válvula limitadora de segurança para frasco
cheio e extensão com engate através de sistema de
rosca.ESPECtftCRçÓeS ELETRTCAS potência de
entrada máxima: 540 watts Freqüência da rede: 50/60
Hz Cabo de alimentação flexível com plug de 3 vias
(com pino de aterramento)Bivolt (Chave Manual
Seletora) lnterruptor acionado por pedal Sistema de
proteção, com rearme automático para super
aquecimento do motor e sobrecarga na rede elétrica.
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Berço aquecido com servo controle e sistema de calor
irradiante.S istema de controle eletrônico microprocessado.
R elógio Apgar incorporado.
Laterais rebatíveis em acrílico, acionada com somente
uma das mãos.
G aveta pa ra instrumentos.
Dimensões reduzidas.

01 Olidef
RS

15.000,00

RS

15.000,00

06

Oxímetro de Pulso com monitoração de batimentos
cardíacos. Portátil (quando fora da base).De mesa
(quando alojado na base).Carrega as baterias durante o
uso (quando alojado na base).Tecnologia de Medição
Digital.Alarmes de parâmetros programáveis (todos).

Medições precisas em perfusões baixas.Anti - Movement
System: Permite medições mesmo em pacientes agitados
ou em movimento, sem perda de pulso.Sensor Digital
Spo2 que permite medições em pacientes de pele escura
ou com esmalte.Baterias recarregáveis tipo AA, (De fácil
reposição). Com autonomia de até 16 horas de uso contínuo
ou 72 horas em Standby. Memória interna para

armazenamento de até 24 horas de monitoramento.
Comunicação com o computador para recuperação da

monitoração armazenada na memória interna das últimas
24 horas.Software de gerenciament o de informações
capaz de apresentar curva de tendência das informações
armazenadas na memória.Display de LCD colorido com
Curva Plestimográfica, indocação numérica e barra gráfica

ou com números grandes e barra gráfica. Retro iluminado
que facilita a visualização mesmo em ambientes com pouca

ou nenhuma luz. Ajuste da retro iluminação conforme a

necessidade do ambiente.Monitoração assistida por
interface sonora com nível ajustável.Sensor SpO2 para

Adulto, Pediátrico, Neonatal .Dimensoões: 1-3,5x6,5x3,0

cmPeso: 1L89.

03
General

Meditech
Rs 2.000,00 Rs 6.000,00

I
07 INALÁDOR COMPRESSOR MEDICATE MOD. M D 1300 Indicado

para nebulizacão residencial. uso adulto e infantil. leve . nortátil
o2 Medicaig, R$ 200,00 J

ff$oo,oo
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Rua Alberlo Lawr*anç H*\nrich,50 - Passa Vinte - Palhoça - SC - CEP 88132-230 - Fone: 48 3342-ALZtl
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e de fácil manuseio. Mais compacto, com maior produção de
névoa e menor tempo de nebulização. CaracterÍsticas Técnicas:
Compressor: Tipo Pistão Oscilante Lubrificação: Isenta de Óleo
Vazão Livre: 10 l/min. Voltagem: t27/220 através de chave
seletora. Peso:1,70 kg Medidas: (A X L X P) - 10X17X17 cm
Acompanha 1 Kits de nebulização completo composto por:
1 Cooinho 1 Manqueira 1 Máscara Adulto 1 Máscara Infantil

08 Sonda endotraqueal com balão no3 01 Rusch Rs 45,00 Rs 45,00

09 Sonda endotraqueal com balão no3,5 01" Rusch Rs 4s,00 Rs 45,00

10 Oculos de proteção Fenix ambar s/ anti-embaçante 06 Danny RS i.s,oo RS 9o,oo

11

Lanterna Clínica LED com um acionamento liga / desliga para o
uso conveniente. O interruptor de botão de pressão permite que a
unidade seja ativada em iluminações curtas, enquanto o clipe de
bolso, quando pressionado, pode travar a unidade na posição "on".
Isso permite a conveniência do uso, maior duração da bateria e

maior vida útil da lâmpada LED. Para avaliação de reflexos da
pupila e exames clínicos;Tom de Iuz amarelado; Possui conveniente
clipe de bolso;Alimentação através de duas pilhas AAA (palito)
*inclusas; Garantia de 0l ano contra defeitos de fabricação

o4 MD Rs 90,00 R$ 360,00

T2 Conjunto de Cânula de Cuedel n"0 I .02.03,04,05 01 MD Rs 70,00 Rs 70,00

13

Otoscópio MD@ Omni 3000 um otoscópio pocket que
verdadeiramente cabe no seu bolso!! para diagnósticos
médicos, indicado para avaliar tanto a parte interna quanto a
parte externa do ouvido.lluminação branca e de alto brilho,
com excelente nitidez da imagem.Leve, compacto e
ergonômico, oferece alta performance e maior
resistência.Conexão para pera de insuflação, possibilita
avaliar a mobilidade da membrana timpânica (pera
opcional).Espéculos disponíveis em diversos tamanhos e
modelos. Fácil substituição da lâmpada ou LED.Cabo em
metal com revestimento termoplástico reforçado. Possui
conveniente clip que proporciona desligamento automático ao
ser fixado no bolso Acionamento através de botão liga/desliga
integrado. Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA.
Cabo compatível com todas as cabeças Omni 3000.Não
contém látex.

02

U^\

., MD

Ir,& 
''

Rs 400,00
t^

ft irÍ6'1 tt-1t'
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Rs 400,00

,l§ 3qí

t4 Conjunto de Laringoscopio convencional com 5 laminas
retase5laminascurvas 02 MD Rs 1.320,00 Rs 2.640,00

Valor total: R$ 48.450,00
I

It

,i1

,* -***-"J 1

1.
1'

t
]

liifr
Rua Álberto l-aureano Heinrich, S0 - Passa Vinte - Palhoça - 5C - CEP 88131-230 - Fone:48 3342-0li
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Condições Comerciais

Condição de Pagamento: a vista ou a combinar

Prazo de Entrega: a verificar na confirmaçâo do pedido

Validade da Proposta: 15 dias

Frete:ClF

Garantia: 12 meses

Faturamento Mínimo: R$ 800,00

CI RUR§ICA§ CERON EQUIPAMENTOS
HCIsprrAlafi[s E vETERrnÁnros LTDA. -ME
cNPJ 18.258 .2A9 /OOO1"-3"5
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Agradecemos sua atenção e nos colocamos ao seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

-PR-SP

RG 17.452.363 -SSP- SP

CPF: 046.812.778-OO
DIRECT REP COMERCIAIS Ll0A ' DlREtj : ::.., .-

DÂI{IEL DEStrDEBIO' Consultor Verdas

Fone: 4133E867§0' Fax: 41'303Si 599

Cel. 4r{10*ô878' 41'0523{87E

e-mail: directsul@dirocEul.com.br

Rua lsraelih, 135 - Sob 05 - Silvolm & Motta

CEP: 830SS30 . São Josrá dos PinhaisPR
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Atenciosamente,



2207t2016 Monitor Multiparamétrico lvlec 1000 Mindray - ECG / RESP / PNI / SPO2 / TEMP

Piigina lnicial I Cardiologia I Monitor Multiparamétrico
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Monitor de 7' Multiparamétrico Touch Screen
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Mor"litor de 7,S' Muitiparametrico de Transporte

O Monitor 7" é o nosso mais novo produto. Um monitor multiparamétrico equipado com

4 parâmetros, incluindo ECG, NlBq SpO2, RESP. Estes quatro parâmetros podem ser

flexíveis, adicionando-se pressão invasiva, capnograÍia e irnpressora térmica.
. O visor é de alta resolução TFT a cores de 7 polegadas.
. Equipamento Íunciona à bateria de lítio recarregáve!. A capacidade de trabalho é de

pelo menos 5 horas.
. IBP é opcional.
. ETCO2 é opcional

https://eimeta.com/monitor-d+07-m ultiparametrico.html
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' Dispon'ível: ü r:t s,:rr*1.r.tt.:t trt.t

Preço: R$8SS$S8
Preço Promocional: R$6.997,97

Monitor de 7 Multiparamétrico Touch Screen

lrts " (/à
§r,..3r ':
2-7---30

hüps://eimeta.com/monitor-de07-m ultiparametrico.html z2
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PRerelruu oo MuNrcípro or CÂNDtDo oe AsReu
Esuoo oo PlnaNÁ

Assessoria de Compras e Licitações
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - ramal 209 - CEp: g4.470-OOO

í.r§
_9*=rrrâ o

Feita a análise sob a ótica da oportunidade e conveniência e relevância para o lnteresse

PÚblico corroborada pela disponibilidade orçamentária atestada pela Secretaria Municipal de

Finanças, autorizo nos termos do artigo 38 da Lei 8666/93 a abertura de procedimento Licitatório
para aquisiçâo de equipamentos para o Hospital Municipal, em atendimento a Secretaria

Municipalde Saúde.

Para tanto, determino que:

1 - Seja autuado o processo correspondente, devendo respeitar o protocolo e

numeraÇão;

2 - Ao Setor de LicitaçÕes para elaboração da minuta do instrumento

convocatório e escolha da modalidade licitatória;

3 - À Procuradoria Jurídica para análise da minuta do lnstrumento convocatório;

4 - Por fim, confecção do aviso de Licitação para posterior publicação.

Cândido de Abreu, 22 de julho de 2016.
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REIS JUNIOR



PNNr'UTURA OO MUXTCÍPTO NT CÂXDIDO DE ABREÜ
ESTADO DO P,tR.tN,T

Av. Paraná, 3 - Fone: 43-3476'1??2 - wwt"'candiCodea .br - 84470.000

,o ,. /d

.EpRrAR!A Ns 9,97- LZq.L§

oPREFEITOMUNICIPALDECÂNDlDoDEABREU,Estadodc
paraná, no uso de suas atribuiçóe.,'i* "*i"tÀioááu 

com o inciso l\r cio art' -"e da

lei federal ne 10.52012002,

Art.le.FicadesignadooservidorALLANDlEGoMoRENo
VAROTO, iotado na Secretaria Municipal de Administ;açãc' para atuar comc

Pregoeiro nos processos licitatorios abertos sob a modalidade ''Pregão"' sem

preiuíz . de suas atividades funcionais, a partir desta data.

Parágrafo único. Nas ausências e impedimentos do Pregoeiro tltular'

fica designado páiã sur,stitui-lo o .ã*ioot ALAN MANOEL MIRANDA DA SILVA'

membro da Equipe d'e Apoio, .o* * *ãt*rt airih'uiçoes e prerrogativas do tÍtular'

Art. 2s. Corn a finalidade de assistir o Pregoeiro no desempenr]g 
^O-q

suas funções, fica designada +glt? dr-ry-q9t. compoita do9-§.ryidores' ALAN

MANOEL MTRRNDA DA SILVA,'tl-fefRSON LEANDRO KOZTEL e PAULC

WILLTAN DE GODOY.

Art. 3s. o Pregoeiro, ou seu substituto eventual, poderão convocar

outros servidores, além dos membros da Equipe de Apoio', -t?*?tt -q-':-,:

especificidade tecnica do obieto ou da documentação apresentada assim c exrgrr"

para auxiliar na análise de propostas ou documentos'

Art. 4e . E.sta Portaria entrará em vigor na data de sua publicaçãc
\.

GAB,NE.TE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CÂNDIDO DE ABREU

em23de dezembro de 2015'

1

JosÉ M3erxREts Juntoa
Pneretro MuNtctPai

icsá |larie Reis iunior
=--Pse íc irc uuniciPai

SANDROVAL JOSÉ PNOEST
Secretário Municipal de Administração



PnrrerruRA oo MuNrcípro oe CÂNDtDo oe Asneu
Esuoo oo PanaNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 1476-1222 ramal 209 - CEP: 84.470-000

:' ir'

TERMo oe nerÊRerucra

Objeto lAquisição de equipamentos para o Hospital Municipal, em atendimento a

Secretaria Municipal de Saúde.

Especificações dos Produtos de acordo com o sistema EQUIPLANO.

Cândido de Abreu, 22 de julho de 2016.

Responsáveis pela elaboração do termo de referência:

ALLAN DIEGO

T

'o

Preço Máximo R$ 55.636,91 (cinqüenta e cinco mil seiscentos e trinta e seis reais e noventa

e um centavos).

Justificativa A aquisição dos produtos se faz necessário para melhor atender os pacientes que

fazem o uso dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, bem como contribuir

com melhores resultados dos serviços prestados por esta secretaria.

Prazo de Vigência
A partir da assinatura tendo vigência alé 3111212016, sendo admitida prorrogação

de prazo desde que haja interesse da administração e seja comprovada a

vantajosidade.

Prazo de Garantia Conforme Legislação.

Adjudicação Menor preço por item.

Classificação

Orçamentária

07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
003. Hospital Municipal
10.302.07 01 .2048 - Hospital Municipal
2180 - 4.4.90.52.00.00 - 000 - Equipamentos e Materiat Permanente
2181 - 4.4.90.52.00.00 - 303 - Equipamentos e Material Permanente

Local da Entrega Os produtos deverão ser fornecidos de acordo com o Edital e em conformidade

com o pedido da Secretaria requisitante, apos solicitação e autorização do

Departamento de Compras.

SECRETÁRIO MU AL DE ADMINISTRAÇÃO



Município de Cândido de Abreu
Pregão 4912016 -Anexo 0í

/Sfllço

nrln!Búffi:i§jls,]ljffii?#
ffi.121.17791 DEA- Dêsílibra&r EÍtrmAúqrEtico, êqLjpãEtto cqrpâcto o lm,

w.121.1T152

w.121.177

poÍtâil, ricrerGsdo, dáÉad a qudqs pai*ilê.prcjet& püa at$dor
ffigôrpias €dÍaas s dicq& cryn t§0 do pás adesiE. Coín sistsrE ajtürÉtico
dB adiaçb ê ECG, q€ddêcla cffdoos eRS e id€rúif ca aJtqráicãrste
ilÍitni6 rEligm que rBssitamde d6fi bilaçb etsrÉi€ Mq§em occBdo
por tedo, \@ e simis üsu€js. AFr€sstaç& sn tsrpo r€d da cú\E do ECG rB tdâ (
dspay), dâ cÍistd liqúdo cm àEúo sw€Íic a S/o prâ rElfpr üsuatização e
ruitsação do tÍ4ado. Pcsri bdtu liga e d6liga, botão de choq € lwi noso cm
árÍB paÍa d spaÍo. Têro ern tffpo rêd do csrsÊo ds \@ m dsday, ê|iiiÍdo o
niÍEo de clEques e tfipo dmrrido. p6sü caregadoÍ de batüia intêligtrle cm
irdicãkrs lúimsc dê batsia sn €ga o caga cffidda. Gdirpte dto inÍmto m
ABS, dça pãa tÍmporte qcfeilita o Eusdo. p€so apro\ 1,g lg, m batda do
Liúim rsÍ€ga\d ircluÍdo 6 aêsscic.
TúrurEtÍo dgitd cmdarElntsrD sê,\dtrrr3- M^')«MlN, m dilrE
soÍso, sersc sn poÍldra dáslicâ mcáo é 1,&cm DisdqÁ & cristd
líqUdqLCD) do lrés dgito§. Púrits a nuitaaç& sinrlta€â ds ólas tsrperatu6.
FddsaFia ricropíoc6sada do dta irnísidâde LED azús de dtr
potêrEia m Vda úil estimada de 2O.OOO úas, sm srissáo do rdaçáo r.ltraideta e
infra srEllâ Sistm d6 flrirEç& ruilia( teds brãEo§) paÍa üssdizaç& do
peimte. GatirEte êÍn dstco & sEtrtsia. Disday alÍãtrrsico eín cristá liquidi
(LCO). Fácil rsut$ção.

AsFirador cirügico pãa úilização €rn Hcptás e Cliricas, m
dêsign Aualizado, sgm&ri@ ê Íob.Jsto, cíú€csúo praticidadê na
úlizaçà.Caetsisticas Gsds: ApÍ6mta tÍEistrEÍto cm bdrc riEl ds ruído e
rede dê op€íação corÍ,rudln[srÍiHlte. Sistm do prodJção de \ácr.o acis* por
dafagm sn büreira neop€ísE e mdha de n m, cün dta d.J*jlidadê s diÍinaEo
âs sçerficiês ds Íricção. R€gistroeLlhâ m eo inox ê pcsof rc, pía 46tê dê
Écr/o, propoÍciqlaúo sEw r€gLaagsn da strç&.Mcic ddri@, cab€çote dotado
pãa nEitr dsipaçãode cdr.Ver.gÍEto cdibdo áé 30 pd Hg(7@ m Hg),
gÍrdoefácil ldhra. FIE de ã: 25 tts. Asfrraçáod6 fuua 4 twtin. Váu_la de
seg ütrça ejqEdo pc bóia pãa Uoq udo d€ $fada de sry6ç& m
cabêçote.EÍmáo m rcV atóico corn 1,S m ê ds càUs rHálic6 püa asFiração.
Pés dideírapant6 dê borrcfE, sistsÍE * \slcs. Jogo @ càús. Cont{ú 01
fr*co cdet( de seÍ€çâo cm ce dê 6lts, qn üúo, aJt@la€\€I.

BêÍço aqu€ciôcm sgw contrde a sistgrE dê cdü irradfilês,

sistffi do cfifde ddôrico nicropíoc€ssaó. Rdógio rua irrspoÍado, lateras
rebal,\ds sn erilico, eiúEda m sqrs{6 urE (h Íác. Ga!€b paâ imtruÍÍEnt6.
Dirssõ€s redzidõ.

OlirEtÍo de ilso coÍn mitoíação de bdinHltos cardac6. pútátil

(quÕdotüa ú base), carêga bdtriõ dJaüe 6qqurú dqaô m basê).
T6rdogia dÊ rEdçhdgitd. ArBEs & pràr*c pograú,eis, nreCçde
pÍecisas m perfr.§õ€s bd)ês. Batsiõ r@arêgaÂis. Disday ds LCD cddido coín
cúE destjnpgráfica, imlcaçáo.Msica 6 barra gráfica, rncrikaç& ssistida po.
inttrhce sma cm niwl 46táê1.
lmlador Cqrtrrsss , irxlcado paa nebl izaç& rsid€rsid, rso

dltl3 e infaül , lm, poÍtáil ê @ lácil rssdo. Mds csrpacto, cm mltr produçâo
óe náG e ÍEs tsrpo de mhlização. Acoírparfu m lit dê ÍEhlizaçáo carpeto: 01
coÍirtp,o'l EEueiraol m€a ajto 01 ÍrÉssa iríattjl.

Sonda úrddrquêd ccrn bd& n G
SüÉa ildotqEd c€Ín bdâo n. 3,5

Ocrro§ dê prdêçáo FsixrbaÍ s/ani eÍbaçsrte

Liltsm clirúca de LED cm &iqlaHto ligdd6liga púa uso

cü!Ei*te. O irüsruÉú de botilo de pr6sáo perrite q uê a midade sqa atida m
ilminaçÕ€s trtas, sqstto o clips de bdso, qualdo prêssima& Ía€ a úid* É
posiçáo "m". lsso psrrÍitÊ a coírtêrIência do 60, nÊiü dJaç& dê bdqia ê ráü V da
úil da lâÍÍpada LEo.dirstaçãoatÍa\és de pthaAAA

CüIúno ê càUâs decuedd n 01,@,G,O4,O5

Ot6côfio, pãa dagrcticG rÉriicc. Le, cqrprcto e úgm&ricq
dtr@€ alta psforl].me e miü resistêrEja. CüEÉo púa p€Ía dê ireúaçào,
possitilidade a a€liaÍ a rsrbrm ü rpêrica €spsdc dspori\ás sn dwsc
tarf§ 6 rDddo§. Acaútrsto âraÉs dê bd& ligddesliga int€grado. dinE rtaçâo
mÉÍllEsAA

Coriutode Lâringo6ótiocormiffd cdns lfiin6 r€(ã 6

05lfrimcrÍE
Múitú rrltipüanárico do físporte, €qüp6do coín 04 púarEtrc,

irclUndo ECG, NIBP, SPo2, RESP. podsn str jtqi\ds, addqsúo sê a pí€ssão
in6i\a, capÍEgÍafia e irpíGssa téÍricá. FmirE a batsia de litio Íêcãregâwl.

6ô5.32

6.0m,@

15.0m,m

4@,m

zl5,m

45,@

90,@

354,ô4

ffi.121 1nU

1,m

1,m

6.0@,m

2.563,33

15.@,m

2.0@,@

2m,@

45,m

45,m

15,m

88,66

70,00

419,66

1.320,m

7.997,98

PREço MÁxMo Do LorE :

PREço MÁxMo DALtctTAÇÃo r

0005 ffi.1211n
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m10 5@.12'1.17@

0011 w.'t2117ú1

UN

UN

UN

UN

@12 ffi121.178F2

m13 5G.121.178@

't,@

1,m

ô,m

4,@

1,m

2,@

2,m

UN

UN

70,m

839,32

m14 5G.121.17804

m15 W12117840

2.640,m

7.997,S

55.8368'

5â63ô91

1,m
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MTNUTA DE EDTTAL oe lrcraçÃo
Pregão Presencial no. _/20í6

Entidade Promotora: Município de Cândido de Abreu- paraná.
Pregoeiro e Equipe o" Ã'dJ',i'".Ji,à'rlH ,""', Portaria no. BTt2015,composta petos senhor;§F
Pregoeiro - Allan Diego Moreno Varoto.
Equipe de Apoio - Alan Manoel Miranda da silva ecleberson Leandro Koziel.

Data de Emissão: _ de de 2016.
Data de abertura: _ de de 20í6.
Horário: _:_ horas.

O MunicÍpio de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes sob
o n". 76.175.926/0001-80, com sede a Avenida Paraná, no 03, Centro, Cândido de Abreu- Paraná,
fone no, (43) 34761222, torna público a Licitação na modatidade Pregão Presenciat, tipo menor
preço por item, a realizar-se na Prefeitura Municipal, em conformidade com a Lei Federal no.
10.52012002, Lei Federal no. 8.666/93, Lei Complementar no. 123t2006, Decreto Federal 3.SSS/2OOO,
e com o descrito neste edital.
Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitaçâo, deverâo ser
protocolados no setor de licitaçÕes da Prefeitura Municipal, no endereço supramencionado, bem
como o credenciamento dos representantes das empresas até às

) do dia _ de _ de 2016.

1. OBJETO
1:1. O_objeto da presente licitação é a aquisiçãode equipamentos para o Hospital Municipal, em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme as especificaçÕes descritas no termo de
referência e (Anexo l).

2. CONDTÇOES DE pARTtCrpAçÃO NA LrCtrAÇÃO
2.1. Poderâo participar desta licitação as empresas interessadas que atenderem todas as exigências
constantes deste Editale seus anexos.
2.2. Não poderâo participar desta Licitaçâo as empresas:
2.2.1. Cuia falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissoluçâo, em liquidação e
em consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de dissoluçâo;
2.22 Que por qualquer motivo tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administraçáo
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou punida com suspensão do direito de
licitar e contratar.

! ! 3, lttão Poderá participar do certame licitatório empresa que não esteja de acordo com o RAMO
DE ATIVIDADE a que se refere esta licitação regularmente estabelecida e que náo satisfaça as
condiçôes exigidas no presente Edital.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. No início da sessão, cada licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá
identificar-se junto ao Pregoeiro, apresentando a respectiva cédula de identidade ou documento
equivalente e comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de propostas
(lances verbais), oferta de desconto e para a prática dos demais atos inerentes ao certame. (MoOeto -
Anexo ll).
3.1.1. Os documentos mencionados no ltem anterior, inclusive o documento de identificação do
representante credenciado, deverâo ser apresentados em fotocópias autenticadas ou fotocópías
simples, acompanhadas dos respectivos originais, para a devida autenticação, pela Equipe do pregão
ou já autenticados por cartório competente.
3.1.2. O credenciamento (Modelo - Anexo ll), deverá ter reconhecida em cartório, a assinatura do
representante legal.
3.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através
de outorga por instrumento público ou particular; neste último caso mediante apresentação do ato
constitutivo da Empresa e alteraçÕes ou consolidado. Tanto o instrumento público como ó particular
deverá conter menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e
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lances de preços, para recebimento de intimaçôes e notificaçÕes, desistência ou não de
bem como, demais atos pertinentes ao certame.
3.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá
comprovar ser o responsável legalmente, podendo assim assumir obrigaçÕes em decorrência de tal
investidura.
3.4. cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.
3.5. lniciada a Sessão, será vedada a substituição do representante da empresa devidamente
credenciado, ainda que esteja munido de instrumento procuratório com poderes específicos, salvo por
caso fortuito ou força maior.
3.6. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 3.1, 3.2. e 3.3 não implicará a
exclusâo da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de se manifestar na
apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatorio.
3.7. Os documentos que credenciam o representante deverâo ser entregues separadamente dos
envelopes de números 01 e 02.

4. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

!.1. A reuniâo para recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta de preços e os
Documentos de Habilitaçâo será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformiáade com este Edital e
seus Anexos, no locale horário determinados no preâmbutó Oo presente edital.
4.2. Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, os represeniante(s) da(s) Empresa(s) licitante(s)
entregará (âo) os envelopes contendo a(s) proposta(s) de preços e os dàóumentos de'habilitaçdo,
não sendo aceita, a partir desse momento a admissão de novos licitantes.
4.2.1. As licitantes deverão entregar ao Pregoeiro, declaraçâo assinada pelo representante legal de
que cumpre plenamente os requisitos de habititação, (conforme modelo núrxo r[.
19 O envelope da Proposta de Preços deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informaçÕes:
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGÃO PRESENCIAL N9 12016
PNZAo SOCIAL E N9 DO C.I'I.P.I. DO PROPONENTE

! t O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informaçôes:
ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HAB|L|TAÇÃO
MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
PREGÂO PRESENCIAL N9 12016
RAZÃO SOCIAL E N9 DO C.rrI.P..I. DO PROPONENTE
4.5. lnicialmente, será aberto o Envelope 01 - Proposta de Preços - e, após, o Envelope 02 -
Documentos de Habilitação.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS (MíD!A DtclTAL)
?.1.4 proposta deverá ser apresentada formalmente em uma via impressa com valores e dados do
fornecedor e em mídia digital CD ou DVD (conr a extensáo .esl nos parâmetros do Sistema Equiplanoconforme programa de geraçáo de proposta disponível no site
w!wyy=.Ç-?gdid_odeabreu.pr.oov.br sERVIÇos, DowNL'oADS - GERAL _ pp t2016 _
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL MUNICIPAL, sem rasuras ou 

"niãlinnr.devidamente assinadas na Última folha e rubricadas nas demais, pelo representante legal da licitante.
serlo aceitas a apresentaçáo de propostas em pendrive (mídia iemovivàt1.
O CD/DVD deverá conter as seguintes descriçoes:
- Razão Social da empresa
- Modalidade, número e ano da licitação.
5.2. O arquivo esl deverá conter.
a) Dados do Fornecedor: Razão Social ou denominação da licitante, com seu endereço completo,
nÚmero de telefone/fax, número de inscrição no Cadaitro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério
da Fazenda;
b) Dados Bancários: Banco, Agência, Nome, cidade, Estado, conta e Data de Abertura;
c) Dados do Representante: Nome, documentc;s pessoais, endereço completo e telefone;

t/c\,)

Õ.
.t-i

'h
U)
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d) Dados do Quadro Societário: Nome, endereço completo, telefone, documentos pessoais e ato
constitutivo.
5.3. Prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação, sob pena de desclassificação da proposta.
5.4. A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega
do p_roduto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até 10 (dez) dias após a õolicitação.
5.5 Serão desclassificadas as empresas que:
- Não apresentarem a proposta em formato eslem mídia digitalcD ou DVD;
- O Sistema Equiplano utilizado pela Prefeitura não recon-hecer, ler ou desconhecer o conteúdo do
CD, por falha na mÍdia ou falha operacional da empresa.
5.6. As propostas deverão conter o preço unitário e total, em moeda corrente nacional, expressos em
algarismos, sem previsão inflacionária. Em caso de iJivergência entre os valores unitários e totais,
serão considerados os primeiros, bem como a nrarca cc prõduto ofertado.
56.1 - Qualquer produto que está sendo licitado que contenha marca como referência será aceito
produto equivalente ou similar
5.7. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, treinamerrto, lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus,/rnexos.
5.8. Quaisquer tributos, despesas e custos, r,lir-eir:s ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados que rtio lerrham causarlo a rle:,classificaçâo da mesma por caracterízar preço
inexequÍvel no julgamento cias f)r(-.J)ostas, serâ,o ci,itsiJerados cómo inclusos nos preços, nâo sendo
considerados pleitos de acrescirlos, a esse ou riualquer título, devendo o produto ser fornecido sem
ônus adicional.
5'9 A apresentação das propostas irnplicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condiçôes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
5.í0. Seráo desclassificadas a:, pr.postas (iu,) rr.,c
presente Edital e de seus Anexos e que aprescntert
de dificultar o julgamento, ou l,irda que aprese irtar. ;l
5.11. Os preços propostos siiião rtinsidcradr c. r t[
objeto desta licitação, senc!o icscc,, ii i(.lera rl a (i r i alq iror
erro ou má interpretaçáo rjc paÍtc da lrcltante.

5.í3. Todo e qualquer forncr;iir,rrrrto cios r,l:lr
com as especificaçÕes, ser;r ir,; _.li,.r:anteÍr,,.1 r

obrigada(s) a substituir pror .i.r, ,r .r cor:rrn

alenderem as especificaçÕes e exigências do
omissôes, irregularidades ou defeitos capazes
',aiores acima do fixado no presente Edital.
, ;tos e suficientes, para a entrega doproduto,
r.rivindicação de pagamento adicional devido a

512 O Pregoeiro considerará como formais erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a
Administração Pública e não in,plique rrulidade co procedimento.5.13. As quantidades dos itens
indicados no Anexo I poderão:: -ír ei-aii.;raçÕes pa'a nrais ou para menos, conforme disposto no art.
65, § 1o da Lei 8.666/93.

aplicadas, também, as san:i, , L ,,ilirll , t t:r1,._ CC I r

iai: 'r,: do estabelecido neste edital, em desacordo:;i c ) à(s) licitante(s) vencedora(s), que ficará (o)
f,r r -i conta e risco tais substituiçÕes, sendo-lhes

5.14. Não serão levadas enrconsioeração quaisquer vantagens não previstas neste Edital.

6. DO JULGAMENTO DAS PRO''OSTA3
6.1. Após apresentação C: p-,-r,, .:_i :, nâc) cl i.cri
fato superveniente e aceito pei,; i)rr:Llocirc.
6.2. Abertos os enveloper, . .'
credenciados que desejarr,,
6.3. No julgamento e classirir.. ç.,
6.3.1. Serão desclassificir r ,:r ,)S
6.4. Lido os preços, o Pre5ceiio i
6.5. O autor da oferta de '.,rtcr :

cento) superiores àquela porle; ,

vencedor.

or-,'oslas r l

lesrstência, salvo por motivo justo decorrente de

,rri:adas pelo Pregoeiro, equipe de apoio e

, r:i i)í )pL):: i r:, : ,r l ,cotado o critério de menor valor global., .f)'L;sirS ' lr 1.,.j .3ss3íem o valor máximo fixado global.
ii,ic;')i]átrá tc,,,, ,,; as propcstas classificadas em ofdem cfesCente.
rrer:s ba xo e os :,llcres das ofertas com preços até 10% (dez por',.t,.Ç:t JVCS lairces verbais e sucessivos, até a proClamaçáo do

6.6. N-ão havendo pelo mer,c: t I i, :., \)1..:..- :. -orrJiÇõeS definidaS no item anteriOr, O pregOeirO
ClasSificará as 03 (três) rrru r S ,r( orl -:t; I - ; SCUS autOreS participem dOS lanCeS ve-rbaiS,
quaisquer que sejam seu.c, i), t; , .) eriac,ol. it ,,. ,.:: it;crita.
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6.8. A desistência erll J[;rL:;ei]ti-i' lirirec ,"'.,r.,,

exclusão do licitante da ;i ,;,,. ( e Ll:cs vt rr r
licitante,paraefeitodeo;'.e...,-l:il.,-l:'
6.9. Não poderá haver desrsi.:rtr;l' do:; r:,irtcr,:: (

penalidades constantes ri-.-..- t. :

6.10. Caso não se reai;ze Jirc l
menof preçO e O Valor es,i ;i.rjct
pregão será validado e fr t , i
6.11. Declarada encerracja r r:t' r"

aceitabilidade da primeirí. i ,,,i'il
6.12. Sendo aceitável a 1 . i t' ;i-i l

de habilitação do licitante .l L: , , i, i_:r,),.r,:u I
6.í3. Constatado o atenr :'.. .- . : ,:)..' r, , :

sendo-lhe adjudicado r r( ' '-- ,

6.'14. Se a oferta nâu lr ...,.,..-..: olr -_; ,.)

Pregoeiro examinará ír ,' ,- , .-rt ,

habilitaçâo do prop<,ner ,.. :

uma proposta que z,ier I , ',,, 
l

adjudicado o objeto dr, u,

6.15. Nas situaçoe:; p .

rur^rrdl convocado pelo Pregoeiro, implicará a
,r:r r :aitutençáo do último preço apresentado pelo

r r rs sujeitando-se o proponente desistente às

.aii e conformidade entre a proposta escrita de
l, se a'ender as necessidades da administração o

., lt'raclas as propostas, o Pregoeiro examinará a
, .l L/alor, decidindo motivadamente a respeito.

alierto o envelope contendo a documentação
, . irfi mação das suas condiçôes habilitatórias.

:i edital, c licitante será declarado vencedor,

): : ,lesatender às exigências habilitatórias, o
fi';,,'il a sua aceitabilidade e procedendo à
,,-l, : assim sucessivamente, até a apuração de

.- ;ivo licitante declarado vencedor e a ele

^ii e 6.'14, o Pregoeiro poderá negociar
.r,trelhor.

qual serão registradas as ocorrências
I e : Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
. -i ir:ito.
... ;i rar a ata, este fato será registrado pelo. .i I todos os seus termos e conteúdo, ficando

; ,:o de empate.
. as propostas apresentadas pelas ME e/ou
. ;rrcr;osta mais bem classificada.
r rnâis bem classificada poderá, na

;:eclusáo, apresentar proposta de preço
^ io em que será adjudicado em seu favor o

;:nc porte, a mesma deverá apresentar
r :ru':Cra nc conceito de ME ou EPP, sob as

--rão de satisfazer os requisitos relativos à:

rbiirtaçáo jurídica, e regularidade fiscal e
| 2 (Documentos de Habilitaçáo).

,r iste[iiu-S nos documentos apresentados,
-locr-r, nento apresentado e o verificado,
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5 .lcrr.a j, e estas se encaixarem no disposto nas
-, ;:o Ârt. 40 do Decreto Federal 3.555/2000, ou seja,

;do; ern fornecer o objeto deste edital.
,: r.:: será decidido por sorteio à ordem dos lances

6.6.1. Caso haja empal,; r-' V-, : 1:s ,)r iJ(,..,:l
sessÕes 6.5 e 6.6, o Pregoeir-o sec,.,,rá o disposl
em favor da ampliação da clisrula c rtre cs irr.r;ie.
6.6.1.1. No caso de empii: :.'.^.:'l" n: cje:c ;

verbais
6.7,oPregoeirocon.',ir,:r,ll:jl'jllalrl..ltll.,
apresentar lances verbais, a pa,'.ir'lo au.oi (): r ;r, ),isr:r c assificada de maior preço e os demais, em
ordem decrescente de valcr
6.7.1 . Não ficará fixado o iii rr;it: i:r i 'ro cio va l, i cr; circia l; nce, ficando a cargo do Pregoeiro decidir a
respeito.

diretamente com o propc
6.16. Da reunião, ,,'.
relevantes, devendo a r

licitantes presentes; a u:
6.16.1. Havendo rccJS
Pregoeiro, presumindt,-s..,;
precluso c direito <je r r;L

6.17. As irlE e EPP t,;,ac
6.17.1. Entende-se por €

EPP sejanr iguais ou ale
6.17.2. Em caso .r,

sessãopúblicadeiulqai rci ri,,.

inferior àquela consi< :r i -

objeto licitado.
6.17.3. No caso de r i

declara;i., Íirrr :de : ,

penas da ici, no ato r .r c,

7. DA D )CUMENT, ,'
7.1 Para i,ns dc hl :,1

habilitação jurÍLtic: o
7.1 .1 Os docum -r-, :,: i

trabalhisla, deverác síl c;
7.1 .2 S :á c, :rp;c'
medianli, riiige ;cil .: ..

pfevalec": . ;s ,r Í. : ;i

it

'r- , 1t

l:Li lt
-)'_

L:r, )
a \ .;

'i li
1..

r' tÍ

. !r J

lr (; r-

rl
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7.1.3 Os documentos de habilitação deverão ser autenticados por cartório competente, ou por
servidor devidamente q ualificado.
7.1.3.1 As autenticaçÕes que por ventura dependerem do servidor terão que ser obrigatoriamente,
efetuadas antes do inicio dos trabalhos da sessâo, (mÍnimo de 10 minutos).
7.1-3.2 Não serão autenticados documentos na sessão, salvo para observar o Art. 40 do Decreto
Federal 3555/2000.
7.2' As empresas deverão apresentar, dentro do Envelope No. 02 (Documentos de Habilitação), os
documentos abaixo relacionados, em plena validade:
7.2.1 - Relativos à Habititação 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 áçôes, acompanhadã de documentos de eleição
de seus administradores;
b.í)os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alteraçôes ou da
consolidaçâo respectiva ;

c) inscriçâo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
d)decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de reg.istro ou autorização para funcionamento expedido pito órgáo competente,
quando a atividade assim o exigir;
e) Comprovação da Situaçâo junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNpJ.
7.2.2 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabathista:

!) P-rova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede
da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

? 1) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão euanto à Dívida
Ativa da união, fornecida pela procuradoria da Fazenda Nacional.
!) Orova !9 regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por
lei.
c) Certidâo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (conforme Lei no. 12.440, de 7 de julho de
2011).
d) As certidôes, que não expressarem o prazo de validade, deverão ter data de expediçâo não
superior a 30 (trinta) dias, da data prevista para apresentação dos envelopes.
7'3 Os Fornecedores deverâo apresentar declaraçâo, devidamente assinada pelo representante legal
da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que:
a) Os documentos que compÕem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de
!9d.q9 as informaçÕes, condiçôes locais e grau de dificutdade Oa eniregá (ANEXO tV);
b) Não se encontra declarada inidÔnea pára licitar ou contratar com Olgaos Oa nOministração pública
Federal, Estadual, Municipale do Distrito Federal (ANEXO lll);
c) declara inexistência de fato superveniente impeditivo de Éabilitação, na forma do Art. 32, § 2e, da
Lei 8.666/93 (ANExO ilt);
d) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 1g anos, em
tra.balho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (oeiesseisl anos, em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos Oo árt. 70, Xxxlli, da Constituição
Federal e art.27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo anexo V).
NOTA IMPORTANTE:

! 14. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais e
Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Exõcutivo e Judiciário), que impeça a
expedição de documentos oficiais, a habilitaçâo àa licitante ficará condicionada a'apiesentâça-o Oo
documento que náo pÔde ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 05
(cinco) dias úteis após o encerramento da greve.
7.4..1. No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante
está irregular perante determinado órgâo), haverá a inabilitação em razão de fato superveniente, de
acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 50 da Lei n" 9.6ô6/93.
7.4.2. Caso já esteja estabelecida a relaçâo contratual (nota de empenho e/ou Contrato), vindo o
Contratado apresentar certidão positíva (ou documento que demonstre que a licitante está irregular
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perante determinado órgão), ocorrerá a rescisâo contratual, por inadimplemento de cláusula do
contrato, conforme artigo 55, inciso Xlll c/c artigo 79, I da Lei Federal n". a.6oolgg.
7.5' Nos casos de empresas ME e EPP, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal, a empresa nâo será declarada inabilitada, e será assegúrado o prazo de b (cinco)-dias uteis
cujo termo inicial 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 emissâo de eventuais certid-Ões ne§ativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.6. 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 penai da lei, no ato do
credenciamento.
7.6.1. Considera-se microempresa, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em
cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
7.6.2. 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'$ 360.0óo,oo (irezentos e
sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhÕes e seiscentos mii reais).
7.7. Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito como
válido com data de emissão nâo superior a trinta dias corridos da data prevista para apresentação
dos envelopes.

8. DA TMPUGNAçÃO DO ATO CONVOCATORTO
8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital.
8'2. As solicitaçÔes de esclarecimentos, de providências ou as impughalOes O'o presente edital
deverão ser protocoladas na Prefeitura Municipal na divisão de licitaçÕes] em prazo não inferior a 02
(dois) dias anteriores à data fixada para recebimento das propostas.

! a ÇaO9ra ao Pregoeiro decidir sobre a petiçâo no prazo de 24:00h (vinte e quatro horas) e informar.
8.4. Acolhida à petiçâo contra o ato convocatório, será designada nova daia para a realização do
certame, devendo-se cumprir o devido prazo legal.

9. DOS RECURSOS
9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intençâo
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razôes do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar con[ra-razÕes em igual
nÚmero de dias, que começarâo a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

"sseguád"vista imediata dos autos.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
FguLSo e a adjudicaçâo do objeto da licitaçâo pelo pregoeiro ao vencedor.
9.3. o recurso contra decisão do pregoeiro nâo terá efãito suspensivo.
9.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.5. Decididos os recursos, a autoridade competente farâ a adjudicação do objeto da licitaçáo ao
licitante vencedor.

í0. DA ADJUDTCAÇÃO E HOMOLOGAçÃO
10-1.. Caso não haja recurso, o Pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do certame
àlicitante vencedora, encaminhando o processo para homologação pelo Frefeito Municipal.
10'1.1 O resultado do julgamento será homologado, nos túmos do Regulamento de LicitaçÕes e
Contratos.

!.0.2. Ao MunicÍpio de Cândido de Abreu, fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente
licitação, em parte ou no todo, em decisão justificadá. Em caso de revogaçãó ou anulação parcial do
certame, o MUNICÍPIO poderá aproveitar as propostas nos termos nâJatingidos pela revogação ou
anulação e na estrita observância aos critérios de julgamento previstos nesie edital e na lógislaçáo
vigente.

11. DO PREçO MÁXMO E DAS CONDrçÕES DE PAGAMENTO
11.1. O valor máximo importa em R$ 55.636,91 (cinqüenta e cinco mit seiscentos e trinta e seis
reais e noventa e um centavos,).

6
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1.2. O pagamento será efetuado no ato da entrega do produto, mediante conferência de qualidade
pela secretaria requisitante, à base do preço apresentado na proposta, e mediante a apresentação da
Nota Fiscal, contendo a modalidade e o no. da licitação, agência e conta corrente em nome da
proponente, do banco a ser depositado, e das provas de regularidade com a Receita Federal e junto
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

12. DAS CONDIçÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO, VIGÊNCIA E REAJUSTE.
12.1 A Secretaria Municipal fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega do
Ploduto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até í0 (dez) dias após ã solicitação.
12 2 o objeto da presente licitação deverâo ser entregues na Secretaria Municipal requÊitante, ou em
locais por ela determinado.

1?,3 Ôt entregas deverão ser feitas de segunda a sexta feira nos seguintes horários: pela manhã das
08h00min ate às 11h3Omin e à tarde OaitgnOOm até as 17h30m, ãâo será recebido o produto fora
deste horário.
12-4 Por ocasião das entregas, a contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome
(legível), o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de
Segurança Pública, do servidor do contratante responsável pelos recebimentos.
12 5 O objeto da presente licitaçáo serão recebidos provisoriamente em até 0S (cinco) dias úteis, no
local e endereço indicados no item 12.2 deste edital.
12.6 O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento, está condicionado ao
atendimento das exigências contidas neste edital.
12.7 Em caso de devolução do produto, por estar em desacordo com as especificaçÕes, todas, as
despesas serão atribuÍdas à contratada devendo este providenciar com a máxima úrgência a sua
substituição ou adequação ao edital.
12.8 O produto deveráser entregue em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação.
12 9 A vigência do presente termo será até 31t1212016, podendo sêr prorrogado se houver interesse
de ambas as partes.
12.10 Será admitido reajuste do valor, desde que comprovada pela contratada, uma variação
considerável no valor do produto.

13. DAS SANçOES
13.1. À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sançôes previstas na Lei no. g.666/93 e
nas seguintes situaçÕes, dentre outras:
13.1.1. Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital,
será aplicada multa n.a razáo de 10o/o (dez por cento) calculado sobre o valor total da proposta, até 0S
(cinco) dias consecutivos.
13.1.2. Pelo atraso ou.demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos
estipulados neste edital, aplicaçâo de multa narazâo de R$ 5,00 (cinco reais), pordia, de atraso ou
de demora.
13.1.3.-Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da Nota Fiscal,
aplicação de multa na .razáo de 1Oo/o (dez por cento), sobre o valor total da proposta, por infraçáo,
com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição do produto. 

'

13.1.4. Nos termos do art. 7'da Lei no. 10.520, de 17tO7l2Oo2, á licitanie, sem prejuízo das demais
cominaçÔes legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) ,n"ier, impedida de
licitar e contratar cgT .a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de
Fornecedores do MunicÍpio de Cândido de Abreu, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execução do Contrato;
f)falha na execução do Contrato.
13.1.5. Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa
prévia, na ocorrência de quaisquer das situaçÕes previstas neste edital.
13'1'6. As multas previstas nesta seçâo não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punÍvelvenha causaià administração.
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í4. DAS orsnoslçÕEs GERAIS
14.1. As despesas decorrentes da aquisição do produto, objeto desta licitação, correrão
seguintes dotaçôes orçamentárias:
07. FUNDo MUNTcTPAL oe snúoe
003. Hospital Municipal
10.302.0701 .2048 - Hospital Municipal
2180 - 4.4.90.52.00.00 - 000 - Equipamentos e Material Permanente
2181 - 4.4.90.52.00.00 - 303 - Equipamentos e Material Permanente
14.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor
disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da

da ampliação da
Administração, a

finalidade e a segurança da contrataçâo.
14.3. A apresentaçâo da proposta pela licitante implica aceitaçâo deste edital, bem como das normas
legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de
todas as disposiçÕes contidas nesta licitaçâo.
14.4. Uma vez iniciada a sessão, náo serão admitidos à licitação as participantes retardatárias.
14.5. Da sessâo de abertura dos envelopes, lavrar-se-âata 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 q ue desejarem.
14.6. 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.
14.7. 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.
14.8. 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 Wazo, os envelopes serão inutilizados.
14.9. 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 lll, da
Lei no. 8.666/93.
14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do inÍcio
e incluir-se-á o do vencimento.
14.11. A autoridade competente para determinar a aquisição poderá revogar a licitação por razôes 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.
14.11.1. A anulação do procedimento induz às anulaçÕes da Ordem de Fornecimento, Nota de
Empenho e Termo do Contrato.
14.12. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
14.13. Nâo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realizaçáo
do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local definidos, e,
republicado no site do Município.
14.14. São partes integrantes deste Edital:
a)ANEXO I - Formulário Padrão de Proposta de Preço - Mídia Digital;
b)ANEXO ll - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) ANEXO lll - Modelo de Declaração de Fato Superveniente, ldoneidade e Disponibilidade de
Documentos;
d)ANEXO lV - Modelo Declaração que cumprem plenamente os requisitos de habilitação;
e)ANEXO V - Modelos de Declaração de não emprego de menores de 1B anos;
0 ANEXO Vl - Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
g)ANEXO Vll - Minuta de Contrato.
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ANEXO I!

Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: PREGÃO PRESENCTAL No. t2016.
pOjetg: Aquisição de equipamentos para o Xosfitnt úunicipat,
Municipalde Saúde.

lndicamos o
identidade

em atendimento a Secretaria

Modelo de Carta de Credençiamento

de
no.

de 20í6.

(Nome completo por extenso do responsáver pera pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNpJ)

" anexar cópia autenticada do RG e CpF do Credenciado.

,"3'ri'"1,,,l5lJBTTil:*§:íl",ll:,.il:t:?i:#I
prestar todos os esclarecimentos de nossa proposta, interporiecursos, desistir de prazos e recursos,enfim, praticar todos os atos necessários ao'fiei cumárimàá1á oã'pr"r"nte credenciamento.

de

10
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ANEXO llt

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. t2016.
Obieto: Aquisição de equipamentos para o Hospitat Municipal, em atendimento a Secretaria
Municipalde Saúde.

Modelo de Declaração de:
lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitaçâo,
ldoneidade e Disponibilizaçáo de Documentos.

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

1 - Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitaçâo no presente
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências [osteriores que o
inabilite para participar de certames licitatorios.

2 - Os documentos que compÕem o Edital foram colocados à disposiçâo 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, Municipale do Distrito Federal.

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

de

11
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ANEXO IV

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: PREGÃo PRESENCTAL No. _/2016.
Obieto: Aquisição de equipamentos para o Hospita! Municipal,
Municipalde Saúde.

em atendimento a Secretaria

Modelo de Declaraçâo de que cumpre plenamente os requisitos de habilitaçâo

Em atendimento ao previsto no editalde PREGÃO PRESENCIAL no._/2016, DECLARAMOS
que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente
certame.

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação.

de

t2
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ANEXO V

Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: PREGÃO PRESENCTAL No. _/20í6.pujetg: Aquisição de equipamentos para o nosfinal Municipar, em atendimento a secretariaMunicipalde Saúde.

DEcLARAÇ,Âo

A empresa, abaixo assinada,-pgr geu representante legal, DECLARA, para fins dodisposto no inciso v do art' 27 da Lei no. 8.666, oe zr oe ilinho de 1993, acrescido peta Lei no. 9.gs4,de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de deioito anos em trabalho noiurno, perigoso ouinsalubre e não emprega menor de dez'essiis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de aprendizSim( )Quantos( ) Nâo( ).

de de 2016.

(Nome completo por extenso do responsáver pera pessoa JurÍdica)

(assínatura e carimbo do CNpJ)

secretaria Municipal de Gestão de Licitações e contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: 143) 3476-1222 - rama[ zo-p - cgp: u.470-ooo
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ANEXO VI

-
MunicÍpio de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: pREGÂõ pdÉêL'ivcreL 

No. _/20í6.
f, :'"t::;ifl"r'ffi 

"1 
" e q u i p a m e n ià" ü'" o H os pTta r ú i n i c i pa r,

DE.LARAÇÃo oe ENQUADRAMENT. couo MT.R.EM'RESA ou EM'RESA DE pEeuENo
PORTE

(nome da empresa), CNpJ/MF no.
penas da Lei,'qrãã'r"rrá ãrtá 

"rt.m;.,0. *o;rJni[:=,5rT3"?,yi"t=J8l;iT3fi;;:: ;:pequeno porte' conforme conceito legal e fiscal o" norió'oroãnamento pátrio, podendo usufruir osbenefícios da Lei compremen t irzsiioóã,de 14 de dezembro de 2006.

PRererruRa Do MuNrcípro DE cÂNDrDo DE ABREU
Esraoo oo pannnÁ

em atendimento a Secretaria

de 2016.

(Carimbo e assinatura do Representante Legal)

de

secretaria Municipar de Gestão de Licitações e contratos
_*ffim_fgqfr:f_ ramat 20e - cEp: u.47o.ooo
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VIII. MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO No. xx
YIJE EtY I Í\E 

"! t,trLtrE KAM U MUNISTPTO DE
cÂr,roroo DE ABREU, EsrADo oo ÉaàÀi.ra e'À
EUIRFSA xx, CONFORME LrctTAÇÃo uoonuonoÉpRecÃo pRESENctAt tto. _lzote.

Pelo presente instrumento particular celebram entre si, de um lado, o Mul.rrcípro oe CÂNoloo DE ABREU,inscrito no CNPJ no. 76.175.926/0001-80, com endereço à Avenida paraná, no 03, centro, Cândidode Abreu- PR, neste ato,.representada pelo Prefeito Murucipar o sr..tóôÊ ünrir,q REts JUNtoR,
lgsilei1o, casado, portador de cédula de identidaoe n;. b.zr 1342-1 SESp/pR e CpF/MF no.024'056'029-97, doravante denominado coNTRnrÀr.lie, 

" 
dL outro tado a empresa: xx, inscrita noCNPJ no' xx, neste ato-representada pelo sr.xx, brasil"irl, ,*, xx, portador da cedula de ldentidadeno' »tl/xx, inscrito no cPF no. xx, resid'ente e domiciliado na xx, no xx, xx, xx, doravante denominadoCoNTRATADA, acordam e ajustam firmar a presente Ata de Registro oé Érâios, nos termos da Lein'o 8'666/93, e alte-rações posteriores,.aséim 

"oúo 
p"l.r condiçÕes da Licitação ModalidadePREGÃo PRESENCIAL N". J2016, bem como no, i"rro. da proposta apresentada pelaContratada e pelas cláusulaí a seguir expressas, oeiiniooras d'os' direitos, obrigaçÕes eresponsabilidades das partes.

GLAUSULA PRIMETRA - DO OBJETO E DO PREçO
Parágrafo Primeiro: o presente contrato telm ooi obieto a aquisição de equipamentos para oHospitat Municipal, em atendimento a secretaria' Municipal de sàuoá] âã-acoroo com asquantidades e respectivos valores descritos no relatório do sistema EeUIpLANO (Anexo l).

l:r.á.9.r:lg 9"q1$g, O vator totat contratado é de R$ xx (xx).
CLAUSULA SEGUNDA. DA VIGÊNCN E DO REAJUS'TÉ
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será até 31t1212016, podendo ser prorrogado sehouver interesse de ambas as partes.
Parágrafo segundo: será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pela contratada, umayri,aeão considerável no valor do produto.
CLAUSULA TERCEIRA. DO PAGAMENTO, DOS RECURSOS E DA DOTAÇÃO.
Parágrafo Primeiro: o pagamento será efetuado no ato da entrega do produto, mediante conferênciade qualidade pela sec-retaria requisitante, à ba.se oo prao unitário apresentado na proposta, emediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modaliàade e o no. da licitaçâo, agência e contacorrente em nome da proponente, do banco a. ser depositado, e das provas oã'ieiurarioade com aReceita Federal e junto ao Fundo de Garantia oo rempo ãe §ãrviço - FGTS.
laÉgrafo segundo: A nota fiscal deverá vir acompánnáoã oi certidão Negativa do |NSS e doCertificado de Regularidade Fiscaldo FGTS.
Parágrafo Terceiro: Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, opagamento poderá ficar retido até posterior soluçâo, sem prejuízos de quaisqí"i-.,i,trr" disposiçôescontratuais.
Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes do presente contrato, correrão por contada seguinte classiÍicação funcional proqramática: I

07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDÊ
003. Hospital Municipat
10.302.0701 .2048 - Hospitat Municipat
2180 - 4.4.90.52.00.00 - ooo - Equipamentos e Materiar permanente
2181 - 4.4.90.52.00.00 - 303 - Equipamentos e Materiar permanente
cLÁusuLA qUARTA - pRezo e oÀ Éúinece
A secretaria Municipat fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega do produto, oqual deverá ser cumprido/e1legue em até í0 (dez) oias'úãs a soricitação.
CLÁUSULA QUINTA . DAS RESPONSABILIDADES

auE ENTRE Sr CELEBRAM O
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Será aplicado multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, na hipótese deinexecuçâo total ou parcial das obrigaçÕes^assumidas pela corurnnrÀón, .", ôiejuÍzo de outraspenalidades previstas pela LeÍ n". 6.o6olgg e suas alteraçÕes subsequentes e dãmais legislaçôespertinentes a matéria.
clÁusuu sÉTtMA - REscrsÃo
o presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de notificação judicial,
nas seguintes hipóteses;
lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
Liquidaç_ão amigável ou judicial, conóordata ou falência da contratada;se a CONTRATADA, sem prévia autorização da corlfnnrnNre, transferir, caucionar outransacionar q u alq uer d ireito decorrente deste iontrato;
Demais dispositivos da Lei no. g.666/93.
CLAUSULA OTTAVA - LEGTSLAÇÃO Rpr-lcÁvel
Aplicam-se a este Contrato as disposiçôes da Lei no. 8.666/93 que regulamenta as licitaçôes e
99n}l?la.qges.Promovidas P9l?lgllnj-.Ittção Pública, bem como demais re§israçoás fertinentes.CLAUSULA NONA. DAS PARTES INTEGMNTES
Parágrafo Primeiro: As condições estabelecidas na Licitação Modalidade pregão presencial no.
_12016, anexos e a proposta apresentada pela coNriÀrnDA, são partes'iniegrantes desteinstrumento, independentemente de transcrição.'
Parágrafo Segundo:Serão incorporadas a este Contrato, mediante termos aditivos quaisquer
modificaçÔes que venham a serem necessários durante a sua vigência, decorreni". o"s obrigaçÕesassumidas pela CONTRATANTE e a CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA. DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serâo resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e demais legislaçÕes pertinentes.
CLAUSULA DÉcIMA PRIMEIRA - oo CoNHEcIMENTo DAS PARTES
Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência do seu conteúdo, aceitandotodas as condições nele relatadas.
GLAUSULA DECTMA SEGUNDA - DtSpOStçÕes cenRts
A CoNTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigaçÕesdecorrentes da execução deste Contrato, sejam 'de 

natureza trabalhista, administrativa,previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da CoNTRATANTE relativamente aesses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuÍzos causados a terceiros, nãocabendo a CONTRATANTE o pagamento de quarquer adicional.
cLÁUSULA DÉcIMA TERcEIRÀ. FoRo

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônicode dados) de igualteor e forma,.na presença de 02 lduaà1tãiiemuniraó abaixo,'obrilánoo-se por si eseus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo o'roro"àa Comarca decândido de Abreu, Estado do Paraná, para dirimir todas'e qràirqr"r controvérsias oriundas desteContrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por *àir prlvilegiado qr" r".iá

Candido de Abreu - PR, 07 de abril de 2016.

JOSÉ MARTA REIS JUNIOR
Contratante

secretaria Municipal de Gestão de Licitações e contri
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - ramat 20-9 - cEp: 84.470-000

Parágrafo Único: A Contratada se manterá durante toda a execução do presente
compatibilidade com as obrigaçÕes assumidas, inclusive fiscais.
CLAUSULA SEXTA. MULTA

õDÊà
r Fls.S e ir
(} -<-{__ (}

Contratada
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LÍ,3l2OL6-PG, de 25 de julho de 2016.
87612016, de 06 de julho de 2016.
Secretaria Municipal de Saúde.

Licitação na modalidade "Pregão Presencial" Aquisição de
equipamentos para o hospital municipal.

Aporta nesta Procuradoria, para análise e emissão de parecer, minutas
de Edital de Pregão Presencial e do respectivo contrato visando aquisição de
equipamentos para o Hospital Municipal. O tipo escolhido é o de menor preço
por item, conforme consta do Termo de Referência e seu anexo 1, cujo preço
máximo aceitável ascende a R$ 55.636,91 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e trinta
e seis reais e noventa e um centavos).

O exame de tais documentos cumpre exigência constante do
parágrafo único do aft. 38 do Estatuto das Licitações (Lei ne 8.666/1993), segundo
o qual minutas de editais e de contratos devem sempre ser submetidos à análise e
aprovação jurídica.

A justificativa da necessidade das aquisições pretendidas consta do
Termo de Referência e dos Memorandos acostados ao processo.

A licitação na modalidade "Pregão" tem se mostrado mais eficiente e
rápida e possibilita à Administração obter preços mais vantajosos, uma vez que os
valores inicialmente apresentados podem ser reduzidos durante a realização da
sessão. Essa modalidade de licitação foi instituída pela lei federal na t0.520, de 10
de julho de 2002, também aplicável aos Municípios, para aquisição de bens e
seruiços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação. A disputa pelo
fornecimento do bem licitado, feita em sessão pública por meio de propostas e
lances, classifica os licitantes por meio das propostas de menor preço, e aplica-se
subsidiariamente o Estatuto das Licitações, conforme prevê a lei no 10.520/02 em
seu aÍt. 9q, desde que não haja conflitos.

Analisando-se o edital em apreço, verificamos que foi elaborado em
conformidade com o regramento legal, prevendo o processamento regular da
licitação, tais como o objeto (item 1), as condições para participação na licitação
(item 2), a formalização dos representantes para credenciamento (item 3), a

documentação para fins de habilitação (item 7), forma como as propostas devem
ser apresentadas (item 5), o procedimento para abertura de envelopes, julgamento,
adjudicação e homologação (itens 4, 6 e 10), dentre outros tópicos, inclusive no
que se refere a prerrogativas a serem obseruadas em favor de proponentes

çr
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Parecer no
Protocolo nq
Interessada:

Assunto:
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consideradas como micro empresas ou empresa de pequeno porte, nos termos da
lei complementar federal no L2312006, com as alterações trazidas pela LC
noL47l20t4 (itens 6.L7.t,7.5 e 7.6). O edital consigna também a forma de
impugnação do ato convocatório (item B) e os recursos (item 9).

Há referência ao modo de pagamento, constante do item 11.2, que
condiciona os pagamentos a depósitos bancários em conta da proponente que vier
a ser contratada, obseruando-se, assim, a Instrução Normativa no 58/2011 do
Tribunal de Contas do Estado, Çu€ determina sejam todos os pagamentos feitos
excl usiva mente por tra nsferência eletrôn ica.

As condições para o recebimento dos produtos estão delineadas no
item 12, atendendo-se assim à exigência do inciso )0/I do art. 40 do Estatuto das
Licitações, condição essa, aliás, essencial para formalizar a liquidação da despesa,
nos termos do art. 63 da lei ns 4.3201L96a (Código de Contabilidade Pública).

O preço máximo aceitável foi estabelecido no Termo de Referência,
com a consignação do total previsto no item 11.1, cumprindo-se exigência expressa
na Constituição do Estado do Paraná, êffi seu artigo 27, inciso )XI. Os valores
tomaram por base cotações de preços obtidas no mercado e anexadas ao processo,
estando obseruada, desta forma, a exigência constante do artigo 43, inciso IV, da
Lei de Licitações.

A realização prévia de cotação no mercado para obtenção de preços
máximos aceitáveis decorre, ainda, de norma oriunda do colendo Tribunal de
Contas da União, que a respeito emitiu o Acórdão no 86U2004, pela sua Segunda
Câmara. Por ela, a Administração deve promover, em todos os procedimentos
licitatórios, a realização de pesquisa de preços junto a empresas ligadas ao do
objeto licitado, ou consulta a sistema de registro de preços. Esse cuidado visa aferir
a compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado, nos termos
do disposto no inciso V, § le, art. 15 e inciso IV, aft. 43, da Lei na 8.666/1993 e
Decisões n§ 431/1993, 2BB|L996 e 38611997, todas aprovadas em plenário pelo
Tribunal de Contas da União.

Em que pese as reiteradas decisões do TCUI, que sugerem o número
mínimo de três cotações válidas na elaboração de processos licitatórios, a juntada
de apenas duas cotações válidas, no caso do processo licitatório em tela, justifica-se
pela grande dificuldade que a secretaria solicitante enfrentou para conseguir as
cotações diante da recusa das empresas no fornecimento de cotações para entes
públicos. Ademais, o processo em questão cobre-se pela urgência, vez que as

' 9.6.1 . faça constar dos processos de contratação direta, inclusive por meio de licitaçâo com base no afi. 24, incisos I e II, a
Lei n! 8.666193, pesquisa de preços de mercado, no número mínimo de três cotações válidas, elaborados por empresas do
ramo. com identificaçào do servidor responsável pela consulta, conforme iterativa jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos
ne 1.54512003-Ia Câmara. ne 22212004-14 Câmara e ne 2.975|2004-la Cãmara.

2s
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aquisições de equipamentos no tempo hábil evitará pagamento de multas e
consequentes gastos desnecessários. Assim, novas tentativas de contato com
empresas do ramo. atrasaria significativamente a realização do ceftame,
prejudicando não somente o erário municipal, mas também todos que dependem
dos seruiços de saúde prestados pelo município.

O edital detalha a respeito de eventuais multas e sanções
administrativas derivadas do desatendimento de obrigações assumidas pelos
interessados (item 13), conforme determina a legislação aplicável.

As dotações necessárias para o dispêndio previsto são informadas no
item 14.1 do edital, supondo-se, assim, estarem também em conformidade com o
Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes, posto que lastreadas
em informação do senhor Secretário Municipal de Saúde, no memorando acostado
ao processo, obseruando-se, assim, a determinação constante do aft. L4 do
Estatuto das Licitações.

Os anexos do edital contemplam as demais informações necessárias
ao fiel conhecimento pelos interessados em participar do processo licitatório, entre
eles o termo de referência sobre o objeto, modelos de declarações para habilitação
dos participantes e a minuta do contrato.

Deste modo, aprova-se com r€ssalvas as rninutás analisadas.

E o parecer, s.m.j.

Cândido de Abreu, em 25 de julho de 2016.

3*tr«
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EDITAL oe lrcrRçÃo
Pregão presencia! n .49t2016

Entidade Promotora: Município de Cândido de Abreu_ paraná.
Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela portaria no. glt2o15, composta pelos sen
Pregoeiro - Allan Diego Moreno Varoto.
Equipe de Apoio - Alan Manoel Miranda da silva ecleberson Leandro Koziel.

Data de Emissão: 25 de julho de 20í6.
Data de abertura: 08 de agosto de 2016.
Horário: 09:00 horas.

o MunicÍpio de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Geral de contribuintes sobo n". 76.175.926/0001-80, com sede a Avenida Paraná, no 03, Centro, Cândído de Abreu- paraná,
fone no. (43) 34761222,..torna público a Licitação na modatidâoe ereiao Ciãsenciar, fipo menorpreço por item, a realizar-se na Prefeitura Municipal, em conformiõade com a Lei Federal no.
10.52012002, Lei Federal no. 8.666/93, Lei Complementar no. 123t2006, Decreto Federal 3.5SS/2OOO,
e com o descrito neste edital.
os envelopes contendo a Proposta de_ Preços e os Documentos de Habilitação, deverão serprotocolados no setor de licitaçÕes da Prefeitura Municipal, no endereço supãmencionado, bemcomo o credenciamento dos representantes das empresas até às 09:00 (nove'horas) do dia 0g deagosto de 2016.

1. OBJETO
111. o-objeto da presente licitação é a aquisiçãode equipamentos para o Hospital Municipa!, ematendimento a secretaria Municipal de Saúâe, conforme as espeiificaçÕes déscritas no termo de
referência e (Anexo l).

2. CONDTçOES DE pARTtCtpAÇÃo NA LtctTAÇÃo
2'1.Poderáo participardesta licitação as empresás interessadas que atenderem todas as exigências
constantes deste Edital e seus anexos.

? ? .lt1o poderão participar desta Licitação as empresas:
2'2.1. Cuia falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e
em consÓrcio de empresa, qualquer que seja sua forma de dissolução;
2..12 Aue por qualquer motivo tenha sidodeclarada inidônea por qualquer órgâo da Administraçâo
PÚblica, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou'punida .bm srõp"nrao oo direito delicitar e contratar,
2-3 3-.I-?-o-?oderá participar do certame licitatório empresa que nâo esteja de acordo com o RAM9DE AT-lvlDADE a que se refere esta licitação regularmente estabelecida e que não satisfaça as
condiçÕes exigidas no presente Edital.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. No início da sessão, cada licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deveráidentificar-se junto ao Pregoeiro, apresentando a respectiva cédula de identidade ou documento
equivalente e comprovando, por meio de instrum.ento pióprio, poderes para rormutáfao de propostas
(lances verbais), oferta de desconto e para a prática oos oemai! atos inerentes ao certame. (Modelo -Anexo ll).
3.1.1. Os documentos mencionados no ltem anterior, inclusive o documento de identificação dorepresentante credenciado, deverâo ser apresentados em fotocópias autenticadas ou fotocópias
simples, acompanhadas dos respectivos originais, para a devida autenticação, pela Equipe do pregão
ou já autenticados por cartório competente.
3.1.2. O credenciamento (Modelo - Anexo ll), deverá ter reconhecida em cartório, a assinatura do
representante legal.
3 2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento atravésde outoça por instrumento pÚblico ou particular; neste último caso mediante apresentação do ato
constitutivo da Empresa e alteraçôes ou consolidado. Tanto o instrumento público como o particular
deverá conter menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e

secretaria Municipal de Gestão de Licitações e contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: 143) 3476-1222 - ramal zoi - crp: 84.470-000
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secretaria Municipal de Gestão de Licitações e contri
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - ramat zo-s - crp: g4.470-ooo

lances de preços, para recebimento de intimaçÕes e notificações,
bem como, demais atos pertinentes ao certame.

desistência ou nâo de recursos,

3.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverácomprovar ser o responsável legalmente, podendo assim assumir obrigaçÕes em decorrência de talinvestidura.
3.4. cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.
3'5' lniciada a Sessão, será vedada a substituição do representante da empresa devidamente
credenciado, ainda que esteja munido de instrumenio procuratório com pooeresãsfÀcíficos, safuo forcaso fortuito ou força maior.
3'6. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 3.1, g.2. e 3.3 não implicará aexclusâo da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de se manifestar na
apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório.
3'7. os documentos que credenciam o represeniante deveráo ser entregues separadamente dos
envelopes de números 01 e 02.

4. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
lj'A reunião para recebimento e abertu.ra.dos envelopes contendo a proposta de preços e osDocumentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformidade com este Edital eseus Anexos, no local e horário determinados no preâmbutó Oo presente edital.4'2' Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, os represenlante(s) da(s) Empresa(s) licitante(s)entregará (ão) os envelopes contendo a(sl proposta(s) de preços e os dàóumentos de'haoiritaçdo,
não sendo aceita, a partir desse momento a admissâo'dê novos licitantes.
4'2'1' As licitantes deverão entregar ao Pregoeiro, declaração assinada pelo representante legal deque cumpre plenamente os requisitos de habilitação, (confoime modelo núexo rfi,4'3' o envelope da Proposta de Preços deúerá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informaçÕes:
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
PREGAO PRESENCIAL N949/201 6
RAZÃO SOCIAL E NS DO C.N.P.J. DO PROPONENTE
4'4' o envelope dos Documentos de Habilitaçâo deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informaçÕes:
ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HAB|L|TAÇÃO
MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGÂO PRESENCIAL N949/201 6
RAZÃO SOCIAL E N9 DO C.N.P.J. DO PROPONENTE
4.5. lnicialmente, será aberto o Envelope 01 - Proposta de Preços - e, após, o Envelope 02 -Documentos de Habilitaçâo.

5. DA PROPOSTA DE PREçOS (MíDA DtctTAL)
q'1'A proposta deverá serapresentada formalmente em uma via impressa com valores e dados dofornecedor e em mÍdia digital CD ou DVD (com a extensão .esl nos parâmetros do Sistema Equiplanoconforme programa de gera'çâo de piopostà disponível no sitewvr.!v..ça$!!idolteable=u.p=r.=qgv.bJ sERVIços, oowttL'oADs - cenel - pp 4gt2oí6 -AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPTTAL MUNICIPAL, sem rasuras ou entretinhas
devidamente assinadas na Última folha e rubricaclas nas demais, pelo representante legal da licitante.
!e1{oir99ltas a apresentação de propostas em pendrive (mídia removívét1.
O CD/DVD deverá conter as seguintes descriçÕes:
- Razâo Socialda empresa
- Modalidade, número e ano da licitação.
5.2. O arquivo esl deverá conter:
a) Dados do Fornecedor: Razão Social ou denominação da licitante, com seu endereço completo,
número de telefone/fax, nÚmero de inscrição no cadaétro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministérioda Fazenda;
b) Dados Bancários: Banco, Agência, Nome, cidade, Estado, conta e Data de Abertura;
c) Dados do Representante: Nome, documentos pessoais, endereço completo e telefone;

f o"à
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Quadro societário: Nome, endereço compreto, terefone, documentos p.rrori, "Xconstitutivo.

Rubrica

o
Câ

5'3' Prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data desua apresentação, s_ob pena de desctassificação á, ôrãôãrt,5'4' A secretaria Municipal ae saúãã.rorni""iá ã úãiüt" y9nc.e{9ra, cronograma de entregado produto, o qual-deverá ser cumfiiaolentr"gr, 
";âie'ro (dez) dias após a soricitação.5.5 Seráo desclassificadas as erpr"im qr",

- Náo apresentarem a proposta eà formaio esrem mídia digitar cD ou DVD;- o sistema Equiplano utilizado p"rá pr"iãilil;#';;:Jn'nà."r, 
rer ou desconhecer o conteúdo do!D, por falha na mÍdia o_u falna oferacionat da empresa.5'6' As propostas t':tfo 9o-1tei o preço unitario e úãi, em moeda corrente nacionar, expressos emalgarismos, sem previsão inflacionáriã.'Em ;; 6àü"-rgàn.i, entre os vãioiáJ unitarios e totais,serâo considerados os primeiros, bem como a marca do produto ofertado.

3,.3í; ffi'#:l,B'::tilf:: 
eita senoo ricitaoã que .[nt"nn, ,r* 

"oro 
rererência será aceito

5'7' os preços apresentados. na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como:custos diretos e indiretos, tributos incidentes, t"i" à" "i;]iltã#Xü;: encargos sociais,trabalhistas, seguros, treinamento, ruóó, transporte, ou, 
"oro 

a entrega, e outros necessários ao:{nprimento integrat do objeto deste Editat e seus ffi;;;. --
5'8' Quaisquer tributos, despesas ã custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ouincorretamente cotados que nâo tenÀam causado a oesctasiúicaçâo da mesma por caracterizar preçoinexequível no julgamenio o9s ptopóitâr, seráo consioeraoói como incrusos nos preços, não sendo
ffiH'::i:,X?:,preiros 

de acréscimoi, 
" 

ãsr" ou quarquer títuio, devendo o produto ser fornecído sem

;r',i"13:irtTttrí: Êxiit:utt3t^'#ilicará 
na plena aceitaçâo, por parte da ricitante, das condiçÕes

5'10' serão desclassificadas as profoii"t que não atenderem.as especificaçÕes e exigências dopresente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissÕes, rrregutârioáoü;;defeitos capazesde dificultar o julgamento, ou ainda luà-ãpr"."rtarem varores acíma do fixado no presente Edital.5'11' os preços propostos setao côniúLrados compÉü;-suficientes, para a entrega doproduto,objeto desta licitação, sendo desconsidãiaoa quarqúãi rLúãi.rçao de pagamento adicionar devido a:rf9 o! má interpretação de parte da ticitante.
5'12' o Pregoeiro coÀsioeraia 

"orà 
róir.is erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem aAdministração PÚblica e. não imptiquá nutidade dó pr*;ilento. s.13. As quantidades dos itens

[r1i'f"o;Jljâ:Juou)Jr:o"rao 
soiráiãrteiaçÕes pá" ilãüãr'pr," menos, coniorme disposto no art

5'13' Todo e qualquer fornecimento dos materiais fora do estabelecido neste edital, em desacordocom as especificaçôes, será imediatamente,notifrcaãJ Àr.iiià*1te1§-venãLiããirl, que ricará (o)obrigada(s) a substituir prontamente'-àóirenoo por suêr .ãÁtà-" risco tais substituiçÕes, sendo-thes
3n]i9a.{3s, também, as sançôes previstái neste edítat.
5' 14' Não serão levadas em 

"oniio"tàçao 
quaisquer vantagens não previstas neste Edital.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6'1' ApÓs apresentação.da proposta, nâã caberá desistência, satvo por motivo justo decorrente defato superveníente e àceito p'"ro'er"gó"ià-.

3,.3.i:i*:: A;::H?n ,. 
p'õóãtús serão rubricadas pero pregoeiro, equipe de apoío e

6'3' No julgamento 
"..t],?:l!9Tão 

das propostas, será adotado o critério de menor vator globat.6'3'1' serão desclassiflcadas.ai 
"rpt"r"l.-que 

uitrapassaremã valor máximo fixado gtobal.6'4' Lido os preços, o Pregoeiro r"rrãiàÀãia ioo"r 
"lprãpàItas 

crassificadas em oroà crescente.6'5' o autor da oferta ddvator maii oaixo e os autores das ofertas com preços até 1oo/o(dez por
;:[%:l*riores 

àquela poderão fazer novos lances ,erbai.-" sucessivos, até a proctamação do
6'6' Nâo havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condiçôes definidas no item anterior, o pregoeiroclassificará as 03 (três) melhores'proportrr, para que sáus autores participem dos lances verbais,quaisquer que sejam seus preços oiert'aoos na proposta escrita.
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6'6'1' Ca-so haja empate no valor das propostas escritas, e estas se encaixarem no disposto nassessÔes 6.5 e 6.6, o Pregoeiro seguirá o disposto no Art. 4b do Decreto Federal g.ssslzooó, o, s"1r,
9T laYol da ampliaçâo da disputa êntre os inieressados em fornecer o objeto deste editat.6'6'1'1' No caso de empate, conforme descrito acima, será decidido por sorteio à ordem dos lancesverbais.
6'7' o Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, aapresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de máú preço 

" 
o. demais, emordem decrescente de valor.

6'7'1' Não ficará fixado o limite mínimo do valor de cada lance, ficando a cargo do pregoeiro decidir arespeito.
6'8' A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implícará aexclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelolicitante, para efeito de ordenaçâo das propostas.
6'9' Nâo poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente àspenalidades constantes deste Edital.
6'10' Caso nâo se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita demenor preço e o valor estimado para a contrataçâo, se atender as necessidades da'adminÍstração opregão será validado e passará para a fase seguinte.
6'11' Declarada encerrada.a etapacompetitivã e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará aaceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valoi, decidindo motivadãmente a respeito.6'12' sendo aceitávela proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentaçáode habilitaçâo do licitante que a tiver formula'oo, para connrÀaçao das suas 

"onálçó"s 
habilitatórias.

6' 13' constatado o atend.imento das exigências iixadas no edital, o licitante será àeclarado vencedor,sendo-lhe adjudicado o objeto do certamê.
6'14' Se a oferta nâo for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, oPregoeiro examinará a. oferta subseqüente, verificando a sua aceitabil-idade e procedendo àhabilitação do proponente, na ordem dà classificaçâo, e ,riirn sucessivamente, até a apuração deuma..proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a eleadjudicado o objeto do certame.
6'15' Nas situaçÕes previstas nos subitens 6.10, 6.11 e 6.14, o pregoeiro poderá negociardiretamente com o proponente para que seja obtido pr"ço ,"thor.6'J6' Da reuniâo, lavrar-se-á ata'circunstanciaoã, na qúà serao registradas as ocorrênciasrelevantes, devendo a mesma, ao final, ser.assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
licitantes presentes; a estes, sendo-lhes facultado esse direito.
6'16'1' Havendo recusa de qualquer licitante em assinar a ata, este fato será registrado peloPregoeiro, presumindo-se concordância de tal licitante com todos os seus termos e conteúdo, ficandoprecluso o direito de recurso.
6.17. As ME e EPP terâo preferência de contratação em caso de empate.
?1!1 Entende-se porempate aquelas situaçÕeô em que as fiopostas apresentadas petas ME e/ou
!f ! gejam iguais ou atg 5o/o (cinco por cento) superiorel a fioiosta mais bem ctassificada.
6'17 '2' Em caso de empate, a ME eiou EPP 

' mais bem classificaJa poderá, nasessãooÚblicadeiuloamentodasorooostas, sob pena de preclusão, apresentar pióposta de preçoinferior àquela considerada vencedora do certame, situaçáo em que será adjudicado em seu Íavor oobjeto licitado.
6'17 '3' No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, a mesma deverá apresentardeclaraçâo firmada pelo representante tegai, de que rà 

"nqrràr, 
no conceito de ME ou Epp, sob aspenas da lei, no ato do credenciamento, cônforme (Anexo Vt).

7. DA DOCUMENTAçÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO
7'1 Para fins de habilitaçãoao certame, os interessados terâo de satisfazer os requisitos relativos à:habilitaçâo jurÍdica e regularidade fiscal e trabalhista.
7'1'1 os documentos comprobatórios pertinentes à habilitação jurÍdíca, e regularidade fiscal etrabalhista, deverão se encontrar dentro do Envelope No. 02 (Dócumentos de Habilitação).7'1'? Será comprovada a veracidade das informaçôes constantes nos documento! apresentados,mediante diligência via o-nline, caso haja divergênciaó entre o documento apresentado e o verificado,prevalecerá às informaç óes onl ine.

4
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7'1'3 os documentos d.e habilitação deverão ser autenticados por cartório competente, ou porservidor devidamente qualificado.
7'1'3'1 As autenticaçÕes que por ventura dependerem do serv-Ídor terâo que ser obrigatoriamente,efetuadas antes do inicio dos trabalhos da sessão, (mÍnimo oe to minutos).7'1'3'2 Não serão autenticados documentos na'sàssâo, sátro prra observar o Art. 40 do DecretoFederal 3555/2000.
7'2' As empresas deverão apresentar, dentro..do.Envelope No. 02 (Documentos de Habilitaçáo), osdocumentos abaixo relacionados, em plena validade:
7 .2.1 - Relativos à Habititação JurÍdica
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contiato social em vigor devidamente registrado, em se tratando desociedades comerciais e, no caso de sociedades por ãçoes, acompanhadó de documentos de eleiçãode seus administradores;
b'1)os documentos.em apreço deverão estar acompanhados de todas as alteraçÕes ou daconsolidaçâo respectiva;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria emexercício;
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamentono País, e ato de reg.istro ou autorização para'tuncionàménto expedido pelo órgão competente,quando a atividade assim o exigir;
g)-ComProvaçâo da Situação junto ao Cadastro Nacional de pessoas Jurídicas - CNpJ.
7 .2.2 - Relativos à Regularidaâe Fiscal e Trabalhista:
!) q19va de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sededa licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;a'1) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a certidão Quanto à DívidaAtiva da união, fornecida pera pócuradoria da Fazenda Naãionar.
b) prova de regularidade.relativa.à seguridade soôiáiiCNõl 

".o Fundo de Garantia por Tempo deserviço (FGTS), demonstrando situaçã-o regutar no cuàprimêÀto oo, 
"n.rrgoi 

soàiais instituídos por

c)certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (conforme Lei no. 12.440, de 7 de jutho de2011).
d) As certidões, que..não expressarem o prazo de validade, deverão ter data de expediçáo nãosuperior a 30 (trinta) dias, da data prevista para apresentação dos envelopes.
7'3 os Fornecedores deverâo apresentar declaração, aevioãmente assinada pelo representante legalda empresa, sob as penalidades cabíveis, de que:
a) os documentos que compÕem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento detodas as informaçÕes, condiçÕes.locais e grau de dificuldade da entrega (ANEXo lV);b) Não se encontra declarada inidônea paia licitar ou contratái com órgãos da Administraçâo pública
Federal, Estaduar, Munícipar e do Distrito Federar tnúÉio rrü;
c) declara inexistência de fato superveniente impàoitivo de Éabilitação, na forma do Art. 32, s 2e, daLei 8.666/93 (ANEXO ilt);
d) Declara que náo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 1g anos, emtrabalho noturno, perigoso ou insalubre e me_nores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho,salvo na condição d9 qnr919iz, a partir de 14 anos, nos tdrmàs do art. 70, xxxilt, da constítuição
f.{=opl 9 art. 27,V, da Lei 8666/93. (conforme model'o 

"nerô 
ú;.

NOTA IMPORTANTE:

!ra'.1*.caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais eMunicipais, em qualquer esfeà de Poder 1t-egistátivo,- exãcutivo e Judiciário), que impeça aexpedição de documentos oficiais, a habilitaçào ãa ricitãàte tióará condicionada à'apresentação dodocumento que não pÔde ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 0s(cinco).dias úteis após o encerramento da greve.
7'4'1' No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitanteestá irregular perante determinad-o órgâo), l"ygri a inàoiriàçao em razâo de fato superveniente, deacordo com o previsto no artigo ae, paiagiafo 50 da Lei n" a.oôoigg.
7 '4'2' caso já esteia estabelecida a reiaçâo contratual fnõta oe empenho e/ou contrato), vindo ocontratado apresentar certidáo positiva (ou documento qrã-ãemonstre que a licitante está irregular

{zr'\-/)
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perante determinado órgão), ocorrerá a rescisão contratual, por inadimplemento de clausulà
contrato, conforme artigo ss, inciso Xlll c/c artigo 7g, I da Lei Éederal n". g.ó6olgg.

'à 7'
Õ

-o,rn' çal

7.5. Nos casos de empresas ME e EPP, haveÀdo aiguma restrição n, 
"orfàrãçao 

da regularidade
fiscal, a empresa não será declarada inabilitada, e úra assegúrado o prazo oe s lcinco) dias úteiscujo termo inicial corresponderá ao momento em que o pro-ponente for declarado o vencedor docertame, prorrogáveis por igual período, a critério da'Administiaçâo públicr, p"iJá regularização dadocumentaçâo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissâo de eveniuais certidães nejativài
ou positivas com efeito de certidâo negativa.
7 '6' No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, declaração firmada pelo
representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou Epir, sob as p"n6 da lei, no ato do
credenciamento.
7.6.1. Considera-se microempresa, o empresário, apessoa jurÍdica, ou a ela equiparada, aufira, em
cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.ó00,00 (irezentos e sàssenta mil reais).7.6.2. Consideram-se empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurioica, ou a elaequiparada, aufira, em cada ano-carendário, receita bruta superior a R'g 360.0ó0,00 lirezentos à
se_ssenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (hês miinOes e seiscentos mii reaisl.
7.7.'.Quando o prazo de validade não estiver expresso'no documento, o mesmo será aceito comoválido com data de emissão não superior a trinta dias corridos da data previstà-pàrr.pr"rentação
dos envelopes.

8. DA |MPUGNAçÃO DO ATO CONVOCATóruO
8'1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecímentos, providências ou impugnar o presente edital.
! 2 As solicitaçÕes de esclarecimentos, de providências ou as lmpugnaf,oes do presente edital
levefo ser protocoladas na Prefeitura Municipal na divisão de licitações] em prazonâo inferior a 02(dois) dias anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
! s, Çao9ra ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24:00h (vinte e quatro horas) e informar.8'4' Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova oaia para a realização docertame, devendo-se cumprir o devido prazo legal.

9. DOS RECURSOS
9'1' Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intençãode recorrer, quando lhe será concedido o pruzo de três dias para apresentação das razÕes dorecurso, ficando os demais licitantes desde iogo intimados para apresentar conira-razÕes em igual
n.umqro de dias, que começarão a correr do téimino do prazo do recorrente, senàálnes assegurada
vista imediata dos autos.
9'2' A falta de manifestaçâo imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
legu§o e a adjudicaçâo do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.
9.3. o recurso contra decisão do pregoeiró naô tera efãito suspensivo.
9'4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis deaproveitamento.
9'5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitaçâo aolicitante vencedor.

10. DA ADJUDTCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
'10'1 Caso não haja recurso, o Pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do certameàlicitan!e vencedora,.encaminhando o processo para homologação pelo prefeito Municipal.
10'1'1 o resultado do julgamento será homologado, nos te-rmos do Regulamento de LicitaçÕes eContratos.

J.0;2. Ao MunicÍpio de Cândido de Abreu, fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente
licitaçâo' em parte ou no todo, em decisão justificadã. Em caso de revogaçãó àu ánuraçao parcial docertame, o MUNICÍP|o poderá aproveitar as propostas nos termos não atingidos pela revogação ouanulaçâo e na estrita observância aos critérios de julgamento previstos nes-te edital e na legislaçáo
vigente.

í1. DO PREçO MÁX|MO E DAS CONDTÇOES DE PAGAMENTO
11'1' o valor máximo importa em R$ 55.636,91 (cinqüenta e cinco mil seiscentos e trinta e seisreais e noventa e um centavos/.
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l'Fls.

1.2. O pagamento será efetuado em 60% (sess_enta por cento) no ato da entrega dos prod
.iubrica

o re.stante em 02 (duas) parcelas, 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias, mediante conlfàrência dequalidade pela secretaria requisitante, à base.do preço apresentado na proposta, e mediante a
apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o no. da licitaçâo, alenciá e óonta corrente em
lome da proponente, do banco a ser depositado, e das provas de re§ularidãoe càm a Receita
Federal e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de serviço - FGTS.

1?.D4S CONDTçOES DE RECEBTMENTO DO OBJETO, VtcÊNCrA E REAJUSTE.
12.1 A Secretaria Municipal fornecerá a ticitante vencedora, 

"ronograra 
oe entrega do

R1o-d{o, o qual deverá ser cumprido/entregue em até í0 (dez) dias após ã solúitaçao.
122 o objeto da presente licitação deverão sér entregues na Secretaria Municipal requisitante, ou emlocais por ela determinado.

1?,3 Ôt entregas deverâo ser feitas de segunda a sexta feira nos seguintes horários: pela manhã das08h00min até às 11h3Omin e à tarde OaJtgnoom até as 17h30m, áâo será recebido o produto foradeste horário.
12'4 Por ocasião das entregas, a contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome(egÍvel), o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitiào fela Secretaria deSegurança Pública, do servidor do contratante responúvel pelos recebimentos.
12 5.O objeto da presente licitaçâo serâo recebidôs provisôriamente em até 05 (cinco) dias úteis, nolocal e endereço indicados no item 12.2 deste edital. 

'

12'6 o aceite definitivo.com a.liberação da Nota Fiscal para pagamento, está condicionado aoatendimento das exigências contidas neste edital.
12'7 Em caso de devoluçâo do produto, por estar em desacordo com as especificaçÕes, todas, asdespesas serão atribuÍdas à contratada àevendo este providenciar com a máxima urgência a suasubstituiçâo ou adequação ao edital.
12.8 O produto deveráser entregue em perfeito estado de conservação, sem sinais de violaçáo.
1.29 A vigência do presente termo será até31112t2016, podendo sêr prorrogaooié nouver interesse
de ambas as partes.
12'10 Será admitido.reajuste do valor, desde que comprovada pela contratada, uma variação
considerável no valor do produto.

13. DAS SANçOES
13.1. À licitante vencedora deste certame serâo aplicadas as sançÕes previstas na Lei no. g.666/g3 enas seguintes situaçôes, dentre outras:
13'1'1' Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital,será aplicada multa n.a razâo de 10% (dez poi cento) calculado sobre o valor total da proposta, até 0S(cinco) dias consecutivos.
13'1'2. Pelo atraso ou.demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos
estipulados neste edital, aplicaçâo de multa na razâo oe R5 s,00 (cinco reais), pói ãi", de atraso oude demora.
13'í.3.-Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da Nota Fiscal,aplicação de multa na .razâo de 10% (dez por cento), sobre o valor total oa prófàsta, por infração,
com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituiçâo do produto. '

13.1.4. Nos termos do art. 7" da Lei no. 10.520, de 17tO7l2}oz, á ticitanie, 
"em 

prejuízo das demais
corninaçÕes legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de aie oo (sessenta) ,elês, impedida delicitar e contratar cgT .a Administraçao Publica e descredenciada do Rãgistio cadastral deFornecedores do MunicÍpio de Cândido ãe Abreu, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) nâo manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execução do Contrato;
f)falha na execução do Contrato.
13'1'5' Será facultado à licitante o prazo de_ 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesaprévia, na ocorrência de quaisquer das situaçôes pievistás neste edital.
13'1'6' As multas previstas nesta seção úo eximem a adjudicatária da reparaçáo dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.
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14.1. As despesas decorrentes da aquisição do produto, objeto desta licitaçâo, correrão por conta das
seguintes dotações orçamentárias:
07. FUNDo MUNIcIPAL oe sRÚoe
003. Hospital Municipat
10.302.0701 .2048 - Hospitat Municipat
2180 - 4.4.90.52.00.00 - 000 - Equipamentos e Material permanente
2181 - 4.4.90.52.00.00 - 303 - Equipamentos e Material permanente
14'2. As normas disciplinadoras da licitação serâo sempre interpretadas em favor da ampliação dadisputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, afinalidade e a segurança da contratação.
14.3. A apresentação da.proposta pela licitante implica aceitação deste edital, bem como das normas
legais que regem a matéria e, se porventura a liciiante for declarada vencedora, áo cumprimento det9!as as disposiçÕes contidas nesta licitaçâo.
14.4. Uma vez iniciada a sessâo, não serào admitidos à licitação as participantes retardatárias.
14'5. Da sessão de abertura dos envelopes, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual se mencionarátudo o que ocorrer no ato. A ata será assinada pelo Pregoeiro, peta eiuife'ãL apoio e pelos
representantes credenciados que desejarem.
14'6. SÓ terão direitos a usar a paiavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar
reclamaçÕes ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, oPregoeiro e a equipe de apoio.
14'7' Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentaçâo de documentos e propostas
exigidos no edital e não apresentados na reunião de receblmento, éalvo condiçôes previstas no Art.
48 § 30 da Lei Federat 8666/93.
14.8. os envelopes contendo a documentação habilitatória das licitantes classificadas para a fase delance permanecerâo em. poder do Pregoeiro durante o prazo de 30 (trinta) àlas contaoos daapresentação das propostas. Se os mesmos não forem retirados no prazo de atá 10 (dez) dias apósaquele prazo, os envelopes serão inutilizados.
14.9. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, ,,caput,, e parágrafo 1o, da Leino' 8'666/93, estão impedidos de participar deste certame licitatóiio, (tanto como membro da diretoriada empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determiàaçao oo artigó s"., inciso lll, daLei no. 8.666/93.
14.19 .Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do inÍcioe incluir-se-á o do vencimento.
14'11. A autoridade competente para determinar a aquisiçâo poderá revogar a licitaçâo por razÕes deinteresse público derivado.de fato superveniente devidámeát" corprovádo, pertinente e suficientepara justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou po.bioroó 

- 
ão de qualquer

pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
14.11.1. A anulação do procedimento induz às anulaçÕes da ordem de Fornecimento, Nota deEmpenho e Termo do Contrato.
1.4.12. Os proponentes sâo responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informaçÕes e dosdocumentos apresentados em qualquer fase da licitaçâo.
14'13' Não havendo expediente ou ocorrendo.qualquer fato superveniente que impeça a realizaçãodo certame na data marcada, a sessâo será'redesignada pára o dia, hora e local definidos, e,republicado no site do MunicÍpio.
14.14. São partes integrantes deste Edital:
a)ANEXO I - Formulário padrão de proposta de preço - Mídia Digital;
b) ANEXO ll - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) ANEXO lll - Modelo de Declaração de Fato Superveniente, ldoneidade e Disponibilidade deDocumentos;
d) ANEXO lV - Modelo Declaração que cumprem plenamente os requisitos de habilitação;
e)ANEXO V - Modelos de Declaração de nâo emprego de menores de 1g anos;
0 ANEXo Vl - Declaraçã.o qe enquadramento como úicroempresa ou Empresa de pequeno porte;
g) ANEXO Vll - Minuta de Contrato.

o c§
í-%
..2

í4. DAS D|SPOSIÇôES GERATS
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ANEXO II

Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo pRESENctAL No. 49/20í6.
Qbjelo: Aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal, em atendimento a Secretaria
Municipalde Saúde.

Modelo de Carta de Credenciamento

lndicamos o (a) Sr.(a)
identidade no.

, portador da cédula de
Ôrgão expedidor _, CpF no.

"l"in',l,,,ii§J:TTffi 
:',ii3í1,.I}ã.,H:t:?i:,,.:I

prestar todos os esclarecimentos de nossa p-roposta, interpor recursos,'desisiir de prazos e recursos,
enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento.

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNpJ)

* anexar cópia autenticada do RG e CpF do Credenciado.

de

l0
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ANEXO il

Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo pRESENctAL No. 49/2016.
p_bjeto: Aquisição de equipamentos para o Hospitat Municipat, em
Municipalde Saúde.

Modelo de Declaração de:
lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitaçâo,
ldoneidade e Disponibilizaçâo de Documentos.

atendimento a Secretaria

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

1 - Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitaçâo 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, Municipale do óistrito Federal.

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNpJ)

de
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Dê

\
ANEXO IV

Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo pRESENctAL No. 49/20í6.
p-uje!g: Aquisição de equipamentos para o Hospitat Municipat, em atendimento a secretariaMunicipalde Saúde.

Modelo de Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃo pRESENctAL no.49t2016, DEcLARAMosque cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente
certame.

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela pessoa JurÍdica)

(assinatura e carimbo do CNpJ)

* deverá ser apresentado fora do envelope de habititação.
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A empresa, abaixo assinada,- por seu representante legal, DECLARA, para fins dodisposto no inciso V do art. 27 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993,-acres.iàõ p.r, Lei no. g.gs4,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noiurno, perigoso ouinsalubre e não emprega menor de dezessãis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de aprendizSim()Quantos( ) Náo( ).

ANEXO V

Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: pREGÃO PRESENCTAL No. 49/20í6.
Qbjeto: Aquisição de equipamentos para o Hospitar Municipar,
Municipalde Saúde.

DECLARAÇÃO

-de
(Nome completo por extenso do responsáver pera pessoa JurÍdica)

(assinatura e carimbo do CNpJ)

em atendimento a Secretaria

de 201 6.

secretaria Municipal de Gestão de Licitações e contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222- ramal zo-s - cep: g4.470-ooo
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ANEXO VI

Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: PREGÃO pRESENCTAL No. 49/20í6.
Qbjeto: Aquisição de equipamentos para o Hospitat Municipal, em
Municipalde Saúde.

atendimento a Secretaria

DECLARAÇÃo oe ENQUADRAMENTo coMo MToRoEMpRESA ou EMpRESA DE pEeuENo
PORTE

(nome da empresa), CNPJ/MF no. (ENDEREÇo coMpLETo), declara, sob as
penas da Lei, que a mesma está eslãIffiETãregimà tegal de microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme conceito_ legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os
benefÍcios da Lei complementar 12312006, de 14 de dezembro de 2006.

de 2016.

(Carimbo e assinatura do Representante Legal)

de
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VIII . MINUTA DE CONTMTO

CONTRATO No. xx
alJE ENTRE St CELEBRAM O MUNtCtpto DE
cÂr.roroo DE ABREU, ESTADo bo iÀnÀirE e-Ã
EUIRFSA xx, CONFORME LrctTAçÃo uooar-roÀoÊ
PREGAO PRESENCIAT NO. ISIZOTS.

Pelo presente instrumento particular celebram entre si, de um lado, o MuNtcÍpto oe CÂuoroo oe Aeneu,inscrito no cNPJ no. 76'175.92610001-80, com enoerãfo ã Ãvenioa paraná, no 03, centro, cândidode Abreu- PR, neste ato' representada pelo Prefeito üunicifat o sr. JóôÊ ünÀrn REts JUNtoR,brasileiro, casado, portador de cédula de identidaoe n;.- b.zt 1.942-1 SESp/pR e cpF/MF no.024'056'029-97, doravante denominado coNTRnrnr.rie, e oL outro tado a empresa: xx, inscrita noCNPJ no' xx, neste ato-representada pelo Sr.xx, brasileirl, xx, xx, portador da cédula de ldentidadeno' xíxx, inscrito no CPF no. xx, resid'ente e domiciliado na xx, no xx, xx, xx, doravante denominadoCoNTRATADA, acordam e ajustam firmar a presente Ata de Registro oé Éràçõ., nos termos da Lein'o 8'666/93, e alterações-posteriores,.assim .oro f"ur condiçÕes da Licitação ModalidadePREGÃo PRESENCIAL N". 4gt2016,'bem como nos i"rmos da proposta apresentada pelacontratada e pelas cláusulas a seguir expressas, oàiiniooras o'os' oiráitoi, obrigaçôes eresponsabilidades das partes.
CLAUSULA pRtMEtRA _ DO OBJETO E DO PREçO
Parágrafo Primeiro: o presente contrato teJn noi objeto a aquisição de equipamentos para oHospital Municipal, em atendimento a Secretaria úunicipat de Saúde, de acordo com asquantidades e respectivos valores descritos no relatório do sistema EQUIpLANo (Anexo l).

l:rí.g.r:lg 9.gg4o, O vator totat contratado é de R$ xx (xx).
CLAUSULA SEGUNDA. DA UGÊNCIA E DO REAJUSfÉ
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será até 31t12t2016, podendo ser prorrogado sehouver interesse de ambas as partes.
Parágrafo segundo: será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pela contratada, umavari-açâo considerável no valor do produto.
CLAUSULA TERCEIRA. DO PAGAMENTO, DOS RECURSOS E DA DOTAÇÃO.
Parágrafo Primeiro: o pagamento será efetuado ., eo'2. É"sse.nta por cento) no ato da entregados produtos e o restante em 02 (duas) parcetas, ari iirirt.l e óo 1s"s"ãíiàl on", medianteconferência de qualidade pela secretaria 

'requisitante, 
a àáse do preço unitário apresentado naproposta, e mediante a apresentaçâo da Nota Fiscal, 

'contenão 
a niooátioaoe á ô n". da licitação,agêncÍa e conta corrente eI lome da proponente, do banco a ser depositado, e das provas deregularidade com a Receita Fe-deral e junt'o ao Fundo de Garantía oo remio á;ê;,iço - FGTS.ParágraÍo seglndo: A nota fiscal dáverá vir acomprnÀãàã àa certidão Negativa do INSS e doCertificado de Regularidade Fiscal do FGTS.

Parágrafo Terceiro: Em caso de nâo cumprimento pela contratada de disposiçáo contratual, o
:ffi:ffi:§ 

poderá ficar retido até posterior solução, sàm preluizos de quaiiqí"i-.,'úrm disposiçáei

Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes do presente contrato, correrão por contada seguinte classificação funcional proqramática:
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDÊ
003. Hospital Municipat
10.302.0701 .2048 - Hospitat Municipat
2180 - 4.4.90.s2.00.00 - oo0 - Equipamentos e Materiar permanente
2181 - 4.4.90.52.00.00 - 303 - Equipamentos e Materiar permanente
cLÁusuLA euARrA - pRAzo e oÀ Éúineon
A secretaria Municipal fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega do produto, oqualdeverá ser cumprido/e1legue em até í0 (dez) ãi";'rpã; a soticitação.
CLÁUSULA QUINTA . DAS RESPONSABILIDADES

15

secretaria Municipal de Gestão de Licitações e contratos
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Parágrafo Unico: A Contratada se manterá durante toda a execução do presente contrato em
compatibilidade com as obrigaçÕes assumidas, inclusive fiscais.
CLAUSULA SEXTA. MULTA
Será aplicado multa contratual de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, na hipótese de
inexecuçâo total ou parcial das obrigaçÕes assumidas pela CONTRATADA, sem prejuízo de outras
penalidades previstas pela Lei no. 8.666/93 e suas alteraçôes subsequentes e dLmais legislaçôes
pertinentes a matéria.
GLÁUSULA SÉflMA. REscISÃo
o presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de notificação judicial,
nas seguintes hipóteses;
lnfringência de qualquer obrigaçâo ajustada;
Liquidaç_ão amigável ou judicial, concordata ou falência da contratada;
Se a CONTRATADA, sem prévia autorizaçâo da CONTRATANTE, transferir, caucionar ou
transacionar qualquer direito decorrente deste Contrato;
Demais dispositivos da Lei no. 8.666/93.
GLAUSULA OTTAVA - LEG|SLAÇÃO aplrcÁvel
Aplicam-se a este Contrato as disposiçÕes da Lei no. 8.666/93 que regulamenta as licitaçÕes e
ggnjlqla.qge-s-prom_ovida-s p9Q§qn1!,t[eâo Pública, bem como demais tejistaçÕes pertinentes.
CLAUSULA NONA. DAS PARTES INTEGRANTES
Parágrafo Primeiro: As condiçÕes estabelecidas na Licitação Modalidade pregão presencial no.
4912016, anexos e a proposta apresentada pela CONTdATADA, são partes- integrantes deste
instrumento, independentemente de transcrição.
Parágrafo Segundo:Serão incorporadas a este Contrato, mediante termos aditivos quaisquer
modificaçÔes que venham a serem necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigaçbes
assumidas pela CONTRATANTE e a CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e demais legislaçÕes pertinentes.
CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência do seu conteúdo, aceitando
todas as condições nele relatadas.
CLAUSULA DECTMA SEGUNDA - DtSpOStÇOeS eenAls
A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigaçÕes
decorrentes da execução deste Contrato, sejam de natureza trabalhista, adminislraiiva,
previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da coNTRATANTE relativamente a
esses encargos, inclusjvg os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros, não
cabendo a CONTRATANTE o pagamento de qualquer adicional.
CLÁUSULA DÉGIMA TERcEIRÀ. FoRo

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico
de dados) de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) tesiemunhas abaixo,'obrigando-se por si e
seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo o Foro-da Comarca de
Cândido de Abreu, Estado do Paraná, para dirimir todas e quaisquei controvérsias oriundas deste
Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Candido de Abreu - PR, 07 de abril de 20í6.

1À
/)

,:/

JOSÉ MARIA REIS JUNIOR
Contratante Contratada

t6
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Município de Cândido de Abreu
Pregão 4912016 - Anexo 0í

Prc@ 29d20í6
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paÍa nEitr dssipâç& de cdú.VeLqrEúo cdibrado até 30 pd H9(760 rlm Hg),
g ríde e íácil l€itua. Fl m de í: 25 tts. Asfir{áo ds fu E 4 lts/Íin. Vâúa de
segúança eiona& por Hia pra Uoqudo de úfada de sseç& m
€bêçoto.B{ffiáo m PCV ató}ico cm ,l,S 

m e dEs câÍf,I6 mtái6 paa 6íraçào.
Pés a.ÍiddÍapant6 de búrctE, sistffi dB wttos6. Jog o 02 càf,trõ. Cortsdo 01
Írasm cdsts de screçáo cm cap dê 05 lts, eÍn Vdro, aúodaEwl.

B€Íço aq€idocm ssw ctrúde ê sistm ds câtr irrdantes.

sistsE d€ cmtrde ddôíi@ ÍicropÍ66sado. Rdógio ápgtr incqporado, latsàs
r€batj\ds m erili@, eiúEda cqn sqHtt€ rc das rÉc. Gâ\eta paÍa instrl.rmtos.
Dim6Õ6 red@idas.

O)irEtÍo de piso coín nsitüaç5o do bdins[c câdre. pütâil

(quaÉofoÍa da bas€), círega basis dra,ú6 t§qqu*ú doiadoE base).
Tecrdogia de rEdçàodgitd. Aa.ÍrB do púMG progrãrÉ\Ãis, rEdções
píeis6 m perÍ6õês bâiE. Batêris rÉarr€gtris. DisCaydê LCD cdúido m
cuE d6tirmg rff€, imlcaçáô nffiic€ € büra g ráfica, m{toraçb assisüda por
intshce süsa csn ríld Eustád.
lnãdoÍ CoÍrg6str , ir)dc& pãa neulaz4âo residerEid, uso

adlto e irúdúil , laê, portátil e ô fácil Íãredo. Mds cmp*lo, cm nEitr prod4âo
d€ náe e ffi tsrpo dê nah.iização. AcdrpítE m kjt d€ nêh.lização cqrdeto: 01
coprte,o1 nsp udra,o1 mcaa alto Ol ÍEssa iÍfantil.

Smda €rdotrqued cm balão n' OO

Sonda sÉdraqffil cqn bdào n. 3,5

Ocdc do prd€çáo FsÍxfibar s/ati qrbaçatte

lã[qnâ diric€ de LED cqn eiqsrHtto ligddêslig a para wo
ctrlsi{iê. O irttrndtr & bcião de pí6sfo p€rrits q€ a úidade sga atiEda sn
ilúÍinâçõ€§ qrtâs, sq6Ío o dipo de bdso, quado tr6sionado ba\a a uÍdade na
posiçáo "m". lsso p€rritê a cmÍêrEia do uso, rás d.Íâçáo do bâtúia s ÍElü üda
iJtil da l&rpada LEo.alirmtaçào atraÉs dê pIlE AAA

Crgunto de càú* de cuedd n 01,@,8,04,06

Ot6cóFio, paa dâgmticos rÉdcos. 1ffi, conpacto € trgútôÍim,
dsE6 dta perforrc e nEitr ÍosistêrEia. Cmoéo paÍa psa de imuflaçà,
pGsitilid* a aldiã a trsftrãE tirpânic, s@r.I6 dispori\êis m diwsc
tãrEtE € ÍDdd6. Aciüwrsto atra\és de botlb ligatkliga irdêgrado. dinãXâção
mplt6AA
Crimto do Lãing64io cüEEiúÉ m S lârim rdâs ê

06lfiimscú6
MürtoÍ mJtiparínéfico dê fffiporto, êqúpú m 04 p*ãrEtros,

irclúndo ECG, NIBP, SPo2, RESP. podsn ss fl€}i\ds, adciús6 se a pí6são
in\asiE, capÍEgrafia s irpÍ$súa téírica. Fmiana a batsia do liío Ícarega\d.
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PRererruu oo MuNrcípro or CÂNDtDo oe Asneu

Cândfide Abreu, 22 de jutho de 2016.
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ALLAN DIE

Esuoo oo PmlNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - ramal 209 - CEp: U.470-OOO

Avtso oe ucreÇÃo
euaucaçÃo DE EDITAL N.o 4Bl20í6

MoDALIDAoe pRecÃo PRESENcIAL

OBJETO: Aquisiçâo de equipamentos para o Hospital Municipal, em atendimento a Secretaria
Municipalde Saúde.

REGEBIMENTO DAS PRoPosrAS: até 09h00m do dia 08 de agosto de 2016.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h01m às 09h30m do dia 08 de agosto de 2016.

ítttclo DA SESSÃO DE DTSPUTA DE PREçOS: às O9h31m do dia 08 de agosto de 2016,

LOCAL: setor de licitaçÕes localizada na Sede do MunicÍpio, na Avenida paraná, no 03 Centro,
Cândido de Abreu - PR.

CRITÉRIO: Menor preço por item.

PREÇO wtÁxwtO:R$ 55.636,91 (cinqüenta e cinco mi! seiscentos e trinta e seis reais e

noventa e um centavos/.

RETIRADA DO EDITAL: de 25107t2016 à 08/08/2016 no site do MunicÍpio
www.candidodeabreu. pr.qov. br.

INFORMAÇOES COfUpLEMENTARES: Diretamente na sede do MunicÍpio de Cândido de

Abreu, situado na Avenida Paraná, no 03 - Centro - Cândido de Abreu - pR., ou pelo telefone
(0xx43) 347 6-1222, ramal 209, e-mai I : I icitacao@ca ndidodeabreu. pr. qov. br
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Mural de Licitações Municipais http : //servicos.tce.pr. gov.br/TCEPR/Muricipal/AMUDetalhesProce...

Voltar

Pregão
'.-: -:
49

: Aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal, em atendlmento a

: Secretaria Municlpal de Saúde.

i

i 07003 10302070120484490520000

i 55,636,91

Data de Lançamento do Editat 
i?r'lot !2Oy6 |

Data da Abertura oas erono*as iú7qg/joll Data Regisrro

NOVA Data da Abertura das; : Data Registro

Propostas

Data Carrelamento:

CPF3 4r476139E6 (logoul)

26107120t6

Tg§PR
l{Mâ9Itt§§§rXX}SM

Entidade úecutora i

o** 
'No licitação/dispensa i

/inexigibilidade* '

Modalidade* :

Número edital/processo*

Desoição Resumida do Objeto*

Forma de Avalição

Dotação Orçamentária*

Preço máximo/Referência de preço -

R$*

6'i'àÍ \r- -)lr F/s _y5 -n

Detalhes processo licitatório

ldel 2717/201613:31
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DO MUNrCÍprO de CÂNDTDO DEABREU/
Leinc720,de07/05/2012, publicada no Jornal Tribuna do Norte em 09/05/20t2, Edição 6.373, página 05

Assinado Digitalmente por:

ORGAO

A CGrtlÍlcqçâo Digital é um conjurto de
tccnologlãs 6 procedimerrlos que visam
gàrantlr à validáda dê um CartiÍicado
DlgiÍá|, â lcP:tRAstL é â,inÍràéstiuturà
LÇgal ElrasilBirÊ pâfã CÊÉiÍicaçáú Digital,
de acordo com É Medida Próvlsórlâ 2200
qu6 estabÉlece e normatiza estas

Sendo assim; sâo cortsidBiado$ legalmeifttê vátidos, no
âmbito nsciona!, appeqs os cêrtiÍicâdos emttídos' àor
âutoridados cêrtiíiêâdos crôdenciqdâs jurrto à ICP-ERÂ.SIL.
Com o uso de Certiricad6 Digitais é possível apostar
âsskrãturâs digltais êm arquiws digttqis E assim qtrlbulr-lhc o
status de documento vátlào e oriilinat também de acordo com
a Lêl 'l 1 .419.
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uuNrcÍrlo or cÂNoroo or lsnru
##ATO AVISO _ PREGÃO PRESENCIAL N'49/2016
##TEX OBJETO: Aquisição de equipamentos pam o Hospital Municipal, em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. RECEBTMENTO DAS
PROPOSTAS: até 09h00m do dia 08 de agosto de 201ó. ABERTURÂ DAS
PROPOSTAS: das 09h0lm às 09h30m do dia 08 de agosto de 2016. íNICIO
DA SES§ÁO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h3 I m do dia 08 de agosro
de 2016. LOCAL: Setorde licitações localizada na Sede do M_unicípio, m
Avenida Pamná, no 03 Centro, Cândido de Abreu - PR. CRITÉRIO: Menor
preço por item. PREÇO MÁXIMO: R$ 55.636,91 (cinqüentâ e cinco mil
seiscentos e trinta e seis reais e noventa e um cetrtavos)..RETIRADA DO
EDIT AL: de 2610'712016 à 08/0812016 no sit€ do Município
w.candidodeabreu.or.qov.br. INFORMAÇÔES COMpLEMENTARES:
DiÍetamente na sede do Município de Cândido de Abreu, situado na Avenida
Paraná, n'03 - Centro - Cândido de Abreu - PR, ou pelo telefone (0n43)
34'16-1222, ramal 209, e-mail:
##DAT A26t0?12016
##ASS Allan Diego Moreno Varoto
##CAR Pregoeiro

MUNICÍPTO DE CÂXOTOO OT.INNTU
##ATO AVI§O - PREGÃO PRESENCIAL N'50/2016
##TEX OBJETO: Registro de preços pam futum e eventul contratação de
empresa(s) especializada(s) pam prestação de sewiços de conserto de pneus de
veículos peÍencentes à Frota Municipal, em atetrdimento as diversas
Secretarias Municipais. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: aré 09h00m
do dia 09 de agosto de 201 6. ABERTURA DAS PROPOSTA§: das 09h01 m
às 09h30m do dia 09 de agosto de 2016. ixtCtO DA SES§ÂO DE
DISPUTA DE PREÇOS: às 09h3lm do dia 09 de agosto de 2016. LOCAL:
Setor de licitações localuada ta Sede do Municipio, m Avenida Paraná, no 03
Centrc, Cândido de Abreu - PR. CRITERIO; Menor preço por item. PREÇO
MAXIMO: RS 91.720,00 (noventa e um mil e setccentos e vlnte
resis).RETIRADÀ DO EDITAL; de 26/07/2016 à091081201ó no site do
Municipio ww.candidodeabreu.pr.eov.br. INFORMAÇÔES
COMPLEMENTARES: Diretamente na sede do Município de Cândido de
AbÍer! situdo na Avenida Pamruá, no 03 - Centro - Cândido de Abreu - PR,
ou pelo te lefone (0xx43) 3476-1222, rumal 209, e-mil:
licitacao(âcandidodeabreu.pr. gov.br
##DAT 1.26t07 t20t6
##A§S Allan Diego Moreno Vâroto
##CAR Pregoeiro

Ar ity ri4u 
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'a:Ê ffi X.}_-Costa sa Cia Ltda.-c§rr çs. za&. e6t,,/ooô 1 - rrs - i-'Ji*I"oiÀ"-o*- r,
s;k!.|..t %eeúê à3 (, 3 - filtfir§ : §c6*t§ €/we sÍq. ssm. lrre -*rollr y&ê§<ã@sê§*tq_ç*ft -itr - slls j ww-vncê3ra-com

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrutricnto parÍicular de proouração e pela melhor fbrma de direito, a
empresa V s coSTA E cIA LTDA, inscrita no cNPJ/lvIF sob no 0s.2s6.g60/a001-83, com
dornicílio na cidade de Arapongas * PR , à Rua Francelho, 6g, vila Nova, através de seu
represerltarlte legal vALDIR DA stLVA cosrA, brasileiro, casado, empresário, inscrito nocPF/i\l!' sob uo 563'814'419-68 e RG. 4.217.4g7-1, resiclente e dorniciliado nestâ cidade,
tlotneia e eortstittti seu lrastanre procurador, o Sr., GUILHERME DELMôNICo CESTARI DA
SILVA cosrA' portador da carteira de identidade No 9.924.919-6, cpF'N.0s6,022.g59-70, residente àRUA F]{ANCELHO N - vrLA NovA cEp g6,707-040, na cidade de ARApONGAS, esrado dePAI{ANÁ a quelll são çorlferidos amplos poderes para representar a empresa outol.ganre errr
proceclinrentos lioitatórios iunto aos órgã's e i,stituições cre elualquer eslbra, em especial para
iirntar cleolarações e atas, negociar os valores propostos, inrcrpor ou clesistir cla interposição cle
reotlrsos e praticar todos os clernais atos perlinentes ao certânre, bem como fo*rurar proposta eagir no interesse cla outorgante ttas demais atividades ernpresariais da mesrna, inclusive assinar
contr{rtos.

I)or scr verdade, firnrauros a

2I DE JANEIRO DF,2016.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTOR]O AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CA
rNrERDrÇÕES E rurELAS DA coMARcA DE JóÂo ÊeêõõÀ

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados sg03o-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (88) 5244_5484

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

cERTtDÃO DE AUTENTTCAÇÃO DtcITAL

9,?ut vqlb.er Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicialdo Primeiro Registro Civitde Nascimentos eobitos e Privativo de C_asamentos, lnterdições e Tutelas com atribuiçáo de autenticaró
reconhecer Íirmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado dá paraÍba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - arl. 7e - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
Íieldo original que me Íoi apresentado e neste ato conÍirmo sua autenticiáade através do'Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O reÍerido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 2710112016 às 20:08:59 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para VS COSTA E CIA LTDA e
emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, deãcordo'com a Legislação Federal em vigor
Art 1e. e 10e. § 1e. da MP Z2OO|O1.

Esta certidão tem a sua vatidade até- 27t01t2017 às 02:4s:55 (Dia/Mês/Ano)

Codigo de Controle da Certidão: 47gS j 3

Código de Controte da Autenticação:

33052501 1 61 50200021 6-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer

1,,.J
u\.$)

P

I,

].

L_./

00005b1d734fd94Í057f2d69feGbc05bc4b71Í885c6378b876abdÍc1 gedaZãAOe++4Bace184b12Zc+uffilãi
af408b848edae25876384476f8970b8491 1 606ade751 d31 81 0Íf3ca4e836c06eb3deb

através do site: http://www.azevedobastos.not.br
momento



\{,§- Costa & Cia LtcIa-
cNPJ §5.?8ô-9ó(}./OOO!-83 - lnscr' E$'- 9O2"ó8ó'65'72

Sl<ypê : v§.ôsls i! 3 O 3 - avl:it{ I vsco§lq (n'vdcÔ*l$' coít' lar
E -nrsi I : v*costd{ca)v§co*ia' cont " br - §lts : ww'vfco§lê_(6m - b r

ANEXO IV
Município de Cândido de Abreu'Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL No. 49/2016.

Objeto: Aquisiçãode equipamentos para o Hospital Municipal, em atendimento a

Secretaria MuniciPal de Saúde.

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no editalde PREGÃO PRESENCIAL no.49/2016, DECLARAMOS

que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente

certame.

Arapongas, 06 de Agosto de 2016
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\{,§- Costa & Cia Lttla.
CII!,J O5.24á-9óO/§Oot-83 - lngcr- Ésl- 9êã-6âô-&5-irif

Skypo : wco§loit3o 3 - M§N : vrÉq§lü€)vsceêlê.Éom. lar
§-ilüil: vscortqdàscostÕ-com.lrÍ - SilG: M.wcô§|ã"(orí'Írr

ANEXO VI
Município de Gândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL N". 49/2016.
Objeto: Aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal, em atendimento a

Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAÇÃO Oe ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

V S COSTA & CIA LTDA, CNPJ/MF NO, 05.286.960/0001-83, RUA FRANCELHO NO 69,
ARAPONGAS/PR, declara, sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime
legal de empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento
pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar 12312006, de 14 de dezembro de
2006.

apongas, 06 de Agosto de 2016

A& CIA L
05.286.96 -83

V R DA SILV COSTA
LEGALREP NTAN

217 97-1
4.419-68 -\pr)

/t\7,l
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F o ne,/ Êc*x:,{ r,,1 3} 3i 2;§:2 ;'?&qY
Rtr<r Fronceltro, ó9 - Vitcr t§ovcr - CEP A67OT-040 - AR.A,FO!\! GAS - pgeantÁ



\í'S- Costa & Cia" Ltcla-
Skype : wsao.3!o 2 3 O 3 - rVls l\l : w sco gto (í'I)v!(ê$, (r. f &tal. far

E *rrloi I: v§coÉto{aDyscosl.tr -conr.br - Sitê : www"uí€ssls-«6r'Y1"1,í
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ANEXO V
Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 49/2016.
Objeto: Aquisiçãode equipamentos para o Hospital Municipal, em atendimento a

Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAÇÃO

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do art. 27 daLei no.8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n0. LB54,de27
de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
SimO Quantos O Nâo S(.

apongas, 06 de Agosto de 2016

c
J:0

LDIR D A
ES AL

ó

/,

1
V

CN
VI

TA& CIA LTDA
.960/0001

SILVA C

cPF - 563.814.419-68
RG-4

trÍi,lá ll\r'{r.rrÕRtlçr ÊrcrncralFro, :"':ÇEp



\l.S- Costa & Cia" Ltda-
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ANEXO lll
Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 49/2016.
Objeto: Aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal, em atendimento a

Secretaria Municipal de Saúde.

Declaração de:
lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitação,

ldoneidade e Disponibilizaçâo 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 licitatorios.
2 - Os documentos que compÕem o Edital foram colocados à disposiçâo e tomou
conhecimento de todas as informaçôes, 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.

as, 06 de Agosto de 2016
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GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUTJUNTA coMERCTAL Do pannuÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAçÃO OO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

, Numero de ldentiÍicação do Registro de
h.mpresas - NIBE (Sede)

CERTTDAO StMpLtFtCADA páqina: 
OO1

3:tXi:ill"r::i::j*:n1"0ões abaixo constam dos documenros arquivados nesta Junta comerciat e são visentesna data da sua expedição,
Tomô Emfreailiãi.-
V.S. COSTA & CIA LTDA. EPP
Natureza Jurídica:
Número de

/ 001

coMEHclo ATACADlsrA..?EllISIluMENTos 
, ÂPARLHos E MATEBtAts MÉDtco-ctRURUGtco , HosprrALARESi 'LABoRAroRlAls lNsrRUMENrAls , urer'rsrirô§ , sEGURANÇA eiÊscÀil ; corvrenciô ÃiaóÀôrs1a DE pRorEsES 

,ABrrGos DE oRrEpEDrn e onirsd;óõülãõrófaraêÀüéri'or i;noou-io's-õübirüi&rcã;".tFrAMoLoGrcos;'coMERCro ArAcADrsrA DE cosMErcos E pRôouros DE pEáÉur,,rÀnrÁ';-úi,rlãàiüixü;;r; 
DE cENERosALEMENrlclos ; coMERclo ATACADISTA oe anrrõoé oÉ caúÁ, riGÀ? eaNHo , coMEncro ATAcADTsTA DE

' ART|Gos DE ARMARINHOS , Jocos EDUcATlvos, PRoDUTos aÉieíÀr.rÃrs, MruDEzAs, BTJUTERTAs ; coMEBCroArAcADlsrA DE TEclDos ; coMERClo ATACADISTA DE RouPAS É Ãcedêonros pAHA uso pRoFrssroNAL E DESEGUHANÇA Do TRABALHo ; coMEBClo ATACADISTA or anrrcõd õe Éãcnrronro E DE eAeELARTA ; coMEBCroArAcADlsrA DE MATERiAIsgE-99!-srHUçÃo, Àronaulrco, lrrÀnóÉr.ranra, ALVEN,ARTA, FERRAGENs, pTNTURA EACABAMENTo ; coMERClo ATACADISTA de pÉoouros_g4lrtÀHieq 
,'ôE LlvaruoErna , LrMpEzA E EXpEDTENTE ;I coMEBclo ATACADI.TA DE ELETRoDonTÉsrrcõs E EtETRoELETnórvrcãs ; coMERcro ATA.ADTsTA DE pBoDUTosESPoRTlvos E ARTlGos FESTAS ; CoúÉiõrô aiAcAotsrA DÉ ÉoüipÀüÉr.rros , AcESSoRros E supBrMENTos DElNFoRtulArlcA ; coMEHClo ArAcADlsrA oe apaneinôõ Ê na-o-viÉ*üEiiiõ9,19seqALARES, oDoNroLocrcos,LABoRAroRlAls, oFrAMoLoclcos , rruronnrartca, rn-vallíefra",'ôtãü11ryeo E RESGATE , 

'ARA 
EScBtroRto,FlslorEBAPlA E GlNASrlcA, vetculós ESPEclAts, coMEBcro arÁõÀõiára DE nEÇAS , pNEUS E AcESSoRros pAHAvElcuLos t-ocqÇÃo DE MovlES, npane iHõõ'e'eoulpamEruros Én,t cÉãnL ; pRoMoÇAo 

, BEALTZAÇÀo DE EVENT.., sERVIÇos DE ESTUolo-(luDlo E vtDEo ) , coMEncto nracaúsú oÊ rr.iôrnun,,eNTos MUstcAts E sEUS
] ACESSORIOS E.q-OUE.!gq {T.Ô9ê[STâ b-E NNTICOS FUNERAHIOS E SEUS ACESSORIOS .

41 2 04881 34-3
05.286.960/0001 -83

j B uA r R n N c !!!e, qp.!! L{§Q!!.!n apor.r c Àà, pn: il:tb;-ü;

i

] !1.1"1._ç:.-c_"lpleto (LogÍadorro, ru, 
"õorprãrn"n6, 

Bairro, cioBairro, Cidade, UF, CEP)

13t09t2002 05t0 2002

I Objeto Social

Capital: R§ 100.000,00
(CEM MIL REATS) I -- U1",o."mpresa ou_ ) Prazo de Duração

Empresa de Pêqueno porte
(Lei ne 123/2006)

Capital lntegralizado: Rg 100.000,00 I .*_--^^ -,, lndeterminado
(cEM MtL REATS) Empresa de pequeno porte 

l
i

SócioslPa rt i cipaçã;; ô"pita VE.p*i., .Jô
Nome CPF ou CNPJ

SóciolAdministraOoíTórmino Oo fvf -*aato
Participacão no caoital fRS) Espécie de Sócio

50.000,00 socto

50.000,00 socto

Término do
Administrador Mandato

Administrador XXXXXXXXXX

Administrador XXXXXXXXXX

Situação

REGISTHO ATIVO

Status
xxxxxxxxxxxxxxx

BEGINA MARIA CESTAFII DA SILVA COSTA
834.883.839-20

VALDIR DA SILVA COSTA
: 563.814.4I9-68

UItimo Arquivamento

üata: 06/01/2016

r Ato: ENQUADRAMENTO DE

Evento (s):

r 6i 529921 -5

Número:20160501130

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CURITIBA - PR, 01 de agosto de 20i 6

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Í--\.1 \

à
Pa(a 

\rit,ca, a auteniicidade rcesse www.junlacomercial.pr.gov.br
e inÍorrÀq-o número ltj52gg2 r:, na Consulla de Autenticidade

Consulta d spui tvet por 30 diaÍj

Documento Assinado Oigitalmente 0l/0gi2010
Junta Uomercial do paraná
CNPJ:77.968. 1 70/0001 -99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
www.juntacomerclal.pr. gov.br/certiÍicado

Prp!dêt)<ta dà Repubtl(!
Cila Crvil

Meítlô PÍoviíóÍiô N.2 200-2,
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
TNTERDTÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

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

cEHTTDAO DE AUTENTTCAÇAO DTGTTAL

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

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

Este documento Íoi emitido em 08/06/2016 as 'l 1 :26:35 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734Íd94Í057f2d69Íe6bc05b427e84d025b595a1 21 c1 1 f4688Í903d53c0b83c52ad6b3fca341 4050Í7
d9cb4fb848ed ae25876384476f8970b8491 1 60bec4291 c740a57133282596508a280d9

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para VS COSTA E CIA LTDA e
emitido através do site do Cartorio Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor
Art 1e. e 10e. § 1e. da MP 2200101 .

Esta certidão tem a sua validade até: 08/0612017 às 11:24:32 (Dia/Mês/Ano)

Codigo de Controle da Certidão: 378649

Código de Controte da Autenticação:

330526051 50930500500-1 a 3305260s150930500500-2

A autenticidade desta certidão poderá ser conÍirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not,br
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASlL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIHO REGTSTHO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
TNTERDTÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

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

cERTtDAO DE AUTENTICAÇAO DrGrrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Obitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçoes e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer Íirmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da ParaÍba, em viftude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7e - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
Íiel do original que me foi apresentado e neste ato conÍirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticaçáo abaixo.
O reÍerido é verdade, dou Íé,

Este documento Íoi emitido em 08/06/2016 as 11:28:53 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734Íd94Í057Í2d69Íe6bcO5b427 e84d025b595a1 21 c1 1 Í4688f903d57c6d7d0b35796d656efa4b7deb
60b584b848edae25876384476f8970b84911602c817b02c205e8ca8edlf6bb64a04aec

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para VS COSTA E CIA LTDA e
emitido através do site do Cartorio Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor
Art 1e. e 10e. § 1e. da MP 2200101 .

Esta certidão tem a sua validade até: 08/0612017 às 11:24:32 (Dia/Mês/Ano)

Codigo de Controle da Certidão: 378648

Código de Controle da Autenticação:

330526051 5093041 0328-1

A autenticrdade desta certidão poderá ser conÍirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br
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NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

V. S. COSTA & CIA LTDA

CNPJ/MF: no 05.286.960/0001-83

NIRE: 4t2.04BBig4-3

Os abaixo identificados e qualificados:

1) VALDIR DA SILVA coSTA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão e_,parcial de bens, natural de Londrina-PR, empresário, inscrito no CpF/MF sob {\*
ne. 563'814.4'19-68, portador da carteira de identidade RG 1e.

4'217.497'1/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Francelho, 72, Vita Nova,
Arapongas-pR, CEp: 96707-040.

2) REGINA MARIA CESTARI DA SILVA COSTA, brasileira, casada sob o
regime de comunhão parcial de bens, natural de Rolandia-pR, empresária, ,
inscrita no CPF/MF sob ne. 834.883.839-20, portadora da carteira ;" ffi;';;f-'
RG ne. 4.629.607-9/SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Francelho, 72, Vila
Nova, Arapongas-pR, CEp: 96707_040.

Tem constituÍda entre si, uma sociedade empresária limitada que gira nesta
praÇa sob o nome de V. S. COSTA & CIA LTDA, com sede na Rua Francelho,

69, Vila Nova, Arapongas-PR, CEP 86707-040, e inscrita no CNpJiMF sob na.

05.286.960i0001-83, registrada na Junta Comercial do paraná sob pe

412.0488134-3 em 13109120A2e última alteração contratual registrada sob ne.

20073401366 em 09108t2007; resolvem alterar o contrato social mediante as

condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

clÁusuLA PRIMEIRA - DA ALTERAçÃo Do oBJETo soctAL: A sociedade que tem por
objeto social a exploração do ramo de: Comercio atacadísta de instrumentos, aparelhos e
materiais medico-cirurgico, hospitalares, laboratoriais instrumentais, utensílios, seguranÇa e
resgate; Comercio atacadista de proteses, artigos de ortopedia e ortese; Comercio atacadista
de produtos odontologicos e oftamologicos; comêrcio atacadista de cosméticos e produtos ae /l
perfumaria, Comercio atacadista de gêneros alimentícios; Comêrcio atacadista ae artigos aJ/t'

r*irlL=r
IJUNÍÁ coMtRcl^L I

I _ 0g pê&llA 
l

JUNTÀ coMERcrÀL Do ESTÀDo po penaNÁ - sppp

CERTIFICO O REGTSTRO ENt 23/tO/2075 15:08 soB No 20156571234.PRorocoro: r56s7]-234 DE 22/Lo/2ots. cóorco oe vunriióÀçEõ,-'pR156571234. NrREr 4L204991343.
v.s. cosTÀ & crÀ LTDÀ

{.4
t\

porEaiê,
validade deate docuenbo, Ee

LiberEad Bogus
sscRrrÁnrl ceRÀr,

cuRrrrBÀ, 23/t0/20rs

impresso, fica eujeico à conprovação de sua auEencidade noa reapect.ivoaInformando aeus respect.ivos códigos de verificaçao

f o'à

Rubrrca

Folha: I de 8



NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA §OCIEDADE

V. S. COSTA & CIA LTDA

CNPJ/MF: na 05.286.960/0001-83

NIRE: 412.0488134-3

cama, rnesa e banho; Comercio atacadista de artigos de armarinhos, jogos educativos, lrodutos
artesanais, mludezas, bijuterlas; Comércio atacadista de tecidos; Comércio atacadista de roupas
e acessorios para uso profíssional e de segurança do lrabalho; Comércio atacadista de artigos
de escritorio e de papelaria, Comércio atacadista de materiais de construção, hidráulico, elétrico,
marcenaria, alvenaria, ferragens, ferramentas, pintura e acabamento; Comércio atacadista de âz
produtos saneantes, de lavanderia, limpeza e expediente; Comércio atacadista Au /Ç
eletrodomesticos e eletroeletrônicos; Comércio atacadista de produtos esportivos e afiígos para

festas; Comércio atacadista de equipamentos, acessorios e suprimentos de informática;
Comércio atacadista de aparelhos e moveis Medico-Hospitalares, odonrologicos, laboratoriais,
oftamologicos, informática, Iavanderia, segurança e resgate, para escritorio, fisioterapia 

" S-
ginástica, veiculos especiais; Comércio atacadista de peças, pneus e acessôrios para veículos "J

Locação de moveis, aparelhos e equipamentos em geral; ManutenÇâo de aparelhos,
equipamentos instrumentais e moveis, promoção, realização de eventos, serviços de estúdio
(áudio e vídeo), Comercio Atacadista de lnstrumentos Musicais e seus acessorios e Comércio
atacadista de artigos funerários e seus acessorios., passa a partir desta data a ter o seguinte
objeto: Comércio atacadista de instrumentos, aparelhos e materiais médico-cirúrgico,
hospitalares, laboratoriais instrumentais, utensílios, segurança e resgate; Comércio
atâcadista de próteses, artigos de ortopedia e órtese; Comórcio atacadista de produtos
odontológicos e oftamológicos; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de
perfumaria; Comércio atacadista de gêneros alimentícios; Comércio atacadista de artigos de
cama, mesa e banho; Comércio atacadista de artigos de armarinhos, jogos educativos,
produtos artesanais, miudezas, bijuterias; Comércio atacadista de tecídos; Comércio
atacadista de roupas e acessórios para uso proÍissional e de segurança do trabalho;
Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de
materiais de construção, hidráulico, elétrico, marcenaria, alvenaria, ferragens, ferrarnêntâ§,
pintura e acabamento; Comércio atacadista de produtos saneantes, de lavanderia, limpeza
e expecliente; Comércio atacadista de eletrodomésticos e eletroeletrônicos; Comércio

,luNTÀ coMERcrÀL Do EsrÀDo oo pan-nNÁ _ snpr

CERTIFICO O REGISTRO E\t 23/LO/20L5 15:08 SOB
PROTOCOLO: 15657L234 DE 22/LO/2OLS, Cóproo pp
PR15657L234. NIRE: 41 204891343 .
V.S. COSTÀ & CIÀ IrTDÀ

6&

a'.,
\i

irffier
i rurt.r covttcnl I

l_ Do P,.,É,ári,\ 
|

Libertad Bogug
sucnrrÁnte cpRÀt

cuRrTrBÀ,23/L0/20r5

À val,idade deste documenbo, se impreseo, fica aujeit.o à conprovação de
Infomando aeua respecgivos códigoe de

N" 20156571234,.
venrrrceÇÃq: IvrV,

aua aubencidade
veri f icação

nos respectivos porEaie.



NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCTEDADE

V. S. COSTA & CIA LTDA

CNPJ/MF: ne 05.286.960/0001_89

NIRE: 412.0488194-3

e móveis Médico-Hospitarares, odontológicos, raboratoriais, oftamorógi.§;lm:;,t":
lavanderia, segurança e resgate, para escritório, fisioterapia e ginástica, veículos especiais;
comércio atacadista de peçasr pneus e acessórios para veículos Locação de móveis,
aparelhos e equipamentos em geral; Promoção, realização de eventos, serviços de estúdio
(áudio e vídeo), comércio Atacadista de lnstrumentos Musicais e seus acessórios e
comércio atacadista de artigos Íunerários e seus acessórios.

clÁusuLA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não
colidirem corn as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA-

ajustada, consolida-se o

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

V. S. COSTA & CIA LTDA

CNPJ/MF: 0S.286.96010001 -83

NIRE: 412.0488134-3

1) VALDIR DA sILVA cosrA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão
parcial de bens, natural de Londrina-pR, empresário, inscrito no cpF/MF sob
ns. 563.814.419-68, portador da carteira de identíclade RG pe

4.217.497-1/ssp-pR, residente e domiciliado na Rua FranceÍho, 72, Vila Nova,
Arapongas-PR, CEp: 86707-040.

2) REGINA MAR|A CESTAR| DA stLVA cosrA, brasireira, casada sob o
reginre de conrunhão parcial de bens, natural de Rolandia-pR, empresária,
inscrita no CPF/MF sob ne' 834.883.839-20, portadora da carteira de identidade \ /
RG ne' 4.629.607-9/SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Francelho,72, yilyt n

,{U
7

.ruNTÀ coMERcrÀL Do ESTÀDo oo paRaNÁ _ sr»e
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/tO/20t5 L5:08 SOB N" 2015657t234.PROI'OCOLO: 15657L234 DE 22/ro/2ors. cópreo ou venrnrclçÃó,-',PR156571234. NrRE: 41204881343.
V.S. COSTÀ & CIÀ LTDÀ

Libêread Bogua
SECRETÀRTÀ GERÀL

cuRrrrBÀ,23/]-0/20L5

deste documênto, ae impresso,- fica Bujeit.o à comprovação de Bua auEencidade noarnformando seus respecEivos ãódigos a" "..irià.çao

\l-\\

ü

DA CONSOLTDAÇÃO DO CONTFTATO: A vista da modificação ora
contrato social, que passa a ter a seguinte redação, 

\Q,
)

iJ[*i
l.JLjNÍA COrôtRCtAt I

l_-_uo tp1l"__l T'\i ,
L

À \alidade

6o'à
g;,. tao-?

reapectivõs porEaia.



NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA §OC|EDADE

V. S. CO§TA & CIA LTDA

CNpJ/MF: no 05.28ô.960/0001_83

NIRE;412.0488I34-g

Nova, Arapongas-pR, CEp: g6702_040.

Tem constituída entre si, uma sociedade empresária limitada que gira nesta
praça sob o nome de v. s. cosTA & clA LTDA, com sede na Rua Francelho,
69, Vila Nova, Arapongas-pB, cEp g6707-040, e inscrita no cNpJ/MF sob nq.
05'286'960/0001-83, registrada na Junta Comercial do paraná sob 6e
412'0488i34-3 em fifi912002e última alteração contratuat registrada sob ne.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A
qualquer tempo, abrir ou fechar íilial ou outra dependência, no país ou
alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA TERCEIRA . INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO
soclEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em i3/0g/2002 e seu
por tempo indeternrinado.

DOMTCÍL|O: A sociedade gira sob

sede e domicílio na Rua Francelho,

sociedade poderá a

no exterior, mediante

DE DURAÇÃO DA

prazo de duração é

cLÂusuLA QUARTA - oBJETo soclAL: A sociedade rem por objeto a exploraçâo no ramo
de: comércio atacadista de instrumentos, aparelhos e materiais médico-círúrgico,
hospitalares, laboratoriais instrumentais, utensílios, segurança e resgale; comércío
atacadista de próteses, artigos de ortopedia e órtese; comércio atacadista de produtos
odontológicos e oftamológicos; comércio atacadista de cosméticos e produtos de
perÍumaria; comércio atacadista de gêneros alimentícios; comércio atacadísta de artigos de
cama' mesa e banho; Comércio atacadista de artigos de armarinhos, jogos educativos,
produtos artesanais, míudezas, bijuterias; comércio atacadista de tecidos; Comércio
atacadísta de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de

,r.JL-r
i .turrtr COrÁ[Ê.Ctr.L II tJ() PÀhrÀí!À i

JUNTÀ coMERcrÀL Do EsrÀDo po peneNÁ - srop
cERTrFrco o REcrsrRo EM n/ro/2015 15:08 soB N. 2015657l-234.pRorocol.of ts6s.tL234 DE .22/to/2ots. cópieõ-õs vrnrrrcÀ6õ, -.
PR156571234. NIREr 41204881343v.s. cosTÀ & CrÀ LTDÀ
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, (r' 
)I -. I|4 t

\
Libercad BoquE

sacHerÁnre eÉnar,
cuRrrrBÀ, 23 / ro / 2ot5

impreseo,- fica sujeit.o à comprovação de aua auEencidade nosrnformando aeuE reBpecEivos ;ódigà;-Aã-rãIIti".çao

20073401366 em ogl08na07; resolvem consolidar o contrato socíal mediante A
as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: /W

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRE§ARIAL, SEDE E

o nome empresarial de V. S. COSTA & CIA LTDA e tem

69 , Vila Nova, Arapongas-pR, CEp g6707_040.

À validade deat.e docwento, ae
respecEivoe portais.



NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

V. S. COSTA & CIA LTDA

CNPJ/MF: ne 05.286.96010001-83

NIRE: 412.0499194-3 \ '' "('.1

Fôlhâ: 5 de I
materiais de construção, hidráulico, elétrico, marcenaria, alvenaria, ferragens, Íerramentas,
pintura e acabamento; Comércio atacadista de produtos saneantes, de lavanderia, limpeza
e expediente; Comércio atacadista de eletrodomésticos e eletroeletrônicos; Comércio
atacadista de produtos esportivos e artigos para festas; Comércio atacadista de
equipamentos, acessórios e suprimentos de informática; Comércio atacadista de aparelhos
e mÓveis Médico-Hospitalares, odontológicos, laboratoriais, oftamoÍógicos, informática,
lavanderia, segurança e resgate, para escritório, fisioterapia e ginástica, veículos especiais;
comércio atacadista de peças, pneus e acessórios para veículos Locação de móveis,
aparelhos e equipamentos em geral; Promoção, realização de eventos, serviços de estúdio
(áudio e vÍdeo), comércio Atacadista de lnstrumentos Musicais e seus acessórios e
comércio atacadista de artigos funerários e seus acessórios.

CLAUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de 100.000,00 (cem mit reais),
divididos em 100'000 (cem mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada
uma, subscritas e iá integralizadas, em moeda corrente do paÍs, pelos socios e distribuídas .fi
da seguinre íorma: y-

Nome (%) Quotas veior ri$
VALDIR DA SILVA COSTA 50.00 50.000 50.000,00
REGINA MAR'A CESTARI DA SILVA COSTA 50.00 50.000 50.000,00
TOTAL 100.00 100.000 í00.000,00

CLAUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DoS Sóclos: A responsabitidade de cada sôcio
e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização
do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei to.4o6t2ooz.

clÁusuLA sÉTIMA - cESSÃo E TRANSFERÊructn DE euorAS: As quotas são
indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sern o consentimento dos
outros socios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preÇo, o direito de
preÍerência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realízada a cessão delas,
a alteração contratual pertinente,

Parágrafo único: o socio que pretenda ceder ou transÍerir todas ou parte de suas

7,

l

JUNTÀ coMERcrÀL Do EsrÀDo po p.un.e.llÁ _ sBpe

CERTIFICO O REGISTRO ENt 23/rO/2015 15:08 SOB N" 20155571234.
PRoTOCoLOf 156571234 DE 22/rO/ZOLs. cóproo ou vunrnrcaçÃó,PR156571234, NIRE: 4120498t343.
V.S. COSTÀ & CIÀ LTDÀ

irJ%rrr
I JUr.{rÂ cor/,€RctÂL I

[__q_9_$]14ryL_l

\
i

e 4a\iaaae deaEe document.o, Be impresso, fica
Informando seus

LiberEad Bogus
secnprÁnta cBRÀL

cuRrrrBÀ, 23/r0/20:-5

sujeito à comprovação de 6ua auEencidade noareBpecEivoa códigos de verificação
reapect.ivos porEais.



I

NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCTEDADE

V. §. CO§TA & CIA LTDA

CNPJ/MF: no 05.28G.960/0001-83

NIRE: 412.0488194-3

deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas
à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes êxerçam ou renunciem ao
direito de preferência, o que deverã o Íazer dentro de 30 (trinta) dias, contaclos do recebimento
da notiÍicação ou em prazo maior a critérío do sócio alienante. Se todos os socios maniÍestarem
seu direito de preferência, a cessão das quotas se Íará na proporÇão das quotas que então
possuírem' Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preíerêncÍa, as quotas
poderão ser livremente transferidas.

CLAUSULA OITAVA - ADMINISTRAçÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME
EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a VALDIR DA STLVA coSTA, com os
poderes e atribuiçÕes de gerir e administrar os negocios da sociedade, representá-la ativa e
passivanterlte, judiÇial e extra judicialmente, perante orgãos públicos, instituições financeiras,
entidades privadas e terceiros em geral, bem como pratÍcar todos os demais atos necessários
à consecuçáo dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado
o uso do nome empresarial isoladamente.

§1'a - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar
ou alienar bens imoveis da sociedade, sem autorízação do outro socio.

§2'e - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade,
procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar CIs atos
e operaçÕes a serem praticados.

,,%

r\

Y,

CLAUSULA NONA - RETIRADA PRO-LABORE:

uma retirada n'tensal, a tÍtulo de ,'pro-labore,,,

pertinentes

Os socios poderão, de comum acordo, fixar

observadas as disposições regulamentares

cLÁusuLA DÉclMA - EXERcÍcro soclAL, DEMoNSTRAÇÕES FINANcEtRAS E

PARTIcIPAÇÃo Dos SÔCloS NoS RESULTADoS: Ao termino do exercicio social, em 31

de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração,
procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstraçôes

contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com a, Nor*us./
/t//l/U

\'(
;uNrÀ coMERcrÀ! Do EsrÀDo oo paRexÁ _ spos ( )
CERTIFICO O REGISTRO EVr 23/LO/20r5 15:08 SOB No 20156571234._ - -\

,gJLr ;r$ff?l:;_i'íili:,1,28,?1,!"2!=:'rs. cópicó-õE- 
"ERi;;ãÇÃõ; j', L)\

l,',üà.r?ÂXTf^, 1 
v's' cosrÀ & crÀ LrDÀ l\- -J- I I

LiberEad'osu. I I I /
SECRETÀRrÀ GERÀL t /

cuRrrrBÀ, 23 / t0 / 20Ls

validade dest'e docuento, se impreseo, fica 6ujeito à comprovação de aua autencidade noa respecEivo, porgais.Infomando seua respecEivos cóaigós de verificação



NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCTEDADE

V. S. COSTA & CIA LTDA

CNPJ/MF: no 05.286.960/0001-89

NIRE: 412.0488134-3

Brasileiras de Contabitidade, participando todos

mesma proporção das quotas de capital que

os socios dos lucros ou perdas apurados, na

possuem na sociedade.

a

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em
períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá
seÍ distribuído mensalmente aos socios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente
às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando
a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.05g da Lei n.s"10.406/2002.

CLAUSULA DÉclMA PRIMEIRA - FALEcIMENTo ou INTERDIÇÃo DE sôcto: Fatecendo
ou interditado qualquer socio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros,
sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios
remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação
patrimonral cla sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

ParágraÍo único- o mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade
se resolva enr relação a seu socio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DECLARAÇÃo DE DESIMnED1MENT9: e Adminisrrador
declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade,
por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
Íalimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussã0, peculato, ou contra a economia
popular' contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra
as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA .

para o exercício e o cumprimento

expressa renuncia a qualquer outro,

a?
,/r--'

FORO: Fica eleito o Íoro da comarca de

dos direitos e obrigações resultantes deste

por nrais especial ou privilegiado que seja

Arapongas-PR

contrato, com

ou venha ser.

í

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em 1 (uma) via
de igual teor e forma' obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a
curnpri-lo em todos os seus termos. /)Íttt//

/l//U

t,
,tuNTÀ coMERcrÀL Do EsrÀDo oo penaÀÁ _ supr I _ À
cERrrFrco o REGrsrRo Etl 23/to/20l5 15:08 soB No 201s6?r_l{rnl / 
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cuRrrrBÀ, 23 / 70 / 2015
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NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

V. S. COSTA & CIA LTDA

CNPJ/MF: ne 0õ.280.960/0001-83

NIRE: 412.0488134.3
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ROYAL DI§TRIEUI§ONA LTDA - EPP
cNpJ 14.918,622/000148- t.E. S0583819-90- t.[,t. 16881

Rua Demelrio §antos Moreira, no 410 - Vila São José
Apucarana- paraná _ CEp 96g00-730

Fone: (43)3033-l I I J- r oy al@royaldistribuidora,com. br

Apucarana-?r,28 de Abril de 2016.

lÚn
Legal

F 366.073.209-53

outorgante: RoYAL DISTRIBUIDORA LTDA - Epp, pessoa jurídica de direitoprivado, inscrita no cNpJ sob o no 14,91g.62210001_09, lnscr.Estadual no 90583819-90, tnscr. Municipal n" tog8t, ártrout".ida naRua Demátrio santos Moreirâ, oo 41o,'_Mra sao Jo!ã;;"ú",ffi;;;;
de Apucarana, Estado do paraná, cEp eoeoo-7á0, pã int*rrédio deseu Representante Legal, sr. JURANDTR DA §llva, ár*iiãià,Divorciado, Empresáriof portador da cédula de ldentidade civil RGno 3.232.876-8 SSp/pR, inscrito no cpF/MF iou ã n;366.073.209-
53;

outorgado: RoDRlGCI PAULO TAVÂ,RES GRAVENA, Brasileiro, Divorciado,
Vendedor, portador da cédula de ldentidade civil RG no g.6gg.634-0-
SSP/PR, inscrito no CPFiMF sob o no 051 .zz4.18ó-0r, residente edomiciriado na Rua _c_horão no 3g5, no Município de Arapongas,
Estado do paraná, CEp CEp: 96.706-390;

Poderes: os mais amplos, gerais e ilimitados poderes inerentes ao bom e fielcumprimento deste mandato, para participar de quatqu"i modalidadede licítação atuando em todas as suas fases, po,iániqlentre outrosatos: assinar documentos, decraraçÕes, propostas, atas, contratos,impugnaçÕes, rêcursos, notificaçáes e' intimaçdes inerente aocertame, apresentar propostas, ófertar lances eàcriios ou verbais,acordar, transigir, assumir compromissos, gri.ntiàí ou prestar
cauçÕes, levantá-las, receber as importánc-ias caucionadas oudepositadas vincuradas a proposta; 'impugnar 

*ãiiãi", ínterpor,
renunciar ou desistir de recursos administratiüos contrá nániritaçoes,classificaçÔes, inabititaçoes e desclassificagoes- pàãenoo ainda,.substabelecer.
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RepÚeLrce FEDERATIvA Do BRAsIL
ESTADo oR pRRRISR

canrónro ezevÊoo BASTos
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CTVIL DE NAScIMENTo e Óeros E PRIvAT]Vo DE cAsAMENTos,
turenoçôEs E TUTELAS DA coMARcA oe.loÃo pEssoA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados sgo30-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5494

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

cERTtDÃo DE AUTENTTaçÃo DrctrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oflcial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Ónitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado dá paraíba, em virtude etc...

CertÍfica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fieldo original que me foi apresentado e neste ato cônfirúó sua autenticióade através do'Códig-o
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 03/05/2016 às 10:16:03 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

Ô_.!?r"_{igitalacima, garante que este documento foigerado para ROyAL DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevédo Bastos, de acordo com a Legislação
Federal em vigor Art 10. e 10o. § 10. da Mp 22OO\O1.

Esta certldão tem a sua validade até: 03/05/2017 às 05:54:48 (Dla/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: S2S1g7

Código de Controle da Autenticação:

239802051 6 1 54931 0 47'l -1

PqüC3r*rhEtffilhr
Õsücâr

0

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b5f9ídac}7Í273ÍÍ8f79a57la3fclc87b93b89a0632OOt cOg6erO+88e1 64b
881 5565030e1 fce4e481 fg823a7de3b8a0474f64dO1 95938238ab206a087b8996833
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RoyAL ntsrnrguruoRA LTDA * Epp1rj"u7}
Cnp.lfrnF í4.9í 8.622,/0A0{-08 ::.-=-}+-/

sEGuND* aur-ednçaó õã coNTRATo socrAl \r:n'''

IEANIIRA MORI DO COUIO, Brasileiro, Solteiro, maior, nascido
em 03/09/1990, Natural de Apucarana-PR, Empresário, portador da
Cédula de ldentidade Civil RG no 10.210.83ô-1 §SP/PR, inscrito no
CPF/MF sob o no 069,239.619-55, residente e domiciliado na Av.
São Joâo, no 405 - Fundos, Bairro Jd. ApucaraRai no Município de
Apucarana, Estado do Paraná, CEP 86804-260, e, MAIJRA MAR/,A
MORA,IS MORI, Brasileira, Casada pelo regime de Comunhão
Parcial de Bens, nascida em 13fi211957, Natural de OongoRhâs-PR,
Empresár.ia, portadora da Cêduta de ldentidada Civíl Rê nó
3,765.508-2 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o no 439.7SS.77g-91,
residente e domiciliada na Av. São João, nô A§gi Bairo Jd,
Apucarana, no MunicÍpío de Apucarana, Estado do Paraná, CEp
86804-2§0, sócioe componentes da sociedade registrada sob o
nome empresarial de ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA . Epp, com
sede e foro na Rua oemélrio santos Moreira, no 410, Bairro Vila são
José, no MunicÍpio de Apucarana, Estado do paraná, CEp 96g00-
730, com contrato social arquivado na Junta comercial do paraná
sob o no 41207257187, em 18lO1lZ01Z, resolvem, através deste
instrumento particular de alteração contratual, modificar
contrato social conforme as cláusulas e condiçôes a
estipuladas:

CLÁU§ULA ítl lngressa na,sociedade no presente ato, o sócio:

.rIrNTÀ cotfERcrÀrr Do EsrÀDo »o pener.rÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRo Bú 3l/03/20L5 16:34 SoB No 2OL6O!72OO6.
pRoTocorro: 160872006 DB 29/03/2OtS. Cópreo or vrnrrrcaçÍ,o:
PR160872006. NIRE: 41207257187.
ROYÀIJ DISTRIBUIDORÀ IJTDÀ - - BPP

Llbêrtad Bogus
sgcnstÁnta csRÀú

cuRrTrBÀ, 3l/03/2016
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o seu
seguir

-. /ufiAn.Pr8 D4 §Jàlla, Br,asileiro, Divorciado, nascido em 11/03/1963,
Natural de cambé-PR, Empresário, portador da car.teira Nacional de
Habifitação no 02789574100 DETRAN/PR, inscrito no CpFfr/|F sob o Í,ro

366.073'209.53, resldente e domiciliado na Av. Espkito santo, no ?6,8, Bairro
Jd. Apucarana, no Município de Apucarana, Estad-o do paraná, cEp g6g04-
370.

CLÁUSULA 2a: Retira-se da sociedade no presente ato, a sócia:

- MAURA MARIA MQRN§ MAfl, que possuÍa integralizadas na sociedade
25.000,00 (vinte e cinco mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, no valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), cedendo-as e vendendo-as pelo seguinte .r'\
valor t:Tl;:r,oo 

(doze mit e quinhentas) quotas, no valor de R$ 1z.5oo,oo fi)
(doze mil e quinhentos reais), para o sócio ingressante JURANb|R Oe
SILVA;
- 12.500,00 (doze mil e quinhentas) quotas, no valor de Rg 12.500,00
(doze mil e quinhentos reais), para o sócio remanêscênte LEANDRO
MORI DO COUTO.

i.)'s1

impr€sso,- fíca suJelto à comprovação de eua autencidade nos respâcllvoe portaie.
Íãa^6--á^ 

^nr.â eâã--â1a.,^^ 
^Ááa-^^ ià .,â,t i4^-^a^

valldade dêst€ d.ocuúento, B€
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ROYAL DI§TRIBUIDORA LTDA - EPP ({,, / i í1,

cNpJ/MF í4.918.62il0}0í-08 , r

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ',,. iT

ctÁusul-A 3E: A sócia cedente dá ao sócio adquirente, ptena, raza egeral quitação da.. cessão das quotas ora vendidas, sendo que este declara
conhecer a. situação econômica financeira da empresa, ficando suU ràlado nosdireitos e obrigaçÕes decorrentes do presente.

CLÁUSULA 4a: . Em virtude da alteração ocorrida, o capital social no valorde R$ 50.000,00 (cinqüenta mir reáis1,-àúioiq;_a;-bõ 00õ,ôô. i.irl,u;;ir";;1quotas no valor unitáris de RS 1,00 (íJm reâl),-nóá'assim distribuÍdo entre ossócios:

§óclos

li

,{** /

\/
l/

a

^w

LEANDRO MORI DO COUTO
Quotas -RS

75,00 % 37.500,00 37.500,00
.-----jLqpjá-*L?,§00,00,t2.§00;00JURANDIR DA SILVA

TOTAL

êtÃü §UtÃ §ã r***ã res põnsãE itTiãe
suas quotas, mas, todoé respondem

a

capital socíal.
solidariamente pela integralizaçâo do

CLÁUSULA 6a: A adm da sociedade a a ser exercidaindividualmente pelos sócios e JURANDIR DASTLYA, com os'poderes e=.--:,r vv.., vs l,vvsrso s auruurvue§ Qe aomlnlslraoores, com autorizaçãopara o uso do nome empresariãr, sendo 
-vàoacib 

poiém, -àm-ãlivioro**
estranhas ao interesse sociai ou aisúmir ohrinan-aae-eoia rern Íarrn; e,ra ^,.^r-..^-
Hq,q, u-1, u.,,eírre empresanal, sendo vedado porém, em atividaáes
::[TklLo.il1?'::..1:o^:l1l"1assümirou,id;d&-;"iãêãi'iàuãi'd;qffi iil;;
9 :: ^qryJ f S.^o ! _o 

g §!ei1ôs, r ãm ãã i" õ ;üI""i ã u' Z ["",ià', H;! "ft B IE iS Tjsociedade sem a autorização üoJoemàióioãiôã.

cLÁusuLA 7a: . os.AdmÍnistradores declaram, sob as penas da lei, de que
náo estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por,leiàspecial,
ou em virtude de condenação criminal, ou poi se encontrar sob'os ereiiãI;âr:a penâ que vede,. ainda que temporariamente, o aces;;; ;;g;; ffiiú;;;por crime falimentar,.de prev3ricação, peita ou suborno, concússâo, peculato,ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacioááI, contranormas de defesa da concorrência, contra as relaçÕe. aà 

"Ànrú*à,'re'põuiiir,ou a propriedade.

CLÁUSULA 8a: Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuaisque não estejam em desacordo com as disposiçoes oo presêÀte inÁtrumento.

/,)
/t/
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ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
GNPJIMF Í 4,91 8.622tA00í -08

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CúUSULA 981 À vista da alteração ora ajusta, os sócios resolvem
consolidar o Contrato Social primitivo com as aiterações posteriores, cuias
cláusulas passam a vigorar:ç,om a seguinte redaçâo:

ROYAL DI§TRItsUIDORA LTDA. EPP
cN pJ/M F 1 4.918.622tOO01 -08 - N t RE 41 207 257 187

coNSoLtDAÇÃO DE GONTRATO SOCTAL

i,{
,f,,"

W

LEÁíVIIRO ,tilp§, §O so.uTo. Brasiteiio, §oltêirq, maiqr, nascido
em 03/09/1990, Natural de Apucarana-PR, Empresário, portador da
cédula de ldentidade civil RG no 10.210.896-i ssp/pR; inscrito no
OPF/MF sob o no 069.299.619-s5, residente 

" Jóri.iiiràã *-nr.
são João, no 405 - Fundos, Bairro Jardim Apucarana, no Município
de Apucarana, Estado do Paraná, CEp 86804-260, e, JIIRANDIR
DA stLVA, Brasileiro, Divorciado, nascido em 11109/196g, Natural

!.e. -Çambé-P_R, 
Empresário, portador da Carteira Nacional de

Habilitação no 02789574100 DETRAN/PR, inscrito no cpF/MF sob o
no 366.073,209-53; residente e domiciliado na Av. EspÍrito santo, no
263, Bairro Jd. Apucarana, no MunicÍpio de Apucarana, Estado do
Paraná, cEP 86804-370, sócios componentes da sociedade
registrada sob o nome, empresarial de RoyÁ,L DlsrRlBulDCIRA
IP{. FPP, com sede e foro na Rua Demétrio Santos Moreira, no
410, Bairro Vila Sâo.losé, no Munieípio de Apucarana, Estado do
Paraná, CEP 86800-730, com Contráto so.i"i ;q;iüü;;;-lr.i;
Comercial do Paraná sob o no 41ZOZZ5l1g7, em rcmnOli,
resolvem através da SEGUNDA Alteraçâo de contrato social,
consotidar o seu contrato social, confonneãs cláusulas e conuiçàÀs
a seguir estipuladas:

9]4V§ULA-1": ..â lq.!"{x{" está-re.gistrada sob o nome empresarial de
'3OYAL- DI§TRIBU|DORA LTDA - Epp'I úm sede e fóro na-Éüá-óãntiitilã
santos Moreira, .no^ti-0rsgrr1q-yila sãd José, no Município oe-Ãpn;àiilà,
Estado do Paraná, CEP 86800-730,

CLÁUSULA 2a: O objeto da sociedade e o ramo de: " Comércio atacadista
!9-.ry9§u!os, egqipagentos-.e. pôyejs de. uso na área úeaica, troÊpitãÉi
:!g$glgq,-":.:&llpgulca, fiqi-o§rápiç,. r.augiãtoiiár, ãéleiíatà-Iüeiõiifuiià-êooomotogtca., oÍtatmolôgica, fisioterápioa, Iaboratorial, de resgate, vel
ggcolar;, qqutpamentos de proteçâo individual; produtos descartáveissDvvrar',çqurPcrtrltirll'uu uts, PI9tsgaO ln0lvloual; pIOOUIOS OgSCanaVelS pAfa USOna saücte; softw_ares, , Çelipamentos .e suprimentos de infàrmática;
9let1.odom,éstico§,. eletroelotrônicos, móveis ê duprimentos plm'-rii§cfi.idriõ;
servigos de oonserto e manutenção em equipamêntos mêdicos,
hospitalar:es e de i tl

irln{TÀ coD{ERcrÀIJ Do EsrÀDo oo pennxÁ - sBDE
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ROYAL DI§TRIBUIDORA LTDA - EPP

cNPJ/MF 14.§1 8.622/0001 -08
sEcuNDA ALTERAÇÃo DÉ coNTRATo soctAl

CIÁUSUUA 3a: A sociedade iniciou suas atividades em OglO1t2O12, e o seu
praza de duração é indeterminado.

üLÁU§ULA 4a: O capital social, inteiramente subscrito e realizado em
moeda corrente Qo país, no valor de R$ s0.000,00 (cinqüenta mil reais),
dividido em 50.00.9,99 (qilqüenta mil) -quotas no valór unitárià de RS 1,00 (uríi
1""!)..:-'_tÉ ,::_iT $i'trrbu_ítlentrg g:Éq_ójgg: 

" : _.§-§e"ls§"""."- 7. _---__-§.89§§_.-.yqtor:-"8§.-
LEANDRO MORI DO COUTO 75,00 % 37.S00,Q0 37,500,00

-{y-BâNp.1E!Â§lLyâ-- 2s,oo % 12.500jc0 *_-.í.?i500,00_TOTAL 100.00 % §0.000.00 50.000.00

GLÁUSULA 5r: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor
suas quotas, mas, todos respondem solidariamente pela integralização
capital social.

CLÁU§ULA 6a: As quotas sâo indivisíveis e não poderâo ser cedidas ou
transferidas a terceiros' sem o consentimento-Oíàütro soóio,-a 

-qúem 
ficá

assegurad.or gm ígualda.de de condiç-Ões e..preço, o direito ae pàtérêháá pàiã
â sua aquisição, §.e postas à venda,-formali2ando-se realizada'a cessáã àáÉq
a alteragão contratual pertinente.

CLAUSULA 78: .O socio que desejar transferir suas quotas, deverá notificarpor escrito, ao sócio remanescente, discriminando o pràço, iórma ê-prazo de
??9?T",!!o-' para.que, egt^e.gTel'ç.a ou renuncie ao direito de'preferência, o que
deverá Íazer dentro de 30. (trinta) dias contados do recebimeinto da notificat'ao
9u_em.maior Plazo, a critério dó socio alienante. Decorrido ésse prázo, semque 9ej3. exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser'livreúente
transferidas.

de
doo

\j §./
noY

['r

,t,fl
lr
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cLÁUSULA Br: A admini da sociedade é exercida individualmente
pelos sócios e JURANDIR DA SItyÁ. com os
poderes e e aumln
empresarial, vedado porém, em atividades estraÀ
ou assumir obrigaçÕes seja em.favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros,
bem como, onerar ou alienar bens imoveis da sociedade sem a autorizacão
dos demais sócios.

luer oos quoüstas ou de tercetros,
da sociedade sem a autorização

cLÁusul,{ 9s: os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que
não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial,
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela,
apênaquevede,aindaquetemporariamente'oacesSoacargospúblicos;ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concússão, pecuÍato, \

ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
norma§ de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, lll

'/)

Vl-Yrl
lrurre corvtrrcml
I po pAR^r'lÀ 
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ROYAL NMTHBUIDORA LTDA * EP //1,'..'

-____l_. 
()

ou a propriedade.

CLÁUSULA 104: . Os sócios poderão, de comum acordo, Íixar uma retirada
mensal, a título de "pro laborê", observadas as disposiçóes iegúlamentares
pertinentes.

CLÁUSULA lIa: Ao têrmino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
administrador prestará contas justificadas de sua aOmiáistracao. proceOenOo a
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balânçô'de resultado
econômico,. cabendo aos socios a ilistribuiçao dos lucro§ apurroos-nã
proporção de suas quotas, ou, a sua manutençãb como reserváda ióciàoaOé,-

CLÁU§IrLA 12a: 
-Nos 

quatro meses seguintes ao teqmjno do exercício social,
os sócíos deliberarão sobre as contas e désignarao admiíistradárãs qqàído-?ãl
o caso.

cLÁu§uLA í34: . l,los termos do a.rt. 997,. inciso- Vlll, do código tivil, Íica
?Iq|!,:so que os sôcios nâo respondem subsidiariamehte petaí onligá'çõéã
soctats.

CLÁU§ULA 144: Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

cLAu§uLA 154: Fica eleito o for.o de Apucarana, Estado do paraná, para o
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigaçÕes'resultantes Oeite óontr:ato.

E, por asstm.üerem justo e.contratado, lavram, datam e assinarn o
presente instrumento. particular, obrigando-sá por si e por séus
sucessores a cumpri-lo em fodos os seus termos.

CNPJ/M F I 4.918.62il A001 -08
sEcuNDA ALTERAçÃO DE CONTRATO SOCnd

Apucarana, z9 de Fevereiro de zo16.

L
CERTTFICo o RBcrsTRo Eyr 3f/03/20L6 L6234 soB N. 2OL6Og72oo6- t
PRoTOCorro: 160872006 DE 29/03/ZOLO. cóorco or wnrrrceçÀó,-' ' 

,PR150872006. NIRE: 41207257187.
ROYÀI, DISTRIBUIDORÀ ÚTDÀ - - EPP
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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,
INTERDIçÔES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João pessoa pB
Tet.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

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

CERTIDÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓOitos e Privativo de Casamentos, lnterdições 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.7o - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fieldo originalque me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do'Códigb
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 03/05/2016 às 10:13:16 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94m57f2d69fe6bcO5b5f9ídac07í273tÍ8F/9a575a3fc7c87b9b941 b1 7baa20c0acc5df1 82fa20bf
a4565030e 1 fce4e48 1 f9823a7de3b8a047a6 1 fdTSb6ffbabbeí dc39f07 da7 a2adc

lclave digitalacima, garante que este documento foigerado para ROYAL DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação
Federal em vigor Art 1o. e 10o. § 1o. da MP 2200101.

Esta certldão tem a sua valldade até: 0310512017 às 05:54:48 (Dla/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão:525200

Código de Controle da Autenticação:

239802051 61 55001 0003-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site : http://www.azevedobastos.not.br ó
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARA|BA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRTMEIRO REGISTRO CIVTL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
TNTERD§ÕES E TUTELAS DACOMARCA DE JOÃO PESSOA

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

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

GERTTDÃO DE AUTENTTCAçÃO DtctTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanü, Oficial do Primeiro Registro Ciül de Nascimentos e
ÓOitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçÕes e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em ürtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - arl.7o - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fieldo originalque 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 30/06/2016 às 14:24:41 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94m57Í2d69fe6bc05bScad0ef344b58fr,37326ca3f292069f894452b4af27a70b038c31 7978ec
f05ba565030e1fce4e481 F823a7de3b8a04756ab81 0dd881 61 1 21 69210ba7dea22bd

A chave digitalacima, garante que este documento foi gerado para ROYAL DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação
Federal em ügor Art '1o. e 10o. § 1o. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validade até: 3010612017 às 11:26:03 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão:554734

Gódigo de Gontrole da Autenticação:

23983006í 6094248003í -í

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site : http ://www.azevedobastos. not.br 6
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REPÚBLrcA FEDERATTVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTóRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVTL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
TNTERDçÔES E TUTELAS DACOMARCA DE JOÃO PESSOA

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

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

GERTDÃO DE AUTENTTCAçÃO DtcrTAL

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

Certifica com base na Lei 8935/94 - arl.70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fieldo originalque me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenücidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emiüdo em 30/06/2016 às 14:28:18 (hora de BrasÍlia).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94m57f2d69fe6bcO5b5cad0ef344b58fr,37326ca3f292069ftld3b27e5aad2b7a1b30ba6dcd1 f4
c7b0c565030e1 fce4e48 1 E823a7de3b8a0471 283036a7eBe88bBf047b893bBcfl/c

A chave digitalacima, garante que este documento foi gerado para ROYAL DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação
Federal em ügor Art 1o. e 10o. § 1o. da MP 2200101 .

Esta ceÉidão tem a sua validade até: 3010612017 às 'lí:26:03 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão:554735

Gódigo de Gontrole da Autenticação:

23983006í 60943030343-'t

A autenticidade desta certidâo poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento

§i.çlÉ":§il{+tÊlrif,lrillia':. .:,.:. .. -.'.'
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através do site : http ://www.azevedobastos. not.br



GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTAõd O.N.INOUSTNIA, DO COIT,IÉRcIo E ASSUNToS Do MERCoSUL ,,(,,-
JUNTA COMERCIAL DO PARANA {;:
SISTEMA INTEGMDo DE AUToMAÇÃoDo REGISTRo MERCANTIL - SIARCo ilx TIs

\-,

\_\T
CERTTDÃO SIMPLTFICADA Páqina: 001/ 001

certiÍlcamos que,-.qs lnlormag§ss.. abaixo constam dos documentos arqulvados nesla,r.g0;ar§omel,clal e são vlgentes
na data da sua'êxpeüiçãô: -*. _::r__;rri:, ,.-&\.. .-.;'.,., . .. - l.l;l;*$;;1Í9Á;y3pi'r'

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

\. i,7,*,

(.4
//)(,. /

Documento Assinado Digitalmente 0210812016
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968.1 70/0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
www. irrnÍacomercial.nr.oov.hr/cerlificarlo
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4
Para verificar a auté\icidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br
e informe o nfunéro tONt+OtO na Consulta de Autenticidade

Consulta disponivel por 30 dias

Pí6idência dô RepübliG
Càs. Clvil

Medidà Provlróda No 2.200-2,
de 24deâgoilo de 20O1.

CURITIBA - PR, 02 de agosto de 2016



ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ 14,918,62210001-08 - LE,90583819_90 - t,M. 16881

Rua Demétrio Santos Moreira, no 410 - Vila São Jose
Apucarana - paraná - CEp g6800_730

Fone: (43)3033-t773 - royat@royatdistribuídora.com.br
DIATÍTIBUIDCIÍIA

Declaração de que cumpre ptenamente os rcquisitos de habititação.

ROYAL DISTRIBUIDORA 
-LTDA : EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNpJ sob o no

14'918'62210001-08, lnscr. Estadual no 90s83819-90, lnscr. Uunicifà no 1OBB1, estabelecida na Rua Demétrio
Santos Moreira, n0 410, Vila São José, no 

YyliglqLo o. Rpucarána Estado d'o paraná, cEp g6g00-730, por
intermédio d.q seu Representante Legal, sr. JUiAúD|R on'stlvÀ, orasileiro, ....à0, ãrpresário, portador decédula de ldentidade civil RG no i.zlz.arc-a_. ssP/PR, inscrito no cpF/MF sob o no 366.073,209-53, Em
atendimento ao previsto no edital de PREGAo PRESENCIAL no.4gl2016, DECúúMos que cumprimosplenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU
ESTADO DO PARANA.
PREGAO PRESENCIAL NO 4912016

Apucarana,0S de Agosto de 20í6

REPRESENTANTE LEGAL
cPF 366.073.209-53

RG 3.232,876-8 SSP/PR

{

/
Ar''-\(+)

/

1\
\1

' 1 +. 9t B. 622/0001 -og-l
ROYÀL DI§TRI§UIOORA LTOA.

rul oExÉtxm sÀsÍ(,§ *l0R§rRA, {ro
vrtr sÂo;osÉ - cêe e§.Nüo.il

L APUTARANA * PR J

V www.royaldistribuidora.com.br k
. _'ÀFrodutos, 

Equipamentos, Móveis e lnformáticá para uso: Clínico - úeoi* - Hospitalar - Laboratorial - Escritório L-----"



ROYAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
cNpJ 14.918,62210001-08 - t.E.90583819-90 - t.M. 

,16881

Rua Demétrio Santos Moreira, no 410 - Vila São José
Apucarana - paraná - CEp 86800-730

Fone: (43)3033-77 7 3 - r oy at@royatdistribuidora.com, br
§,r§?Et§uttrãÍra

RoYAL DISTRIBUIDORA LTDA ' EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNpJ sob o no
14.918.62210001-08, lnscr. Estadual no g0583819-90, lnscr. Municipal n''16881, estabelecida na Rua Demétrio
santos Moreira, n0 410, Vila São José, no 

\{y1i9!pqo_oe Apucarana, Estado dô paraná, CEp g6g00-zSo, foiintermédio !9 seu Reprgge!_ante Legal, Sr. JURANDIR DA SILVA, brasileiro, casado, ámpresárlo, portador'de
Cedula de ldentidade Civil RG no 3.232.876-8. SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o no góO,Oig,ZOg-Sb,OeCUú
sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legalde microempresa ou empresa de pequeno
porte, conforme conceito legal e Íiscal de nosso ordenamento pá'[rio, podendo usufruir os benefícios da Lei
Complementar 12312006, de 14 de dezembro de 2006.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU
ESTADO DO PARANA.
PREGAO PRESENCIAL NO 4912016

DECLARAçÃO OE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Apucarana,0S de Agosto de 20í6

REPRESENTANTE LEGAL
cPF 366.073.209-53

RG 3,232.876-8 SSP/PR

T+.gr 8.622/oooi -oB-1 ,/
R'YALDisÍHrsurüon^LTDA. Y fr/
"âffli;TJ,^l;::lffi;:f,J'' U U

L APUCARANA - P

Produtos, Equipamentos, Móveis e ,.rrffiri?ii15t.liJl3fi,§T,üLico - Hospitarar - Laboratoriar - Escritório
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CREDENCIAMENTO

)
RAZãO SOCiAI: C E CARVALHO MEDICAMENTOS- ME

CN PJ : 24.864.42210001 -73 I nscrição Estadual : 907 22395-7 I
Endereço: Av 7 de setembro no 835, Lunardelli - PR

Telefone: (43) 3478- 1781.
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CARMOLUCIA GOMES JARDIM CARVALHO

9ol,llCIJÂOO NA ÍLOGRAOOURO . r§

AVENIOA 7 DE SETEMBRO

declara, sob as penas da lol, não estar.lmpedldo ds.exerceí ôtlvldade emprosrlrla, que não possul outro iegistro de empresárlo e requer à JUNTA
COMEBCIAL DO ESTADO DO PARANÁ:

C, E. CABVALHO MEDICAMENTO§

AVENIDA 7 DE SETEMEHO

(CNÂE Flsãl)
Â1je,Gt l}ieifáI

4771741
Âlwdal 5ss95

4773300, 475 1 201 , 4757Í 00,
4761 003, 4754701

COMERCIO VAHEJISTA OE MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR,
EOUIPAMENTOS MÉDICOS E HO§PITALAR. EOUIPAMENTO OE INFORMATICA, EOUIPAI\4ENTOS
ELÊrntcos E ELÊTRôNtcos, MArERtAts EScoLARES É MovEts pARA EScRiTóRlo.

DEFERIDO. PUBLIOUE-SE E AROUIVE.SE I EUT

iltilfiilflIilililtiltilfl illil 1ililtil lltfl lilll ilil iltil flilt lltil ililI til lilt

PRI 1600002172ô5

I

Sêcrotarla da Mlcro ê Pequena EmpÉsa

SêcÍetarla da Raclonallzação o SlmpllÍlcaçáo
Doparlamento de Heglíro Empresarlal e lntegração
Junta Comerclal do Estado do Paraná ' JUCEPAR

EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

REOU EHIMENTO DE EMPRESAHIO

' Estê docuÍnento íoi gerado no poÍlàl Emprasa Fócil

- SEDE

L0:44 SOB N" 41108070623.
cóDrco DE vERrFrcÀçÀo:

PARA USO

7D

{_
\
\

ITUNTA CO!,IERCIÀ.I. DO ESTâDO DO PAR,ANÀ

CERTITICO O REGISTRO EM 24/05/20L6
PRorOCoI,o: 163089590 DE 23/05/2016.
11600496375. NIRE: 41108070623.
c. E. cÀRvÀLIro MEDICÀ!.{ENIOS

Libertad Bogus
SECRETÀRIA GERAÍ.

cuRrrrBÀ, 24/05/?0t6
m. ernpresafaci,I . pr . gov . br

À validade deste docuruento, se impresso, fj.ca sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais
Informando seus respectivos códigos de verificação

JUNTÀ CO}Á§RCIÀL
DÕ EÀRÂl\ll(



TUNARPEN

SELO DIGIÍAL N"

rPkr.rt. 2d7Yd. trGumj

Controle:
8yK9b. KhRIc

Consulte esse selo enr
htt p.//Íunarpen"com.br

ÊEE,"Jf8")ififfih
EDE

-PR
de

,rIrNTÀ coMEBcrÀ! Do EsrÀDo oo pagaNÁ - sEDE

CERTIEICO O REGISTRO s;M 24/O5/20L6 10:44 SOB N" t1I08070623.
PROEOCOLO: 1630S9590 DE 23/05/2OLe. CóOICO Oe WArrrCeçÀO:
11500r196375. NIRE: 41108070623.
C. E. CÀRVÀI.HO MEDICÀÀÍE!{IOS

Libertad Bogus
SECRETÀRIÀ GERAI.

cuRruBÀ, 24/05/20t6
m, empresafacil.pr. gov.br

Íé,

/
'{

q?

ac irçresso, fica sujeito à corprovação dê
Informando s6us leapectivos códigos de

aua autenticidâdê nos rêapêctivoa portais.
vêrj,f,icação

.iUI'{I{ C§JvtE&ClÀt
6ú BÀtL{ll{/(

À validade deatê documênto,
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Secretaria da Mlcro e Pequena Empresa
§scretarla da Racionalização e Slmpliftcação

Departamento de Registro Empresarlal e lntegraçáo

Junta Comerclal do Estado do Paraná - JUCEPAR

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

llmo. Sr. Presidente da Junta Comercialdo Estado do Paraná - JUCEPAR

O Empresário C. E. CAHVALHO MEDICAMENTOS, estabelecido(a) na AVENIDA 7 DE

SETEMBRO, 835 TERBEO, CENTH0, Lunardelli - Paraná, CEP: 86935-000, requer a Vossa
Senhoria o arquivamento do prê§êntê lnstrumento e declara, sob as penas da Lei, que se
enquadra na condlção de MICROEMPHE§A, nos termos da Lei Complementar ne 123, de
141142006.

Código do ato:315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

' Esto documonlo lol geÉdo no Wflal Émryasd Fácll Pafaná

fÍ&\#2

DO CARVALHO

ruiliÀ CO,\^EnCltrt
D'o PÀnÁr"|,ri

.]I'NTÀ CO!,IERCIÀIJ DO ESTÀDO DO PÀR,ÀI\IÀ

cERrIEIco o REGISTRo ü,t 24/05/20L6
PRoTocoLo: 163089582 DE 23/05/20L6,
11600496367. NIRE: {1108070623.
C. E. CÀRVÀ,.HO MEDICÀI{ENTOS

- SEDE

l0:{4 soB N" 20163089582.
cóorco DE vEnrrrcÀÇÃo:

ú/

Libcrtad Bogus
SECRETÀRIÀ GEF.AT

cuRrrrBÀ, 24/05/20L6
Hrw, êmprêsaf acil . pr. gov. br

inpresso, fica sujcito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos poltais
Informando sêus aêspectivos códigos de verificação

A validade dêste documento,



SERVICO
REGISfRO

NOTARIAL E DE

Tes

'rfrl/
FUNARPEN fl

sELo DtGtrAL N' trJi
rPkwt ,àdTtd.bGumJ l' ;

Controle: \*
EyK9b.KhRIc i i

Ccrrsulta gsse selo em
lrttP,rfu6slPsn com br

\
Ll,bortad Bogu8

SECRETÀRIÀ GER,AÍ,
crrRlTraÀ. 24/05/20L6

m. empresafacil . pr . gov. br

impresso, fica sujeito à conprovação de sua autenticidadê nos lespectivos portais.
Informando aêus rêspectivoe códigos de verificação

Y/

,.lubrica

irlrNrÀ coMERcIÀL DO ESIÀDO OO pàB.UlÁ

CERIIEICO O REGISTRO EIi, 24/05/20L6
PRorocoLo: 163089582 DE 23/05/20L6.
11600496367. NIRE: {1108070623.
C. E. CÀRVÀLHO MEDICA{ENTOS

- SEDE

l0:44 SOB N" 20153089582.
cóorco ou venrucrçÃo: ' »

ruXIÀ §I4ERCIAI.
OO RÀftAN{

À validade deste docrmento, sê
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Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br

e informe o número 165236701 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponÍvel por 30 dias

GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
srsrEMA TNTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGTSTRO MERCANTTL - SIARCO

CERTIDAO SIMPLIFICADA Páqina: 001 / 001

CertiÍicamos que as inÍormações abaixo constam dos documenlos arquivados nesta Junta Comercial e são vigêntês
na data da sua expedição,

Nome Empresarial
C, E, CARVALHO MEDICAMENTOS. ME

Natureza Jurídica: EMPRESÁRlO

Htrr*- O" tO"r,titrc.çao Oo n"girtro O"

Obieto

COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS MÉDICOS E

HOSPITALAR, EOUIPAMENTO DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, MATERIAIS ESCOLARES
E MOVEIS PARA ESCRITOBIO.

Endereço Completo (Logradouro, Ne e Complemento; Bairro/Distrito, Município, UF, CEP)

AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 835. TERREO, CENTRO, LUNABDELLI, PR, 86.935-000

AtO: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Evento (S): ENOUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Empresas - NIRE (Sede)

41 1 0807062-3

;apital: R$ 80.000,00

(OITENTA MIL REAIS)

Nome do Empresário
CARLOS EDUARDO CARVALHO

ldentidade: 77933239,SSP/PR

Estado Civil: Solteiro

1 6/523670-1

CNPJ

24.864.42210001-73

Regime de

Data de Arquivamento
do Ato de inscrição

24t05t2016

007.976.549-17

Não lnÍormado

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei ne 123/2006)

Microempresa

Situação da Empresa
REGISTRO ATIVO

Status
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

.ttI---#"-_-,
ti',/

CURITIBA - PR, 21 de julho de 2016

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

íld,drgn 
^utdxrddrCr(ii(rdda

i\/
'\ _) /)n.t

/

Documento Assinado Digitalmente 21 107 12016
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968.1 70/0001 -99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
rrnrnrr ir rntannmarnial nr narr àrtroáiÍirtàa

,'t ),--h
///l,' /

PÍ€tidên<iâ da Repúblicà i

C.s. Civil l
Medidà ProvtoÍià N'2.200-2. r

de 24 de ago{o de 2001.
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RACI{IT*AL

sulta Optantes

o

p

§
,A+ tÁ-

§uÀi

rta da consultôl. 25/07 /20L6
tdenUflcação do Contrlbulnte

IPJ : 24.864,422 / OOOL-73
,me Empresarial : C. E. CARVALHO MEDIC/IMENTOS - ME

Situaçáo Atual

:uação no Simples Nacional: Optante pelo Slmples Nacional desde24/OSl2016

]aeao 
no SIMEI: NÃo optante peto srMEr

PerÍodos Anterlores

pções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

pções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

endamentos no Simples Nacíonal: Não Existem

Eventos Futuros (Slmples Naclonal)

entos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuro6 (SIMEI)

entos Futuros no SIMEI: Não Existem

re âqui pa ra informações sobre como opta r pelo SIMEI.
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LwIRDEITI -pentxÁ

oDrLoN cARvALEo nn*ron - xmÁnro
À,ÍARIA ÂPARECIDA BROSSO CARVALHO

MARA LUCIA GASPÂROTI CARVÂLHO
rúvro.mrnnÉ Novlrs

no-120 - ffiP: t6.935{00 - Tcl: íOd3) 37t.l470 -347t-l2fl
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PROCURAÇÃO BASTANTE OUE FAZ: G
E. CARVALHO MEDICAMENTOS - ME,
como segue:-----

:kA=l=S=[=ffi= os que este público instnrmento de procuração

basante virem gue, aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis

(07.07.2016), neste distito e município de Lunardelli, Comarca de São João do

Ivaí, Estado do Paraná, perante mim Odilon Carvalho Junior - Notário, compareceu

como outorsante: a empresa C. E. CARVALHO MEDICAMENTOS - ME.

pessoa juridica de direito privado, com sede na Avenida 7 de setembro, no.835,

cenfro, nesta cidade de Lunardelli, Estado do Parana, CEP-86935-000,

conforme Número de Identificação do Registo de Empresas * MRE (Sede)

no.41 1 0807M2-3, Inscrição CNPJ sob no.24.8«.42210fl01-73, representada

pelo proprietário: CARLOS EDUARDO CARVALHO. brasileiro, solteiro,

maior, bioquímico, portador da C.I.RG-7,793.323-9-P& e inscrito no CPF sob

n".N7.976.549-17, residente e domiciliado na Av. Sete de Setembro, s/no.,

nesta cidade de Lunardelli, Estado do Paraná" reconhecido como o próprio e

que, por este público instnrmento nomeia e constituí seu bastante procurador:

JOSE MENDES DE REZENDE. brasileiro, cÍsado, comerciante, portador da

C.I.RG-979.507-SSP/PR., e inscrito no CPF sob no.168.678.239-04, residente e

domiciliado na Avenida D. Pedro II, Vno., nesta cidade de Lunardelli, Estado do

Paranti; o qual outorga amplos, gerais e ilimitados poderes para üatar assuntos

de seu interesses, perante todas e quisquer'repartições públicas e privadas,

empresas, estabelecimentos, entidades, pessoas e autoridades, podendo

inclusive: participar de licitações, requerendc e assinando o que preciso for,

inclusive para formular ofertas e lances de preços, para recebimento de



intimações e notificação, desistência ou não de recursos, bem como, demais

atos pertinentes ao certame, enfim praticar todos os demais atos necessários ao

fiel cumprimento do presente instrumento, podendo inclusive substabelecer.

Certidão Negativa da Cenüal Nacional de lndisponibilidade de Bens, em nome

da empresa C. E. Carvalho Medicamentos - MEo código

HASH:«cefad5.b5e9.87a8.5307.4ldc.935l.30ab.leei.de7f A pedido das partes, lavrei

esta procuração a qual feita e lhe sendo lidq aceitaram e assinam dispensando

expressamente a presença e a assinatura de testemuúas de acordo com o

Capitulo 11, secção 2, item ll.2.l8 do Código de Normas da Corregedoria

Geral da Justiça deste Estado, do que dou fé. Eu, Odilon Carvalho Junior -
Notário, que o escrevi e assino. REGISTRADO NO LIVRO DE PROTOCOLO

GERAL SOB No.309, DE 07107D016. (a.a)CARLOS EDUARDO

CARVALHO//ODILON CARVALHO JUNIOR- RIO. Nada mais

constava. Trasladada em seguida dou fé. Eu MARA LUCIA

GASPAROTI CARVALHO = ESCREVENTE, que o digitei, conferi, achei

conforme dato dou fe e assino em público e Íaso.------

.--
EV-TESTi(-:Z''tDA VERDADE
Lunardelli-k.,A7 de julho (07) de 2.016.-

Jq-^t*!
MARA LUCã{,ôA S/ENOU CARVALHO

:ESCREVENTE:

RIURPfl .$.0D§Iâ|N' h&].5rc'lrl .M: 5.&.r{5to

Comfo esse S il tüi;hrBlBttLir

i uunuípto oE, LUNARDELLI.
' crtri.õóá-úr sÀo .lo.r a Doiy!!:f r UTENTIcAÇl\CI

Certifico, que a Presellte cÓPia

Íoi apresentado.
r i i ç o' lr$ 4t na I d e L u r ru r,{3,Ltt/cP r
ostática confere com o original que
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ANEXO il

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAI Ne. 49/2016.

Objeto: Aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal, em atendimento a Secretaria

Municipalde Saúde.

Declaração de: lnexistência de Fato Superveniente tmpeditivo da Habilitação, ldoneidade 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 Adminístração Pública

Federal, Estadual, Municipale do Distrito Federal.

Lunardelli-P& 02 de Agosto de20l6

\

\)- 0
Â-,'RAZãO SOC|AI: C E CARVALHO MEDICAMENTOS. ME

C N PJ : 24.864.4221000 1 -73 I nscrição Estadual : 907 22395-7 I
Endereço: Av 7 de setembro no 835, Lunardelli- PR

Telefone: (43) 3478- 1781.
,h
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ANEXO IV

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. 49/2016.
Obfeto: Aqulsição de equipamentos para o Hospital Municipal, em atendimento a
Secretarla
Munlcipal de Saúde.

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no editalde PREGÃo PRESENCIAL no.49/2016, DECLARAMOS
que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente

certame.

Lunardelli-PR, 02 de Agosto de2016

RazãO SOC|AI: C E CARVALHO MEDICAMENTOS- ME

CN PJ : 24.864.4221000 1 -73 I nscrição Estad ual : 907 22395-7 I
Endereço:Av 7 de setembro no 835, Lunardelli- PR

Telefone: (43) 3478- 1781.
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ANEXO V

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL No. 49/20í6.
Objetó: Aqulsição de equipamentos para o Hospital Municipal, em atendimento a

Secretaria
Municipal de Saúde.

DECLARAÇÃO

A empresa, abaixo assinada, por Seu representante legal, DECLARA, para fins do

Disposto no inciso V do art. 27 daLei no. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no,

g.Bb4, de2l de outubro de 1999, que nâo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
heséafua: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de aprendiz
Sim 0 Quantos 0 Não (x).

Lunardelli-PR,02 de Agosto de2016

RAZãO SOC|AI: C E CARVALHO MEDICAMENTOS. ME

CNPJ : 24.864.42210001 -73 I nscrição Estadual: 907 22395-7 I
Endereço: Av 7 de setembro no 835, Lunardelli- PR

Telefone: (43) 3478- 1781.

/ //

I
P ,un'ry

SSP PR

\,



ANEXO V!

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modatidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 49/20í6.
Obleto: Aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal, em atendimento a

Secretarla
Municlpal de Saúde.

DEcLARAÇÃo oe ENQUADRAMENTo como MIcRoEMPRESA ou
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

C E CARVALHO MEDICAMENTOS-ME, CNPJ/MF no.24.864.42210001-73, Av. 7 de
setembro. no 835, declara, sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime
legalde microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legale fiscalde nosso
ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefÍcios da Lei Complementar 12312006, de 14 de
dezembro de 2006.

-|\..

Lunardelli-P& 02 de Agosto de 2016

// Í

Carvalho

SSP PR
.976.549-í7

RAZãO SOC|AI: C E CARVALHO MEDICAMENTOS. ME

CN PJ : 24.864.42210001 -73 I nscrição Estadual : 907 22395-7 I
Endereço: Av 7 de setembro no 835, Lunardelli- PR

Telefone: (43) 3478- 1781.
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lBl LIFE MEDICAL LTDA - MrE

c.N.P.J. 1 0.493.07810001 -49

TERCETRA ALTERAÇÃo OE CONTRATO SOCIAL

JOAO HENRIQUE WEBER RUIZ, brasileiro, divorciado,
nascido em 28,05.1983, natural de Londrina Pr.,

empresário, residente e domiciliado n.a cidade de Londrina -
Pr., na Rua Santa Sofia, no 43, Jardim Espanha, CEP: 86027-
580, portador da Çedula de ldentidade Civil "RG" no

7.697.078-5/SSP-PR, C.P.F. no 042.330.809-22 e Carteira
Nacional de Habilitação DETRAN/PR. no 01879724501 e
RO$A RUIZ, brasileira, viúva, nascida em 21.03,1931, natural
de Anitapolis * SC, comerciante, residente e domiciliada na

cidade de Londrina - Pr., na Rua Nossa Senhora de Lourdes,
no 244, Jardim Amaral, CEP: 86027-420, portadora da CÓdula
de ldentidade Civil "RG" no 6.883.802-glSSP-PR e C P.F. n0

052.193.599-75, úniços sócios componentes da empresa
denominada: lBl LIFE MEDICAL LT'DA - ME, com sede e foro
na cidade de lbiporã - Pr., na Rua 19 de Dezembro, no 1 087,
Sala 01, TérÍ'eo, Çentro, CEP: 86200-000, com seu contrato
social devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial
do Paraná sob no 412.0634856-1 em 20.1 1.2008, ultima
alteração registrada sob n0 20102685592 em 19.03 2010,
resblvem alterar o seu contrato pela terceira vez de acordo
com as clausulas e condiçÕes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A socia ROSA RUIZ que possui na sociedade o

capital social no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), retira-se da sociedade
cedendo e transferindo as suas quotas pelo seu valor nominal a socia
ingressante: CLAUDIA MARIA NOGARI, brasileira, casada sob reginie de
comunhão parcial de bens, nascida em 30.11.1966, Comerciante, natural de
Ribeirão Pinhal- PR, residente e domiciliada na cidade de Londrina * Pr., na Rua
Santa Marta, no 245, Jd. Espanha, CEP: 86027-550, portadora cJa Cedula de
ldentidade Civil "RG" n0 4.276.827-SlSESP-PR. e C.P.F. no 743.063.839-20.

CIÁUSUIA §EGUNDÁ: Os socios dão entre si, plena, rasa e irrevogável
quitação de quotas ora cedidas, declarando estes conhecerem a situaçâo
econômica e financeira da sociedade, para nada mais terem a reclamar, seja a
que tÍtulo for.

CLAUSULA TERCEIRA: O capital social que é no valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais), pêrmanece inalterado em seu valor ficando distribuído entre os
socios nas seguintes formas:

AO soCiO JOAO HENRIQUE WEBER RUIZ
95.000 (noventa e cinco mil) quotas, no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco

I'á9.



c.N.P.J. { 0.493.078/000{ -49

TERCETRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

mil reais), representativos de 95% (noventa e cinco por cento) do capital social; A
sócia CLAUDIA MARIA NOGARI 5.000 (cinco mil) quotas, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), representativos de 05% (cinço por cento) do capital
social.

CLAUSULA QUARTA: A sociedade que tem a sua sede e foro na
cidade de lbiporã - Pr., na Rua 19 de Dezembro, no'1.687, Sala 01, Térreo,
Centro, CEP: 86200-000, passa a ser na Rua 19 de Dezembro, no 1.162, Tórreo,
Centro, CEP: 86200-000, lbiporâ - Paraná,

CLAUSULA QUINTA: DA CONSOLIDAçAO DO CONTRATO. A vista
da modiÍicaçâo ora ajustada e em Çonsonância com o que determina o art. 2.031
da Lei n. 10.40612002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e
consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as
clausulas e condiçÕes contidas no contrato primitivo que, adequando às
disposiçÕes da reÍerida Lei n. 10.40612002 aplicáveis a este tipo societário, passa
a ter a seguinte redação:

JOAO HENRIQUE WEBER RUIZ, brasileiro,
divorciado, nascido em 28.05.1983, natural de Londrina * Pr., empresário,
residente e domiciliado na cidade de Londrina - Pr., na Rua Santa Sofia, no 43,
Jardim Espanha, CEP: 86027-580, portador da Cédula de ldentidade Civil "RG" no

7.697.078-5/SSP-PR, C.P.F, no 042.330.809-22 e Carteira Nacional de
Habilitação DETRAN/PR no 01879724501 e CLAUDIA MARIA NOcARl,
brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida em
30,11,1966, Comerciante, natural de Ribeirão Pinhal PR, residente e
domiciliada na cidade de Londrina * Pr., na Rua Santa Marta, no 245, Jd.
Espanha, CEP: 86027-550, portadora da Cédula de ldentidade Civil "RG" n0
4.276.827-8/SESP-PR. e C,P.F. no 743.063.839.20, unicos socios componentes
da empresa denominada: lBl LIFE MEDIÇAL LTDA - ME, com sede e foro na
cidade de lbiporã - Pr., na Rua 19 de Dezembro, no'1.162, Térreo, Centro, ÇEp:
86200-000, com seu contrato social devidamente registrado e arquivado na Junta
comercial do Paraná sob no 412.0634856-1 em 20.11,2008, ultima alteração
registrada sob no 20102685592 em 19.03.2010, devidamenté inscrita no c N.P J
sob no 10.493,078/0001-49, mediante as clausulas e condiçóes seguintes:

9LAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girara sob o nome ernpresariat de.lBl LIFE MEDICAL LTDA. ME.", tendo sua sede na Rua 19 de Dezembro, n0
1,162, Térreo, Centro, CEP: 86200-000, lbiporã - Paraná, sendo constituída por
prazo indeterminado de duraçã0, iniclando-se suas atividades em ZO de
Novembro de 2008.

1b
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c.N.P.J. 1 0.493.078/0001 -49

TERcETRA ALTERAçÃo DE coNTRATo soctAL

CLAUSULA SEGUNDA: O objeto da sociedade será COMERCIO
ATAcADTSTA DE ruóvrrs E EeurpAMENTos HosplrALARE§, mÉprcos r
oDoNToLóctcos, Rt-copÃo, TEclDos, ATADURAS, EeutpAMENTos
PARA LAVANDERIA, MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA, HIGIENE E
PERFUMARIA.

CLAUSULA TERCEIRA: O capital da sociedade é de R$ 100 000,00 (cem
mil reais), representada por 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R$
1,00 (um real) cada uma totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente
nacional, distribuída entre os sócíos da seguinte forma:

Ao socio JOAO HENRIQUE WEBER RUIZ
95.000 (noventa e cinco mil) quotas, no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco
mil reais), representativos de 95% (noventa e cinco por cento) do capital social; A
socia CLAUDIA MARIA NOGARI 5.000 (cinco mil) quotas, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), representativos de 05% (cinco por cento) do caprtat
social.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A responsabilidade de cada socio é restrita ao
valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do
capital social.

PARÁGRAF0 SEGUIVDO; A participação de cada socio nos lucros e nas
perdas será proporcional a quantidade de quotas que possuÍrem na socredacJe.

9LAUSULA QUARTA: A administração da sociedade será exorcida
pelo socio JoÃo HENRIQUE WEBER RUIZ a qual cornpete representaçâo attva
e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhe vedado atuar em
operaçÕes ou negÓcios estranhos ao objeto social, em especial prestar avais,
endossos, fianças ou caução de favor. É dispensada a caução de administraçã0.

PARÁGRAF? ÚNIcoI
administrador seja íeita
social,

CLAUSULA QUINTAI O administrador declara, sob as penas da Lei,
de que não está impedido de exercer a administraçao da sociedade, por Ler
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporarianrente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussâo,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, íé
pública, ou a propriedade.

Fíca estabelecido que a destituição do
por votos que representem à maioria absoluta do capital

/
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IBI LIFE MEDICAL LTDA * ME

c.N.P.J. 1 0.493.078/0001 -49

poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer tÍtulo sem o consentimento do
outro sócio, cabendo a este o direito de preferência na sua aquisição na
proporçâo da parte que possuir.

àLAIJSULA SETIMA: o sócio que desejar retirar-se da sociedade, ou
ceder parte de suas quotas, deverá notificar por escrito aos demais sócios com
antecedência mÍnima de 60 (sessenta) dias, para que estes exerçam o direito cle
preferência na aquisição das quotas do socio retirante.

PARÁGRAFQ PRIMEIRQ: O valor das quotas do socio retirante, excluído,
cedente ou que venha a falecer, será considerada em relação ao que
efetivamente foi realizado, liquidando-se, suas cotas, com base na situaçáo
patrimoniaÍ da sociedade, à data da resoluçã0, verificada em balanço
especialmente levantado.

PARAGRAFO SEGUIVDO; As quotas liquidadas serão pagas em dinheiro,
em_ 10 (dez) parcelas iguais e mensais, a contar-se a primeirã so (trinta) dras
após a veriÍicação do balanço especialmente levantado.

PARAGRAFO TERCETRO: Fica facultado, mediante consenso entre o socioe os herdeiros, outras condiçÕes de pagamento, desde que não afetem a
situação econômica da sociedade.

OLAUSULA olrAvA: peros serviços que prestarem a soçiedade,
perceberão os sócios, a tÍtulo de remuneraçáo, pro-labore mensal, cujo valor será
fixado em comum acordo, até os limites de âeduçáo fiscal previstos em lei.

cLAUsuLÁ NON.A: o ano social coincidirá com o ano civil, devendoa 31 de dezembro de cada ano, ser procedido os balanços da sociedade, nos
termos legais.

cLAusuLA oÉcuwa: As deliberaçÕes dos socios serâo tomadas em
reuniâo, a sêr convocada com 0g (oito) dias de antecedôncia.

PARÁâRAF} PRIMEIRO: A convocaçâo da reuniáo se dará por escrito, napessoa do socio ou seu representante lega[, mediante protocolo, càrta regisirãoa
ou outro documento idôneo a demonstrar a ciência do socio.

PARAGRAF?sEGtJNDo: por força do art. 1.071, da Lei 1o4o6t2oaz,
dependerão de deliberação as seguintes matérias:

| - a aprovação das contas da administraçâo, pela maioria dos votos dospresentes;

TERGE|RA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCTAL

CLAUSULÁ SEXIÁ: As quotas da sociedade sâo indivisíveis e não

7_ .. 
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IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME
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CLAU 3U LA OÉ,CI MA SEGUíVOÁ :

ll, Capítulo lV, da Lei 10406i2002,
normas da sociedade anônima.

CLAIJ S U LA D ÉCI MA T ERC EI RA
Londrina, Estado do Paraná, para
contrato.

CLAU SIJLA OÉCWA QUARTA,,

com maioria absoluta de votos

com maioria absoluta de votos

Nas omissÕes deste contrato e do Título
esta sociedade utilizará, supletivarnente, as

Fica eleito o foro da cidade e Comarca de
dirimir as dúvidas advindas do presente

Os socios declaram

{)

que a Empresa se enquadra na situação de microempresa
Complementar no 123 de 14 de Dezembro de 2006.

sob as penas da
de acordo com a

Lei
Lei r

ó

t

TERCETRA ALTERAçÃO DE CONTRATO SOCIAL

ll - a designação dos administradores,
representativos do capital social;
lll a destituição dos administradores,
representativos do capital social;
lV - o modo de sua remuneraçâo, quando náo estabelecido no contrato, com
maioria absoluta de votos representativos do capital social;
V - a modificação do contrato social, com 3/q de votos representativos do
capital social;
Vl - a incorporação, a fusáo e a dissoluçâo da sociedade, ou a cessaçáo do
estado de liquidação, oom % de votos representativos do capital social;
Vll - a nomeaçáo e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas,
pela maioria dos vCItos dos presentes;
Vlll - o pedido de concordata, com maioria absoluta de votos representativos do
capital social.

PARÁGRA FO TERCETRO: Ficam dispensados da reunião, sobre as
matérias previstas no parágrafo 20, da cláusula décima, se todos os socios
decidirem por escrito sobre a matéria objeto de deliberação.

CLAUSULA DÉC\MA PR|MEIRA: Obrigatoriamente, haverá uma reuniâo
para fins de aprovação das contas do administrador, e, para deliberação sobre o
balanço patrimonial e o de resultado econômico, a ser realizada até o final do
mês de abril de cada ano.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Nesta reunião também poderá ser
designado novo administrador, se for o caso, e deliberarem sobre outros
assuntos.

PARÁGRAFO SEGUNDO; Não se aplica a esta reunião o parágrafo
3o, da cláusula décima, deste contrato.

,,aZ seloDisiraldctiV"áttà?T38trf""ol,-qrmgt€:ADe4o827.cr1K:.
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CIÂU${J1.,A /}iÍ$iiidJi fi#Áit?li: ()$ sócio$ decli.:rerrrr sob as penü$ clu l-ei
que â ilnrpresa se enquficjra na sitr-raçâi: de micro*tnpr€rsa de acorclo conL a i.-ei
Cornplementar no 123 cle 14 d* üezembro de ?ü0{3.

H.gtendo il$ rilüsrfi,)s r:nl üomufil acordo,
lavram, deltam e assini,lr"t'r o p:resente instrumento enr 04 (qr.ratro) vims de iguml ter:r
e forrna.

il:i1.iorái - Pr., 12 c1e Fevereirc <je 2014.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRI\SIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTOR]O AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CTVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRTVATIVO 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 / Fax: (83) 3244-5484

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

DIGITAL

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

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - 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 Codigb
de Controle e Autenticação abaixo.
O reÍerido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 1510712016 às '11:s9.47 (hora de Brasítia).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bcO5bb57a463b48e785c1 5c7c6ace28bc359cddl72bed35ded592b91 bf8ad 1 4
37606f6c35083f355f1 0ab32ebed269a58'l 69eacb31 beB 8461916e7a7b8c52ceab4d70

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para lBl LtFE MEDTCAL LTDA,ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação
Federal em vigor Art 10. e 10o. § 10. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validade até: 1 510712017 às 11 :01:03 (Dia/Mês/Ano)

Codigo de Controle da Certidão: 5616gs

Código de Controle da Autenticação:

48851407161 328500328-1 a 48851402161 32B500328-6

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

/'

lM#* * t!*n* 416 tr at Hk a+!4r{ r*f nt

I 4fih: e,-n'J.:,r.i, ao nu1,;t,i,o i

1.ffiffi. . rr".,,o r',iliãn'Íli o r.a, z, I

l§-t---Illr*"Hr.g-trlúo l:-l



i].:.-t;l)§?t { s{r r

ieffi-a;ffiü;üffir'
ãffi
Ãl dF]E*
lF{c .út
ÊIr}
§q

5 §ilÍ*:
i-

{,*

V

í6 /06/2ü1 6

9§A119,.9&3S
P§910rÊ9{26

AUrenllcacao I
0a à@do m osanlgos í., 3ôe ?0 hq V 8D,4í o 52ds

da L6l Eslâdul 8.72112008 sulênüco !oÉcnl.rm
i i:. . I da L6l Eslâdut 8,721 /2008 guteodco â pÉsnto túáiFm dlgllalizadâ, rcproduçáo íi€t

AutenticaÇão; 48852207 161028080906-í : Data:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRTVATIVO DE CASAMENTOS,
TNTERD|çÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

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

cERTIDÃO DE AUTENTTCAÇÃO DtcITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓOltos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atrlbuição 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 - arl.70 - 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 Codigo
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 2210712016 às 16:56:10 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bcO5b3f'l 3c401 afe4c56 9215e7 e9agf3bdcfcc854 1 528d2d0ca6cc26cdfda7d bc
1 05a6c35083f355f1 0ab32ebed269a581 69ecbage90dcbaf7eOb431 54 cf4e1248598

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para lBl LIFE MEDICAL LTDA -
ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação
Federal em vigor Art 10. e 10,. § 10. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validade até:2210712017 às 16:45:44 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 565643

Código de Controle da Autenticação:

48852207 1 61 02 8080906-í

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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*'nepÚaIIcR FEDERATIVA Do BRASIL

ESTADo oR peRlíea
cARToRto azevÊoo BASTos

FUNDADO EM í888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBTTOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,

lrurenolçÕEs E TUTELAS DA coMARcA oe.loÃo pEssoA

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

http ://www. azevedo ba stos. n ot. br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

cERTIDÃo DE AUTENTIcaçÃo DrctrAL

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

Certifica com base na Lei 8935/94 - art.70 - inc. V, que o(s)documento(s)em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticiáade através do'Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foiemitido em31l09l2015 às 10:41:51 (hora de BrasÍtia).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bcO5bca62ef3egcbS0fga5c95'1 d1d8dbc41 8ed621 fOd80741 e6626 42f4albl1
81 ce7f6c35083f355f1 0ab32ebed269a581 69e9705c386 a}f3641482e72edd06edfb1f

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para lBl LIFE MEDICAL LTDA -ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos,'de acordo com a Legislação
Federalem vigorArt 10. e 10o. § 10. da Mp 22OO|O1.

Esta certidão tem a sua validade até:29107/2016 às 06:30:07 (Dia/Mês/Ano)

Codigo de Controle da Certidão: 405879

Código de Controle da Autenticação:

488527 07 1 51 41 3260690-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www. azevedobastos. not. br ôr
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS

pRrMErRo REGrsrRo.c-ry!_L-D_E r\rA§8'ir"ô?8 ==%iliôq E pRrv-Arvo DE cASAMENros,rrurenorçÕEs E rurELAS DA coMARcA oe .roÃô;,ESõõÀ^-^'"'
Av. Epitácio Pessoa, 114s Bairro dos Estados sgo30-00, João pessoa pB

Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244_5484
http://www.azevedobastos. not. br

E-mail : cartorio@azevedobastos. not. br

GERT|DÃO DE AUTENTICAÇÃO DtctTAL

o Bel' Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos eÓbitos e Privativo de Casamento", rniôroiçães e Tutetas com atribuição de autenticar ereconhecer firmas da Comarca de João Pêssoa Capital do Estado dá paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 'art..70 - inc. v, que o(s) documento(s) em anexo é reprodrrçãofiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmó sua autenticiáade através do'códigode Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 1sfiT12016 às 12:02:21 (horade Brasítia).

CHAVE DIGITAL

A-chave digital acima, garante que este documento foi gerado para lBl LIFE MEDICAL LTDA -ME e emitido através do siie do Cartório-AzevêdoÉastós,'oã acordo com a Legislaçao
Federal em vigorArt 10. e 10o. § 10. da Mp 22O0lO1

Esta ceÉidão tem a sua validade até: 1 5to7t2o17 às í 1 :0í:03 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controte da Certidão: 561688

Código de Gontrole da Autenticação:

48851 4071 6 1326480703-'l

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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01t0812016 Simples Nacional

Consulta Optantes

Data da consulta: 0L/0812016
@ Identificação do Contribuinte

CNPJ : 10.493.078 IOOOL-O9
Nome Empresarial : IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME

tr Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 20/tr,/2OOA

Situação no SIMEI: NÃO optante peto SIMEI

@ Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não üxistem

(B Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

W Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Í8 Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.
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.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBH úConsultaOptantes.app/ConsultarOpcao.aspx



IBI LIFE MEDrCAkr,,
rd. Fls
,)
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A Empresa tB! LlFE MEDICAL LTDA - ME, CNPJ to.4g3.o7Ll0oo1-49, tnscrição Estadual ns 90463537-54situada Rua 19 de Dezembro,L.T-62,Térreo, lbiporã, Paraná, neste ato representado porJoão Henriqueweber Ruiz - Responsável Legal, portador da carteira de ldentida de ne 76g707g-5 sEsp-pR, inscrito noCPFIMF sob o ne 042,330.809-22.

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃo pREsENcIAL ns.49/20u6, DEçLARAMOS quecumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame.

lbiporã, 05 de Agosto de 2016

ü0,*g$,#rg/sot}{-4õ'r

ffiíti}:$ iri,,;;,, ;. :" ;r,;d , I#0
tS {p tJn*nrn*ro, Írj.x,r sr::r Í í
crnmffi[x**n*m

iâítW

J
.ME

er Ruiz - Sócio Administrador
RG: 7.697.078-5
CPF: 042.330.809-22

\ CNPJ: 10.493.079/0OO,t-49
RUA DEZENOVE

FONE/FAX (43) 3í58-2565

lE: 90463537
DE DEZEMBRO, í162

Email: ibilife@sercomte!.com.br

,1 /
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IBI LIFE ME,DICAL
4!o oe
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Í.,"2{Lã

wrutrttclplt oe sRúoe.

A Empresa lBl LIFE MEDICAL ITDA - ME, CNPJ 10.493.07810001-49, tnscrição Estadual ne 90463537-54
situada Rua 19 de Dezembro, !.L62, Térreo, Ibiporã, Paraná, neste ato representado por João Henrique
Weber Ruiz - Responsável Legal, portador da Carteira de ldentidade ne 7697078-5 SESp-pR, inscrito no
CPF/MF sob o ne 042.330.809-22, declara, sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sgb o rcgime
legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso
ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar 1,23/2006, de 14 de dezembro de
2006.

Ibiporã,05 de Agosto de 2016

,,lln
-.ii lüáü

Rtisl

[*

RG:7.69

b{

t'l s,ags -*?sr{t(}o í .4g-l

l"i do 0geenrbro, ii?,i7 s;;a 01
Centro

CEF.Sa0SS00 thMrâ*f8

rênqg

J
- Sócio Administrador

<r---! 
Bt rr pdVr eorcÀr- I

.loào Hen\que Weber

CPF: 042.330.809-22
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ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
cNpJ 14.918.6221000148 - t,E. 90583819-90 - t.M. 16881

Rua Demétrio Santos Moreira, no 4.10 - Vila São José

_ Apucarana - paraná _ CEp g6g00-730
Fone: (43)3033-1773 - royat@royaldistribuidora,com,brDr§TntBUtoÊlnÀ

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU
ESTADO DO PARANÁ.
PREGAO PRESENCIAL NO 04912016

,íJôFà-;'rq$
w-

)\n4
n.^r..r^ \§ , 

]rl 
www.royardistribuidora,com.br

Produtos, Equipamento§, Móveis e lntÁrmática oarâ usô: ctínien - lrirÁrrinn - r.raonirara. r

PROPOSTA DE PREÇOS

Desfilibrador Externo Automatico,
pamento compacto e leve, portátil,

processado, adáptavel a qualquer
.Projetado para atender

ias cardíacas e aplicação com uso
pás adesivas. Com sistema automático
avaliação de ECG, que detecta complexos
S e identifica automaticamente

ias malignas que necessitam de
brilação automática. Mensagem e

por texto, voz e sinais visuais.
em tempo real da curva do

CG na tela (display), de cristal liquido com
ngulo superior a 30% para melhor
sualização e monitoração do traçado.

ui botão liga e desliga, botão de choque
noso com alarme para disparo. Texto em

mpo real do comando de voz no display,
ibindo o número de choques e tempo

. Possui carregador de bateria
com indicadores luminosos de

em carga e carga completa. Gabinete
impacto em ABS, alça para transporte
facilita o manuseio. peso aprox: 1,g kg,
bateria de Lithium recarregavel

ermometro digital com alarme interno
MAX/MIN, com alarme

em ponteira plástica em cabo de
Displays de cristal líquido(LCD) de

igitos. Permíte a monitoração simultanea

INCOTERM
MODELO:

7665.02.0.00

: tnprpática para uso: crinióo - [,teoico - nãipiiãÉi]Laooratoriat
,1,\i\

I
it

9.
- Escritório /



ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
cNpJ 14.918.62210001{8 - LE.90583819-90 _ t,M. 16881

Rua Demétrio Santos Moreira, no 410 Vila Sâo José
Apucarana - paraná - CEp 96900-730

Fone: (43)3033-7773 - royat@royatdisÍibuidora.com.br
OI§ITRIEIUIDORA

3 Fototerapia microprocessada de alta
intensidade LED azuis de alta potência em
vida útil estimada de 20.000 oras, sem
emissão de radiação ultravioleta e
infra vermelha. Sistema de iluminação
auxiliar( leds brancos) para visusalização do
caciente. Gabinete em plastico de
:ngenharia. Display alfanumerico em cristal
iquidi (LCD). Fácil manutenção.

1 UN OLIDEF
MODELO:

LEDPHOTO

6.000,00 6.000,00

6nt?rrc.{fr

w,*
i\
t
"(')ô
>,,tj

4

a

O

lAspirador cirúrgico para utilização em

lHospitais e Clinicas, com design atualizado,
lergonômico e robusto, oferecendo
praticidade na utilização.Caracteristicas
Gerais: Apresenta funcionamento com baixo
nivel de ruído e mode de operação
continuo/interminente. Sistema de produção
de vácuo acionado por diafragma em
borracha neoperene e malha de nylon, com
alta durabilidade e eliminando
as superficies de fricção. Registro agulha em
aço inox, de passo fino, para ajuste de
vácuo, proporcionando suave regulagem da
sucção.Motor eletrico, cabeçote aletado
para maior dissipação de calor.Vacuometro
calibrado até 30 pol Hg(760 mm Hg),
grande e fácil leitura. Fluxo de ar: 25 lts.
Aspiração de água:4 lts/min.. Válvula de
segurança acionado por bóia para bloqueio
Ce entrada de secreção no
:abeçote.Extensão em pCV atóxico com 1,5
n e duas cânulas metálicas para aspiração.
)és antiderrapantes de borrcha, sistemã de
/entosas. Jogo 02 cânulas. Contendo 01 

I

'rasco coletor de secreção com cap de 05 lts, 
I

-'m vidro, autoclavavel. I

3 UN OLIDEF
MODELO:
A4sPLUS

FMSCOS 5L

2.563,00 7,689,00

5 Berço aquecidocom servo controle e sistem;
de calor irradiantes, sistema de controle
eletônico microprocessado. Relógio apgal
incorporado, laterais rebativeis em acrilico,
acionada com somente uma das mãos,
Gaveta para instrumentos.Dimensões
reduzidas.

1 UN OLIDEF
MODELO:
IúATRIX.R

15.000,00 15.000,00

§)

()

.l
www. royaldistribuidora.com. br

Produtos, Equipamentos, Móveis e lnformática para uso: clÍnico - íieoicã - Hãspitãtai- t-aooratorial - Escritório
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ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
cNpJ 14.918.6220001{8 - t.E.90583819_90 _ t.M. 16881

Rua Demétrio Santos Moreira, no 410 - Vila São José
Apucarana - paraná - CEp 96900-730

Fone: (43)3033-7 I 7 3 - roy at@royaldistri bu idora.com. br
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lador Compressor , indicado par
ização residencial, uso adulto e infantil

, portátil e de fácil manuseio. Ma
com maior produção de névoa

enor tempo de nabulização.

m kit de nebulização completo:
nho,01 mangueira,Ol mascara aulto

NS

MODELO:
TNALAi/AX tM-2000

/&u*''*

à 
t'"2

:irrb"à

a clinica de LED com acionamento
iga/desliga para uso conveniente. O

rruptor de botão de pressão permite que
unidade seja ativada em iluminações

enquanto o clipe de bolso, quando
ionado trava a unidade na

ção "on". lsso permite a conveniência do
maior duração de bateria e maior vida

til da lâmpada LED.alÍmentação através de

junto de cânulas de Guedel n:

ópio, para diagnosticos médicos. Leve
pacto e ergonômico, oferece

performance e maior resistência.

a pera de insuflação,possibilidade
iar a membrana timpânica, especu

is em diversos tamanhos
los. Acionamento através de

desliga integrado. Alimentação

RIESTER
MODELO:

PENSCOPE
2056.200.100

unto de Laringoscópio convencional
laminas retas e 05 laminas curvas

TOTAL.Ri4í.452,0r(Oro*,

-lnformamos que examinamos os documentos da licitaçã0, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e em consonância aos referidosdocumentos, declaramoe:

\
\

'ttahí-\
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prazo de pagamenro: o pagamerito será efõtuado ., oã itléii ôã;;i.;ffi;;,sendo 01 (uma) no ato da enrrega do produto e o(sessenta) dias, mediante conferência de qualidade pela secrôtariá iequisitante

'caso nos seja adJudlcado o- obieto da presente llcltação, nos-comprometemos a. assinar o gontrato no prazo determlnado, lndicando para esse Íim o sr.JURANDIR DA slLvA brasileiro, divorclado, empresário, residentã e àãriãiriato_n, .roroã oÀ-lpü..i.n., Estado do paraná, portador de cédura deldentidade civil RG no 3.232.876'8 ssP/PR, lnacrito no cPriMr sob o n.. ló0.ôzi.iog.53, como responsável dêsta empresa.

.Dados Bancários:
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNch: 0355,7 . APUGARANA.PARANÁ
CONTA CORRENTE: 63.897.8

-Prazo de validade da proposta: 60 dias
-Garantia:1 2 meses contra defeitos de fabricação;
frazo de entrega: deverá ser cumprido/entregue em até 

,10 (dez) dias após a solicitaçâ0.

Apucarana,0S de Agosto de 20í6.

REPRESENTANTE LEGAL
cPF 366.073.209-53

RG 3.232.876-8 SSP/PR

www. royaldistribuidora,com. br

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA. EPP
cNpJ 14,918.62210001{8 - LE.90583819_90 - t,M, 16881

Rua Demétrio Santos Moreira, no 410 - Vila São José
Apucarana - paraná - CEp 96900_730

Fone: (43)3033-7773 - royal@royaldistribuidora.com.br

' 1 4.9t B.6zzrcoo1 -oB-1
ROYÀL OI§Tft I§U IDORÂ LTDA.

Rul or*knrc sAlr{}§ rlloflgtRA, lto
vtr^ §lo ;osÉ - erp e$.s00"?10

L ÀpUCARÂNA - PB J

d
)

É1o 
o'à

t€Z_"s
t)?.

l--/ otl

restante

Produtos, Equipamentos, Móveis e lnformática para uso: crinico - fuÀãiáà : fi;piüh;: Laboraroriat - Escritório
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ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ 14,918,622/0001{8 - LE. 90583819-90 - t.M. 16881

Rua Demétrio Santos Moreira, no 410 - Vila São José
Apucarana - Paraná - CEP 86800-730

Fone: (43)3033-7773 - royal@royaldistribuidora.com.br

NI§TRIãUIE)ÊI}tÂ

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU
ESTADO DO PARANA.
PREGAO PRESENCIAL NO 4912016 Rubrica

DECI.ARAçÃO DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

R0YAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no
14.918.62210001'08, lnscr. Estadual no 90583819-90, lnscr. Municipal no 16881, estabelecida na Rua Demétrio
Santos Moreira, n0 410, Vila São José, no Município de Apucarana, Estado do Paraná, CEP 86800-230, por
intermédio de seu Representante Legal, Sr, JUMNDIR DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador de
Cedula de ldentidade Civil RG n0 3.232.876-8. SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o no 366,073.209-$;DECLARA,
sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legalde microempresa ou empresa de pequeno
porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei
Complementar 12312006, de 14 de dezembro de 2006.

Apucarana,0S de Agosto de 2016

DIR DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL

cPF 366.073.209-53
RG 3,232.876-8 SSP/PR

I

www.royaldistribuidora,com.br
Produtos, Equipamentos, Móveis e lnformática para uso: Clínico - Médico - Hospitalar - Laboráorial - Escritório
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À

PROPOSTA DE PRECOS

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE CÂNDIDO DE ABREU - PARANÁ

TICITACÃO MODALIDADE : PREGÃO PRESENCIAL N9 049/2016
OBJETO: AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPTTAL MUNICIPAT, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE.

A Empresa lBt LIFE MEDICAL LTDA - ME, CNPJ LO.493.O7810001-49, lnscrição Estadual ne 90463537-54

situada Rua 19 de Dezembro, L.L62, Térreo, lbiporã, Paraná, neste ato representado por João Henrique

Weber Ruiz- Responsável Legal, abaixo assinada, propõe a entrega dos materiais indicados, contorme Termo

de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

a)Declaramos que nos preços cotados na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados
através de lances verbais, estão inclusos todos os custos que o compõem, tais oomo as despesas com impostos,

taxas, frete,treinamento, embalagens seguros e quaisquer outros que incidam direta or"r indiretamente na

aquisigão e entrega dos materiais cotados, bem como transporte, carga e descarga, leis sociais e tributos,
b)O prazo de entrega do equipamento: ocorrer no prazo máximo de L0 (dez) dias

c)O localda entrega será: entrega dos objetos nos locais indicados no edital,
d)O prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

e)Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no

prazo detenninado no Edital, indicado para esse fim o Sr, Nome: João Henrique Weber Ruiz Endereço: Rua

Santa Sofia no 43 CEP: 86027-580 Cidade: Londrina UF: Paraná CPF/MF: 042.330.801)-22,

Cargo/Função: sócio- gerente RG no: 76970'78-5 Expedido por: SESP/PR Naturalidade: Paraná

Nacionalidade: Brasileira Email: ibilife@sercontel.com. br
Í)Prazo de Garantia: Garantia dos Equipamentos e das peças cle reposição 12 (doze) meses. Garantin,os a
substituição dos materiais, sem ônus para a Administração, clurante o prazo de validade clos ntesmos,

caso venham a apresentar vícios e/ou defeitos. Assistência técnica durante todo o período de garantia.
g) Prazo de Pagamento e Dados bancários: Banco do Brasil, Agência 2110-5 e Conta-Corrente 22.674-2.
Ibiporã lParanâ. O pagamento será efetuado conforme edital ,

h) A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório qr,re rege a presente licitação.
i) Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de

Pequeno Porte,conforme estabelece artigo 3o da Lei Complementar 123, de l4 de dezembro de 2006.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e

seus anexos. Que os objetos cotados são de lu linha e ótima qualidade.

IBI LIFE MEDICAL

"4S3,S?81000{4il P
Rua tg de Deasr:ib;-o';ou' *'t

Ruiz - sócio Administrador 
,\ cEp.qüaL{$0 tb§sÉ"gB

CNPJ: í0.493.078/000í-49 l\ IE: 90463537-54
RUA DEZENOVE DÊ DEZEMBRO ,1162

FONE/FAX (43) 3158-2565 Email: ibilife@sercomtel.com,br

l'io

IBi
1§E
,;ll

ÉrRp

JLI

João

,/ D0
(\

6(.':ài rrc /â3 7,

lbiporã,05 de Agosto de 2016

L

CPF: 042.330.809-22
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NCINA ALTÊRAÇÃO ooNTRATUAL DA SOCTEDADE

V. S. COSTA & CIA LTDA

CNPJ/MF: nc 05.286,960i0001-83

NIRE: 412.0488134-3

lha: I de I

Os abaixo identificados e qualificados:

1) VALDIR DA stLVA cosrA, brasiteiro, casado sob o regime de comunhão &_
parcial de bens, natural de Londrina-PR, empresário, inscrito no CpFIMF sob af.-
ne. 563.814.419-68, portador da carteira de ídentidade RG ne.

4,217.497-1/ssP-FR, residente e domiciliado na Rua Francelho, 72, Vila Nova,
Arapongas-PR, CEp: 86707-040.

Tem constituída entre si, uma sociedade empresária limitada que gira nesta
praça sob o nome de v. s. cosrA & clA LTDA, com sede na Rua Francelho,
69, vila Nova, Arapongas-pR, cEp 96707-040, e inscrita no cNpJ/MF sob na.

05.286,960/0001-83, registrada na Junta comercial do paraná sob pe

412.0488134-3 em 13t09t2}02e última alteração contratual registrada sob ne.

20073401366 em CI9108t2007; resolvem alterar o contrato social mediante as

condições estabelecídas nas cláusulas seguintes:

cLÁusuLA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃo Do oBJETo soclAL: A sociedade que rem por

objeto social a exploração do ramo de: Comércio atacadista de instrumento§, aparelhos e
materiais rnêdico'cirúrgico, hospitalares, laboratoriais instrumentais, utensílios, segurança e
resgate; Cornércio atacadista de proteses, artigos de ortopedia e ofiese; Comércio atacadista
de produtos odontoiogicos e oÍtarnologicos; Contercio atacadista de cosméticos e produtos de
perfumaria; Comércio êtacadista de gêneros alimentícios; Comêrcio atacadista de artigos de

í\

.,i
,i{
iÀ
t,r/

ii* anor
iTUNTA COrátRC|ÂL Il. rro_f.l!ârt 

1

,luNTA coMERCrÀL Do EsrÀDo po paneNÁ

CERTTFTCO O REGISTRO EM 23/tO/201,5
PROToCOLo! 156571234 DE 22/LO/2AL5.
PR156571234. NIRE: 41204891343 .V.S. COSTÀ & CIÀ LTDÀ

- SEDE

15:08 SoB N' 2015657L234.
coDrco or vunrnrceçÃo:

óql
Libertad Bogus

secnerÁnre cpRÀr,
cuRrTrBÀ, 23 / L0 / 20:-5

impresso,- fica sujeito à comprovação de aua auEencidadeInformando aeua reBpect.ivos ãódigoe de verificação

2) REGINA MARTA cEsrARl DA SILVA cosrA, brasileira, casada sob o
regime de comunhão parcial de bens, natural de Rolandia-pR, empresárí;
inscrita no CPF/MF sob ne. 834.883.839-20, portadora da carteira de identidar:"&
RG ne. 4.629.607-9/SSp-pR,

Nova, Arapongas-PR, CEp:

residente e domiciliada na Rua Francelho, 72, Vila

86707-040,

À validade deBte docwento, se nos respecbivoa port.ais.
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NONA ALTERAçÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

V. S. COSTA & CIA LTDA

CNPJ/MF: ne 05.286.900/0001-Bg

NIRE: 412.0488134-3

cama, mesa e banho; Comércio atacadista de artigos de armarinhos, jogos educâtivos, produtos
artesanais, miudezas, bijuterias; Comércio atacadista de tecidos; Comercio atacadista de roupas
e acessorios para uso profíssional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de artigos
de escritorio e de papelaria; Comércio atacadista de materiais de construção, hidráulico, eÍótrico,
marcenaria, alvenaria, ferragens, ferrarnentas, pintura e acabamento; Comércio atacadisla de (+
produtos saneantes, de lavanderia, limpeza e expediente; Comércio atacadista ae /V
eletrodomésticos e eletroetetrônicos; Comercio atacadista de produtos esportivos ê artigos pâra
festas, Comercio atacadista de equipamentos, acessorios e suprimentos de informática;
comórcio atacadista de aparelhos e moveis Medico-Hospitalares, odontologicos, laboratoriais,

^oftamologicos, informática, lavanderia, segurança e resgate, para escritorio, Íisioterapía , Fginástica' veículos especiais; Comercio atacadista de peças, pneus e acessorios para veículos
Locação cJe moveis, aparelhos e equipamentos em geral; Manutenção de aparelhos,
equipamentos lnstrumentais e moveis, promoção, realização de eventos, serviços de estúdio
(áudio e vídeo), Comércio Atacadista de lnstrumentos Musicais e seus acessorios e comercio
atacadista de artigos Íunerários e seus acessórios., passa a partir desta data a ter o seguinte
objeto: Comércio atacadista de instrumentos, aparelhos e materiais médico-cirúrgico,
hospitalares, laboratoriais instrumentais, utensílios, segurânça e resgate; Comércio
atacadista de próteses, artigos de ortopedia e órtese; Comércio atacadista do produtos
odontológicos e oftamológicos; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de
perÍumaria; Comércio atacadista de gêneros alimentícios; Comércio atacadista de artigos de
cama, mesa e banho; Comércío atacadista de artigos de armarinhos, jogos educativos,
produtos artesanais, miudezas, bijuterias; Comércio atacadista de tecidos; Comércio
atacadista de roupas e acessórios para uso profÍssional e de seguranÇa do trabalho;
Comórcio atacadista de artigos de escritório e de papetaria; Comércio atacadista de
materiais de construção, hidráulico, elétrico, marcenaria, alvenaria, ferragens, ferramentas,
pintura e acabamento; Comércio atacadista de produtos saneantes, de lavanderia, limpeza
e expediente; Comércio atacadista de eletrodomésticos e eletroeletrônicos; Comércio
atacadista de produtos esportivos e artigos para festas; Comércio atacadista de
equípamentos, acessórios e suprimentos de informática; Comércio atacadista de aparelhos

,tuNTÀ coMERCrÀL Do EsrÀDo oo panaNÁ _ sros

CERTIFICO O REGISTRo EM 23/tO/20f5 15r08 soB
PROTOCOLO: 75657]-234 DE 22/LO/?OLS, Cóprco pp
PRl56571234, NIRE; 41204881343.
V.S. COSTÀ & CIÀ LTDÀ

N" 2015657L234
vrnrrlcaçÃo:

LiberEad Bogug
sncnprÁnra ceRÀr,

cuRrTIEÀ,23/L0/20L5 d
desLe documenE.o, ae impreaso, fica sujeiEo à comprovação de aua aut.encldadeInformando seus reapecbivoo códigoe de verificação

nos respectivoa porbai8.



NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

V. S. COSTA & CIA LTDA

CNPJ/MF: nP 05.286,900i0001-83

NIRE:412.0488134-3

e móveis Médico-Hospitalares, odontológicos, laboratoriais, oftamológicos, informática,

lavanderia, segurança e resgate, para escritório, fisioterapia e ginástica, veÍculos especiais;

Comércio atacadista de peças, pneus e acessórios para veículos Locação de móveis,

aparelhos e equipamentos em geral; Promoção, realização de eventos, serviços de estúdio
(áudio e vídeo), Comércio Atacadista de lnstrumentos Musicais e seus acessórios e
comércio atacadista de artigos funerários e seus acessórios.

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não

colidirem com as disposições do presente instrumento.

OLAUSULA TERCEIRA- DA coN§oLlDAçÃo Do CONTRATO; ,À vista da modificação ora

ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

V. S. COSTA & CIA LTDA

CNPJ/MF: 05.286.960/0001-83

NtRE: 412.0488134-3

1) VALDIR DA sILVA cosrA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão

parcial de bens, natural de Londrina-PR, empresário, inscrito no cpF/MF sob

ne. 563.814.419-68, porlador da carteira de identidade RG ie.

4.217.497-1/ssP-PR, residente e domiciliado na Rua Francelho,72, vila Nova,

Arapongas-PR, CEP: 86707-040.

2) REGINA MARIA CESTARI DA stLVA cosrA, brasiteira, casada sob o
reginre de comunháo parcial de bens, natural de Rolandia-pR, empresária,

inscrita no CPF/MF sob na. 834.883.839-20, portadora da carteira de identÍdade

RG ne. 4.629.607-9/ssP-pR, residente e domiciliada na Rua Francelho, 72, vila

k-
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NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCTEDADE

V. §. COSTA & CIA LTDA

CNpJ/MF: no 05.286.960/0001_83

NIRE; 412.0488134-s

Nova, Arapongas-pR, CEp: g6707_040.

Tem constituída entre si, uma sociedade empresária rimitada que gira nesta
praça sob o nome de V. s. cosrA & clA LTDA, com sede na Rua Francelho,
69, Vila Nova, Arapongas-pR, cEp 96707-040, e inscrita no cNpJ/MF sob ne.

05.286.960/0001-83, registrada na Junta comercial do paraná sob pe

412'0488134-3 em 13t09t20Q2e última alteração contratual registrada sob ns.

200n4A1366 em 09tO8t2OO7; resoÍvem consolidar o contrato social mediante CX
as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: t \s

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMTCÍtto: A sociedade gira sob
o norne empresarial de V. S. CO§TA & CIA LTDA e tem sede e domicílio na Rua Francelho,
69 Vila Nova, Arapongas-pR, CEp g6707_040.

CLAUSULA SEGUNDA . FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A SOCiCdAdE

qualquer ternpo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior,
alteração contratual assinada por todos os socios.

clAusuLA TERCEIRA - lNÍclo DAS ATtvtDADES E pRAzo DE DURAÇÃo DA
SoCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em l3/0g/2002 e seu prazo de duração e
por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUARTA - oBJETo soClAL: A sociedade tem por objeto a exptoraçãô no ramo
de: Comércio atacadista de instrumentos, aparelhos e materiais médico-cirúrgico,
hospitalares, laboratoriais instrumentais, utensílios, segurança e resgate; comércio
atacadista de próteses, artigos de ortopedia e órtese; Comércio atacadista de produtos
odontológicos e oftamológicos; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de
perfumaria; comércio atacadista de gêneros alimentícios; Comércio atacadista de artigos de
cama, mesa e banho; Comércio atacadista de artigos de armarinhos, jogos educativos,
produtos artesanais, miudezas, bijuterias; Comércio atacadista de tecidos; Comércio
atacadista de roupas e acessórios para uso proÍissional e de segurança do trabalho;
Comércio atacadista de artigos de escrítório e de papelaria; Comércio atacadista de

4
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NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCTEDADE

V. S. COSTA & CIA LTDA

CNPJ/MF: ne 05.286.960/0001-93

NIRE: 412.0498134-g

Folha: 5 de g
materiais de construção, hidráulico, elétrico, marcenaria, aÍvenaria, ferragens, ferramentas,
pintura e acabamento; comércio atacadista de produtos saneantes, de lavanderia, limpeza
e expediente; Comércio atacadista de eletrodomésticos e eletroeletrônicos; Comércio
atacadista de produtos esportivos e artigos para festas; Comércio atacadista de
equipamentos, acessórios e suprimentos de informática; comércio atacadista de aparelhos
e móveis Médico-Hospitalares, odontológicos, laboratoriais, oftamológicos, ínformática,
lavanderia, segurança e resgate, para escritório, fisíoterapia e ginástica, veículos especÍais;
comércio atacadista de peças, pneus e acessórios para veícutos Locação de móveis,
aparelhos e equipamentos em geral; Promoção, realização de eventos, serviços de estúdio
(áudio e vídeo), comércio Atacadista de lnstrumentos Musicais e seus acessórios , *
comércio atacadista de artigos funerários e seus acessórios . 

^-lCLAUSULA QUINTA

divididos enr 100.000

uma, subscritas e já
cÍa seguinte forma:

Nome

VALDIR DA SILVA COSTA

REGINA MARIA CESTARI DA SILVA COSTA

TOTAL

(%) Quotas Valor R$

50 00 i 50 000 50 000,00

50.0ô 50.000 50.000,00

100.00 1 00.000 100,000,00

CLAUSLILA SEXTA - RESPoNSABÍLIDADE Dos sóclos: A responsabitidade de cada socio
é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralízação
do capital social, conforme dispôe o art, 1.0s2 da Lei 1o.4o6l2ao2.

CLAUSULA sÉTIMA - cESSÃo E TRANSFERÊructn DE euorAS: As quotas são
indivisíveis e não poderão ser cedídas ou transferÍdas a terceiros sem o consentimento dos
outros socios, a quem fica assegurado, ern igualdade de condíções e preço, o direito de
preferência para a sua aquisição se postas â venda, formalizando, se realizada a cessão delas,
a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: c socio que pretenda ceder ou transÍerir todas ou parte de suas quotas

- CAPITAL SOCIAL: O capitat sociat e de

(cem mil) quotas de capital no valor nominal

integralizadas, em moeda corrente do país,

100.000,00 (cem mit reais),

de R$ 1,00 (um real) cada

pelos socios e distribuídas

$,
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NONA ALTERAçÃO CONTRATUAL DA SOCTEDADE

V. S. COSTA & CIA LTDA,

CNPJ/MF: no 05.286,900/0001-83

Á"t'\'{,Jái_l
o

,-=ZL)
NIRE: 412.0488i34-3

Folha: 6 de 8
deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quanridade de quotas postas
à venda, o preço, Íorma e prazo de pagamento, para que estes êxerçam ou renunciem ao
direito de preferência, o que deverão tazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
da notificação ou em prazo maior a criterio do socio alienante. Se todos os socios manifestarem
seu direito de preferência, a cessão das quotas se Íará na proporÇâo das quotas que então
possuÍrem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas
poderão ser livremente transferidas.

cLAUSULA OTTAVA - ADMINTSTRAÇÃO DA

EMPRESARTAL: A administração da sociedade cabe

hírca

SOCIEDADE E USO DO NOME

a VALDIR DA STLVA COSTA, com os

\̂'

a\

poderes e atribuições de gerir e administrar os negocios da sociedade, representá-la ativa e ,X 
"/ \./passivanlente, judicial e extra judicialmente, perante orgãos públicos, ínstituições financeiras,

entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários
à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado
o uso cio nonre empresarial isoladamente.

§1'a'E vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar
ou alienar bens imoveis da sociedade, sem autorização do outro socio.

§2.4 - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade,
procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos
e operaçÕes a serem praticados.

cLÁusuLA NONA - RETIRADA PRO-LABORE: Os socios poderão, de comum acordo, fixar
uma retirada mensal, a título de "prô-labore", observadas as disposições regulamentares
pertinentes

cLÁusuLA DÉclMA - EXERcÍcro socrAL, DEMoNSTRAÇÕES FINANcEtRAS E

PARTICIPAÇÃo DoS SÔclos NoS RESULTADoS: Ao termino do exercicio social, em 31

de dezembro, os administradores prestarão contas justiÍicadas de sua administração,
procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e denrais demonstrações

contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas

L
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NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCTEDADE

V. S. COSTA & CIA LTDA

CNPJ/MF: no 05,286.9ô0/0001-BB

NIRE: 412.04881i4-B

Brasileiras de contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou

mesma proporção das quCItas de capital que possuem na sociedade.

perdas apurádos, na

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em

períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá

ser distritluído mensalmente aos socios, a tÍtulo de Antecipação de Lucros, proporcionalmente

às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando

a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.a 10.40612002.

clÁusuLA DÉclMA PRIMEIRA - FALEcIMENTo ou tNTERDtÇÃo DE sócto: Falecendo

ou interditado qualquer socio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros,

sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios
remane§centes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação
patrimonial cla sociedade, â data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

ParágraÍo único- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade

se resolva enr relação a seu socio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDTMENTO: O Adminisrrador

declara, sotr as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade,
por lei especial, ou ern virtude de condenação criminô|, ou por se encontrar sob os efeitos

dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publÍcos; ou por crime

íalimentar, de prevarícaçã0, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de deÍesa da concorrência, contrâ

as relaçÕes de consumo, fe publica ou a propriedade.

7-

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA .

para o exercício e o cumprimento

expressa renuncia a qualquer outro,

FORO: Fica eleito o foro da comarca de Arapongas-pR

dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com

por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em 1 (uma) via

de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e suÇessores legais a
cumprÍ-lp em todos os seus termos.
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NONA ALTERAçÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

V. §. COSTA & CIA LTDA

CNPJ/MF: ns 05.286.960/0001-83

NIRE: {12.0488134.3

de 2015.
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Comprovante de

Comprovante de lnscriçáo e de Situaçâo Cadastral _ lmpressão

lnscrição e de Situação Cadastral

Gontribuinte,

Confira os dados de ldentificação da pessoa JurÍdica e,
RFB a sua atualização cadastial.

se houver qualquer divergência, providencie junto à

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

TERREO
CEP

86.707-040
RITO

VILA NOVA ARAPONGAS

DATA DÂ SITUAÇ

08t11t2003

DATA

COMPROVANTE DE TNSCRICÃO E DE
SITUAçÃO CADASTRÀL

.O DO ESIABELECtMenTO lNOrvrEEe rer.rraSi§
V. S. COSTA & CIA LTDA

{6.4§-1.01 - Comércio atacadista de instrumentos e materials uso médico, c

coDrGo E DEScRTçAo DAS ATtvlDADES eóõrlÕruEes sE
59.11-í.01 . Estúdios cinematográficos

IAS

f'19'1-91 ' comérclo por ata-cádo de peças e acessórios novos para veículos automotores46'37'í'99 ' comércio atacadista espeàiaiizado em outros produtos arimeniÍcios não especificados anteriormente46.41-9-0í - Comércio atacadista de tscidos
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho46.41-9-03 - Comércio atacadista de arti!os de aimarinno
46'42'7'02 ' comércio atacadista de roulas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho46.45-1'02 ' comércio atacadista de próieses e a.tigos o" o.topãáiã''"--'-46.45-í-03 - Comércio atacadista de broclutos odonitológicos
46.46-0'01 ' comércio atacadista de êosméticos eproduios de perfumaria
46.47-8'01 ' comércio atacadista de artigos de escritório 

" 
oã pãó"üiã"-

46.49-4-04 - Comércio atacadista de móüeis 
" ".tijo" de colchoaria

46.49-4.08 - Comércio atacadista de produtos deÍigiene, limpeza e conservação domiciliar46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos ãe informàtica
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.79-6-99 - Comércio atacadista de maieriais de ionstrução em geral46'93'1'00 ' comércio atacadista de mercadorias àm gerai, sem piedóminância de alimentos ou de insumosag ropecuários
93.19-1-01 - ProduÇão e de eventos

coDlco E DEScRtÇÃo oA NArUReZA JURjõrõÃ
206-2 - SOCTEQADE EMPRESARTA LtMtTADA

f', J-\
','., Aprovado pela lnstruçao frtàrmqtirNat no 1.470,de 30 de maio de 2014.

\-J

Emitido no dia 06/08/20í6 às í0:05:40 (data e hora de Brasíria).
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

cARToRto AzEVÊDo eÁdros
p'rMErRo REcrsr*o.gyr-L Drr!^53,ir'á,i3^Eliiiôe-r-rorr,ryLv_o_ DE cASAMENros,rrurenorçÕES E rurELAS DA coúÃricío}. iôao pESSoA

Av. Epitácro pessoa, 1145 Bairro dos Estados sg030-00, João pessoa pB
Tel.: (83) gz44-5404l Fax: (8S) SZ|Ã_S+A+

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

ceRrroÃo DE AUTENTTcaçÃo DlctrAL

o Bel' Válber Azevêdo de Miranda cavalcanti, oÍicial do primeiro Registro civil de Nascimentos eobitos e privativo de casamentos, rniôroúães e Tuteras .o, ãtrúrição de autenticar ereconhecer firmas da comarca de João pàisou capital oo É.üâã da paraíba, em virtude etc...
certiÍica com base na Lei 8935i94 - arl- 7e - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução

E 3:r:i§I3 i;,".,ffii?!fj3:?#"oo 
e neste ato conÍirmo suããutentiiiáade atravá. oã cooigb

O reÍerido é verdade, dóu fe.

Este documento foi emitido em 06/01/2016 às 07:50:00 (hora de BrasÍria),

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para VS cosrA E clA LTDA e

il li""r[Xli',t;jt"_1" B1:Ái;ti 
nzeueãã sastos, oeãã,d.".;; a Lesisração rãoeãr em visor

Esta certidão tem a sua varidade até:05/01/2017 às 07:49:24(Dia/Mês/Ano)

Código de Controte da Certidão: 468122

Código de Controle da Autenticação:

33050401 1 61 340480421 _1

certidão poderá ser confirmada por -quarquer pessoa e a quarquer momentoatravés do site: http:/iwww.azevedobastos.not.br

A autenti
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Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação e Fiscalização

CERTIDÃO NEGATIVA NO 1451712016

Cod. Contribuinte...... 274gZs
Nome/Razão Social.: V.S. COSTA & CIA LTDA
cNPJ/CPF.........,. ... : 05.286.960/0001 _83

Endereço......... ......: RUA FRANCELHO, 6g
Complemento.......... :

8airro......................: VL NOVA
CEP / Cidade......,...: 86.TO7-040 / Arapongas
Requerimento no...... :

Finalídade................ : Licitação Contribu inte
Va1idade...................: 90 dias apos data de emissão.

CERTIFICo, que revendo os lançamentos existentes para este contribuinte, não existemdébitos municipais referentes aos cadastios mobiliário e imobiliário.

Fica reservado ao Município o direito de inscrever e cobrar as dívidas que venham serapuradas em buscas posteriores, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos gerados
e já ocorridos.

Arapongas - PR, 29 de julho de 2016

V.i,l f,,,1,

iffii'\;r
PREFEITURA MUNICIPAL

DE ARAPONGAS
Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributo e Fiscalização

Certidão no 14517 I 2016

Emitida Eletronicamente via internet em:
29t07 t2016

Para verificar a Autenticidade desta Certidão acesse:
www.arapongas.pr.gov.br

na opção "Cidadão"
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Debitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 014633274-10

Certidão fornecida para o CNpJ/MF: 05.296.960/0001-93
Nome: VSCOSTA&CIALTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar debitos 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 contríbuinte 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.

Válida até 02109120i6 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda. pr.gov.br
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03/08/201 6

Comprovante de

lnscrição no CAD/ICMS

90268665-77

Emissão do CICAD

lnscrição Cadastral - CTCAD

lnscrição CNPJ

05.286.960/0001{3

lnício das Atividades

11t2002

Qualifrcaçáo

SOCIO.ADMINISTRADOR

SOCIO-ADMINISTRAOOR

Estado do paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

cAD/rcMs No 90268665-77

Nome Empresarial

Título do Estabelecimento

Endereço do Estabelecimento

Municipio de lnstalação

Situação Atual

Natureza Jurídica

Atividade Econômica Principal do
Estabelecimento

Empresa / Estabelecimento
V S COSTA & CIA LTDA

V S COSTA

RUA FRANCELHO, 69 - VILA NOVA . CEP 86707-040
FONE: (43) 3252-7897

ARAPONGAS. PR, DESDE 11I2OO2

( Estabelecimento Matriz )

Qualificação
ATIVO. SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL . PRAZO NAO APLICAVEL,
DESDE 0112016

206.2. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
4645-1101 . COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA
USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS

4637.1/99 . COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS
PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE

4647.8101 . COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE
PAPELARIA

4642-7t02 -

Atividade(s) Econômica(s) 464'l'9/01'
Secundária(s) do Estabelecimento 4641-9/03 -

4649-4/08 -

COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO
PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E
CONSERVACAO DOMICILIAR

4646-0/0í . COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE
PERFUMARIA

4645.1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS OOONTOLOGICOS
4645.1102. COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE

ORTOPEDIA

Tipo

CPF

CPF

Quadro Societário
lnscrição Nome Completo / Nome Empresarial

563,814.41 9.68 VALDIR DA SILVA COSTA
834.883.839.20 REGINA MARIA CESTARI DA SILVA COSTA

Este CICAD tem vatidade até 02/09/2016.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via
lnternet www,f azen da.o r.oov.br
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0207t2016

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A
ATIVA DA UNIÃO

Nome: V. S. COSTA & CIA LTDA - Epp
CN PJ: 05.286.960/0001 43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, b certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RF_B) e a inscrições em Dívida Atíva da União junio à procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgãos 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 n9 g.212, de24 dejulho de 1991.

A aceitação desta cerlidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgÍn.fazenda.gov.b».

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ns 1.75j, de OZl1Ol2O14.
Emitida às 11:'13:34 do dia0210712016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 2911212016.
Código de controle da certidáo: B14A.C40E.FSgE.7306
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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2614712016 https://www.sifge,caixa.gov.br/Ernpresa/Crf/Crf/FgeCFslmprimirPapel.asp?VARpessoaMatriz=.11956S29&VARpessoa=1j956529&VARUtspR&V.
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05286960/0001-83
RAZão Social: V S COSTA E CiA LTDA
NOMC Fantasia:V S COSTA E CIA LTDA
Endereço: RUA FMNCELHO 69 TERREO / VrLA NOVA / AF{APONGAS / pR /

86707 _O40

A caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,da Lei B'036, de 11 de maio de 1990, cãrtifica 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
debitos referentes a contribuições e/ou encargos devidós, decorrentes
das obrigações com o FGTS,

Validade: t5/07/20t6 a L3/OB/2OL6

Ce rti f i cação N úme ro : 20 1 607 1 SO4S7 59L62060 1 5

Informação obtida em 26107/2016, as t5:4t:t2,

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

(
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§e caixa gov.br/Empresa/c rflc rflFgec FSlm primirPapel.asp?VARPessoaM atriz= 11956529&VAR pessoa= 11956529&VARUf= pR&VARtnscr 111
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JUS'L'1ÇA DA .'iÍ1 /,"'àl:tí-IiO

CERTIDÃO NEGATIVÀ DE OÉSTTOS TRABALHISTAS

Nome: V S. COSTA & CIA LTDA - EPP
(MATRTZ E FrLrArS)CNPJ: 05. 286.960/OOO1-83

Certidão n" : 61222941/2AL6
Expedição: at/07 /20t6, às 11:06:45
Validade: 06/Al/2077 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da dat.a
de sua expedição.

Certif ica-se q l]E V. S. COSTÀ & CIÀ I,TDA - EPP
(MÀTRIZ E FILrÀrS), inscrito(a) no CNPJ sob o no
NÃo coNST.A, do Banco Nacional- de Devedores05.2 86. e 6O/O 00L-83,

Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabal-ho/ acrescenLado pera Lei no 12.440, de 7 de julho de 2orl, e
na Resolução Administrativa no 7470/zOt1 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agost.o de 2 O 11 .

Os dados constantes dest.a Certidão são de responsabilÍdade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa jurÍdica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http : / /www.tst. jus.br) .

Certidão emÍtida gratuitamente.

TNFORMÀÇÃO TUpORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessárj-os à identificação das pessoas naturais e jurÍdicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sent.ença condenatória transitada em jutgado ou em
acordos judiciais trabalhisLas, inclusive no concernente aos
recolhirnentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recol,himentos determinados em Iei; ou decorrentes
de execução.- de acordos firmados perante o Ministério púbtico do
Trabalho oÇComissão de Conciliação prévia.
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Juíza de Direito cla Comarca de Arapongas - Paraná
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CERTIDÃO

v<tnt.luut', l,arlidor, Distribuiclor,
Depo.riÍdrio púbtico e Ávalíador Judicfà tta
Comarca de Árupongas, Eslado do pataná,
em plarut excrcício, nafctrntu da lei, etc. .
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t
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAÍBA
CARTORIO AZEVÊDO BASTOS

FUNDADO EM 1888
PRIMEIHO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS 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 / Fax: (83) 3244-5484

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

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Obitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuiçáo de autenticar e
reconhecer Íirmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7q - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
Íiel 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 Íé.

Este documento foi emitido em 03/08/2016 às 13:51:22 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94Í057f2d69fe6bc05b06Í80d23f3badcfO 1 a86b5493b332c4c99c6339e8773f7a5980c67c69ea
3b3c6b848ed ae25876384476Í8970b8491 1 603c4c1 4ac96426223a8504c8964c59aeb

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para VS COSTA E CIA LTDA e
emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor
Art 1e. e 10c. § 14. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validade até:03/0812017 às 13:50:45 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 571030

Código de Controle da Autenticação:

330503081 61 1 4731 0750-1

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

Prêáiúêfl Êiü dü Êâfriblitâ
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EFEITURA.D-OTIUNICÍPIO DE AMPONGAS - ESTADO DO PÁ,RANÁsEc RETARTA M u N r cr pAL o E nour r ru r sinnçnó' - õJrvãí "'^"-
c ERÊ ruae DE LrcrrAçôr§ _ ór.rpj io.ssri.soo-ooor -oo

Rua Garças, 7SO _ Centro _ CEp 86700_285
Fone (43) 3902-1052 * Fax (43) 3902-1046

w\wv.arap0ngas.pr.gov.br e-ma.il: licitacao.pregao@arapongas.pr.gov,br

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 01 112015

A Prefeitura do Munrcípio de Arapongas, Estado do paraná, inscrita no

CNPJ sob o n'76.9s8.g66/0001,06, sediada na Rua das Garças n,750, centro,

atesta para os devidos fins de direito e a quem possa interessar, que, a empresa v.s
cosrA & clA LTDA na Rua Franchero, no 6g, Vira Nova, cEp 86.707-040, em

Arapongas - PR, telefone (43) 3252-78g7, inscrita no cNpJ/MF no. 05.286.960/0001-

83, e lnscrição Estadual no 90268665-77, forneceu os sequintes obietos: Epl

UtsqLreaclor solar, cre parylento

Colcháo e CoÍchonetes.

Declara-se que a empresa em epígrafe forneceu os materiaís,

supramencionado, com Ótima qualidade, sempre cumpridora de deveres e obrigaçÕes

contratuais, não tendo, ató a presente data, nenhum motivo que desabone sLra

conduta e idoneidade.

Termos em que firma-se o presente.

deN mbro de 2015,

I
t ./.. Selo Diaital de Fiscalizacáo Tir

/ ti lzi - Valor Tôtal di-w#,/ confira os oaaoétó atôãrn'i
Bê1. Vsber'de Miladá CárârcânL

pongas, l
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REPÚBL]CA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PBIMEIRO REGISTRO clvlL DE NASCIMENTo E óBlToS E pRrv_ATlvo DE cASAMENToS,
lrurenolçÕEs E TUTELAS DA coMARcA oe uoÂo ÉE-ssõÀ

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados sgo3o-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / 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
Obitos e Privativo de C_asamentos, rnióàçães e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer Íirmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado dá ParaÍba, em virtude etc...

CertiÍica com base na Lei 8935/94 - ar|. 7e - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fieldo original que me Íoi apresentado e neste ato conÍirmo sua autenticiáade através do Códigb
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foiemitido em 18/11l2ois às 16:44:50 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bcO5b075 abcb947d2426b84426cb60d1 0e9056't 4ca1 0BSÍ568e25bc467ef9d
1 Íaccb9b848edae25876384476f8970b8491 '1 608aaÍdacc7ee23}tÍ8}325b1 6d3Sbe463

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para VS COSTA E CIA LTDA e
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RepúaLrca FEDEHATIVA Do BRASIL
ESTADo oa paRaíae

cARToRto azevÊoo BASTos
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIV.ATIVO DE CASAMENTOS,
lrurenorçÕEs E TUTELAS DA coMARcA oe uoÃo pessoÀ -

Av. Epitácio Pessoa, 114s Bairro dos Estados sg030-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

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

W,
cenloÃo DE AUTENTTcaçÂo DlclrAL

O Bel' Válber Azevêdo de Miranda Cavalcantl, OÍicial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, tnteàiçàes e Tutetas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado dá Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - arl. 7e - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
Íiel do original que me Íoi apresentado e neste ato confirmo sua autenticiáade através do'Códig"o
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou Íé.

Este documento foi emitido em27lo\l2o15 às 09:57:1g (hora de BrasÍlia).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734Íd94Í057f2d69fe6bc05bOc5 cd774b7ee53Í2ÍÍ7e9072736eb03a8478edcbb539a2958 bB6Za421 e
6e87a4b848edae25876384476Í8970b8491 1 606a00e662966d43bc1 e59381 541 be4b45

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para VS COSTA E CIA LTDA e
emitido através do site do Cartorio Azevêdo Bastos, deãcordo'com a Legislação Federal em vigor
Art 1e. e 10e. § 1e. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validade alé:27108/2016 às 03:11:46 (Dia/Mês/Ano)

Codigo de Controle da Certidão:419097

Código de Controte da Autenticação:

330526081 51 51 6230656_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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GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOS
JUNrA coMERCtAL Do pÀnÀúÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAçÃO OO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

cenrroÃo stMpLtFtcADA
CertiÍicamos que as inÍormações abaixo constam dos documentos arquivados
na data da sua expediÇâo.
ttoãe empróJariãt -.--.*-_ '

V.S. COSTA & CIA LTDA. EPP

Natureza Jurídica: SOCIEDADE ftrrlpngsÀnfÁ
Número de ldentiÍicação do Begistro de

iEmpresas - NIHE (Sede)

4t 2 0488134-3 05.286.960/000 t:83

Capital: R$

(cEM tvilL REATS)

100.000,00

Páqina: 001 / OOl
nesta Jun,tai.Comercial e são vigentes

Endereço Corpl"to 1GlraUouro, tt, s Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEp)
, RUA FRANGE$9I691Y!!A Noy
Objeto Social

vvru \Aeurv E.yruEU, 
' 
rJ\JruEríuru AlAUAursrA DE TNSTRUMENTOS r

ACESSORlOS 
-F 

C.O!,I--EIgq{Tê"ç49LSJA DE ARTIGOS FUNEHARIOS E SEUS ÁCÉéSôiriOS'

coMERclo ArAcA,DlsTA.P.E]|ISIIUl4§llT_os , APABLHos E MATEBtAts MÉDtco-ctRURUGtco, HosptrALAHES
'LABoRAToHlAls INSTRUMENTAIIj UIE!,qlLloS, S_EGUBANÇA E REScAiÉ ; CoMERclô ÂrÀcÀóÉie DE pHoTESEs 

,ARTIGOS DE OBTEPEDIA E ORTESE ; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO'S õrjOr.riõróàrõ-G-üFTAMOLOGICOS ;ggIEl_cl9^lrlcAorsrA DE cosMEÍrcos E pnoo'uiós ôÉ ÉàÃ;üú;ri;';-óú;ãàiõaiib"o"üs'rX'DE GENERosALEMENTIcIoS ; CoMEHCIo ATACADISTA DE ARTIGOS DE GAMA, MESA E BANHo, COMERCto arÁcaorsra oeABT|Gos DE ARMARINHOS , JoGoS EDUcATlvos, PRoDUTos aÉresanats, MtuDEzAS, BIJUTEB;A5 ; coMEBctoArAcADlsrA DE TEclDos ; coMERclo ATAoADISTA DE RoupAS E AcEssóirô§ÉÀàÀ uêil,RoÊrsàror.rar_ e oe
?E9yR4NÇA Do TRABALHo ; coMERClo ArAcADlsrA DE ARrlcos oe escniiónô É DE pÀÊiAãà 

; coMEnctoATACADISTA DE MArERlAls.LE-g9rysrRUÇÃo , HtDHAULtco , MARcÉúaãÁ , ÁrúÉlÃnr,n , ÉÊn-n-Ãà'e,us , prHruna eA0ABAMENTo ; coMERClo ArAcADlsrA oe pRoouros sANÊANTES , pe r-iúaruptúü;üMÊÊ2Ãiixeeorerure 
;coMEBClo ATACADISTA DE ELETRODoMESTIcos E ELETRoELETRôNtcos ; coMERCto ATAcADtsTA DE pRoDUTos

ESPoRI-lVoS E ARTIGoS FESTAS ; CoMEBCIO ATAoADISTA DE EOUTPAúÉNIOS , ACeSSORTOS E SUpBTMENTOS DEINFoRMATIcA ; coMEBClo ATACADISTA DE APARELHos E MovEts MEDtóo-HosptTALAFES , oDoNToLoctcos,LABoRAroRlAls , oFTAMoLoGlcos, lNFoRMATlcA, LAVANDERTa, secúÀaruÇA E RESGATE , eARA ESCRtroHto,FlslorERAP|A E GlNAsrlcA, vElculos ESPEclAls, coMERcto ATÁcADtsrA DE nEÇAS, pNEUs E AcESSoHtos pABA
v^ELC_u!o! LocAÇÃo DE MovlES , APARELHos E EeurpAMENros EM GERAL ; pBoMoÇAo 

, nEALtzA=ÇÀõ#'ÉüÉfiiis
, SERVIÇos DE ESruDlo (4uDlo E vlDEo ), coMERclo ArAcADtsrA oÉ rr'rsrÉunÉr.rrds uúsiõÀió É sEus

Dáta de Arquivamento do
Ato Constitutivo

13t09t2002

Data de lnício
de Atividade

05/09i2002

Prazo de DuraÇão

lndeterminado

Microempre§a'ou
Empresa de Peqúeno Porte

(Lei n, 123/2006)

Capital lrrtegralizaclo: Rg
(CEM MIL REAIS)

100.000,00

i Empresa de pequeno porte

I

l

no Capital/Espécie de SócioiAdministrador/Têimino Oo fr4anOato

i

Sócios/Participação
Nome/CPF ou CNPJ

REGINA MABIA CESTARI DA SILVA COSTA
834.883.839-20

VALDiR OA SILVA COSTA
563.814.41 9-68

,Último Arquivamento

Data: 06/01/2016 hlúmero: 20160501130

; AIo: ENQUADRAMENTO DÊ EMPBESA DE PEQUENO PORTE

Evento (s):

Participacão no canital (Rs) Esoécie de Sócio

50.000,00 socto

50.000,00 socto

Término do
Administrador Mandato

Administrador XXXXXXXXXX

Administrador XXXXXXXXXX

SituaÇão

BEGISTRO ATIVO

Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

1 0i52992 I -5

.\,

Para re\car a ,ptentic oilúú .icosse www.luntacomercial.pr.gov.br
e rnlormelà{um'crc 1652991 U rra Consutra de Autentrcrdaoe

| \ co, ,u ,o cj ..!,. ., r . p- 3u .r,art\
t,

(

,,-\

CURITIBA - PR, 01 de agosto de 20 j 6

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

l

/r
Documenro Assrnado oigirarme(cy'oarzo"o
Junta Comercial do Parana
CNPJ:77.968. 1 70/000 1 -99

Você deve instalar o certiÍicado cla JUCEPAR
www.juntacomercial.pr.gov.bícertificado

I Fíesklêrcia dà Repübtiaa

I Cêsa Civ I

IMr i(iJ Píovrrólà Ne 2 200-2
oe 24 deô9oíode 2001.

1_



\{.S- Costa & Cia" Ltda-
C|rúp., ô5.1!4ó-9óO/OOOr-&3 - lnecr. Ésr. t{}2"646.-&â-aY

Skypc: w§c*tÕ? 3O3 - ívtsl\a: wcsats6lv§cs§t§,c€õt-lrr
E - mo ; I : v*co3lo(iavr<Çslo" iom - lrr - Sat§ : w"w.vscostq-com -t Í

ANEXO IV
Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 49/2016.
Objeto: Aquisiçãode equipamentos para o Hospital Municipal, em atendimento a

Secretaria Municipal de Saúde.

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitaçáo

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL no.49/2016, DECLARAMOS
que cumprimos plenamente os requisitos de habilitaçáo exigidos para participaçáo no presente
certame.

Arapongas, 06 de Agosto de 2016

LTDA
-83

S COSTA&
PJ: 05.286.
DIR DA SI VA-COSTA

TE LEGAL
17.497-1

3.814.419-68

..!ir'crr,c,ellr(,.', &4i.;.1r'i1á.Lrl.9rr3x - CEP €}ó7()7-()4.0 - Aft4fr§§16i4§ - p;*"nra,nf.Â



\{.§- Costa. & Cia Ltda-
CÀiPJ 05-2.8ô.?6010()Ôl-83 - lnrcr" É.t. 902-ó8ll-65-??

§kypo: wcosiqz 3o3 - lVt§N: vscôêls(Ír,wcê$to.(sm-t r
E - nrq.il : w*Éo5ts("Qvtcô*lã. côÍl - lrÍ - Sire : Uw"w§co§l§' aôm " b r

ANEXO ilt
Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 49/20't6.
Objeto: Aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal, em atendimento a

Secretaria Municipal de Saúde.

Declaração de:
lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitação,

ldoneidade e Disponibilizaçâo 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 licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores
que o
inabilite para participar de certames licitatorios.
2 - Os documentos que compÕem o Editalforam colocados à disposiçáo e tomou
conhecimento de todas as informaçóes, condiçÕes locais e grau de dificuldade da entrega.
3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgâos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipale do Distrito Federal.

pongas, 06 de Agosto de 2016

CPF

S COSTA& CIA
J: 05.286

R DA SILV
SENTA

1-83
COSTA
LEGAL

'497-1

14.419-68

:' ForrálFcrx;{;ttr3}.3'2§ã;.if§97
&67g7*§rto.:* "Â, -A.rqxrçÀ.§ ' :ra,rÂr"rÁallro- &9 :"\li.acr.rl§*vcr *,CErr



V-§- Costa" & Cia Ltcla-
€NPJ 0§-?86.9álrl(}i)0l-43 - lnscr- Ê§t- 9§2'68r!"65-77

Skype : vecortd2 3 O 3 - IVf§$J : vs(s'§lq (fu)vsdoslq. <ohr " lrt
E - müi I : wsco*toGi}was $tá. cas " [rÍ - Siaç : ww"wsc*$lg- cort " lrr

ANEXO V
Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 49/2016.
Objeto: Aquisiçãode equipamentos para o Hospital Municipal, em atendimento a

Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAÇÃO

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA, para fins do disposto no

inciso V do art. 27 daLei no. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no. 9.854, de27
de outubro de'1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso

ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega mengr, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
SimO Quantos ( ) Não ff.

rapongas, 06 de Agosto de 2016

DA
1-83

REPR
STA
GAL

.-?)
(,

L1
/--

/

(>

TA& CIA
.286.960

DA SILVA

R

ú'F' Forl-e/Fa:<: {43} 3252-7897
; :.c E P I aií T § v *o,+o - ABrÀPP. "r.l Gil§ ; r,Àxrll'nr;&.elho, 69 - Vilcr í\tovcr



1{,§- Costa & Cia" Ltda-
€NPJ O5.24a5.9óO,/OOOI-á}3 - lnecr. §si,. 9§2-686-.)5-77

Skypo: wÉoô?o?3O3 - rv!§l\,: wcrstú<gwscÕslo.côât.t r
E -moi I : 6coílo6,.Dwcorld -cêff - trr - SitG : M"vscoslq -com. lrr

ANEXOVI \
Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modatidade: pREGÃo pRESENCTAL No. 49/2016.
objeto: Aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal, em atendimento a

Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

v s cosrA & clA LTDA, CNPJiMF no.05.286.960i0001-83, RUA FRANCELHO No 69,
ARAPONGAS/PR, declara, sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime
legal de empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento
pátrio, podendo usufruir os benefÍcios da Lei Complementar 12312006, de 14 de dezembro de
2006.

06 de Agosto de 2016

VSC A& CIA LTDA
CNP 05. 960/0001-83

.; r:?;tl

"â

,tr..l,/

RD SILVA COSTA
ANTE LEGA

RG-4 7.497-1
cPF - 563

?
/
Y1//\

., .-/ \
,/

VA
RE

: Fone./Fcr4i.,fg3,.32§2:7897
86z0:z-040 - AR.A.FowGAS - e.q.e.qnrÁ.vc*ncralF:<á. 69 ,; \r'ilcr lrüo-'rrcl -'CEÍ,
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ROYAL DISTRIBUIDORA LTBA - EPP
§NPJIMF í 4.91 8.622tAA0{ -08

SEGUNDA ALTE O DE CONTRATO §OCIAL

LEANDRO MORI DO çOUIO, Braqileiro, Solteiro, maior, nascido
em 03/09/1990, Natural de Apucarana-PR, Empresário, portador da
Çédula de ldentidrade civil RG no 10,210.896-1 EsplpR, inecr:ito no
CPF/MF sob o no 069,239.619-55, residente e domiciriado na Av.
São João, no 405 - Fundos, Bairro Jd. Apucarana, no Municipío de
Apucarana, Estado do Paraná, CEP 86804-260, e, MAIJRA MARIA
MORAIS MORI Brasileira, Casada pelo regime de Comunhão
Farcial de Bens, nascida em 1310?1957, Naturar de congonhas-pR,
Empresária, portadora da cédula de ldentidade cfnil RG no
3.765.508-2 §SP/PR, inscrita no CPF/MF sob o no 439.755.779-91,
residente e domiciliada na Av. Sâo João, no ggg, Bâlrro Jd.
Apucarana, no MunicÍpio de Apucarana, Estado do paraná, CEp
86804-260, sócios componsntes da go-ciêdade registrada sob o
NOME EMPTESAT|AI dE ROYAL DISTRIBUIDORA LTóA . EPP, COM
séde e foro na Rua Demétrio santos Máreira, ne 41CI, Bairro Vila são
José, no Municipio de Apucarana, Estado do paraná, cEp s6aoó-
730, com contrato social arquivado na Junta comercial do paraná
sob o no 412Q7257187, em 18lauz§12, resolvem, através destê
instrumento particular de alteração contratual, modificar
contrato social conforme as cláugulas e condiçÕes a
estipuladas:

o §eu
seguir

cLÁu§uLA lt: lngressa na eociedade no presente ato, o sócio:

- JUffAn.DtR DA srt,llA, Brasileiro, .Div.orclado, nascido em 11/09/1963,
Natural de Cambé-PR, Empresário, portador da Carteira Nacional de
Habilitação no 02789574100 DETRAN/PR, inscrito, no cpF/MF sob o no
366.073.209-53, reeideRte e domiciliado na Av. EspÍrito Santo, no 263, Bairro
Jd. Apucarâna, no MunicÍpio de Apuearana, Estads do paraná, cEp 

'oogo+-370.

ctÁu,§ulA 2a: Retira-se da sociedade no presente ato, a sócia:

-' WgnA-WaruA fUOnetS man* que possuÍa integralizadas na sociedade
25.000,CI0 (vinte e cinco mil) quotas de R$ 1,00 (um reãl) cada uma, no valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), cedendo-as e vendendo-as pelo seguinte
valor nominal:

- 12.500,00 (doze mil e quinhentas)
(doze mÍl e quinhentos reais), para o
SILVAT

- 12.500,00 (doze rnil e quinhentas)
(doze mil e quinhentog reais), para
MORI DO COUTO.

quotas, no valor de R$ 12.500,00
sósio ingressante JUMNDIR DA

Í'
quotas, no valor de R$ 12.500,00L-'-t
o sócio remanescente LEANDRO

li
I',t

Il

lt
L-
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Llbertad Bogrus
srcnsrÁRre esRÀr.
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wr*w. empresafacll. pr.gov. br

- SEDB

16:34 SOB No 20160872006.
cóorco or vanrrrcaçÂo:

/ü

À validade deste docueento, sê inpreeeo, fica auJelto à comprovação de gua autencl,dad,e nos r€spêctivoa portaiê.
iáa^'ãâáÁ^ Áãt!^ eãá--ÂI{t.^- -Áál-^- áâ ..À,t t: ^--a^



/í(;-1t;)X/.'" -. -zi

ROYAL DI§TRIBUIDORA LTDA * EPP',"', 
.''.{T 

ã}''-cilú;#ãdirláàãilff- - 'I-r ' :.' _L:.fl
SEGUNDA ALTE.RAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL '',.i:/

CúUSU|-A 3r: A sócia cedente dá ao sócio adqqirenb, ptena, raza e
geral quitaçáo da cessáo das quotas ora vendiáas, sàndo que este declara
conhecer a situação econômica financeira da empresa, Íioando sub rogado nos
direitos e obrigaçÕes decorrentes do presente.

CLÁUSULA 4a: Em virtude da alteraÇão ocorrida, o capital social no valor
de R$ 50"000,00 (çinqüentalnit.reaisl, àúioioo-em b0 00õ,ô0 GiÀqrejÀir'illi)quotas no valor unitário de R$ 1,00 (úm real), fica assim distribuiO'o entre oó
sócios:

Sóclos % Quotas Valor- R$
7§,00 % 37,500,00 37,§00,00

00 0Á 12.500,00 12.500.00

LEANDRO MORI DO COUTO
JURANDIR DA §ILVAYt

,W

100,00 % 50.000,00 §0.000.00TOTAL

cLÃü§ütÃ 5âi'*--ã rêspon a
solidariamente pela integralízação dosuas quotas, mas, todos respondem

capital social,

cuÂusuLA 6a: A admini da sociedade passa a ser exercida
individualmente pelos sócios
SrLYÁ, com os poderes e
pa.ra g uso .do nome empresarial, çendg vedado porém, em atividades
estranhas ao interesse sociai ou assumir obrioacões sei'a em fâvar de àrratnrrpr
: :IT B?- flo^ 

i 11?,::.9 :1;n t^" t §s 1TI : b 
l,g ? g_õ-": : el,e qm fpvo i o.e i1 u ã1 qn gi

dos. quotistas ou de terceiros, bem como, oÀeiar ou álienar úenslmôvãid dá
sociedade sem a autorização dos demais sócios.

CLAUSULA 7{: os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que
não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial,
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob'os efeitos dela,
a penâ que vede, ainda que temporariamente; o acesso a cargos públicos; ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concússão, peculato,
ou contra a economia popular, contra o sistema financeíro nacional, contra
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé públíca,
ou a propriedade.

CLÁUSULA 8a: Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais
que não estejam em desacordo com as disposiçÕes do presente instrumento.

.,I'NTÀ COMERCIÀI, DO ESTÀDO PO PIN.NNÁ

CBRTTFICO O REGISTRO Bü 3L/03/20L6
PROTOCoLO: 160872006 DE 29/03/20L6.
PR160872005. NIREr 4L207257f87 .
ROYÀI, DISTRIBUIDORÀ IJTDÀ ' - EPP

IJlb6rtêd Bogrus
gscnsrÁnta crnel

cuRrTrBÀ, 3t/03/20L6
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- SEDB

16:34 SOB N' 20160872005.
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ROYAL DI§TRIBUIDORA L?§A * EPP

§NpJ/MF, 14,g{ 8.6221AA0{ -09
',. ú {? 3"

SEGUNDA ALTÉ O DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA gal À vista da alteraçâo orâ ajusta, o§
consolidar o contrato socÍal primitivo com a§ 

"it"rrio"scláusulas pe§§am a v§orar com a seguinte redação:

gócios resolvem
posteriores, cqJâs

ROYAL DI§TRIBUINORA LTDA. EPP
c N PJ/M F 1 4.918.622/0001 -08 - N I RE 41 207 257 187

coNsoLrDt\ÇÃo DE CoNTRATO §OCIAL

r/
,[-Ê

W

LEANDR? 
-rygry{ 

DO BaaTo, Brasileiro, §olteiro, maior,, nssoido
em 03/09/1990, ry.lrq! deÂpucarana-pR, Empresário, pohàJãi Jã
9É{qlq_0" rdentidade civ-ir Rê no ro.aro:riso-r' s§ÉlÉà;-id;t. ;;
ÇPF1MF sob o no 069.299.619-55, residente e oómieiiiaàã-* n"
§ão- João, no 405 - Fundos, Bairro .l_"roimlÀpr"rr*", ná úrni.rpiô
{",,4pyqgrana, Estado Co paraná, CEp SodOe-260, à, ;úúrvOnqA ?LVA, Brasileiro, Divorciado, nascido 

"m 
f iib,e/rg,6ã, iÉü;;i

9s. 9."r!àPt,- Emsreeário, portadôr da cartJiia Nacíonar ao
Habilitação no 02789574100 DETRAN/PR, inscrito no cpFlMÊ;ot;
no 366.073.209-sB, residente e domiciliado na Av. Éspirito sanio, ni263' Bairro Jd. Aqygarana, no Município oe Rpucãiana, Estado'do
Paraná, cEp 86804-970, sócios iornÉán"ãt"r' o" sociedade
leiqslrada sob ó nome empresariat de Éoynl- Dt§TRlBulüoRA
LTPA - EPP, com sede e foro na Rua Demétrio sãnior ú.ã;;;;
410, Bairro \fila §ao Jssé, no MunicÍpio o" Àpuãar"nã, ãiã;';;
Paraná,. CEp 86800-730, com Contrdto So.i"iã**r;;.-;;ri;
comercial do paraná sob o n, 41z.ort ?íst;-;, l-B/ü ào;i;,resolvem através da SEGUNDA Alteraçâo de Conti.ato social,
consoiidar o seu eontralo saeial, óonforme ãs cnusúãi;;ilüã;;
a seguir estipuladas:

§ldU'§utAl,1 -. .& ggcle{qde estÉ-registrada sob o nome emprêsarial de'lroyAL DrsrRrBUrDoRA LrbA - Éqp'I 
-àil;àÊ 

ã rãr-ó"iu-ii'üi=óãrilàtn-ãsantos Moreira. no 410, Bairro' viti'sãcj iõ;à,;;n'rr"tr,;oà"Ãplrrrana,
Estado do paraná, CEp b0AOO-7S0.

çLÁqsyçA 2a: . O objeto da sooiedade é o:ramo de: " camê$eiô,âtacadietâ

li:isrtüi.eruü!üs.tl'::os,"uffi ,s,,1:,Íx"l,ã,,*{:tx1l{"[1ffià,fl1
escolar;. equipamenlg! ã" proteção inàíüiouãt pi'õàn'ioé-oãJ&riãirii. Hã'lÊãna saúde; softwares, , qeyipãmentóp 

- 
.ã'' iu-flrlmentos de infàffi?t[";eletrodomésticos, eletróeletibnicós, môve.is e_ supiiãiàã1ãr êo"'e'scritório;serviços de montagem,..conserto é manutenção-ã[i êãüíõãmãio* lrédiror,hospitalares e de iníormática ".

üumrÀ cotdERcrÀIJ Do asrÀDo oo pa.nanrÁ _ sEDE

cERTrFrCo o REcrsTRo BAr 3r/B/20L6
PROToCoLO3 160872006 DB 29/03/20L6.
PRl60872006. NrREs 4120725i18i.
ROYÀIJ DISTRIBUTDORÀ IJTDÀ - - EPP

Libertad Bo$rs
sgcnerÁnla csRÀr,

cuRrrrBÀ, 3L/03/20L5
tírrÍr. eu6rreeataci 1 . pr. gov. br

16:34 SOB No 20160872006,
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ROYAL DITTRIBUIDORA LTDA - EPP
cNPJIMF I 4.91 8.622/0001 -08

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO §OCIAL

CLÁUSULA 3§: A sociedade iniciou suas atividades em 09/01/2012, e o seu
prazo de duração é indeterminado.

üLÂU§ULA 4E: O câpital social, inteiramente subscrito e realizado em
moeda corrente do país, no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais),
dividido em 50.000,00 (cinqüenta mil) quotas no valor unitáriô de R$ 1,00 (um
g1!":g:1.{::'l1 $§I,u yloq qt1]t" g' -'fglgl,
Sócios Quotas Valor- R$
LEANDRO MORÍ DO COUTO
JURANDIR DA SILVA

75,04 o/o 37.500,00 37,500,00
00 o/o 12.500.00 12.500,00

TOTAL 100,00 % 50.000,00 50.000,00

tj

,/o

i./
h

CLÁU§ULA ãa: A responsabilidade de cada sócio á restrita ao valor de
suas quotas, mas, todos respondem solidariamente pela integralização do
capital social.

CLÁU,SULA 6â: As quotas sáo indivisÍveis e não poderâo ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do oütro sócio, a quem fica
assegurad.or Êm igualda.de de condiç9es e..preçg, o direito de preferência para
a sua aquisição, se postas à venda,-formali2ando-se realizada'a cessáo dàlas,
a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 7a: O socio que desejar transferir suas quotas, deverá notificar
por escrito, ao sÔcio remanescente, discriminando o preço, forma e prazo de
pagame-nto, para que. es-!e g{e.rç.a ou renuncie ao direito de preferência, o que
deverá Íazer dentrô de 30 (trintá) dias contados do recebimeinto da notiiica{ao
ou em.maior prazo, a critério do sócio alienante. Decorrido esse prazo, sem
gue gejg exercido o direíto de preferência, as quotas poderâo ser livreúente
transferidas.

CLÁUSULA 8": A administr da sociedade é exercida individualmente
pelos socÍos e JURANDIR DA SILVA, com os
poderes epoderes e atrlbutçÕes de administradores, com autorização para o uso do nomê
empresarial, sendo vedado porém, em atividades estraáhad ao interesse social
ou assumir obrigaçÕes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros,
hem como, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem â autorizacão

em Tavor oe quatquer oos quouslas ou ge Iercetros,
ar bens imóveis da sociedade sem a autorização

dos demais sôcios.

CLÁUSULA 9I:
não estáo impedidos de exercer a administragão da sociedade, por lei especial,
ou em virtude de condenaçáo criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela,
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públícos; ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
ou contra a economia popular, contra o sístema financeiro nacional, contra
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que

,,1,." ,r).luNTÀ co!íERcrÀIJ Do EsrÀDo po pa,nexÁ - sEDB

CBRTTFICO O REGTSTRO Btt 3L/03/2016
PRoTocOLo: 150872006 DB 29 /03 / 20t6.
PR160872006. NIRB: 4!207257]-87.
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IJibert.ad Bogrug
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ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0NPJ/MF I 4.91 8.622tA001 -08

§EGUNDA ALTERAçÃO DE CONTRATO SOCTAL
.'tu b rica

ou a propriedade.

LEAND

y rrJ

CLAU§ULA {0r: Os sócios poderão, de comum acordo, Íixar uma retirada
mensal, a título de "pro laborb", observadas as disposiçóes regulamentares
pertinentes.

cLÁusuLA'lIa: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
administrador prestará contas justificadas de sua administraÇão, procedendo à
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balãnço'de resultado
econômico,. cabendo aos sócios 

-a 
ilistribuição dos lucroé apurados na

proporção de suas quotas, ou, a sua manutenção como reserva da'sociedade.

CLÁU§ULÔ.:!2": Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social,
os sócios deliberarão sobre as contas e dêsignarão administradores quando foi
o caso.

cLÁusuLA í3â: . Nos termos do art. gg7, inciso. vlll, do Gódigo civit, fica
exprêsso que os sócios não rospondem subsidiariamente pela§ obrigaçÕes
socrals.

CLÁU§ULA 14â: Fica estabelecido que a sociedade não terá conselhofiscal.

CLÁU§ULA 1§a: Fica eleito o foro de Apucarana, Estado do paraná, para o
exercício e o cumprirnento dos direitos e obrigaçôes resultantes deste contrato.

E, por assrm terem yusto e contratado, lavram, datam e asslnarn, o
presenÍe instrumento parlieular, obrigando-se por si e por seus
sucessore s a cumpri-lo em fodos os ,saus termos.

Apucarana, z9 de Fevereiro de zo16.

h,h
MAURíMART

IJib€rtad Bo$rE
secnsrÁnre orRÀr,

crrRrTrBÀ, 3L/ 03 / 20L6
YrÍlw. ênplesafacII. pr. gov. br

fica su{elEo à conprovacão de sua

1l

autencLdade aog rêsD€ctLvos DortaLs.
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nepúeLrca FEDERAT,A Do BRASTL t Fr,
ESTADo oR pInlIeR

canrónto azevÊoo BAsros
FUNDADO EM 1888

PRIMETRO REGISTRO CTVIL DE NASCIMENTo e ÓeFoS E PRIvATIvO DE CASAMENTOS,
rnrenorçôEs E TUTELAS DA coMARcA oe uoÃo pEssoA

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

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

ceRnoÂo DE AUTENTtcAÇÃo DtclrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçÕes 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. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fieldo originalque me foi apresentado e neste ato conÍirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 03/05/2016 às 10:13:16 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734Íd94rc57f2d69fe6bc05b5BÍdac07t273fi8f79a575a3Íc7c87b9b941 b1 7baa20c0acc5df182Ía20bÍ
a4565030e 1 fce4e48 1 f9823a7de3bBa047a6 1 fdTSb6ffbabbe 1 dc39f07 da7 a2adc

A chave digitalacima, garante que este documento foi gerado para ROYAL DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislagão
Federal em vigor Art 1o. e 10o. § 1o. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validade até: 03/05/2017 às 05:54:48 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão:525200

Código de Controle da Autenticação:

239802051 6í s5001 0003-1

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

roil'ê{E$Ní,i'
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REPÚBLrcA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
TNTERDçÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 58030-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

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

CERTTDÃO DE AUTENTTCAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanü, Oficial do Primeiro Registro Ciül de Nascimentos e
ÓOitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuifro de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado dà Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - arl.70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fieldo original que me Íoi apresentado e neste ato confirmó sua autenticidade através do'Códig'o
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 30/06/2016 às 14:24:41 (hora de Brasítia).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94fr057f2d69fe6bcO5b5cad0ef344b58fl;,37326ca3f292069f894452b4aÍ21a70b038c31 7978ec
f05ba565030e1 fce4e481 €823a7de3b8a04756ab81 0dd881 61 12169210ba7dea22bd

l_"lgr"_t9,talacima, garante que este documento foi gerado para ROYAL DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevédo Bastos, de acordo com a Legislação
Federal em ügor Art 10. e 10o. § 10. da Mp 22OO1O1.

Esta ceÉidão tem a sua validade até: 30t0612017 às 1í:26:03 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão:554734

Gódigo de Controle da Autenticação:

23e83006160e4248003í-t 
),J

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento

B?8.!#lÉt+§n|tl.!.-;i:: - - : . r.r. r.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888 \i:

PRIMEIRO REGlsrRo clvlL DE NASGIMENTo E óBltos E pRtv-ATtvo DE cASAMENTos,
TNTERDçÕEs E rurELAs DA coMARcA oÉ.1óÂo peêõõÀ-----

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados sgo3o-oo, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 9244-54A4

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

GERTDÃO DE AUTENTTCAçÂO DtctTAL

o Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanü, Oficial do Primeiro Registro Ciül de Nascimentos e
ÓOitos e Privativo de Casamentos, lnteàiçoes e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pássoa Capital do Estado dá paraíba, em ürtude etc..,

Certifica com base na Lei 8935/94 - art.70 - i.nc. V, que_o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fteldo original que me foi apresentado e neste ato ónfinàó sua autentiôidade através do'Códigb
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 30/06/2016 às 14:2g:1g (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

l_.1?u"_{qitalacima, garante que este documento foigerado para ROyAL DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevõdo Bastos, de acordo com a Legislação
Federal em vigor Art 1o. e 10o. § 10. da Mp 22OO1O1.

Esta certidão tem a sua validade até: 3OtO6t2O17 às í í:26:03 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: SS4735

Gódigo de Gontrole da Autenticagão:

23983006 í 60943030343-1

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

gft!ã'$.!--x!!ââti{lfrik:iri :r : r -,. r. ::.,,,

íl

00005b1d734fd94ro572d69fe6bc05b5cad0ef344b58fu37326".,.3292o69fsd3m
c7b0c565030e 1 fce4e48 1 Ê823a7de3b8a0471 283036a7e8eB8bf8047bB93bÉcfl/c



GOVERNO DO PARANÁ
SECRFTARTA DE ESTADO DA |NDúSTR|A, DO COMÉRC|O E ASSUNTOS DO ME. JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
stsTEMA tNTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGTSTRO MERCANTIL - STARCO

CERTIDÃO STMPLIFICADA Páqina: 00Í / 00í
CertiÍicamos qqqgs.
na data da suatêxotli l|t.o_rqlqo..es.abalxo constam dos documentos arqulvados_ n9:!a Junla Comerclal e são vlgentes

líçãô.:-* ". . ." . . .at:"" ,,: : ".

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

'l

it

\4,
Para verificar a àutenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br
e informe o n[qrero 1653140íO na Consulta de AutenticidadeV

Consulta disponivel por 30 dias

Presidênciâ da nepúblic
CârâCIvil

Mêdida Provleóílâ N.2.200-2,
d€ 24 deàgorto de 2ml.

.: I
X

l

,') )

/ /( .1/ -/h"t
Documento Assinado Digitalmente 0210812016
Junta Comêrcial do Paraná
CNPJ:77.968. 1 70/0001 -99

Você deve instalar o certiÍicado da JUCEPARw. il Jntâcomêrcial. nr.oov. hr/certificado

CURITIBA - PR, 02 de agoslo de 2016



02t08t2016 Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral - lmpressão

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie
RFB a sua atualização cadastra!.

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 02Í08/20í6 às 09:26:37 (data e hora de Brasília).

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral
a

Contribuinte, r:,#
'rr#/

( __)

Página:1t1 

à

REPÚBLrcA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

R DEMETRIO SANTOS MOREIRA

86.800.730
BAIRRO/DISTRtTO

VILA SAO JOSE APUCARANA

(43) 30s3-199e

DATA DA

18t01t2012

CoMPROVANTE DE INSCR|çÃO E DE
stTUAçÃO CADASTRAL

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA. EPP

46.51.6-01 - Comérclo atacadlsta de equlpamentos de lnformáflca
46.45'í'01 'Comérclo atacadlsta de lnstrumentos e matorlals para uso médlco, clúrglco, hospltatar e de laboratórlos46.49'4'02 ' ConÉrcio atacadista de aparelhos etetrônlcos de uso p"s"ãát e doméstico
46.52-4'00'Gomércio atacadista de componentes eletrônicos e eq'uipamentos de telefonia e comunicação
46.47-8.01 . GorÉrclo atacadlsta de aÉlgos de escritório e de papàhila
46.5í.6.02 - Comérclo atacadlsta de suprlmentos para tnfornráilcã
9t.11'q'99 - Reparação e manutençâo de computadorss e de equipamentos perlférlcos
33.12'1'03'Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapôuticos e equlpanrentos de

4&44'8'00 'Comérclo atacadlsta de máqulnas, aparelhos e equlpamentos para uso odonto.médlco-hospltatar; partes
e pecas

ENTE

@ Copyright Receita Federal do Brasil - 0210812016

.gov.br/Pessoaluridica/CN PJ/cnpjreva/im pressdlm primepagina.asp 1t1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasit
ProcuradoriaGera! da Fazenda Nacional

CERTTDÃO POSTTIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS
TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍUDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA . EPP
G N PJ : 1 4.918.6221 000í -{rB

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

I' constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei ne SjlZ, de 25 de outubro de 1966 -
CÓdigo Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regutaridade fiscal; e

2. náo constam inscrições em Dívida Ativa da UnÍão na Procuradoria€eral da Fazenda Nacional
(PGFN).

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

Esta certidâo é válida pam o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todo.s os Órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se a situaçâô do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abr:ange inclusive as contribuiçÕes sociais previstas
nas alÍneas 'a' a 'd' do paÉgrafo único do art. 11 da Lei ns 8.212 , de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ns í.7S1, de O2t1Ol2O14.
Emitida às 15:58:10 do dia 21t0612016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 1ü1212016.
Código de controle da certidão: A3í6.B4AD.3ODí.A236
Qualquer lttsuÍEl ou emenda invalidaÉ este documento.

à

/

4" 
o, ,à

r3',"Ql§-'g
f_ -Fl

nos YillT
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,ffi^
Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

GOVERNO DO ESTAOOl.cúú & f.r.n&

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 0í4951358-89

Certidão fornecida para o CNpJ/MF: 14.918.622t0001-OB
Nome: ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - Epp

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

onut,,"=:li;;,*:"T*',?ffi::l'flHiã:'":'::::i,?ilil:::J;""iii',",'â:,1?i;l?;HJi::H*:

Válida até 0Bl11lZ0í6 - Fornecimento Gratuito

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

;ê

-d_1



EECRETARM DA FAZEI{DA
Departamento de Receita Municipal

RT,ACENTRO CIVICOJOSE DE OLIVEIRA\ 25- CENTROCEP: 8680tr970
Fon e : {43} 3422-4000 - e- rnai I : rêcêita@apu carana. pr. gor. br

CÍtlPJ : 7577"125300O1 168

xr

CERTIDAO HEGATIVA DE DEBITO§

PreÍgiâtra, Wu;ttisipcll de .t;raccrsmta;

Número : 17842 / ZOTA

PAULO AI.TDRÀDE

Superint.endente de

Prefeitura Municipal

EsLado do Paraná.

ROYAL DISTRIBUIDORÀ LTDA

14.918 .622/000]--08

RUA EDWALDO C TOSCHI - PROF

VL FELIZ

APUCARANÀ Estado.: PR

Apucarana em, 04 de Agosto de 2016

CERTIFICA, a vista das informações da Seção de DÍVIDA AT]VA, que o

Contribuinte abaixo:

CURY HARFUCH,

Tribut.ação da

de Apucarana -

No: 435

Nome.

CPF / CNP,J .

Endereço:..... ...

Bairro

Município

Com cadast,ro rmobiliário e Mobitiário - NÃO CONSTA DÉBITO - até a

presente data. RessaLvando-se, eventuais débitos gue possam ser apurados. Fica

reservado o direit.o da fazenda Municipal a qualquer tempo apurar débit.os que

por venEura venham a ser apurados por meio de lançamentos anuais e/ou fiscalizações

Finalidade desta cert.idão: LICITAÇÃO.

Validade: 50 (sessenta) dias após sua emissão

/\

\ 
{/')* {\ocument.o emitido eletrônicamente

múfneYo de Autent.icidade z 97754745097754
pala\Consul-tar a autenticidade acesse \^rww.

.,^i
..:

i
l'ti,tí"{/ \

\

Ç)

apucarana . pr . gov. br



0z08f20í6 https/Árvww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.aspfl/ARPessoaMatriz=18r/94Í!1&VARpessoa=1829431&VARUÊpR&V...

@@il

c*r;ün
CTIIXA ETONÔM IÕA FEE}ERÂL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14918622/0001-08
RAZãO SOCiAI: ROYAL DISTRIBUIDOM LTDA
NOMC FANtASiA :ROYAL DISTRIBUIDOM
Endereço: R DEMETRIO SANTOS MOREIM 410 / VILA SAO JOSE / APUCAMNA /

PR / 86800-730

A caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, cártifica gu€, nesta data, á
empresa acima identificada encontra-se em situação regutar 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 devidós, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/07/2016 a 27/OB/20L6

Ce rti f i ca çã o N ú me r o z 20L607 29022t277 43 55 1 04

Informação obtida em 02/08/2016, às 09:25:30.

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

iz='t 82943í &VARPessoa= 1 87/943'l &VAR UÊ PR&VAR lnsc.. . 1 t 1



PODER ,JUDICIÁRIO
.fUSTIÇA DO TRABALHO

cERTTDÃo NEeÀTrvÀ DE oÉsrros

Nome: ROYAL Df STRIBUfDORA IJTDA _ Epp
(MATRIZ E FILTAIS ) CNP.: :

Certidão n" : 73964935/20L6
Expedição: 02/09/20:-6, às t 0:492L4
Validade: 28/Ot/20]-7 - l_80 (cento e oitenta)
de sua expedição.

Página 1 de 1

TRABÀLHTSTAS

14.918 .622/ 0001-08

dias, contados da data

certif ica- se que RoyÀrJ DrsrRrBurDoRÀ
(!ÍÀTRrz E Fxr,xÀIS) , inscrito (a) noL4.918.622/0001-og, u.ã,o coNsrÀ do Banco Nacional

IJTDA - EPP
CNP,J sob o no
de DevedoresTrabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642_A da
Trabalho, acrescentado pela Lei r:to i-2.440,
na Resolução Administrativa no l47O/20L1,
Trabalho, de 24 de agosto de 2OL1.
os dados constantes desta certidão são de responsabilidade dosTribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) diasanteriores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa jurÍdica, a certidão atesta a empresa em relaçãoa todos os seus estabelecimentos, agênci-as ou filiais.A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de suaautenticidade no portal do Tribunal superior do Trabalho naInt,ernet (http : / /www.tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMAçÃO TMPORTÀN1IE
Do Banco Nacional de Devedores Trabarhistas constam os dadosnecessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçõesestabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou emacordos judiciais trabalhistas, j-nclusive no concernente aosrecolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, aemolumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes.lde execução de acordos firmados perante o Ministério púb1ico d. I

\ 
____Y__ 

(t I /,)irà4t

Consolidação das Leis do
de 7 de julho de 2011, e
do Tribunal Superior do

Ê t,l)Í ica

Dfrvidas e sugêstÕes r crldt.àtsL. ius.br
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ROYAL DISTR|BU|DORA LTDA - EPP /
CNPJ 14.918.6220001{8 - t.E. 90583819-90 - t.M. 16881

Rua Demékio Santos Moreira, no 410 - Vila São José
Apucarana - Paraná - CEP 86800-730

Fone: (43)3033-777 3 - r oy al@royaldistribuidora.com, br

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU
ESTADO DO PARANA.
PREGAO PRESENCIAL NO 4912016

Declaração de que cumpne plenamente os rcquisitos de habilitação.

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA . EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNpJ sob o no
14.918,62210001-08, lnscr. Estadual n0 90583819-90, lnscr. Municipal no 16881, estabelecida na Rua Demétrio
Santos Moreira, n0 410, Vila São José, no Município de Apucarana, Estado do Paraná, CEp 86800-730, por
intermédio de seu Representante Legal, Sr. JURANDIR DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador'de
Cedula de ldentidade Civil RG no 3.232.876-8. SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o no'366,073,i09-S3, Em
atendimento ao previsto no edital de PREGÃo PRESENCIAL n0,49/2016, DECLARAMos que cumpiimos
plenamente os requisitos de habilitaçâo exigidos para participação no presente certame.

Apucarana,OS de Agosto de 20í6

REPRESENTANTE LEGAL
cPF 366,073.209-53

RG 3.232,876-8 SSP/PR

' 1+.91 B,6zuaoo1-oil
RÜYÀt DI§IH IEUIP,OfiA ITOÁ.

Ru oüuÉrnro sÂr.ryr.rs stoRslRA, 4r0
vlt^ §Â0 iosÉ - cer 8§.Eoo.7to

L APUCABANA - PR

www, royaldistribu idora.com. br
Produtos, Equipamentos, Móveis e lnformática para uso: Clínico - Médico - Hospitalar - Laboratorial - Escritório

YI
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ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
cNpJ 14.9't8.62210001{8 - t.E,90583819_90 _ t.M. 16881

Rua Demétrio Santos Moreira, no 410 - Vila São José
Apucarana - paraná _ CEp g6900-730

Fone: (43)3033-77 I 3 - roy at@royaldistribuidora. com, br

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU
ESTADO DO PARANA.
PREGAO PRESENCIAL NO 4912016

rnexistência de r"," rr r?ffllllnil iir r*,.,no da Ha bi r itação,
Idoneidade e Disponibitização de Documentos.

ROYAL DISTRIBUIDORA 
-LTDA I EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNpJ sob o no

14.918.62210001-08, lnscr. Estadual no g05ti381g-90, lnscr. Municifd no 16881, estabelecida na Rua Demétrio
santos Moreira, n0 410, vila são José, no Vyliçtpto o. Apucarana, Estado oã pàranã, cEp g6g00-730, por
intermédio 

99 tty Rep_1egeplante Legal, sr. uunnúolR DA'slLvÀ, úrasiteiro, ô.rrà0, .rpresário, portador de
Cedula de ldentidade Civil RG no 3.212,876-8. SSP/PR, inscrito no CpF/MF sob o no eáo,Oie.zOg-53,DEcLARA,
declara, sob as penas da lei, que:
1 - Até a presente data.inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente daobrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores'que o inabilite para participar de certames
licitatórios.

3,- ot documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as
informaçÕes, condiçÕes locais e grau de dificuldade da entrega, 

-r

3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou coitratil com órgãos da Adminishação pública Federal,
Estadual, Municipal e do Distrito Federal,

Apucarana,0S de Agosto de 20i6

BOyAL ütsTRt§ut00ftÂ t T0A.
-'í,ff 

lÍ;i§,r:;;: ;f ffi?d,,
I APUCABANA _ PR J

produros, Equipamenros, Móveis e ,rr.ffi;l?ii15'.liJltffi,|3T^]!0,.0-rorrnri- Laboratona-Escnrono

A

tu)
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ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ 14,918.62210001{8 - r,E,90583819-90 - r.M, 16881

Rua Demétrio Santos Moreira, no 410 - Vila São José
Apucarana - Paraná - CEP 86800-730

Fone: (43)3033-7773 - royal@royaldistribuidora.com.br

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU
ESTADO DO PARANA.
PREGAO PRESENCIAL NO 4912016

Declaração

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no
14.918.62210001-08, lnscr, Estadual n0 90583819-90, lnscr. Municipal n0 16881, estabelecida na Rua Demetrio
Santos Moreira, no 410, Vila São José, no Município de Apucarana, Estado do Paraná, CEP 86800-730, por
intermedio de seu Representante Legal, Sr. JURANDIR DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador de
Cedula de ldentidade Civil RG n0 3.232.876-8. SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o no 366,073,209-53,DECLARA,
para Íins do disposto no inciso V do art. 27 dalei n0. 8.666, de 21 de junho 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.

Apucarana,0S de Agosto de 2016

REPRESENTANIE LEGAL
cPF 366.073.209-53

RG 3.232.876-8 SSP/PR

' 1 +.9 t 8.622/00o1 -oil ,.., 
. ,1

ROYAL DISIRI§IJIOORÀ LI I
oA. (--í-\-'Í,ff!*i3#::11ffirffi,,,, 

r

L ApucARAN o - ,^'o ,.- I
/Z

//

produros, Equipamentos, Móveis e 

'rr#r:tJí:dr5ilSJltlili;ilT^?loico-Hospitarar- 
Laboratoriat- Escritório

)
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Estado do Paranâ

6iflcÊT.Í,,r,4ü
::g§§;*§.§.§s§.-_5g§

EFEITOS CIVIS

C§RTIFICtr, euÊ atendendr: êo*r***-pedidCI YBrbat de parte interessede e r'§v€rndcl êm cârtorio À fleu (.àrse3 elslivros de distribtricoes de acoes cIVEIs. ueie=--";; constatei e>ristirpedído de FALENCIAT C0NC0RDâTâ e REcUPÊRAcA0 JÚúIüIÃL em quê fiçura rüÍnor§qu§rante ou reqlr*rido RtlYâL DI§TRIBUID0RA LT§A - EÉrr pess§)e JLrridiráegtabe1ecidanestacidade.cNPJ14,?lB.62?/a$a1_0E-_-*

O REFEFIDO E VERDADE E DOU TÉ.

AFUCARANA. OT DE nE f.016

,fr. ,íâ*rÍn§-
I§T§I8UI!0fi.

FüLil#i I *tFODER J{TAIC;ARrO

:[üDüH'TU rl tc ln n roJUIZO DE NIREITI! DA E(${ARCA. DE APULâRÃNíi

c/{*ro8r§ pâ §r§rfrI§ürD0R

DAÊHffi EDI.IILSÍN RIVELINI
SERVEIITUâNIÍI TIIULf,R

I.JIRIAI'I §. H. FRANCHINI
Funcioaria Jurrxntadr

E', állExo§

l,tâ#?TIlt§

T4AÊT TN§

éü&I
t:.,__4)/

à

OD.: 7.ü6.0



REPÚBLICA FEDERATTVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGTSTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBTTOS E PRIV.ATIVO DE CASAMENTOS,
rNrERDrçÕES E rurELAs DAcoMARcA DE JóÂo pEÉõõÀ'"-'

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairo dos Estados sgo3o-oo, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 9244-5484

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

CERTIDÃO DE AUTENTTCAçÃO DtctTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanü, Oficial do Primeiro Registro Ciül de Nascimentos e
ÓOitos e Privativo de C_asamentos, lnteiOiç-Oes e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Póssoa Capital do Estado dá paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - in.. Y, que_o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fieldo original que me foi apresentado e neste ato cônfiràó sua autenticiáade através do'Códigt
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emiüdo em 03/08i2016 às 13:07:0g (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

Ô_"Igr"_{gitalacima, garante que este documento foigerado para ROyAL DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevõdo Bastos, de acordo com a Legislação
Federal em vigor Art 1o. e 100. § 1o. da Mp 2ZOO1O1.

Esta ceÉidão tem a sua validade até: OglOAt2OlT às 11:54:00 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controte da Certidão: 5lOT70

Código de Controle da Autenticação:

23980208í 61 7001 60750-1
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oz08r2u6
Emissáo do CICAD

Inscrição no CAD/tCnis

905838í9€0

Nome Empresarial

Título do Estabebcimento

Endereço do Estabeledmento

^ Atúidade(s) Econômica(s)
Secundária(s) do Estabehcimento

',il3.a,3
üst

14.918.G2A000í{8

Qualiflcação

sÓcIo.ADMINtsTRADoR

. . . sóclo:ADM.lNlsIRA_?oR

Etado do paraná
SecÍetarla de Estado da Fazenda

Coodenação da Receita do Estado

cÁD/rcMs No 90583819-90

Emludo Eletrcnlcamente vla Intemet
O2lO8l20t610:41r04

,ffi^
§tÁ.üiilô00Íffi

Comprovante de lnscrição Cadastrat - GICAD

. ....F.T"pf"a / Estabelecimento

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA. EPP
ROYAL DISTRIBU!DORA

RUA DEMETRIO SANTOS MOREIRA, 410 - VILA SAO JOSE - CEP 86800-730
FONE: (43) 3033-71t3 - FAX: (43) 3033-2773

MunicÍpio de lnstalaSo APUCARANA - pR, DESDE O112O1Z

( Estabeleclrnnto Matrlz )

eualificação
S|IUASO ATUAI ATIVO. REGIME NORMAL / NORMAL . DIA 12 DO MES+1, DESDE 08/2015

Natureza JurÍdica 206-2- SOCIEOADE EMPRESÁRn LTOA

Atividade 
'*'uTiSIJ[:,'fl1^i: Ê]S[*ir"roJ[=§o?itêá3à'-'i"?r'J[t"t-:,1â§àâlti=-i?ii+, .

465I.6/0í . COMERCIO ATACADTSTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4645-1101. COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARAuso MEDrco, crRURcrco, HosprrALAR e oe LleoRÀiôÁôs
4649.4102. COMERC]O ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO

PESSOAL E DOMESTICO
4652.4100. COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E

EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
4647.8101- COMERC]O ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE

PAPELARIA
4651.6/02 . COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATTCA

Tipo

CPF

CPF

euadro Societário
lnscrifro Nome Completo / Nome Empresarial

069.239.619-55 LEANDRO MOR! DO COUTO
366.073.20e-53, 

- 
JURAfD!R. p..l SILVA

Este GICAD tem validade até 0t/09/2016.

os dados cadastrais deste estaberecimento poderão ser confirmados via
lnternet urvrnar,fazenda.or.o ov.br

ü
PÂNAÍ{Â
ffi

4
/b

il Dadosr-aismitidosá..rffi *nuÉ

k
https://www'aC{nternet'pr.gov.br/cadicms/-ce-clFS11D.asp?elncludeLinkFacil=s&ecadicms=905g3g19g0&euser=2@360

1t1





Av. Epitácio Pessoa, 1i45 Bairro dos Estados s8030-oo, João pessoa pB
Tet.: (83) 3244_5404 / Fax: (83) tZlq_Sqáq

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

CERTIDÃO DE AUTENTTCAçÃO DtctTAL

o Bel' Válber Azevêdo de Miranda cavalcanü, oficial do primeiro Regístro ciül de Nascimentos eobitos e Privativo de casamentos, lnterdições e Tuteras .orn ãiiiouição de autenticar ereconhecer firmas da comarca de João Pàssoa capital oo ÊstaJo da paraíba, em ürtude etc...
certifica com base na Lei 8935/94 - art.70 - ln".Y,que-o(s) documento(s) em anexo é reproduçãofieldo originalquê me foi apresentaoó à neste ato'cànnrÀã Júããutentiôióade atravé. oo cooigode Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dóu fé.

Este documento foiemitido em23to6t2o16 às 14:3g:zr (horade Brasília).

REPÚBLrcA FEDERATTVA DO BRASIL
ESTADO DA PARA|BA

CARTORIO AZEVÊDO ÀÀSiOS
p R r M E r R o R E G r s r R.o 

.c^ry !_LlF _l! â§3,t ?il?3 E% lliã, E p R rvAr rv o D ErNrERDrçÕES E rurEusoa cõúÃncão] iô;b- ài".õõÀ

A chave digitalacima, garante que este documento foi gerado para RoyAL DlsrRlBUtDoR/\LTDA - EPP e emitido ãtraves d'o site do óartório nzevõooeáJãs, oe acordo com iiegishçaoFederat em ügor Art 1o. e 10o. § f ". áa úÉ Z 2OOIO1 .

Esta certidão tem a sua vatidade até: 2gto6l2o17 às í4:20:37 (Dia/Mês/Ano)

Codigo de Controle da Certidão:551708

Códlgo de Gontrole da Autenticação:

üA autenticidade desta *:fff.:"$"#;ffii,ui,,x*:?:::r".' e a quarquer momento - L' 

)-.Igrc i,

\ i 
;r*B rEr*i.:frF*F,-t 

( )\]]

CHAVE DIGITAL
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nepúeLrce FEDERATT,A Do BRA'TL {f t,'Ag+"i
ESTADo oR peneÍel \i;

cRRróRro azevÊoo BAsros \,
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NAScIMENTo e Óe[os E PRlvATIvo DE cAsAMENTos,
lxrenorçôEs E TUTELAS DA coMARcA oe toÃo pessõÀ --

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados sgo30-oo, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 9244-5484

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

ceRnoÃo DE AUTENTTcAçÃo DrclrAL

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

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fieldo original que me foi apresentado e neste ato cônfirràó sua autenticiáade através do'Códigb
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 12lo1t2ot6 às l0:36:07 (hora de Brasítia).

CHAVE DIGITAL

Ô_"!?r" {iqitalacima, garante que este documento foi gerado para ROyAL DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevédo Bastos, de acordo com a Legislação
Federal em vigor Art 1o. e 10o. § 1o. da Mp 2ZOO!O1.

Esta certldão tem a sua valldade até: 12t01t2017 às 04:S5:S2 (Dla/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão 472174

Código de Controle da Autenticação:

2398í í01 I 6í446030658-í

A autenticidade desta certidão poderá ser conÍirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site : http://www.azevedobastos.not.br
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D ETALH ES DA AUTOR IZAÇAO O E rU ru C IONAI\4 ENTO NO 8.08.79S4 ( U 1 9YX238LH 33)

DATAVISA
Autorizações e Cadastro

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação

sIA, Trecho 5, Área Especial 57, Bloco B, Térreo Brasília -DF - CEP: 71205-0s0 - central de Atendimento Anvisa - 0go0 642 9782

DADOS DA EMPRESA

AL DISTRIzuIDORA LTDA. EPP

rua prof. edwaldo canezin toschi, po 435 - vila êlÍz cEp: g6g0g045 - ApucAMNr/pR
Resporsável Técnlco
KARINA MORAIS MORI IMBRIANI

DADOS DO CADASTRO

No do Processo
2535L,46175212012-15

Cadastro
Produtos

- Correlatos

DISTRIBUIR

- Correlatos

EXPEDIR

- Correhtos

")

a)
I

h
L/I

.br/datavisa/C onsultaJutorizacao/rconsulta_aúorizacao_detal he.asp 1t1



rssN r677-7042 Diário Oficial da União - §upremenro
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No 19, segunda-feira,28 de

IICOS/PERFUMES/}RODUTOS DE HIGIE.

c-o-s/pERFuMEslpRoDuros DE HIGTENE
rICO/PERFUME/PROD, DE HIGIENE.ICO/PERFUME/PROD. 

DE HIGIENE
ÍETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI.

TICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIE.

aÉrrcoslpr,RruMEs/pRoDuTos DE HI-

{rs Do BRASTT- L.q.noReróRro DERMo-
EPP

LISSES JAMIL^CURY N'780 . DISTRITO
LVA GUIMARAES
INDUSTRIAL CEP: 1509260I . SÃO rOSÉ

l -90
7'783100-01 AUTORIZ/MS: 2.03 105.1

aÉrrcolpsRruMEs/pRoD. DE HrcrENE
]TICO/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
CO/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
IOSMETICOS BIOLOGICOS E PRODUTOS
EPP

OR ODORICO BUENO, 5IO
ETA CEP: 07600000 - UelrupORÀSp
l -80
52221'17 AUTORIZ/MS: 2.00037.6

fffi;'ffir::ffil,"''
COS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TICO/PERI'UME,PROD. DE HIGIENE.ICO,?EMUME/PROD. 

DE HIGIENE
ÍETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-

|rÇo/PERIUME/PROD. DE HIGTENE
IETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-

0 N" 275, DE 24 DE JANEIRO DE 2013

ral de.lnspeção,-Monitoramento da eualidade,
o.de.ln-sumos, Medicamentos, prodütos, pro_

-da 
Agência Nacional de Mgilância Sanitrlria

;ôes legais conferidas pela põrtaria n" 340, dà
,1do 

_eq vista_ o disposto nos incisos I, II, IV e
:iso I, § lo do art. 55 do Regimento Intemo
o {ne1o I da Portaria n" 354 ãe I I de agosto
ro.DOU de 2l de agosto de 2006,
r disposto no inciso I do art.41, da portaria n.o

:der Alteração na Autorização de Funciona-
Saneantes Domissanitririos, constantes no ane-

tesolução entra em vigor na data de sua pu_

snr-rloNcALVES ARAUJo Rros

ANEXO

IILHANTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT-

CO AMARAL, N" 443
]O CEP: 883O7OIO . ITAJAÍ/SC
r -06

'2064/2005-rl AUTORIZ,MS: 3.03480.2

,NTE DOMIS.
ITE DOMIS.
LIS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

IAOS PEREIRA N 4II SALA 04
IEP: 873OIOIO - CAMPO MOURÂO/PR
t-00
0089/2010-47 AUTORIZMS: 3.04s64.0

,IEANTE DOMIS.
IS INDUSTRIAL LTDA
FRUT . GALPÃo, Í.I"\18
INDUSTRIAL CEP: 4?800000 - BARRET-

t:l-00 \
'4428/2006-7 | AUTdRTZ/MS: 3.03443.s

\
IANTE DOMIS. .\ .

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
E]\4PRESA: DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
LTDA
END_E_REÇO: RUA FIRENZE, N" 254
!{!\RO: JARDTM MONTEdATTNT CEp: 86186130 - CAMBE/PR
CNPJ: 82.387.22610001 -5 I
PROCESSO: 25023. t7 0 tB7 t9S AUTORTZ/MS : 3.0 I 845. I
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPORTAR: SANEANTE DoMIs.
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.

RISOLUÇÃO - RE NO 276,D8 24 DE JANEIRO DE 2OI3

- OGerente-Geralde-Inspeção,-Monitoramentodaeualidade,
Controle efiscalização.de Insümôs, M.diaÃ;i;;,-pãaüto., piol
paganda.e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância §unit,iria
no,uso de suas Íribuições tdgais conferidas peta eõrtàiià n. 340, de),de março,de 2012, tendo_em vista o disposÍo nos incisos I, II, IVev do art.4l e no inciso I, § l" do art. 55 do Regimentó Intemo
qprgyqd_o nos termos do Anêxô I da portariá n; lji-ãã-Jr àrê;;i;
de 2006, republicada no DOU de 2l de ueosto àá ZOõe.

considerando o disposto no incisoi do aÍ. 41, dá port*ia n..
354, de 2006, resolve:

Art. lo Cancelar a Autorização de Funcionamento de Em-
presas de Saneantes Domissanitários, constantes no ánàio desta Re-
solução.

Art. 20 Esta Resolugão entra em vigor na data de sua pu_
blicação.

BRLINO CONCALVES ARAUJO RIOS

ANEXO

EMPRESA: LUNAMED HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: AV VEREADOR JOSÉ nsRnrine. rzs
!{!Rno: CENTRo CEp: 37640000 - EXTREú-Áúô
CNPJ: I 1.1 16.640/0001-88
PRQCESSO: 253 5 1.35442t t20 I 0- I 6 AUTORIZ/MS: 3.04448.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
M.OIIVO DO CANCELAMENTO: Tendo em vista encerramento dasatividades vinculadas à classe ae saneantés 

-dóãirranú.io, 

" .on_
siderandjr que o estabelecimento deixa d" upr.;;;i;;-riú;;ão baixadajunto à Receita Federal devido a pendênciás fii;i;. -----'

ANEXO

EY,PBNSE, TOP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
ENDT_REÇO: AV. MANOEL DA COSTA LIMA N.783p{[nRo: JD. PTRATTNTNGA CEp: 79081040 --cAúpo cneN-
DE/I\4S
CNPJ: 10.805.90210001-s9

ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: MEDI.SAUDE PRODUTOS MEDIC
RES LTDA
ENPI_RIÇ91 AV. ALTINo roME QD. el-A Lr
BAI(RO: VILA BRASTLTA CEp: iqgostgo _ t
GOIANIA/GO
CNPJ: 02.563.570/0001-l 5PROCESSO: 25351.47444ot201?,-1o
P4l2Y)(oH3MoH (8.088 I 0.s)
ATIVIDADE/CLASSE

PROCESSO: 2535t.497644t2012-tl
K096 I M I X2Y24 (8.08807.6)
ATIVIDADE/CLASSE
FABRICAR: CORRELATOS
EMPRESA: CRISTAL PHARMA LTDA.
ENDEREÇO: AVENIDA SEVERINO BALLES,
GUES N" 3'18 8 379
BAIRRO: RESSACADA CEp: 32110005 - BI
TEA4G
CNPJ: 06.073.8 48/0001 -2i

ARMAZENAR:
DISTRIBUIR:
EMBALAR:
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR:
REEMBALAR:
EMPRESA: Scientific Dental
ENDEREÇO: Av. Guimarães
BAIRRO: Bom Jardim CEp: 3570
CNPJ: 07.218.26210003-38

PROCESSO: 25351 .448900t2012-14

PROCESSO: 2535t.389964/2012-16

PROCESSO:

P685Y8Y2M7H6 (8.08796.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS

END_EREÇO: R. Dona Francisca 8300, BLOCO
PARTE 03
BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL NORTE CEP: 8,
VILLE/SC
CNPJ: 06.65 1.01 3/0002-98
PROCESSO: 25351.439309t2012-16
GL0644M8X6L6 (8.08820.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELMOS
EMPRESA: mosca losistica ltda
ENDEREÇO: Av Antõnio Buscano, l7l
BAIRRO: TIC CEP: 13069119 - CAMPINAS/SP
CNPJ: 02.360. I 22/0001-14

u 522W 31 §2M2L (8.08798. s)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: BM9 COMERCIO DE MATERIAIS (
ENDEREÇO: RUA AMAZONAS s2t SALA 2i i
IAIRRO: CENTRO CEp: 09520060 SÃO
SUL/SP
CNPJ: 13.709.420/0001-93

PROCESSO: 25351.464742t20t2-Ot
G3Y93M IMM 104 (8.08794. l)
ATIVIDADE/CLAS§E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

u77LWl9Mt L3M (8.088 I t.9)ATIVIDADE/CLAS.E L-
DISTRIBUIR: CORRELATOS

ENDEREÇO: AVENIDA GENERAL OSORIO. N"
BAIRRO: CENTRO CEP: 58OIO78O - JoÃo PES;
CNPJ: I 0.557.901/0001 -32pRoCESSo: "'isl 

.q67n6t2012-ts,/7
ux990M334LY4 (8.08797.1) / -/ATIVIDADE/CLA§SE ,.2
ARMAZENAR: CORRELATOS fr/
DISTNBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: Loh Enterprises Importação, Exporta
Serviços LTDA.
ENDEREÇO: Rua Salvador pirri, 04 Loja

AUTORIZ/},ÍS

,NTE DOMIS. ti,
ITE DOMIS. i'E DOMIS. l -4.ITE DOMIS. i \_ /ANTEDOMIS. ' \,/
,RIMENTOS MEDICOS ILThA
ESQUITA, N" ll0 \-/ \
cEP: 01544010 - sÃo peulblsp
t -80

EMPRESA: MARIEL LOGiSTICA LTDA.EPP
ENDEREÇO: RUA JOAO PAULO DEALE§BERNARDO, N' IO7.A
!{!RnO: CHICO DE PAULA CEp: il085.M0 - SANTOS/SP
CNPJ: I 1.005.47110001-09
PR9-ÇESSO: Zs31r.456t4\/20t2-0t AUTORIZ,MS:
K20X0396Y268 (8.08791.0)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
_Cft{!$!Se: set transportes ttda epp
ENDEREÇO: francisôo pedro malhado 333 B
BAIRRO: barreiros CEp: 88117402 - SÃO fóSVSC
CNPJ: 04.522.783 1000t -24

2s351.474440/2012-t0

BRUNO GONCALVES ARÁUJO RIOS

EMPRESA: tima

97 97 12007 -81 AUTORIZ/MS: 3.03639.3 PROCESSO: 253sr/s2s20D0t2-06 AUTORIZ/IvIS:
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IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME

c.N.P.J. 1 0.493.078/0001 -49

TERCETRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

JOAO HENRIQUE WEBER RUIZ, brasileiro, divorciado,
nascido em 28.05.1983, natural de Londrina Pr.,

empresário, residente e domiciliado na cidade de Londrina -
Pr., na Rua Santa Sofia, no 43, Jardim Espanha, CEP: 86027-
580, portador da Cédula de ldentidade Civil 'RG" no

7.697.078-5/SSP-PR, C.P.F. no 042.330.809'22 e Carteira
Nacional de Habilitaçáo DETRAN/PR. no 01879724501 e

ROSA RUIZ, brasileira, viúva, nascida em 21.03.1931, natural

de Anitapolis * SC, comerciante, residente e domiciliada na

cidade de Londrina * Pr., na Rua Nossa Senhora de Lourdes,
no 244, Jardim Amaral, CEP: 86027-420, portadora da CÓdula

de ldentidade Civil "RG" no 6.883.802-9/§SP-PR e C.P.[:. n0

052.193,599-75, únicos sÓcios componentes da empresa

denominada: lBl LIFE MEDICAL LTDA - ME, com sede e íoro

na cidade de lbiporá - Pr., na Rua 19 de Dezembro, no 1.087,

Sala 01, Térreo, Centro CEP: 86200-000, com seu cont;ato
social devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial
do Paraná sob nu 412.0634856-1 em 20.11.2A08, ultirna

alteração registrada sob n0 20102685592 ern 19.03 2010,
resôlvêrn aitõrar o seu contrato pela terc'eira vez de acordo
conl as clausulas e condiçÕes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A socia ROSA RUIZ que possui na sociedacie o
capital social no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), retira-se da sociedade
cedendo e transferindo as SuaS quotas pelo Seu valor nominal a socia

ingressante: CLAUDIA MARIA NOGARI, brasileira, casada sob regtrne cie

comunhâo parcial de bens, nascida em 30"11.1966, Comerciante, natttral de

Ribeirâo Pinhal- PR, residente e domiciliada na cidade de Londrina * Pr., na l(ua
Santa Marta, no 245, Jd. Espanha, CEP: 86027-550, portadora da Cédula de

ldentidade Civil "RG" no 4.276.827-8/SESP-PR. e C.P F. no 743.063.839'20'

CLAUSULA SEGUNDA. Os socios dáo entre si, plena, rasa e irrevogável
quitação de quotas ora cedida§, declarando estes conhecerem a situaçào

econômica e financeira da sociedade, para nada mais terem a reclamar, seja a
que tÍtulo for.

CLAUSIJLA TERCEIRA O capital social que ó no valor de R$ 100 000,00
(cem mil reais), pêrmanece inalterado em seu valor ficando distribuÍdo entre os
socios nas seguintes formas:

AO SOC|O JOAO HENRIQUE WEBER RUIZ
95.000 (noventa e cinco mil) quotas, no valor de R$ 95 000,00 (noventa e cinco

,(' /, SetoDig,(atdeFiQcatrza§ãoTipo.\o,,trrq.ADOJ(]Br=f\XJ

u^ u",1:W*_*,,*-c,conrira * ,"o"YflSJ3.Ê',Hl'flii,.Tf"3ilfi,n,,,,.rjpb jus,bÍ
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IBI LIFE MEDICAL LTDA * ME

c.N.P.J. 1 0.493.078/0001 -49

TERCETRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCTAL

mil reais), representativos de 95% (noventa e cinco por cento) do capital social; A
sócia CLAUDIA MARIA NOGARI 5.000 (cinco mil) quotas, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), representativos de 05% (cinco por cento) do capital
social.

CLAUSULA QUARTA. A sociedade que tem a sua sede e Íoro na
cidade de lbiporã - Pr., na Rua 19 de Dezembro, no 1.687, Sala 01, Tórreo,
Centro, CEP: 86200-000, passa a ser na Rua 19 de Dezembro, no 1.16?, Térieo,
Centro, CEP: 86200-000, lbiporã - Paraná.

CLAUSULA QUINTA: DA CONSOLIDAÇAO DO CONTRATO. A vista
da modificaçáo ora ajurstada e em consonância com o que determina o art 2.031
da Lei n. 10,406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e
consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as
clausulas e condiçÕes contidas no contrato primitivo que, adequando às
disposiçÕes da referida Lei n. 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa
a ter a seguinte redaçâo:

JOAO HENRIQUE WEBER RUIZ, brasileiro,
divorciado, nascido em 28.05.1983, natural de Londrina * Pr., empresário,
residente e domiciliado na cidade de Londrina - Pr. na Rua Santa Sofia, nu 43,
Jardim Espanha, CEP: 86027-580, portador da Cedula de ldentidade Civil "RG" no
7.697.078-5/SSP-PR, C.P.F, no 042.330.809.22 e Carteira Nacional de
Habilitaçâo DETRAN/PR no 018797245M e CLAUDIA MARIA NOGARI,
brasileira, casada sob regime de comunháo parcial de bens, nascida em
30,11.1966, Comerciante, natural de Ribeirão Pinhal PR, residente e
domiciliada na cidade de Londrina - Pr., na Rua Santa Marta, nu 245. Jd
Espanha, CEP: 86027-550, portadora da Códula de ldentidade Civil "RG'n0
4.276.827-8/SESP-PR. e C.P.F. no 743,063.839-20, unicos sócios componentes
da empresa denominada: lBl LIFE MEDICAL LTDA - ME, com sede e íoro na
cidade de lbiporâ - Pr., na Rua 19 de Dezembro, no 1,162, Térreo, Centro, CEP:
86200-000, com seu contrato social devidamente registrado e arquivado na Junta
Comercial do Paraná sob n0 412.0634856-1 em 20.11.2008, uítima alteração
registrada sob no 20102685592 ern 19.03.2010, devidamenté inscrita no C N.P J.
sob no 10.493.078/0001-49, mediante as clausulas e condiçÕes seguintes:

CLAUSULA PRINIEIRA' A sociedade girara sob o norTte empresarial de

A,
t
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IBI LIFE MEDICAL LTDA-.ME

Ç.N.P.J. 1 0.493.078/0001 -49

TERCETRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO §OCIAL

CLAUSULA SEGUNDA: O objeto da sociedade será COMERü|O
ATACADTSTA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, IVIÉOICOS E
ODONTOLÓGICOS, ALGODÃO, TECIDOS, ATADURAS, EQUIPAMENTOS
PARA LAVANDERIA, MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA, HIGIENE E
PERFUMARIA.

CLAUSULA TERCEIRA: O capital da sociedade é de R$ 100.000,00 (cem
mil reais), representada por 100,000 (cem mil) quotas no valor nominal de R$
1,00 (um real) cada uma totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente
nacional, distribuída entre os socios da seguinte Íorma:

Ao socio JOAO HENRIQUE WEBER RUIZ
95.000 (noventa e cinco mil) quotas, no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco
mil reais), representativos de 950/o (noventa e cinco por cento) do capital social; A
socia CLAUDIA MARIA NOGARI 5.000 (cinco mil) quotas, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), representativos de 05% (cinco por cento) do capital
social.

PARAGRAFO PRIMEIRO: A responsabilidade de cada socio é restrita ao
valor de suas quota§, mas todos respondem solidariarnente pela integralização cio
capital social.

PARÁGRAFQ SEGUNDO: A participaçâo de cada sócio nos lucros e nas
perdas será proporcional à quantidade de quotas que possuírem na socieda<Je.

CLAUSULA QUARTA: A administração da sociedade será exercida
pelo socio JoÃo HENRIQUE WEBER RUIZ a qual compete representaçáo atrva
e passiva, judiclal e extrajudicial da sociedade, sendo-lhe vedado atuar ern
operaçÔes ou negÓcios estranhos ao objeto social, em especial prestar avars,
endossos, fianças ou caução de favor. É dispensada a cauçâo de administraçã0.

PARÁGRAFO ÚN\CO: Fica estabetecido que a destituição do
administrador seja feita por votos que representem à maioria absoluta do capital
social.

CLAUSULA QUINTA: O administrador declara, sob as penas da Lei,
de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cafgos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricaçáo, peita ou suborno, concussào, _. , )

peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, V , C_A
contra normas de defesa da concorrência, contra as relaçÕes de consr,lmo, f(íX'- ,' 

)pública, ou a propriedade.

?
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IBI LIFE TUEDICAL LTDA * ME

c.N.P.J. 1 0.493.078/0001 -49

TERCETRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCTAL

cLAUsuLÁ sEXrÂ: As quotas da sociedade são indivisíveis e não
poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer tÍtulo sem o consentimento do
outro sócio, cabendo a este o direito de preferência na sua aquisiçâo na
proporçâo da parte que possuir.

âLAUSULA sÉnma: o sócio que desejar retirar-se da sociedade, ou
ceder parte de suas quotas, deverá notificar por e'scrito aos clemais socios, çom
antecedência mÍnima 9u 9O 

(sessenta) dias, para que estes exerçam o direito clepreferência na aquisiçáo das quotas do sócio retirante.

PARÁGRAFO PRtMEtRo: o valor das quotas do socio retirante, excluÍcjo,
ced.ente ou gue venha a falecer, será considerada em relação a0 que
efetivamente foi realizado, liquidando-se, suas cotas, çom base na situaçàopatrimonial da sociedade, à data da resoluçã0, 

' 
verificada u* nàr..ço

especialmente levantado.

PARÁGRAFO sEGUNDO;. As quotas liquidadas serâo pagas em dinheiro,
em. 10 (dez) parcelas iguais e mensais, a contar-se a primeirã so (trinta) dias
após a verificação do balanço especialmente levantado.

PARAORAFO TERCETRO: Fica
e os herdeiros, outras condiçÕes
situação economica da sociedade.

OLAUSULA olrAVA: peÍos serviços que prestarem a sociedade,perceberão os sócios, a tÍtulo de remuneraçãô, pró-laboro mensal, cujo valor seráÍixado em comum acordo, até os limites de'deduçao fiscat previstos em lei.

ÇLAUSULA NONA:
a 31 de dezembro de cada
termos legais.

facultado, mediante consenso entre o socio
de pagamento, desde que nâo afetem a

O ano social coincidlrá com o ano civil, devendo
ano, ser procedido os balanços da sociedade nos

CLAUSULA DÉC\MA: As deliberaçÕes dos socios serâo tomadas emreuniâo, a ser convocada com 0g (oito) dias de antecedoncia

PARAGRAF} PRtMÊtRe: A convocação da reunião se dará por escrito, napessoa do sÓcio ou seu representante legaÍ, medianú [ràtocoto, càrta iegisiraoaou outro documento idôneo a demonstrar a ciência do socio.

PARAGRAFO§EGUNDO; por força do art. 1.071, da Lei 1040612002 (
dependerão de deliberação as seguintes matêrias: 

tvavvtavv' 
>-

| - a aprovação das contas da administraçâo, pela maioria dos votos dospresentes;
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IBI LIFE MEDICAL LTDA * ME

c.N,P.J. 1 0.493.078/0001 -49

TERcETRA ALTERAÇÃo DE coNTRATo soctAL

ll - a designaçâo dos administradores, com maioria absoluta de votos
representativos do capital social;
lll a destituiçáo dos administradores, com maioria absoluta de votos
representativos do eapital social;
lV - o modo de sua remuneraçâo, quando não estabelecido no contrato, com
maioria absoluta de votos representativos do capital social;
V' a modificaçâo do contrato social, cam '/e de votos representativos do
capitalsocial;
vl - a incorporação, a fusâo e a dissolução da sociedade, ou a cessaÇáo do
estado de liquidação, com % de votos representativos do capital social;
Vll - a nomeaçáo e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas,
pela maioria dos votos dos presentes,
Vlll ' o pedido de concordata, com maioria absoluta de votos representativos do
capitalsocial.

PARAGRAF? TERCEIR}: Ficam dispensados da reunião, sobre as
matérias previstas no parágrafo 2o, da cláusula décima, se todos os socios
decidirem por escrito sobre a matéria objeto de deliberação.

àLAUSULA DECTMA pRtMEtRA: obrigatoriamente, haverá uma reuniáo
para fins de aprovaçâo das contas do administrador, e, para deliberaçâo sobre o
balanço patrimonial e o de resultado econômico, a ser realizada até o final do
mês de abritde cada ano.

PARÁCRAFO PRIMEIRO:
designado novo administrador, se
assuntos.

Nesta reunião também poderá ser
for o caso, e deliberarem sobre outros

o PARÁGRAFO SEGUTYDO; Nâo se aplica a esta reunião o parágrafo
3o, da cláusula décima, deste contrato.

CLATJSULA DÉC\MA SÊGU/VOA: Nas ornissÕes deste contrato e do TÍtulo
ll, Capítulo lV, da Lei 10406i2002, esta sociedade urtilizará, supletivamente, as
normas da sociedade anônima.

CLAUSULA DÉC\MA TERCEIRA: Fica eleito o foro da cidade e Comarca de
Londrina, Estado do Paraná, para dirimir as duvidas advindas do presente
contrato.

CLAU S U LA DÉ,CI M A QIJ ARTA: Os socios declaram sob as penas da
de acordo Çom aque a Empresa se enquadra na situação de microempresa

Complementar no 123 de 14 de Dezembro de 2006

I'á9.
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eI.ÁUS{Jf ADÉçltfiA tr{lÁnfâ: Os sócios declaram seib as penas da Lei
que a Ert-lpresa sa enquadrâ nâ situação de rnicroernprese de acordo eom a Lei
Cornplementar no 123 cJe 14 cie Dezeml:ro de 20ü6,

Estando ôs rflesnlo$ sm com.urn eicordo,
lavram, datam e assinam o presente instrumonto enr 04 {quako) vias de igual teor'
e fonna.

lbiporâ * Pr., 12 tl* Fevçreiro de 2014.
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Federal em vigorArt 1o. e '10o. § 1o. da Mp 22OOn1

Esta ceÉidão tem a sua validade até:22t07t2017 às 16:45:44 (Día/Mês/Ano)

Codigo de Controle da Certidão: 565643

Código de Controle da Autenticação:

48852207 1 61 02 8 0 80 90 6_1

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

t0p
BÍdsÍl
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01/08/2016

)

Comprovante

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral - lmpressão

db lnsc/ição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie
RFB a sua atualízação cadastral.

t1
()

;i#

NUMERO DE INSC

í 0.493.078/0001 -49
MATRIZ

CoMPROVANTE DE |NSCRtçÃO E DE
SITUAçÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

20t11t2008

IBI LIFE MEDICAL LTDA . ME

EST ( FANTASIA)

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

46.64'8-00'Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes
e peças
46.49'4'99 - Comércio atacadlsta de outros equipamentos o artigos de uso pessoal e doméstico não espocificados
antsriormente
46,45-1-02 - Comércio atacadista do prótesês e artigos de ortopedia
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessóal
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e con

E DESCRIÇAO DA ATIVIDADE ECON0iiltCA pRtNCtpAL

46'45'í'01 - Comércio atacadista do instrumentos ê materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

DA NATUREZA
206.2 . SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

86.200-000
BAIRRO/DIS'I

CENTRO

R í9 DE DEZEMBRO
TO

TERREO

IBIPORA

IELEFONE
(43) 3158-0070

FEDERATIVO RESPONSAVEL

CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

20t11t2008

DE CADASTRAL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio de 20j4.

Emitido no dia 0í/08/20í6 às 08:50:56 (data e hora de Brasília). Página. 111

(

srruAÇl ESPECIAL IJAIA IJP

O Copyright Receita Federal do Brasil - 0l10812016

http:fuivw.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/impressao/lmprimepagina.asp

i\
lr-,
r

$-
/"\,n



01t08t2016

MNISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO PostrlvA coM EFEITos DE NEGATIvA DE DÉBtros RELATlvos Aos
TRIBUTOS FEDERAIS E A DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: lBl LIFE MEDICAL LTDA - ME
CNPJ: í0.493.078/000í49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, ê 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 n9 5.172, de 25 de outubro de 1g66 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisáo judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. nâo 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 ceÍidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgáos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere.se à situaçâà do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociais právistas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei rP 8.212, de 24 dejulho de 1g9,1.

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

Certidáo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n9 1.Ts1, de 021012014.
Emitida às 17:06:48 do dia 09/06/2016 <hora e data de Biasíti+.
Válida até 0611212016.
Código de controle da certidáo: B243.1BF7.FF2F.6BA4
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

?)
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GOVÉBNO DO ESTADO
8acrebía ú fuatd.

, Estado do paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de DÍvida Ativa Estadual

No 015045553-95

Certidão fornecida para o CNpJ/MF: 10.493.07g/000149
Nome: lBl LIFE MEDTCAL LTDA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda nãoregistrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria deEstado 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 denatureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obiigaçÕes tributárias acessorias.

Válida atê2911112016 - Fornecimento Gratuito

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

{\

ilubrica

,,, /)
Página l de r\ l 'Emitído via tntercÉt púbtica (01/oB/2016 08:58:25)



12J07t2016
Certidão

I

À

nnO,rnru*K

MUNICIPIO DE IBIPORA
CNPJ 7 6.244.9 61/000 1 -03

SECRETARIA MUNICIPAL DE FII{ANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISC ALIZAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA
I{. 4541 t2016

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DEBITOS
CONSTAIADOS POSTERIORMENTE MESMO
REFERENTE AO PERÍODO COMPITEENDIDO
NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TENA VALIDADE
ATE,26I08D016, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

CERTIFIÇAMOS QUE ATE A PRESENTE DATA NÃO EXISTTM DEBIToS TRIBUiÁIU9S,
MoBILIÁRIoS oU IMoBILIÁRIoS, VENCIDoS RBLATIVôã EMP;üSÀ 

^

DESCRITA ABAIXO.

coDrco DE AUTENrrcaçÃo:
C2HHF2QET4T44C4972

FINALIDADE: Licitação

RAZÂO SOCIAL: IBI LIF'E MIDICAL LTDA. ME

INSCRIÇÃO EMPRESA CNPJ/CPF

t0.493.078t0001-49

TNSCRIÇAO ESTADUAL

BNDEREÇO

RUA l9 DE DEZEMBRO, 1687 - SALA 0l - JD. SAO FRANCISCOCEP: 86200000 Ibiporã - pR.

CNAE / ATIVIDADES
Cornércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitatar e de labor.atór.ios,
omércio atacadista de rrráquinas, aparelhos e equipanrentos para uso odonto-rnédico-hospitalar; par.tcs e peças.
omércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e dornéslico não especificaclos a,teriorr.,ãnr.,
omércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, Cornéicio atacadista cle proclutos cle higiene pessoal

pora.pr.gov.br:8080/esportal/stmcertidao.view.logic?idCertidao=.,l8030
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ÜAIXA ECONÕfuIICA FEBERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

!Ç,
Í:1 _

l:r l-ls
lc:
\tz

Inscrição: Lo493o7BloooL- g

Razão Social; IBI LIFE MEDTcAL LTDA ME

Endereço: R 19 DE DEZEMBRO 1687 SALA O1 TERREO / CENTRO / rBrpORA / pR /
86200-000

A caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.7t
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 Servlço - FGTS.

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

Validade: 27/07/2OL6 a 25/08/20t6

C e rti f i ca çã o N ú me r o z 2A L607 27 02L4t55387 ZO92

Informação obtida em O7/0B/2016, às 0B:54:32,

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



Página 1 de 1

PODER ,JI]DIC]IÁRIO
JtlsT"tÇl\ DO TRAISALHO

CERTIDÃO NEGATIVÀ DE PÉETTOS TR,ABALHISTAS

Nome: IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME (MATRIZ E FILIAfS)
CNPJ: 10. 493.078/000L-49
Certidão n" : 73559340/20L6
Expedição: 0L/08/201_6, às 0B:56:t_3
validade 27/0L/20l7 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

CerLif ica- se que rBr rJrFE MEDrcÀL rJTDÀ - ME
inscrito(a) no CNPJ sob o n" 10.493.07g/OOOL-49,
Naciona] de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabal-ho/ acrescentado pela Lei no L2.440, de 7 de julho de 2or1, e
na Resolução Admi-nistrativa no L47o/2otl- do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2OLL.
Os dados constantes desta Cert.i<1ão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (do.rs ) dias
anteriores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa jurÍdica, a CerLidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou firiais.
A aceitação desta cerLidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emítida gratuitamente.

INTORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores TrabalhisLas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e j,rrídicas
inadimplenLes perante a ,Justiça do Trabalho quanto às obrígações
estabelecidas em sentenÇa cond.enatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a cusLas, a
emol-umenLos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

[d. execução de acordos firmados perante o Mínistério público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação prévia.

(MATRIZ E FILIÀIS),
NÃo coNsrA do Banco

DLi.i -ia:l:ts a'i :lt(iilL, i:at;ir!:



IBI LIFE,

MUNICIPAL DE SAÚDE.

TICTTACÃO MODALIDADE : PREGÃO PRESENCIAT N9 049/2016

A Empresa tBt ttFE MEDICAI LTDA - ME, CNPJ L0.493.07810001-49, lnscrição Estadual ns 90463537'

54 situada Rua 19 de Dezembro,l..!62,Térreo, lbiporã, Paraná, neste ato representado porJoão Henrique

Weber Ruiz - Responsável Legal, portador da Carteira de ldentidade ne 7697078-5 SESP-PR, inscrito no

CPFIMF sob o ne 042.330.809-22.

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL ne.49/2076, DECLARAMOS que

cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certar,-'le.

lbiporã,05 de Agosto de 2015

t'i o,*g 3 -#? BJsoo t'46-l 1
[$lffirffi ft§ffiffiãflftt [,TIiÂ, ,}{fl

&üi, $ tlexsflbfi), l6g7 sâiÉt 01 lérr'co

L cEF{§6rffi'hu"o** J
P* 10.493.078/0001-49 IE: 90463537-54

/ RUADEzENovE DE DEZEMBRo,1162

iFONE/FAX (43) 3í58-2565 Email: ibilife@sercomtel.com.br

z - Sócio Administrador
RG: 7.697.078-5

§PF: 042.330,809-22
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A Empresa lBl [lFE MEDICAL ITDA - ME, CNPJ L0.493.07810001-49, tnscrição Estadual
ns 90463537-54 situada Rua 19 de Dezembrq 1,t62, Térreo, lbiporã, paraná, neste
ato representado por João Henrique Weber Ruiz - Responsável Legal, portador da
carteira de ldentidade pe 7697079-s sEsp-pR, inscrito no cpF/MF sob o ne
042.330.809-22, 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 dedificuldade da entrega,

3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

órgãos da

O 
Por ser expressa manifestação da verdade, firmo o presente.

lbiporã, 05 de Agosto de 2016

ffi§ffil":; :fn,t,}d[

#Hmffi'T 
r)João\lrlique W96er Rvií.-Sócio Administrador ^ i
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'... CNPJ: í0.493.078/000í49 tE: 90463537-54 I
'\ RUA DEZENOVE DE DEZEMBRO,1162

II'VONE/FAX (43) 3í58-2565 Email: ibilife@sercomtet.com.br
\-X'



IBI LIFE MEDrCA,F,i:à

lbiporã,05 de Agosto de 2016

-ME

oecuRncÃo

Rua
I
I

|J0"+93 8/000í"4õl

t3 de íiq**r i:tr,,i" i:.:::i/ *a;a 01
Çsntrs

ÊEP.êAÂ09{90 thl+erâ"sP8

A Empresa lBl LIFE MEDICAL trDA - ME, CNPJ í:o.4g}.otLlooo1-49, tnscrição Estadual ns90463537-54 situada Rua 19 de Dezemb ro,l.!62,Térreo, lbiporã, paraná, neste ato representacio po;. JoãoHenrique weber Ruiz - Responsável tegal, portador da càrteira de tdentidade ne 7697078-5 sEsp-pR,inscrito no GPF/MF sob o ne 042.330.809-22, DECLARA, para fins do disposto no inciso v do art, 27 da Lei ns.8'666' de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei ne. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não empregamenor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseisanos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz sim( )Quantos ( ) Não (X ).

.ffE

rárng

J

flE*E f ;i'*1fl E:' - -'

i#l *JJ;1.:"i",.

Ruiz - Sócio Administrador
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CPF: 042.33O.809-22
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVTL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
rNrERDrçÕES E TUTELAS DA coMARcA oÊ.loÃo bEé5õÀ'

Av. Epitácio Pessoa, 114s Bairro dos Estados sg030-00, João pessoa pB
Tet.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-s484

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

CERT|DÃO DE AUTENTTCAçÃO DTG|TAL

o Bel' Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, ofícial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos eÓbitos e Privativo de Casamento", rniôüúães e Tutelas com atribuição de autenticar ereconhecer firmas da Comarca de João Póssoa Capital do Estado dá paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - arl.70 - 
1nc. v, que o(s)documento(s)em anexo é reproduçãofiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticióade através do Códigode Controle e Autenticação abaixo.

O referido é verdade, dou fé.

Este documento foiemitido em 1s107t2016 às 12:00:40 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

A.chave digital acima, garante que este documento foi gerado para tBI LIFE MEDICAL LTDA -ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Éastos,'dó acordo com a LegislaçaoFederalem vigorArt 10. e 10o. § 10. da Mp 22OOIO1

Esta certidão tem a sua validade até: 1 5tO7t2O17 às 1í:01:03 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controte da Certidão: 561693

Gódigo de Controle da Autenticação:

4885í4071 61 32831 001 5_1

A autenticidade desta certidão poderá ser conflrmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http ://www. azevedobastos. not. br
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19t07t2016 Enússão do CICAD

REffI§ftffiffiUffil

Tipo

CPF

CPF

lnscrição CNPJ

10.493.078/000149

lnício das Atividades

12t2008

Qualif icaçáo

SOCIO.ADM INISTRADOR

socto

Estado do Paraná

WJ!) Secretaria de Estado da Fazenda
LNi Coordenacão dã Rêcêita rio Fsta.lfARLN+ Coordenação da Receita do Estado

cAD/ICMS No 90463537-54

Emitido Eletronicamente via Internet
19 lO7 I?OLG 17 :0 0 :4 5

Dados transmitidos de forma seoura
Tecnologia C El-EpA R

Quadro Societário
lnscriçáo Nome Conpleto / Nonre Empresarial

042,330.809-22 JOAO HENRIQUE WEBER RUIZ

743.063.839-20 CLAUDIA MARIA NOGARI

Este CICAD tem validade até íB/08t2016.

os dados cadastrais deste estabelecinento poderáo ser conf irmados via
Internet www.faze nde.Dr_rrôv hr

'h,§

Comprovante de lnscrição Cadastral - CICAD

lnscrição no CAD/ICMS

90463537-54

None Enpresarial

Título do Estabelecinrento

Endereço do EstabelecinBnto

Município de lnstalaçáo

Situaçáo Atual

Natureza JurÍdica

Atividade Econômica Principal do
Estabelecinrento

Atividade(s) Econômica(s)
Secundária(s) do Estabelecirnento

Em presa / Esta belecime nto

IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME

RUA DU ENOVE DE DU EMBRO, 1162, TERREO. JD LAS VEGAS - CEP 86200.000
FONE (43) 3158-0070

IBIPORA . PR, DESDE 12I2OO8

( Estabelecimento Matriz )

Qualificação
ATIVO - SIMPLES NACIOML / SIMPLES NACIOML - PRAZO MO APLIC,AVEL,
DSDE 1212008

206.2 - SOCIEDADE EMPRESÁRA LTDA

4645-1101 - COM ERCIO ATACADISTA DE INSTRUM ENTOS E MATERIAIS PARA
USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABOMTORJOS

4664-8/00 . COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E
EQUIPA M ENT OS PA RA USO ODONTO-M EDIC O.HOSPITA LA R;
PARTES E PECAS

4651-6/01 . COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4646.0/01 . COM ERCIO ATACADISTA DE COSM ETICOS E PRODUTOS DE

PERFUMARIA

4645.1103 - COM ERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS

https:/ Àw\iv.arinternet.pr.gov.br/cadicnrsi-ce-clFSl1D.asp?elncludelinl6acil=s&ecadicns=gM6353754&euser=85312



011w2016 Simples Nacional

Consulta Optantes

Data da consulta: oL/09/2016
I Identificação do Contribuinte

CNPJ : rO.493.O78 I OOOL-49
Nome Empresarial : fBf LIFE MEDICAL LTDA - ME

& Situação Atual

situação no simples Nacional : optante peto simples Nacionat desde zo/tL/2ooa
Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

E Períodos Anteriores

opções pelo simples Nacional em períodos Anteriores; Não Existem

Opções pelo SIMEI em períodos Anteriores: Não Existem

El Agendamentos (Simptes Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

E Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

I Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEL

í ü;il; j

,ío ot

l:r Fl

F

\
ü

onsultaoptantes.app/ConsultarOpcao.aspx
1t1
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lBl IIFÉ:MEDICAL LTDA. HE I

ilaturom Júrídtca; B!&-Ut$:tâp*-"
NúmorodeldenüflcaçãodoRegistrode i cr'rnr io.r"creraí*.r*r*ro"l*il;i,rr; 
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Empresa de Poqurno Porto
(Lol no 12312000)| (Lor n" 12114006) I I itil.
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Rs 100.000,00 | *,".o'mpre'a I tndeterminado 
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JOâ§ llÊilâIQUE WEBER RUIZ 05,000,00 §OC1O Admrntsrrador xxxxyy)í''qÀçNÉNRlquEwEBERRulz 05,000,00 §oclo Admlntstrador xxxxxxxxxx iit,'o{2,3io,aoe.2z .'"."'li;1,
CI.ÁUDIA IIARIA NOGARI"-.-;;üil;;;* " 6.000,00 socro xxxxxxxxxx l;í,r,ti,.'Ir.,-:--."...-"."* 
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FUNDADO EM í888
PRIMEIRO REGlsrRo ctvlL DE NASctMENTo e oeriós E pRlvATtvo DE cASAMENTos,rrurenorçoEs E rurELAS DA CoMARCA oÉ roEo itéãõÀ^-^"''

Av. Epitácio Pessoa, 114s Bairro dos Estados 5g030-00, João pessoa pB
Tet.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244_5484

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

GERTIDÃO DE AUTENTTCAÇÃO DlctrAL

o Bel' Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos eÓbitos e Privativo oe casamónt";, lrürd,ções e Tutelas com atribuição de autenticar ereconhecer firmas da Comarca de João Póssoa Capital do Estado d a paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 ' art.. 70 - inc. v, que o(s) documento(s) em anexo é reproduçãofiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticiáade através do'Códigode Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitid o em 1510il2016 às 12:02:21 (hora de Brasítia).

CHAVE DIGITAL

A, chave digital acima, garante que este documento foi gerado para tBl LIFE MEDICAL LTDA -ME e emitido através do siie do Cartório Azevêdo 
"Bastos,'de-acordo 

com a t-egistaÇaoFederal em vigorArt 1o. e 10o. § 
.1o. da Mp 220OlO1

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS

Esta certidão tem a sua validade até: 15/07 12017 às 1 1 :01 :03 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controte da Certidão: 561688

Código de Controle da Autenticação:

48851 407 1 61 3264807 o3-1

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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PITti FET'I'U IIA MUNICI PAI, DTi IBI PORA

Secrct*ria IVIunicipa| de Fiu*nçts
Departamcnto de Trihutação o lr'iscaliznção

l\'I.VAru\ n' ll / 2009

O Município de lbiporã, confomlt: protocolo n" 544212016 dc l3 dc N'[aio de 2016 concedc alvará dc
ra loc,alização a:

nscrição Municipal 4?33A
ome/Raziro Social IIII Lll;E Mb)DlClAl. lil'DA - Mhl
NPJ/CPF:

10.493.071Ji000 r-.19

,ocalização
UA 19 DÍJ DIJZI]MBRO, I687 - SA,T.A OI - JD. SAO FI{ÀNCI§CO
tivirlados

5-l/0 I - (lontct'citt atacadista ric instlunrcírt()\ c n)llclrais yrurir irso rnódii:r:. cirirlgico. hospitalar c <lc

illiborittorio.t"
i

14írô4-tiit)(l - Conrércio atitcaclista de nráquinrs, aparelhos e equipamsntos para uso odonto-módico-hos1;italar;

il)arlcs 
c pcças.

I

!tO+O-+rOU - Comcrcio nHcrdista dc outros oquipamcntos e artigos dr: uso pcssoâl c domóstico nâo cspccificack;s
1

;ânterl{irmL'nfe .

645-1102 - Oomercio alacadista dc prôtescs s ílrtigos cle ortopedia.

646-0102 - Comcrcio ritacaclista dc produÍ«rs dc liigicne pcssoal.

I o rririo clc fir ncionamcntoConrercial
lunda ii Sextr das 0,!:00 r\s l2:00 . l3:(i0 ris

I - O presente alvarír só tcrn et'eito para o pcríodo cspccilicado, Íicando sujeita n renovaçiro nnurl;
2 - Scrá exigrda rcuovaçiio da liccnça sünlprc quc ocorrer ruudanças dc rarro de atividacle, nrodificirçÕcs rtas

crracterí.s{icas du cstahclccrrnento ou trunslbrôncia locnl. 
r-'- -- - 

\'
-] - Nos casos tlc ulteraçô,;s tnis como: rnuclançrs de cndcrcço, râzão sociill, *tividtdc cconônlicâ c quadro A
socictánio, o r:ontribr"rin{.e deverà cornuuicar o Departailento de 'l'ributaç:ão e l;iscalizaçâo no prazo tnirxitnlr tíc \r
3(} {trirt,r) dius.
4 - Nos casos de-encerfanrcnto d.ç ilivi_d-ilL§, fica o contribuinte_glfigadp*a cr:nrunicitr o Departlrucrrto de



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORTO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIV-ATIVO DE CASAMENTOS,
rNrERDrçôES E rurELAS DA coMARcA oÊ.roÂo i,tÉõõÀ'

Av. Epitácio Pessoa, 114s Bairro dos Estados sgo30-00, João pessoa pB
Tet.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244_5484

http://www.azevedobastos. not. br
E-mail : cartorio@azevedobastos.not. br
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cERTtDÃO DE AUTENTICAÇÃO DtctTAL

O Bel' Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos eÓbitos e Privativo de C^asamentos, f niôrorçoes e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pôssoa Capital do Estado dá paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935i94 - art.70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do orlginal 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 foiemitido em 1sloil2oi6 às 13:28:18 (hora de BrasÍtia).

CHAVE DIGITAL

A-chave digital acima, garante que este documento foi gerado para tBl LIFE MEDICAL LTDAME e emitido através do site do Cartorio Azevêdo Éastos,'de acordo com a LegislaçaoFederalem vigorArt 1o. e 10o. § 1o. da Mp 22OOIO1

Esta ceÉidão tem a sua validade até: 15107 t2017 às 1 1 :01 :03 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 5616Bs

Código de Controle da Autenticação:

48851 407 1 61 3250 40 546 _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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PRUTHITURA DO MUNICIPIO D§

TBIPORÃ

§ECRETARTA MUNICTPAL DE SAUDE

VTGTLÂNCIA SANITÁRIA

Endereço: AV. DEZEMBRO DE DHZEMBFTO, í162 - CENTRO

lll{:9:Princip.al: coMERCIO ATADATISTA DE TNSTRTJMHNTOS E MATERtÊ,ts pARê. oUSO MEDICO, CIRÜRGIÇO, HOSPITALAR E OE LAEONATORIOS

CNPJ: I 0.493.078/0001 -49

Responsável Técnico: RAFAEL RU|Z NOGARI

Conselho: CRF PR 023714

Data da Erniss&o; 11105/2016

NUMERO DA LICENÇA: 34s8

L!§EILçA sAÍümÁRtA E DCI EXERcíCto ÉRôÊtsstoNAL

Razão Social: lBl LIFE MEDTCAL LTDA - ME

W*;*-':
ugusto üoredo'

lvíédico Vctçrisário

yÁl*"p*.r,xgult§*$

VI§A
ckÀ,{v 2437 - Marric. 1422

AS§INATURA DO RESPONSAVEL

n{tÍ}i)ttÀ
la

_úí ., *c1:i i"i,{_,^..

vtclr,Âx ci* g,u' i{;'i Á}l }.&

Dji I:Jli'i..iliÂ' i i:.
I
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x@r6,F'4

CARIMBO DT LICENCIAMENT'O

SANITARIA DE IBIPORA
MUNICIPAL DE SAUDE
: 3178-0301



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS 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 / Fax: (83) 3244-5484

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

cERTTDÃO DE AUTENTTCAÇÃO DlctTAL

O Bel. VálberAzevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeíro Registro Civil de Nascimentos e
Obitos e Privativo de Casamentos, lnterdições 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. 70 - 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 Codigo
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foiemitido em 1410712016 às 09:19:32 (hora de BrasÍlia).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bcO5bf7fe 1b331í7í74693b399ebe35967d'l e4d9dB1 75361 3d1 98ed390cbc31
dd39486c35083f355f1 0ab32ebed269a581 69e1 6ee75d 11a7f91239ed6191e312a3722

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para lBl LIFE MEDICAL LTDA
ME e emitido através do site do Cartorio Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação
Federalem vigorArt 1o. e'10o. § 1o. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validade até: 26/0512017 às 03:32:28 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 536753

Código de Controle da Autenticação:

488524051 60955430496-1

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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DETALHES DA AUTORIZAÇ^O DE FLTNCIONAMENTO N" 8.06.,.

.4

http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Autorizacao/rconsulta_a.

J-.L aot*to l{ückrlril

1eg* aivEtt*ncls 8§nllâÍlr
DATAVISA

Autorizações e Cadastro
Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação

t*Ur^ra.anVJAfl .8OV.hr

ffi Institucional Legislação

:"ôT

DADOS DO CADASTRO

-Produtos Saúde -9ell"sl=e,19:),_
Ativirades / chsses

ÂRMAZENAR

- Correlatos

DISTRIBUIR

- Correlatos

SIA, Trecho 5, Área Especlal 57, Bloco B, Térreo Brasílla -DF - CEP: 71205-050 - Central de Atendimento Anvlsa - 0800 6429782

JL
, ;,,,,;,l*t$# f:f

{, {

{zÀ/)

v:
ú
,'"",

DADOS DA EMPRESA í%,à
lazão Social

IBI LIFE MEDICAL LTDA. ME

cNPl [.d rls.üz
10,493.078/0001-49 l(:

Endereço Completo
'ua 19 de dezembro, 1157 - centro CEP: 86200000 - telpOÚpn

Telefone
43-31s82s6s

Responsável Técnho
IAFAEL RUIZ NOGARI

Responsável Legal

JOAO HENRIQUE WEBE RUIZ

,\(,
_o

fII
o,

480-2 (UW89M2L1s12Y)

No do Processo

2s023.t7529s12009-22

ldel 1l/05/2016 10:18



Rubrica

No lll, segunda-feira,.14 deju.nlro de.20l0 Diário Oficial da União - suptement«r $,r/í /677:.7042,
", ,

EIIPRESA| PROHOSP-COM. E REPRES. DE PRODS
HOSP]TALÀRES LTDA

ENDEREÇOj RUA DOMINCOS CRESCENCIO, N.122
BAIRRO: SANTANA CEP: 90650090 - PORTO ALE.

CITgRS
CNPJ: 90. I l5.EE2/0001-23
PROCESSOT 25000.00t656/90-82 AUTORIZ/MS:

I 01660.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBtiIR: CORRELATO
EXPORTAR: CORRELAIO
IMPORTART CORRELATO
EÀIPRESA: COEN 3 INDUSTRIA E COMERCIO DE AR-

TI6OS PARA A SAUDE LTDA
ENDERÉÇO RUA RIBEIRO LACERDA. N'4I9
BAITRO: BOSQUE SAUDE CEI,: (ul5rnn,0 _ SÀO pAU_

LO/SP
CNPJ: 68.372 l0l/0001-27
PROCESSO: 253 5 I. t625 I l tt)Z ÀUTORIZ/MSr E 0 I 047.6
AIIVIDADE/CLASSE
ARMÀZENAR: CORRELA'IO
DISTRIBUII{r CORITELATO
FABI(ICAR: CORI(ELATO

RESoLUÇÂo-RE Ne 2.70J, DB r0 DE JUNlto DE 2010

O DirclotrPresidüDrr Subsriruto da Agôncia Nacional de Vi"
!rliniii Sínitinn no ilso drs.tUtburçõcs quu lhc confircrn o Decruto
de nonr,.xçio d( 1,, dc ou(ubro d( 2{)UU Jo prJsrd(nlc de Rcpübtrco c
n PoÍaila Cill/MS n'3.177. dc 29 dü dezcnbro dc 2008, rundo cnr
rista o disposto 0o inciso X. do aÍ.13 do Rcgulârnento da ANVISA,
apÍovado pclo Dccroto Do 3 029, dc l(, dc ôbril dc 1999. no inciso
Vlll do Àd. 16. 0 no inciso I. § l'do m. 55 do Rcgimcnto lDtomo
íprcvado tros tcnnos do Anexo I da Pomria n.,, 354 dâ ANVISÀ. do
ll_.de aSoso d§ 200ó, rcpublicada no DOU de 2l de agosto dc
2006.

jonsidlt$do o drsposlo no inciso I do an.4l, di po(xilt n.
l5{, d( 20Uô. rlsolvu

Ad. l' Conccdsr Altoüçio na Áutorizaçâo dc Funcjonâ-
mcnto dc EnipÍcscs do Saneaillcs Donrissmitârios, conslnnles no úc-
\o dcsh Resoluçâo

. . - AÍ 2" Esta Resoluçào cnla cnr vigor na dala de sua pu-
blicaçâo.

DIRCEU BRÁS APARECIDo BARBANo

ANLXO

EI\IPRFSA MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MOURA
ENDEREÇO: R I\IANOEL DO O JUNIOR. 375
BAIRRO: LIBERDADE CEP:5st06175 - CAMptNA

CRANDE/PI]
CNPJ: 0?.220.92510001-e7
PROCESSO: 25351.24e686/2006-80 AUTORIZ/MSr

3 03396.3
ATIVIDADEi CLASSE
ARNIAZENAR: INSUN,ÍO P/SANEANTES / SÀNEANTE

DOMIS,
DISTIUBUII{: INSUMO P/SANEANTES / SANEANTE

DOMIS
EÀJBALAR: INSUMO P/SANEANTES / SANEANTE DO-

Mrs.
EXPEDIR: INSUMO P/SANEAN'I'ES / SANEAN'IE DO-

MIS,
FABRICAR ÍNSUMO P/SANEANTES / SÀNEANTE DO-

MIS,
I'RACIONAR: INSUMO P/SANEANTES / SANEANTE

DOMIS,
REEI\ÍBALAR: INSUMO P/SANEANTES / SANEANT|i

DOMIS
ENII,RLSÀ: NAR SLt,Rl\4L.NTOS MEDICOS LTD^
ENDEREÇO: RUA APENINOS 930. CONJ 54 - 5 ANDAR

CONJ 17.I.7 ANDAR CONJ I8I . III ANDAR
BÀIRRO: JARDIM PARAISO CEPI 04IO19O3 - SÃO PAU-

LO/SP
CNPJ: 05.991.951/0001-lt0
PROCESSOT 2535t.659797/2007-El AUTORIZ/MSl

3 01639.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS,
DISTRIBUIR: SANEAN'|E DOMIS.
EXPFDIR SANEANTE DOMIS,
TRANSPORTARI SANEANTE DOMÍS
EIIPRESA J F. PI{ODU'I'OS DE LIN,IPEZA DOMÉSTICA

LTDA - EPP
ENDEI,EÇOI RODOVIA JOSÉ LOZANO DE ÀRAÚJO.

KNI I,9, GLLBA R6B

. BAlltROi JARDIM MANCHESTER CEp: t3t7n455 - SU-
MARE/SP

cNP.t 57.871 178000t.EE
PROCESSOT 25001)05674ti9 AUTORIZ/MSr 3.0t090 2
ATIVIDADE/CLASSE
FABRICARi SANEANTE DOMTS

RESOLUÇÃO-RE Nr 2.?&, DE lO DE JUNHO DE 2Ol0

O Diretor-Prcsidcnto Substituio dâ Agência Nacional dc Vi-
grlâilcií Siririfli, no uso das atribu,çõ('s quc i-he confcrcrn o Decrco
d( ronrlaçào de l0 de oulubro dc 2008 do pEsidlrllc da Rcoüblica ei Poníria CM/MS n'3.t7?. dc 29 d! dczlmbro dc 2008. ôndo cm
vista o disposto-no inciso X, do art.l3 do Rcgula»ento da ANVISÂ.
aprcvrdo pelo_Decrcto n. 3.029, dc 16 dc abril do 1999, !o inciso
VIll do rn. ló, u tro rilr.so l. § t. do art 55 r.lo RugrnrrÁro Írrcrrro
rpro\i(lo uos t.'nnos do Arc\o I dí Porúriâ n, j5.t I. ANVISA J.ll J! r;usro d! 200^. rrpublrcad, no DOU dc 2l d( agosto dc
2006.

coDsrJürrndo o dlsposto no tDJrso I do Ân 41. da poflafla il,
154. dc 20U6. rcsolyc'

Ad. l'Cecclir a Autorizaçilo dc Fun(lonulstrto dc Er[-
presr d{ Sanranlas DoNiss3ilrtáÍios, corstf,iltu no mcxo düsti Re-
soluçlo.

. _ consrdcnndo o ort. 2', da Lci n." 6.300, dc 2l d. sülnlbro
de 1976, rcsolv.':

An. lo Conccder A!ilorizaçâo de Fuucionarncnto parr En-
prcsff dc Produbs para a Saudq constutls no Mcxo d;srx ruso.
luçào.

An 2'Esh Rcsoluçio cnri ctrt \igor nr drr.r d..\ur pu-
blicflçio

DIRCEU BfuiS APARECIDO BARBÂNO

.4NEXO

EMI,RESA: DUCARCO LOcIS'rrCA LrDi\ - l\,rl-
ENDEREÇO: RUA ONOFRE HOLTIIM/\N N, tj0{)
BAIRRO: RIO PEQUENO CEp 8j0855.1,r - SÀO J(r)E

DOS PINHÂIS,/PR
CNPJ: 02.702.77910001.t2
PROCESSO: 25351.262873/20t0-01 AU'TORIZ/MS:

K572H2X4035X (E.06472.5)
ATIVIDADE/CLÂSSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EMI,RESA: MEIRELLES FAR]\{A LTDA MIi
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE BANDEII{A. 92I
aAIItROi ALECRINI CEP:,<90.102(l{) - NATÀL/RN
CNPJ 01.2(,0 8.1{l/tD0l"l2
PROCESSO: 25i51.000.112/2010-10 AU'rORIZit\ÍS

G52 15609071X (8 06477.3)
AlIVIDADE/CLASSE
ÀRMÀZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIRT CORITELÃrOS
EXPEDIRi CORIiELATOS
ENIPItESA: CIRURCICA E_XpRESS rl,DA
E\DljRtÇO I{UA (ONSELITLU(U LAt,.\tf'tt N ly:v.

LoJAs to F il
BAIRRO: SACRADA FAMILIA CEp: it035560 - BELO

HORIZONTÊ/MC
CNPJ: 04.501.499/0001-71
PROCESSO: 25351.169493/20t0-[ ÀUTORIZT'i\tS

Pl1 l4Mi6tW65W (8 06479. t)
ATIVIDADE/CLASSE
AR!Í/\ZENAIl.r COI{RELAfOS
DIS.I RItsUIR: CORREL.{|OS
EXPDDIR: CORREL^fOS
E]VÍPRESA: SOIIIESKI E SOAIESIit UfDA ME
ENDEREÇO; RUA SÁVINO CAI\IPACNOLO, 621
BÀIRRO: CLAUDETE CEP: IJJ8LI{30 - CASCAVIt_/pR
CNPJ] l0 387 902/00()1"86
PROCESSO: 2,502i10752ú/2010-20 AU'IOIUZ/N{S

c27953M9XlL6 (8.06475 6)
A1]VIDÀDE/CLÂSSE
ARi\IAZENAR: CORRELATOS
DI§l Rl8UIR: COITRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
ÊMPRESA: IBÍ LIFE i\|EDICAL LTDA . ME
ENDEREÇO: ruâ lg dc dczcmbro. I t57
BAlltRO: ccnrrc CEPi 8ó2U0000 - Il3tpORÀJpR
CNPJr I 0.493.071t{)001-.19
PROCESSO: 2502i.17i295/20r,0-:: AUTORz,MS:

UW89M2L Ií t2Y (8 064U0 2)
.{IIVIDADE/CLASSE
ARMAZENART (tORRELÀrOS
DI§'tRiBUlRr COllRELAIOS
EXPEDIR: CORI{8LATOS
EMl,ltESA: VOEIUR CARCAS Il 8N(tOÀlENDAS t,T-

DA
ENDIREÇO: Atl{OPOR]O lNfEI{NÂCIONAI. DL Dt(^-

SILI.\ . TLR\'ÍINÁL DE CARCA ALRTA
. BAll{RO: AEROPOT{TO/LACO SUL CEp 71m8900 -

BRA.SILIA/DF
CNI,J: 2'í 893 687i0001-08
PROCESSO 25351t93603/20t0-11 AUTORIZ/]\ÍS:

4x6ll.{53012t.11 (E 06.lrJl 6)
AT]\'IDADEiC]LASSE
ARI\,Í ZENAR CORRELA|OS
DIS'tI{IBUIR CORITILAt'OS
EXI,EDIR: CORREL^tOS
I k.\NSPOR|^R ( OIU(-ELÀIOS
!N4PItUSr\. Ii. 

^. 
I:RANCO NETO

ENDhI{EÇOr RUA ÀCESSO A llttj24 S,t{ . CIS
BAIRRO: LIMO8IRO CEP] 44096q86 - FIIRA DE SAN-

AÍ 20 Esh
blicação.

Rcsoluçâo enra em vigor na data de sur po-

DIRCEU BúS APARECIDO BARBANO

ANEXO

EN,ÍPRESA: L,Nl'fOWN U|DA
ENDEIIDÇO] RUA CEARÁ. N'58
BÀll{ll.O: ÀLPIIAVILLE CEP: 064(,5t20 - BARUEtt,/Sp
CNPJ: .ll 881 itNÍXn)l-50
PI(OCESSOT 067i280 AUTORTZ/MS: i 00422.3
A1'IVIDADÊiCLASSE
TRANSI,ORTAR: SÁNEANTE DOMIS.

RESOLUÇÃO-RE N' 2,?05, DE IO DE JUNHO DE 2OIO

O Diretor.Prcsidcrtc Subslituro da Agêüciâ Nacional dc Vi.
gili:rcre Srniuiri.r, tro uso dâs aHbuiçõJs quc iire confurcnr o Dccruto
dr norruaçtro d( l0 du ou(ubro dc 20dB dô prusldúDtc da RjDublici c
a Pof,ini CM/MS n" 3 177. dc 29 dc d.zcrnbro d( 200E, rndo cn)
ristx o drsposto-no incrso X. do íÍ.lj do Rc8uhiltcn(o di ANVISA.
iprcraJo pclo Dccruto n" 1.029, dc 16 dc únl dc 199q, Do rncrso
Vlll do rr 10, c no rrrcisu l, § l" do tí 55 do Rurxn(Dto lnr{oro
aprovtrlo los rcorros do Arrcro I !lí poúÍi! tr.. l5l àc ANVIS/\, JcIl dc i8osro dc 2UUo. rcpublrcrdi tro DOU d( 2l dc rgosto dc
200ó.

coDsidJrando o drgl)uslo Io rrr.rso I do an 41. dr ponani tr.
354. dr 2u06 rrsolr.:

Aí l" Con((dcr AulonaÇJo d( Funcloníntünto Drm Eril-
prescs rlu cosilctros, constülltcs ilo rrruxu desta Rcsoluçid.

An.2'Estí Resolilçilo (n!ri unr rigor »: drti Jc sur pil-
blrcíçáo

DIRCEU I]úS APARECIDO BARBANO

ANEXO

EMPRESA: DARP CLEAN CoMÉRCIo DE CosMÉTI.
C'OS E SANEANTES LTDA - Mc

ENDEI{EÇO: 
^VENIDA 

FIiANCISCO pRES'f[S t!íAlÂ
t206 - t'uNDos

. BAIRRO JÀI{DIM PRIMAVERA CEp: 150ó1160 - SÃO
JOSE DO RIO PRETO/SP

CNPJ: 08 0ll 718/0001.95
PROCESSO: 25351.085903/2010-02 AUTORTZ/MS.

2 05.135.2
A TIVIDÁDE/CLASSE
DISTRIT]UIII: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS

DE IIICII]NI]
EMPRESA DUCARCO LOCISTICA LTDÀ. ME
ENDEREÇO: RUA ONOFRE HOLIHMAN N. lj00
BATRRO RrO PEQUENO C[p 83u85520 - SÀO JOSE

DOS PINHAIS/I)R
CNPJ: 02.702.77910001-12pRocEsso 25023.027lt)4t2ot}-.l AUTORTZ/MS:

2 05411.5
AI IVIDADE/CLr\SSE
ÀRN{AZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODU'I'OS

DE IIICIENL
EMPRESA: ITAZEM LOOISTICA POR]'UARI^ SA
ENDÊREÇO: AV TEI,OI{TI Nú ti76 - S^LA 0l
BAIRROT CORDEIITOS CÉp: 88311480 - TTAJAíSC
CNPJ 07 r56.970i000t-20
PRO('ESSO 25024001104/2009_ls Au.Í.otuz/Ms:

2 05434.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAzENAR: COSMÉ'I'ICOS/PEITFUMES/PItODU'rOS

DE IIIGIENE

RESOLUÇÃO-RE N' 2.7(}6, DE r0 DE JUNHO DE 20t0

O Drrctotrprcsidetrtc Snbstituto dn Agência Naciotril de Vi-
gtlárrcrr Sarrtrrru. no usô drs rrilbuiçõcs LIUc Ítc confcrun o Dccr(ro
dc nomúiçJo du lÍ) dc ounrbro d!'20d8 do Prrsidcr[c da Rcor.blrc.r c
a Ponarrr CM,MS n'3.t77. du 2v dú d.z.nrbro dc 2t,OE. üildo (nr
vista o disposto no irciso X. do arr.l3 do RcgulaDrcnro da ANVISÀ.
ípro!ido pilo Düc(Io n'i.U2e. dc Io Jc r_-brrl du lvv9, no lncrsoVlll du if, rô. ( no tnjrso I § l" do rt1 55 .lo Rrgrrncnro lrrrrno
3l)rolrdu ilos ll,rnrus do ADi\o I dc Purrarir il " l5J dJ AN\ lSA. dJll de a8osto dc 2006, tupublicrda ro DOU dc 2l dc âgosro

constdcrândo o disposlo no iilciso I do a(.41, dã ponaria ».,
354. dc 2006.

EMPRESA| WYETH INDUS'IRIA FARN4ACÊUTI(]À LT.
DA

lotT_ 6'

1âNA/BA
CNPJ 08 739 IllíX)ot-96
PROCESSO: 251512i39ír1i20líl-.17

P2À{7W}lLW.[0.X0 (8 0(,470 8)
AIIVIDADE/CLASSE
ARMAZENT\R. CORRELATOTi
DIS'f l{lBUlR: COI{REL.4TOS
EXPEDIR: CORRELATÔS

Pl{OCESSO: 253i I .208760/20 I 1).1 8
w87:rx16E5t.4-5 (E.06473.9)

A1'IVIDADE/CLASSE
AttNl?\ZENAR: CORRELAToS
DISI RIUUIR: CORnELATOS
El\48^LARr COItIIELA'IOS

AU'TORIZ/ÀíS

(

podo seí verilLcado no endoreço clctrônico httpr Nr.in.gw.b/núnddd0l0l[nl. DocumcDto õsin0do di8irâlnrcnÍe confonne À7Íp n, 2 20G2 dc 2001 c 24108/2001, itu! rfslrtuil0 1020100ó 14000 t7 À Lr,lacsÍulura dc Chavcs Públicas Brasilcim - ICp-Bírsit



PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIV-ATIVO DE CASAMENTOS,
rrureRorçÕEs E rurELAS DA coMARcA oÉ.loÂô';,tésõÀ'

Av. Epitácio Pessoa, 114s Bairro dos Estados s8030-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

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

cERT|DÃO DE AUTENTTCAçÃO DtcITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos eÓbitos e Privativo de Casamentot, rriãroúães e Tutetas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado dá paraÍba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - 
1nc. 

V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticióade através do Códigode Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 2811012015 às 1s:2g:03 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para lBl LIFE MEDICAL LTDA -ME e emitido através do site do Cartorio- Azevêdo 
"Bastos,'dá 

acordo com a Legislaçao
Federal em vigor Art 1o. e '10o. § 

.lo. da Mp 22OOlOj

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

Esta certidão tem a sua vatidade até: 26/09/2016 às 04:43:34 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 432042

Código de Controte da Autenticação:

488525091 51 35303051 5_1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://wwrv.azevedobastos. not. br
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COhIS§LHO FEDERAL DE EARMÁCM

DISTR I BU INOR/IMPORT,/EXPORT. CORRELATOS

IBI LIFE MEDICAL LTDA. ME
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CON§ELHO DO PAR . cffF.pff
Curitiba,22 dq Fevsreiro de 201ô"

Farm" Eduardo Fazim - Gsísnte Fiscalizaçâo
Farm. Flávlo de Âbreu Chaves - Gerento Cad/Rêc.

Furm. $árgio §atoru Mori . Gerente Geral

I e\rn cERrDÂo DEVE srf.r AFrxAoA EM uM LuGAFT BEM vrsível Ao púBLrco
\ ^v 

r eDLtvv

\ - co[lt'carnos quo o €§tabêbcirns$lo â quê §ô ÍêÍo,o o$lâ C$ítidáa de Rogular]da& e§rá iÍr$cÍlto nests consellp Rogional dq Farmáciq, átendi],rdo ü qus

YcgulÜ|zaoã om sua ativida(b duíante os horários eslabelecidos polos FaÍmacéutlcos Flesponsâveis Tócnicos, de acordo com os arrigo, I s, páÍiÇralos
i4 e zo, e zs, atíôêa "c,'(Àa Lei nr 5.991r73.

§EGUNOA
'13;00 AS 1 7:00

ÍÊÍtÇA
13:00 Á$ í 7r00

OUARTA
l3:00 AS 17:00

QUIMTA SEXTA
1 3:00 AS 1 7:00 13:00 À6 1 7:00

b

- Pd[o*§iáo de mudançôs no quadlo d€ a§srstênÇia tarmacôulrcâ, est6 documento dsverá seÍ rêtiíado r]olo Responsávrl l'écnico inlçressadç u ênÇairi.,para\ réspeciivo CFIF para as devidas ültsíaçôss.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAiBA

GARTORTO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATTVO DE CASAMENTOS,
!NTERDTçÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

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

ffi,\ 
X\t*fl+iEàí!r"' /

'\'§,r_qüúgz
GERTTDÃO DE AUTENTTCA,ÇÃO Dlc|TAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Obitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçÕes 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 - arl.70 - 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 1510712016 às 12:02:42 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL
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A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para lBl LIFE MEDICAL LTDA
ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação
Federalem vigorArt 1o. e 100. § 1o. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validade até: 15/0712017 às í I :01 :03

Codigo de Controle da Certidão: 561687

Código de Controle da Autenticação:

48851 407 161 3261 40468-1

(Dia/Mês/Ano)

XJ-^,)

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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Secrotaria do Estado do Meio
Arnbiente e Recursos Hídricos

ffr,fÂP
'íU / rrusflÍuÍo Á,urrrrurÂt'
\n,// Dô §ÁpAN^

lnstltuto Arnbiental cto Paraná
Oirêtoria de Controlo do Rocur§o§ Ambiontais

Declaração de Oispensa de Liceruciamento
Ambiental Estadual . DLÂ§

No: 003§05

Validade: 241§71§.018

Protocolo; I20019279

lnstituttl Arnbienttal do Paraná - lAP, com base na legislaçâo ambiental e denrais normas pertinentes, e tendo em visla o corrtido rio
ido no expediente protocolado sob o no 120019279, expede a presente Dispensa de Licenciamento Ambiental Istadual à:

Razão §ocial (Possoa JuÍí(lico) / Nomo (possoa Fisica)
IBI LIFE MEDICAL LTDA

CNPJ (Pessoa Juridica) / ÇpF (pe$§oa Fístcâ)
1 04930780001 49

lnscriçâo E§tâdual (Fossoa Jurlilica) / flS {po§§oa Ijl
9046353754

RL'A 19 DE DEZEMBRO N"1687 SÀLA1

cep \. _.-.--.
862000C0 \ :t, rr:r'iça

RUA .Í9 DE DEZEMBRO N"Í687 SALÂ1

Muníctpio
ibiporã

Corpo Hídrico do Entorno
Rio Tibagi

D$§tifto dô Esgoto SanitArio

Local edata: Londnnê, 24 de julho de 2013

o proprietário requerente acima qualificado náo consta nesta datà,
mo devedor no cadastro de autuaçÕes ambientais do

Carirnbo e assinalura do represdntante do lAp ,.-r--"" ,/ ,"..
, -/ -{*rt

EyÊ D#&âm§' " 
"Jfl3J'ÍJ-T,3'J."-?Yl"'13,1:,'"'."$i Jtll"Y'

116.b,rcIiErü6 &hNrÊ WffimSrú.urtfukru.E.Ir; l[ri-I{Sr.ÍrE!]t4.Ía{rip&tPru.l!6.b,rcIrErd6 &hNrÊ WffimSxú.uttfukru.L.Ir; rtsri-t{Sl.Ír t!'--*' - -'" -AütiiniiôàtãôDiãitat '
,6do cm os adisr ro, 30 ê 7e inc. V 8c,4í 6 52 dâ LolÉdorat 8.9311994 ! Ad. Lrc. Xil
, dâ L6l Esbdd 8.72112008 auronilco a prê$ntô Imâg€m drglrdizadâ, Í€produçào fi€r

dodoçumento aoreconlâdoo confeÍido n€stealo, O Ísí6rido é vsddê. Oou Íd

407161327030437 -1:

Empreendimento
IBI LIFE MEDIÊAL LTDÂ

Município
lbiporâ

pon§a onciamonto

1

I

Eacia Hidrográíica
Tibagi

Destino do EÍluente f:inat

Esta Dispensa de Licenciarnento Alnbiental Íoi emitido de acordo com que estabeleÇe o Artigo 20, da Resoluçáo sEMA nô 51/200g, reÍerenle àoispensa de Licenciarnento Arnbientâl do empreendirnento pãrâ Distribuidora rarmaceuticii]p;à;; ü;;;;'localizado na Rua 19 tje Dezenrbro,1.687 - C6ntro, lbiporá - Pr.
Resiriuos gerados deverào ler armazonamento e cle§tinaçâo final adequada, emproendimentos de destinaçáo dos resíduos deverão estardevidantenie licenciados pelo lAP.

pl3-o.-c-urynlinienlo à legi$laçâo ambiental vigenle sujeriará Empreendedor e/ou seus representantes legais, às sançÕes pÍevjsla$ lta Lei Fedrral no.9 6-Q5198 (Lgdg_-CÍULes Ambientais). rea.U_lauentsda ireto Decreto no 6.514/08.

A pÍesente Dispensll ce LiÇenciêmento AmbiÉntal rlaio dispênsa, tão pouco, §ub$titui quaisque r outros projetos, alvarás e cerliclÕes de guarquer

caneolada, se conslatada a violação ou inadequaçáo de quaisquer condicionantes ou normas legais, oilissâo ou íalsa descriÇáo de infor*raçoesrelevantes que subsidiaranr a sua êmissáo, confoime ctisposto no arligo 19 d; Re;oluçáo CoNÂ"túA n; iiiisl.'A concessáo desle Dl-AÉ" nào,inrpedirá de êxigônciâs futuras, clecorréntes do avanço tecnológico ou das mocliíicâÇÕ€s das condiçares 6írlllie ritaislocars conforrne 0esreto nq 857/79, ât1 70 - pàr 20.

' E§ta doclarâcâo 0§tá vinculada à exatidáo das iníornraçõês apresentadas pelo inteíassado o nâo exims
estãbelecldâs enr disposiçôes lêgais, íegulaÍnenlãres a em norma$ técnjcas apriciveis ão caio e o su;eita
censtatadas iÍrêgular;dades, bem como à auluagâo e imposiçâo de sançóos adminlst(ativas cábiveis.

' o enlpíeendedor deve comprovar, iunto ao tAp, o regjstío de reserva regar - slsLEG.

o e'mpreendedoí do
à íiscâlizaçáo e anulacão da

[;;,.s** ;;;- j
á0, câso se]i:lin

- O tqP r)odeÍâ, a qualqllôl mon1eftto. invalidá-la càso verifique discordância entrê as informaçÕês e ás 
".lraclcrísticâs 

reais do

r'*u-*'$$ffi
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CTVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIV-ATIVO DE GASAMENTOS,
rNrERDrÇÕES E TUTELAS DA coMARcA oÉ.loÂo bESsõÀ'

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados s8030-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244_5484

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

cERT|DÃO DE AUTENTTCAçÃO DlctTAL

o Bel' Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Cívil de Nascimentos eObitos e Privativo de Casamentot, r"iôrOçes e Tutelas com atribuição de autenticar ereconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado dá paraÍba, em virtude etc...

CertiÍica com base na Lei 8935/94'art..70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticiáade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitído em 1sl07l20l6 às 12:02:00 (hora de Brasítia).

GHAVE DIGITAL

A, chave digital acima, garante que este documento íoi gerado para lBl LIFE MEDICAL LTDA -ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Éastos,'dá-acordo com a LegislaçãoFederalem vigorArt 10. e 10o. § 
.lo. da Mp 22OO|O1

Esta certidão tem a sua validade até: 15/07 t2017 às 1 1 :01 :03 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 56.l689

Código de Controle da Autenticação: (/\
488s14071613270s0437-1 

^(
()

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer p"rror'" -ffialquer momento
através do site: http://wlvw.azevedobastos.not.br »

'tw

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05bb57a463b48e7B5ct ScZcOaceZgOcgSgcbde2fdcaSOfbg62420fS;fg#;
642126c35083f355f'l0ab32ebed269a581 69e042çd7250496c1eeb1065706f91f06ae
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HABTLTTAçAO

1
I Razão Social: c E CARVALHo MEDICAMENToS- ME

I cttpl: 24.864.42210001-73 lnscrição Estadual: 90722395-79

f enOereço: Av 7 de setembro nô 835, Lunardelli - PR

! Telefone: (43) 3478- 1781.
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JOSE CLAUDIONEI CARVALIIO CARMOLUCIA GOMES JARDIM CARVALHO

77s33239 I ssp
tlsma ú mrcipÊç.âo. tmrúê rc &b

AVENIDA 7 OE SETEMBBO

declara, sob as penas da lol, não eslar.lmpedldo de €xercêr alÍvldsde emprosária, quo não possul outro reglslro de 6mprosárlo o requer à JUNTA
COMEFCIAL DO ESTADO DO PABANÁ:

C. E. CAHVAIHO MEDICAMENTOS

AVENIDA 7 DE §ÊTEMBSO

(CNÀÉ Ftkãll
Ár,!çrh tf idrrd

477 1701

Árv,Õ*r SercdÍit

4773300, 47il2A1, 47571 00,
4701 003, 4754701

COMERCIO VAHEJISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR.
EOUIPAIVIENTOS MÉDEOS E HOSPITALAR, EOUIPAMENTO OE INFOHMATICA, EOUIPAMENTOS
ELETRICOS E ELETRÔNIcoS, MATEÊIAIS EscoLAHES E MoVEIS PARA ESCRiTÓRIo,

rnÁ ur NtRE Ar'rÍÊÂloR

OATA T,A§NÂIURA [ssNÁT[ÁÀ óôFr pÀ ;A-§-ã----- -:
fr -r'

OEFEBIDO. PUBLIOUE.SE E AÊOUIVE.SE

1 tilfiil]it til ütil tillt ]fl llil ilIil ilil Itil iltr ilill ilIll ilil ilIil til ilt
PR1 160000217205

sscrtiarla da Mlcro e Pequena Empfgsa 
1

S€cret6rla da Raclonallzaçáo e §lmpllÍlceção
Departamento de Reglstro EmpÍ6sarlal e lntêgração
Junta Comêrclal do Estado do Paraná. JUCEPAR

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COtl|ERCIAL

!,UNTÀ COMERCIÀI, DO ESTÀDO DO PÀR,ANÀ

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/03/20L6
PRoToColo: 163089590 DE 23/ 05 /2016.
11600496375. NIRE: 41108070623.
C. E, CÀRVÀLHO MEDICÀMENTOS

REQUERIMENTO DE EMPHESARIO

'EstB documonto lol gerado no porlal EmDÍgsa Fácil paraná

. SEDE

I0:al4 SOB N" 41108070623.
cóDrco DE vERrErcÀçÃo:v*_InY-l

fru*ra cor"re ncur- |/L _qo PARÂNÂ J

t/'

À vâIidade deste documento,

Libertad Bogus
SECRETÀRIÀ GER,ÀL

cuRrrrBÀ, 24/05/20L6
w. empresafaeil.pr. gow. br

impresso, fica eujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos poltais
Informando sêus respêctivos códigos de vêrifj.caçáo



./,
TUNARPEIJ

SELO DIGITAL N"

rPkr.rt.2d7Yd ' bGumj

Controle:
8yK9b, KhRIc

Consulte esse selo em
http tllfu narpen.com-br

,ÊEEJf§oXftffiâÊ

Em'Íes

EDE
.PR

íirma de

u fá.

wurÀ coMERcrÀr Do EstÀDo oo penaxÁ - sEDE

CERTIFICO O REGISIRO EM 24/05/20L6 10:rl4 SOB N' 41108070623.
pRorocol,o: 163089590 DE 23/05/20L6. CÓOICO OU WnrrtCaçÃO:
11600496375. NIRE: 111108070523.
C, E, CÀRVÀI.HO UEDICN,TENEOS

Libertad Bogus
SECRETÀRIÀ GER,AI

cuRrrrBA, 24/05/20t6
m. enqrreaafacil . pr. gov. br

\

4
ú

ingrresso, f,ica sujeito à coÍq)rovaçáo
Inf,ormando s€ua rêspêctj,vos códigos

sua autenticidade nos rêspectivos portâis.
verificação

de
de

À valldade deete documento, ae
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NOMÉ

TARLW EDUARDÍ} CÊÍUtr.HÚ
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JII§E TLâIJCIiüI{EI IâNUffLHtl

DÂÍA OE
EXPEDTÇÀO Llt0út1996

DAÍA OE NA§CIMENTO

0ã/0§lí992

§àfl ltü-lJcl* §ÍsíEg JáIDIH tffi UALHo
\Á.-qA.IDADE
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A presente cópia fotostática confere
original. Dou fé.

lvaiporã-PR, 19 de julho de 2016,

-(-,ffi'
Zulmirglde Freitas Durante Gonçalves

Escrevente
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se hourer qualquer dirergência, proüdencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

o

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR|DICA

NOME EMPRESARIAL

C. E. CARVALHO MEDICAMENTOS. ME

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

ÇÓDIGo E DEScRIÇÃo oAATíVIDADE EcoNÔMIcA PRINcIPAL

47.71'7'01 . Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmutas

cÔorco E DESCRTçÂO OA NATUREZA JU

213-5 - EIll PRESARIo (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO

AV 7 DE SETETVI BRO
COMPLEI\4ENTO

TERREO

CEP

86.935-000
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
MUNIC

LUNARDELLI

ENDEREÇO TELEFONE

(43) 3478.11s0

ENTE FEOERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

SITUAÇÁo oADASTRAI

ATIVA
DATA DA SITUACÃO CAOASTRAL

2410512016

MOTIVO DE SI CADASTRAL

SITUAÇÃo ESPECIAL

rNScRrÇÃo

24.864.422t0001-73
MATRIZ

coMpRovANTE DE TNSCRTçÃO E DE SrTUAçÃO
CADASTRAL

OATA OE ABERTURA

2410512016

cÓDIGo E DEScRIÇÂo DASATIVIoADES EcoNÔN{lcAS SEcUNDÁRAS
47,51'2-01 . Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.54-7-O'l - Comércio varejista de móveis
47,57'1'00 'Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparethos eletroetetrônicos para uso
doméstico, exceto informática e com unicação
47.61-0.03 - Comércio varejlsta de artlgos de papelaria
47.734-AO - Comércio varejista de artigos médicos e ort

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprorado @ lnstrução Normatiw RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014.
f'

Emitido nd dia'25/07/20í6 às 09:47:15 (data e hora de Brasília). Página: 1t1

@ Copyright Receita Federal do Brasil - 2510712016



MINISTÉRO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasi!
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional

CERTTDÃO NEGATTVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À OIVIOE ANVA
DA UNIÃO

Nome: C. E. CARVALHO MEDICAMENTOS - ME
CNP J : 24.8il.4221 0001 -73

Ressallado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrerer quaisquer díüdas de responsabilidade do
sujeito passilo acima identificado que üerem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relatiras a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Díüda Atira da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federatilo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele ünculados. Refere-se à situação do
sujeito passilo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusile as contribuições sociais preüstas

nas alÍneas 'a'a 'd'do parágrafo único do art. 11da Lei n9 8.212, de 24 dejulho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à lerificação de sua autenticidade na lnternet, 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 ns 1.751 , de 0211012014.

Emitida às 10:39:49 do dia 2510512016 <hora e data de Brasília>.
Válida até2111112016.
Código de controle da certidão: 7DE5.77E4.52FC.6920
Qualquer rasura ou emenda inwlidará este documento.
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PARANA

Estado do Paraná
Secretaiia de'Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

GOVERNO DO EÍADO
sôcr.Ed. dâ lazanda

Gertidão Negativa
de Debitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 0í5015109-54

Certidão Íornecida para o CNPJ/MF: 24.864.422/0001-73

Nome: C E CARVALHO MEDICAMENTOS

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar debitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, veriÍicando os registros da Secretaria de

Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,

nesta data.

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

Válida alé 221 1'l 120í 6 - Forneci mento G ratu ito

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

Página 1 de 1

Emitido via lnternot Pública (25/07/2016 09:38:56)
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Pnrrr[URA MUruO PAL Or LUMRDELLI
ESTADO DO PARAh]A

Duseo oe THzurnçÃo e FtscRlz

ceRrroÃo NEGATIvA DE TRtBUToS MUNlclPAls

Nro. Certidão: 99

Requerente: O MESMO

Finalidade: f ReruSUtSSÃO

Outras Finalidades NADA CONSTA

Alvará: 3.4.0564 oata Abertura: 2410512016

CGCM: 000000000000002088 C. E ' CARVALHO MEoICAMENTOS ME

Cadastro: 2 00002000 lnscrição:

Unldade:

Cidade: LUNARDELLIBairro: CENTRO

Atividade Principal:

CERTIFICAMOS, para os devidos fins que o Cadastío acima idêntificado NADA deve aos cofres p?l i@

Municipal referente a Taxas e lmpostos at?a p 6ent e ôt a

Ficam reservados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer d?i ta qle €nham a er pur dos

posteriormente.

VALIDADE DE 60 D|A(S) LUNARDELLI - PR. 27 de iunho de 20'16

Página

CMC: 3.4.0564

CNPJ/CPF: 24.864.42210001 -7 3

Complemento:

UF: PR Situação:Normal

,§o"à
;"r,o2? t iàÍ rr{ b'_8_!
rãlmf1 t' -)Àr'. Drque ch Chr.ias. {i0 - CEP 86,935{00 'Ltuntdelü H'

Fcue,Fari (13) JITS i t-15 . uibutos@ luna'delii,trr',gq'h

Protocolo: 157

Ouadra:

EndereÇo: AV 7 DE SETEMBRO Nro.: 835

VILSON MEDEIRC6 DE OLIVEIRA

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ú

)
-a7\
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. . CertificEr, üuc a pr<lseríte cópia

rstática conÍcre coni o trriEinal cjúà
foi apreFc,rt;!rjo.

WUi, t,unat{e^{tirt,i.
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fáTXíT
C,AIXA E§ONÔMICA FEOERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscriçãot 2486442210001'73

Razão Social: c E cARVALHo MEDICAMENToS ME

NOME FANtASiA:C E CARVALHO MEDICAMENTOS ME

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO 835 / CENTRO / LUNARDELLI / PR /- 86935-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o

Att.7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, ceftifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tenpo 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: 2L/07/20L6 a L9/O8/20t6

Ce rtifica çã o Nú m e ro t 20 L607 2t0309 5 1 5 22 41209

Inforrração obtida em 25/07 /20L6, às 09:45: 10.

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

www.caixa.gov.br
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CERTIDÃO NEGÀTIVA DE DÉBITOS TRJABALHISTAS

Nome: C. E. CARVALHO MEDICAMBNTOS - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 24 .864.422/ 0001-73

Certidão no: 7L0'7 6141/2016
Expedição: 25 / 01 / 20]-6, às 09:45 : 58

Validade:20/OL/2077 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Cert.ifica-se que C. E. CARVÀLHO MEDICAMENTOS - ME

(MATRIZ E FILIAIS) , inscrit'o (a) no CNPJ sob o no

24.g64.422/OOO1-73, NÃO CONSTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A d.a Consol-idação das Leis
Trabalho, acrescentado pela Lei no 72.440, de 7 de julho de 20II,
na Resolução Administrativa no 7410/20L1 do Tribunal Superior
Trabal-ho, de 24 de agosto de 207I .

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos oS seus estabel-ecimentos, agências ou filiais'
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (httpz / /www.tst.jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

rNroRl,íAçÃo TMPoRTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçÕes
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusÍve no concernente aos

reColhimentos previdenciários, a honorários, a Custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em Iei; ou decorrentes

IUD:C , 
^.i{.,_rr;ç', r'P.n|,i;'l 110

do
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Inscrição no CAD/ICMS

90722395-79

None Empresarial

Tft ulo do Estabelec irnento

Endereço do Estabelecirnento

MunicÍpio de lnstalação

Situação Atual

Natureza JurÍJica

Atividade EconônÍca Plincipal do
Estabelecimento

!nscrição CNPJ

24.864.422t0001-73

lnício das Atividades

05/2016

Qualif icação

EMPRESÁRO

mfi Estado do Paraná

W Secretaria de Estado da Fazenda
tjs|â}á Coordenação da Receita do Estado

cA D/ICMS No 9O722395-79

Emitido Eletronicamente via Intemet
251O7 l2OL6 9:44:10

in o'0"' 
nHIixt'.1'.-1"#l 

*n'"

fipo

CPF

Este CIGAD tem validade até 2410812016.

Os dados cadastrais deste estabelecirnento poderão ser conÍirrnados via
hternet ww w.faze nda.or.oov.br

Comprovante de lnscrição Cadastral - CICAI)

Empresa / EsÉabelecimento

C E CARVALHO M EDICAM ENTOS

AV 7 DE SEÍEM BRO, 835, TERREO . CEI.ITRO . CEP 86935.000
FONE (43) 3478-1150

LUNARDELL! . PB DESDE 05/201 6

( Estabelecimento Matriz )

Qualificação

ATIVO . SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL . PRAZO NAO APLICAVEL,
DESDE 05/2016

213-5 - EMPRESÁRO (tNDtVIDUAL)

4771.7101 . COM ERCIO VARE'ISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM
MANIPULACAO DE FORM ULAS

4751.210'I . COMERCIO VARE,ISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E

SUPRIM ENTOS DE INFORMATICA

47 54.7 IO'I . COM ERCIO VARE'ISTA DE M OVES

Atividade(s) EconônÍca(s) 4757-1100 - COMERCIOVARE ISTA ESPECIALIZADO DEPECAS EAC§SOR|OS
Secundária(s) do Estabelecinento PARA APARELHOS ELEÍROELEf RONICOS PARA USO DOMESTICO,

E(CEÍO INFORM ATICA E COM UNICAC

476í.0/03 . COMERCIO VARE'ISTA DEARÍIGOS DE PAPE-ARIA

47 7 3.3 I OO . COM ERC IO VARE'ISTA DE ART IGOS M EDICOS E ORTOPEDIC OS

Quadro Societário

hscrição Nome Cornpleto / Norne Enpresarial

007.976,549.17 CARLOS EDUARDO CARVALHO

%



REPUBLTCA FEDERATIVA DO I}RASIL
ESTADO DO PARANÁ

c o M A R c A D E sÃo.loÃo no IveÍ - panaNÁ

CARTORIO DISTRIBUIDOR

Rua Laurindo Pereira da Silva, 780 - Fórum - Conj. Residencial

Adelercio Caleffi

São João do lvaí/PR - 86930000

TITULAR
MARIA DE FATIMA DE CARVALHO

JURAMENTADOS
DANIELA HUBNER MUNHOZ

TATIANI CRISTINA B, LOPES

NOEL AUGUSTO DE AZEVEDO

IillilrilillilrilII
201 6

Certidão Negativa
Para efeiúos Civis No. 995/16

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos

de distribuiçao CIVEL (Cível, Precatória, Precatoria Especial, Juizado Especial, Pe-

quenas Causas), EXECUTIVO FISCAL sob minha guarda neste cartorio, verifiquei
NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento relacionado á PEDIDO DE CON-

CoRDATA E FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra:

C.E CARVALHO MEDICAMENTOS .ME

CNPJ 24.864.42210001-73, no período compreendido entre a presente data e os ulti-

mos 20 anos que a antecedem.

llrr rillt Iillt Iilil r !il IililIIilt il iltI]llI Iilt] ll illlrilrlil lr

Sáo Joáo do lvaí/PR, 22 de Julho

MARIA DE FATIMA DE

,\
l__

r\
[--I ,,

CARTÓRIC DO NISTRÍB.IJI DOR

FONE/FT\X: (4lJ) rl.4T'r '' 1f'frí5

1. r;-ll,p it,= i'* C ri§iil
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A empresa, ALLAN AUGUSTo GoMES JARDIM Mt, inscrita no CNPJ sob ne 24.507.490/0001-85,

situada no endereço Av. 7 de setemb ro,7!7 centro - Lunardelli-Pr, com telefone (43) 98094898 no

município de Lunardelli, estado Paraná, atesta para os devidos fins que a empresa CE CARVALHO

MEDICAMENTOS-ME, ora licitante, inscrita no CNPJ sob o ne 24864422/000I-73, situada no endereço

Av. 7 de setembro ne 835, no município de Lunardelli, estado do Paraná já forneceu equipamentos

médicos, respeitando as especificações técnicas e quantidades exigidas, além de obedecer o prazo de

entrega.

Atestamos que, tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos

registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as

obrigações assumidas.

LUNARDELLI-PR, 29 DE JUNHO DE 201'6
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA,

A empresa sANTos & MOREIRA stLVA LTDA - ME, inscrita no cNpJ
sob no 06.260.862/0001-30, situada na Rua São Paulo, 330, centro em Lunardelli- PR,
com telefone 43-9658-5172, ATESTA, para os devidos fins de direito que a empresa C.
E. CARVAL,HO - MEDICAMENTO§ - ME, ora licitante, inscrita no CNPJ sob no.
24.864.42210001-73, localizada na Avenida 7 de seternbro, 935, térreo, centro em
Lunardelli - PR, já forneceu equipamentos médicos, respeitando as especificações
técnicas e quanfidades exigidas, além de obedecer o prazo de entrega.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente,
não existindo em nossos registros, até a presente data fatos que desabonem sua
conduta e responsabilidade com as obrigaçôes assumidas.

Lunardelli- PR, 29 de Junho de 2.016.

S§RVIÇO T{T?TARIAL

o
,n
C.,

FUNARPEN
SELÜ DIGITAL N'

f b ellj . DKxr'tJ . Lztqtd

Controle:
cm9FI6.7U4ZF

tlorrsulte esse selo em
irttp.t',fu narpen_com.br
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PnrrurruRA M ur.r rcrpAL or LUNARDELLT
EsrRoo oo PnnnruA

DepRRrRMENro oe Seuoe- VlClt-ÂNCtA sANtr
Rua Espírito Sarrto, ,400 - CEP 86.935-000 - Lunardelli/Pr
Fone/Fax (043)3478 I 122 - iunardelli.saudeÍ=)hotrnail.corn

No 013/16

o
VALIDADE
3010512017

CONTRIBUINTE
C E CARVALHO MEDICAMENTOS - ME
Avenida 7 de Setembro, 835 Lunardelli - PR //b.I

,-/ 
v

,,,3)
llb j 1'
,',," j

'1 .- .. .

t*ri.àn"...."

'í oE {/À
- a,à

;?r,r.&?1Ê'

LICENÇA SANITARIA

, RAMo DE ATIVIDADE
Comércío varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de
formulas'
Comercio varejista especializadode equipamentos e suprimentos de
informática;
Comércio varejista de moveis;
Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos
eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
Comércio varejista de artigos de papelaria;
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

CNPJ/CPF
24.864.422t0001-73

DATA DA VISTORIA
30t05t2016

r-It.'li (:
{+'íÇ;'

Í ob -,---"'
a l,h aí

-\ i,,r i.

ienlttco, gue a presente cópía
ca confere com o original que
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nruÁusr ecoruorutco - rrruRcrrRa

LC= 80.000,00

880,00

ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

LG = ATtvo cIRCULANTE + REALIZAVEL A LoNGo pRAzo

PASSiVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZo

SG = ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Lunardelli - PR,27 de Junho de 2.016

P SANTOS

80.000,00

880,00

80.000,00

880,00

90,90

90,90

90,90

CPF. 5

CRC-PR -3

P.iil i r-:l' i-ríi i i i,i ; :-i ã I-: íl :i,';!., ; I,;§
liiÀ : i,,-1 r,". - -{;, l,:,', --,- :.-l.i,. f r:.: ;,, 1' 1. - ;'i -1;

:..: r' , j'.r- : l:-'-.i - i.'i' . -. ' 
1

rC CRC-fi :-' ,r,:':iri)-'3 - CPI ,l:j i lí; !i.i']""i 5

otcs'tátiç:a confr:re r.ünr o r.,.iírJinal qus:

cN PJ 24.864 .y{z/ ooot-t t./
CAR LOS EAUARDO CARVALHO-/'.- IJTIJíAR

lã4.864 ,4zzloooi,rtl
c.a cAilvAtllo EDIGAEíÍo§*

PARAIIAE

Fom:(CIt{ItlIEí
0, do $bnho, BC. Lunadslli. PR

CtP:16.S$000 
_J

T
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FJâ49749
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L
I

I

t
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RAzâo Socia|: C E CARVALHO IVlEDICAMENTOS- ME
CN PJ : 24.864.4221000 1 -73 I nscrição Estad uat : 907 ZZ39S-7 9

Endereço: Av 7 de setembro no 835, Lunardelli- pR
Telefone: (43) 3478- 1781

tJ';d;M'í',. ,.:',àç;I
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C. E. CARVALHO MEDICAMENTOS . ME
Balancete de Verificação de 01/05t2016 a31lO5tZO16

Página: '1

Código
19

27

,.í 3

Nome
ATIVO

ATIVO CIRCUIáNTE
DISPONIBILIDADES

CAIxA
Caixa

Saldo anterior Débito
80.000,00

80.000,00

80.000,00

E0.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Crédito Saldo atual
80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

6íi"à
'ít*8LÇ

rTÉt{Tlc*\Ç4(}
íls:tifico, c!ue a presente cóPia

;tática confere com o oriEinal que
foi ;"loresentado.
ii, -" ir,, ti)? i í rrt L u r t,.r r r{c l[i /Q' i.'.'.----E i« , ôn, \b'

./-i,htDRE F,i(}VAl§
€§fiFttivF-ií'.l t'tr

Í.A
(

SCI -Visual Sucessor

2910612016 í6:49:49
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Código Classificação Nome

C. E. CARVALHO MEDICAMENTOS . ME
Balancete de Verificação de 0110512016 a 31/05/2016

Saldo anterior Débito Crédito

Página'.2

Saldo atual
I r63

117 1

- !ú

'350
1 368

1 376

1 384

roln

1 929

c2 13
02 1 3,03

02.1 3.03.001

a2 1.3 A4

02 13.04.001

023
4231
02 3.1 01

02 3 '1 .01.001

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÓES TRABALHISTAS
FOLHA OE PAGAMENTO DE DIRIGENTES

Pro-Labore a Pagar

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

l,N.S.S. a Pagar

PATRIMÔNIO LiOUIDO

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL

Capital Social Subscrito

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000
0,00

0,00

0,00

0,00

96,80

9ô,80

96,80

96,80

96,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.976,80

976,80

976,80

880,00

880,00

96,80

96,80

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80 000,00

80.880,00

880,00

880,00

783,24

783,20

96,80

96,80

80.000,00

80.000,00

80 000,00

80 000,00

uu

UTÉ;:t{Tl{:lh{;AO
, GerÍifico, q!-!e a prers{}{'!ts ü{ piê
rl'-;tática confere conr o «rriginal que
foí aorescntaclo.

rt'i1'ti !{<rtgri,tI tft Lwttrt{r,

/t
É.t'i ;.'. 

" 
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SCI -Visual Sucessor
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C. E. CARV.ALHO MEDICAMENTOS . ME
Balancete de Verificação de 0110512016 a 31t05t2016

Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual2763 04 CUSTOS E DESPESAS o óo
292s 04.2 DESPESAS o,oo 880 oo o,o0 880,002933 04.2 1 DESPESAS OPERACTONATS o,0o 88o,OO o,o0 880,002941 A4.2.1 01 DESPESAS TMBALHTSTAS o,oo 880,00 o,oo 880,002968 C4.2 i.ü.AA2 pró-Labore 0,OO 880,00 O,O0 880.00

Lunardelli / PR,31 de maio de 2016.

Página; 3

6ffi- Í ,ll)Vcà§-#

\..A) C. E. CARVAIHO _ MEDICAMENTOS - M.E.

c'{,! eJ ru e 24..864.422 /0001-73\----'-

Ízii,saLízzruoo I . 7 3
GE"GARnI'IOEC FnOSm

PARA}IAIED

Fmc:({t}t{78 Í78í

0? ô Sttüro, M. Lunüdclli . PR

cEPns§{oo J
Ar.

L

a) PAULO

cPF Ne 482.245.

Ê,u I [.r,i T r c É, (: À G! {.:i}t'ttxtcc, {:,_::. a pi :sc'tit: c,:,aii.l
;i;t:iiic:r conferr.: com o origiriai ciue
l':i a p rt-:5xrn trerlo.

r: r'r'i t o !{í}*t r í oi, [, lb {, u n a r,l'c í ii /rp i.

NCIT

SCI -Visual Sucessor
2910612016 16:49:49



t

o



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DO PARANA

LUNARDELLI

Divisão de Tributação e Fiscalização

ALVARA DE LTCENÇA PARA LOCALTZAÇÃO E/OU FUNCTONAMEN

EXERCÍCIO: 2016

A Divisão de Tributaçâo e Fiscalizaçá0, de ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal concede o presente
Alvará de Localização e Funcionamento, enquanto satisfazer as exigências legais em vigor, à firma
abaixo qualificada:

NOME / RAZÃO SOCIAL

C. E . CARVALHO MEDICAMENTOS ME

CNPJ/CPF: 24.864.42210001-73 CMC: 3.4.0564 |NSC. ESTADUAL:

AV 7 DE SETEMBRO, NO 835 . CENTRO - LUNARDELLI/PR

ATIVIDADE PRINCIPAL

cOMERclo VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SEM MANIeULAÇÃO
DE FORMULAS

ATTV!DADE (S) SECUNDÁnn (S)

Comércio vareiista de produtos farmacêuticos. com maniputaCáo Ae tOrnrulas

{ I [ 1'., r*{ sqr' r'r'- v
o. oue ,i i3ítili{r!'rl.c.'i ât:[]la

asrcscntado,

,,L"iN$i$i d t t' t t4' i t'i r ! [i,ti' r'

ffi';;;ffi§- NADA CONSTA

Em caso de encerramento. paralisação,
mudança de endereço,de ramo ou qualquer outra
alteração, procurar o setor de Tributação.

Este documento deve ficar enr local
visível, sem dobras ou rasuras.

TABEI. ONA

F '47

ALIDO ATE: 25l}gt2}16
OBSERVAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Lunardell/PR, 30tOSl2O16

RENATO CORDEIRO
Divisão de Tesouraria Divisáo de Tributação e Fiscalização
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ANExo* 6':'tà
íf ','SJ-3lerrrl
\t) .Í câ

Município de Cândido de Abreu'Paraná \---C-i
Licitação Modatidade: PREGÃo PRESENCIAL Ne.49/2016. \d::':9§rb,l

Objeto: Aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal, em atendimento a Secretaria

Munlcipalde Saúde.

Declaração de: lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitação, ldoneidade 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 licítatório, 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, Municipale do Distrito Federal.

Lunardelli-P& 02 de Agosto de2016

$,864.422'0001,7 3
C.E. CARVAT}IO MEDICAMEHTOS'ME

PARANAMED

Fone: (43) 3478 1781

Àv. 0? de Seternbro, 835' Lunardelli' PR

CEP:86,33S000 I (

I

\

\L

RAZãO SOC|AI: C E CARVALHO MEDICAMENTOS. ME

CNPJ : 24.864.4221000 1 -73 I nscrição Estadual : 907 22395-7 I
Endereço: Av 7 de setembro no 835, Lunardelli- PR

Telefone: (43) 3478- 1781.r'

SSP PR



ANEXO IV

Municíplo de Cândido de Abreu- Paraná

Llcitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. 49/2016.
Objeto: Aquisição de equipamentos para o Hospita! Municipal,
Secretarla
Munlcipa! de Saúde.

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no editalde PREGÁo PRESENCIAL no.49/2016, DECLARAMOS
que cumprimos plenamente os requisitos de habilitaçâo exigidos para participaçâo no presente

certame.

em atendimento a

n
i

I

i.l4
t'<-/V

Lunardeui-p& 02 de Agosto o"f&'fi'§4'42210üü1 '?:j
C'E' c'qRvAtll0 MEDICÀHiENTü§'|riE

PARANAMED

C N PJ : 24.864.4221000 1 -73 I nscrição Estad ual : 907 22395-7 I
Endereço:Av 7 de setembro no 835, Lunardelli- PR

Telefone: (43) 3478- 1781.

r Fone:(43)34?81?81

n Á 07 de §etembro,835 'Lunardelli ' PR

,/ CEp:86,e35400

*rffi"rrrJ I I
a Propr/târto (i) '/
í RG:779332039 SSP PR ).- / ^ I

\_T2ú?.ez6.s4e-íz 
srôs_MF O q)

RazãO SOC|AI: C E CARVALHO MEDICAMENTOS- ME \ /
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!"',"gaà?

ts,l--;-:- v--
\Trrbrica /,,
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ANEXO V

MunicÍpio de Cândido de Abreu- Paraná

Llcltação Modalldade: PREGÃo PRESENCTAL No. 49/20í6.
ObJeto: Aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal, em atendimento a
Secretaria
Municipal de Saúde.

DEcLARaçÃo

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA, para fins do
Disposto no inciso V do art. 27 daLei no. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no.

9.854, de27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condiçáo de aprendiz
Sim 0 Quantos 0 Nâo (x).

Lunardelli-PR,02 de Agosto de2016
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C E CARVALHO MEDICAMENTOS- ME

CNPJ : 24.864.4221000 1 -73 I nscrição Estadual: 907 22395-7 I
Endereço: Av 7 de setembro no 835, Lunardelli- PR

Telefone: (43) 3478- 1781.
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ANEXO VI

MunicÍpio de Gândido de Abreu- Paraná

Llcitação Modalidade: PREGÂO PRESENCIAL No. 49/20í6.
ObJeto: Aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal'
Secretarla
Munlcipal de Saúde.

DECLARAçÃO Oe ENQUADRAMENTO GOMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

C E CARVALHO MEDICAMENTOS-ME, CNPJ/MF NO.24,864,42210001-73, AV. 7 dE

setembro. no 835, declara, sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime

teg-alde microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legaleftscalde nosso

oúenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar 12312006, de 14 de

dezembro de 2006.

Lunardelli-PR" 02 de Agosto de2016

em atendimento a

V,
Telefone: (43) 3478- 1781.



DEcLAReÇÃo DE AsstsrÊuctn rÉcrulce

DECLARAMOS que disporemos de serviço próprio e/ou terceirizado, de aparelhamento e pessoal técnico

adequado e qualificado para a prestação de serviços de manutenção e assistência técnica, durante o

período de garantia dos equipamentos, softwares e materiais, nas condições exigidas pelo edital do

pregão presencial.

Lunardelli-PR,23 de julho de 2016

(t'
'4

4,g64.4221SüG 1,Tl t
C.E.CARVAL}|OtlE0lCÀP,iEl'11CIS*lE I

PARATTAIIIEO ,
Fone: (43) 3'i7t 1781

Av, 07 de §eternbro, 335 . Lunardelli . PR

CEP:tú,;;5-ti01 
,_Jt,h /

!.,'l' r'
V

RAZãO SOCiAI: C E CARVALHO MEDICAMENTOS- ME

CNPJ : 24.864.4221000 1 -73 I nscrição Estadual : 907 22395-7 I
Endereço: Av 7 de setembro no 835, Lunardelli- PR

Telefone: (43) 3478- 1781.

039 SSP PR
.976.549-17
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações

ATA DE JULGAMENTo DE pRoposrAs E lttÁuse DE DocuMENTos
REFERENTES Ao pnecÃo pRESENctAL N. 049t2016

Aos 08 (oito) dias do mês de agosto do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), às 09:00
(nove horas), reuniu-se o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria n"
8712015, numa das dependências da Prefeitura do Município de Cândido de Abreu/PR,
sito à Avenida Paraná, 03 - centro, com a incumbência de proceder à abertura dos
envelopes referentes ao Processo Licitatorio, modalidade Pregão Presencial no

04912016, destinado a Aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal, em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Aberta a sessão e iniciando-se os
trabalhos verificou-se que compareceu para participar do certame as seguintes
empresas licitantes:

Estando protocolados os envelopes n" 01 e 02 de todas licitantes presentes, procedeu-
se o termo de credenciamento das participantes, em seguida foi efetuada abertura do
envelope n' 01 "Propostas de Preços", igualmente de todas proponentes, não sendo
encontrada nenhuma irregularidade desclassificatoria em nenhuma, na fase de lances o
pregoeiro obteve êxito na negociação de todos os itens, chegando-se ao mapa de
lances que se encontra em anexo, no Relatorio de Lances dos Fornecedores, e nos
valores finais constantes no anexo Classificaçâo por Fornecedor. Logo após foi iniciada
conferência documental no envelope n" 02 "Documentos de Habilitação"das empresas
conforme iam se sagrando venceddàs de itens, na qual não foi encontrada nenhuma
irregularidade desclassificatoria em nenhuma das proponentes, em seguida foi passado

v/1

EMPRESA(S) / CNPJ REPRESENTANTE(S) / RG ASSTNATURA(S)

V S COSTA & CIA LTDA

- 05.286.960/0001-83
GUILHERME DELMONICO
CESTARI DA SILVA COSTA -
9.924.919-6 /

ROYAL DISTRIBUIDORA
LTDA EPP
14.918.62210001-08

RODRIGO PAULO TAVARES
GRAVENA - 8.688.634-0 :t:i,k

C E CARVALHO
MEDICAMENTOS - ME _

24.864.422t0001-73

JOSE MENDES DE REZENDE

- 979.507

IBI LIFE MEDICAL LTDA

- ME - 10.493.078/0001-
49

JOAO HENRIQUE
RUIZ - 7.697.078-5

§

I

/l_



Esreoo oo PenRrue

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e

os envelopes de proposta (n" 1) e habilitação (n' 2) para que os representantes das
empresas participantes conferissem e vistassem todas as páginas. Em seguida o
pregoeiro questionou os presentes que declinaram expressamente de toda e qualquer
intenção de interpor recurso, assim sendo, o pregoeiro adjudicou o(s) objeto(s) em
questão à(s) empresa(s) vencedora(s). Considerando que não houve interposição de
manifestação ,de recursos, o Pregoeiro adjudicou a(s) proponente(s):

Esta decisão será levada inicialmente ao conhecimento do Senhor Prefeito para as
providências cabíveis, e em seguida será encaminhada a Procuradoria Jurídica para
análise e emissão de parecer quanto aos atos aqui praticados e em tese sua
homologação. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a sessão, da
qual a presente Ata foi lavrada e assinada por mim, Allan Diego Moreno Varoto, pela

PRrreruRA Do lvf uNrcÍpro DE CÂNDrDo DE ABREU

Pregoeiro \,:-#> Equipe de Apoio

Equipe de Apoio e pelo(slicitante(s) presente(sl .7

(\-- ) Ç
âr:]':"qq Moreno-vároto 

â9.i,r::e,l|'!11noa da sirva

EMPRESA(S) / CNPJ REPRESENTANTE(S) / RG

V S COSTA & CIA LTDA
05.286.960/0001-83

GUILHERME DELMONICO CESTARI DA
srLVA COSTA - 9.924.919-6

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP -
14.918.622/0001-08

RODRIGO PAULO TAVARES GRAVENA

- 8.688.634-0

C E CARVALHO MEDICAMENTOS - ME -
24.864.422t000',t-73

JOSE MENDES DE REZENDE - 979.507

IBI LIFE MEDICAL LTDA ME
10.493.078/0001-49

JOAO HENRIQUE WEBER RUIZ
7.697.078-5

Equipe de Apoio

\'.



Município de Cândido de Abreu - 2016
Glassifi cação por Fornecedor

Pregão 4912016

Itm Produto/Seruiço

Fomêcêdoí: gffii4/1.i c EcÁRvÁí-H0tsEDlcArrEl'lTostE" ... CNPJ: 2/t88&Íu(&1-73 Td€tone: &atur: Cts.ftca<$o tC.qZ1,ú

Loteml - LotsOOl u.421,@

m5 17795 BsçoaqHidemsêrrccmtroleesistemade UN 1,00 Clssificado GIGANTE 14.2fi,ú j4.25c..ú *

red@idas

008 17798 Strdaendotraqu€l cmbalen"03

009 17799 Smdaendotraqu€l combalãon'3,5

01 0 1 7800 Oculos de píoteçáo Ftrix ambar s/ânti embaçan

te

Fom€cdoÍ: 8trIt/í[^1 l8t LlFEllrEDffSAL LTDÀIUE

n i$t* uoao**á,q.,8*mmiú
Loteml - Lotê0Ol

003'1r/93 Fotottrapiamicroprmssadadealtaintssida

1,m Classificado GOODCOME

1.00 Classiícado GOODCOME

6.00 Classificado EMBRAMAC

UN

UN

UN

42,75

14,25

7.M,ú

42,75 *

42,75 *

85.50 *

i iii :=*.---{e,5mÍ,1 '..1,:,,f, ffir§m'::ry, !Sf.', -ril. i,i**'*
UN 100 ClassiÍlcâdo OLIDEF

13.589,00

5.690,00 5.690.m

Gabiretempl6ticodeengsharia.DisplayalfanumericoemcÍistal liquidi (LCD) Fácil mtrúerção

17840 Monitor multrparamétricodetransporle equip UN 1.00 Classrficado CHOICE 7.899.00

ado com 04 parametrG ,ncluindo ECG, N lBP, SPo2, RESP Podem ss fle)d€is. adicim,rdo se a pressáo rn€srE capnogrãfa e impressora térmica Furior a bateía ê litio rearregarl

7899,00 *

11,98â@-,;

LiÉ
11.S,@

620.m *

Fomecedor: 9800.1 77trL ROYâL PÊIRtBIrtpçt4,LTa§EPP

Rep{6qttt#rtut ry7!{ts .IuRÁt'lD.li DdSLVÁr : '.
Lote @1 - Lote 0O1

ú2 17792 Termoretrodigital cmalarmeintsrceeús UN 4 m Clâssificado INCOTERM 7665 02 0 m 155,00

nelvlA)UMlN,comalarmsonoro,sssormpontêiraplásti€mcabode1.80cm Displaysêcflstal líquido(LCD)detrêsdigitc.PsmiteamonitoraçáosimultaEded6tmperâuras

004 1n% Aspiúx crúgico para úilizaÇão m Hospit

m7 1n97 lElêdor Cffipresstr , indicado para nehrlizaç

copinho 01 mang€ira.01 mascara aulto 01 mascara iríantil

0'11'17801 LantermclinicadeLED cmermMtoligã

UN 3.m ClêsrÍcado OLIDEF A-4sPLUS 2.435,m 7.305,m *

UN 2,00 ClassiÍicado NS.INALAMAX ll\,1-20@ 187.6 374ú *

UN 4.00 ClassrÍicado RIESTER.5071-526 83.m $2m *

UN 1,00 Classificado MD.GUEDEL

UN 2,m Classificado RIESTER PENSCOPE 3S5.m 79000

lr"iiirr,l{r-!l;.r0ã*ry!.sqqqry'ül Tde(one: tlllilz52!?8o7 ffittc*...c.E9jffi.,. ::.r,,1, !L, 
Ie0.7-l$100

ti:
13.070,@

7400,00 *

UN 3.00 Classificado ALFAMED

lsso permite a conHiàtia do uso, martr duraçáo de batsia e maior üda úil da lâm@a LED.alimentação atraÉs de pilha AAA

'17802 ConjurÍo de cÉmulas de Guedel n: 01 02,03,04,

05

17803 Ot6copio, para diagrcticG Íálic6 Lew, c

65,m 65,00 *

modelos.Aciommentoára\ésdebottuIiga/desligaintêgrado alimentaÇãocmpi|hasAA.

o14 17804 Cmjunto de Laringoscópio conwnciffil cm 5 UN 2.00 Classiícado MD,CONVENCIONAL

lmims retas eos laminas cur6
1.250,00 2.500.m *

1.00 Classrícado CMOS DRAKE

oscaÍdie6 Ptrtáil(quandoforadabase),carregabâsiasdúanteuso(qÉndoalqadonabêe) Trcrclogiademediçáodigital.AlarmesdeparámetrospÍogr
baiÉs. Bâerias rrcarreg a€is Display de LC D colqido cm cur€ plestimográica, indicaçáo numeflca e b'arra g ráflca monitoraçáo assistida por interÍme s(rca cm íusta€l

preisas m perfus

53.066.m

08/@201610m 18

;

FôrnêcÊdati rrytrWlÍ v§cüSrÀFclAlrDÂ 
,._ :

R'er€sõrr*irr; $qfff,ftB Vâm.Rlp,n slutAçgsr
Lote001 - Lots0Oí

m1 17791 DEA- Desfilibrador E{snoAúmáico, equipa

ÍErto cmpeto e lew,portàrl, microprcessado, adáptarl â qGlqs paieÍúe.Prqetado para aterda mgac as cardíeas e aplicaçáo com uso de pás adesirs. Cm sistfa aúmáico de aEliaçáo

fficargaecargacmpleta.GabiretealtoimpmtomABS,alçaparatranspoítequefeilitaomeuseio.PesoapÍox1.8I€ cmbásiadeLithiumrsarregawl incluindoosaóesssios.

006 17796 Oximelro de prlso cm mmittraçe de bâiment

Lc,r%
.t?
:r. Fls
C)

Preço Unitário PÍeço Total Sêl

Emitido poí: Allan Diego Mtrm Varoto, m ssàJ: 5514 s
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Município de Cândido de Abreu - 2016
Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 4912016

Ob'jeto: Aq uisiçâl de eq uipammtG para o H ospital Municipal

bte 0m1 aern mt D+D€sfillbídorEtTlqBlbq€qdpãÍEíbçoÍfipactoehç, Mücaaroddd Ar"effi*- 1§
pcrEil, msoprffi§"* Ítryg I9,rd3m rcirye*cryppar,a&rl8r €ítrgàEias cadlaces e si6 cÉín r§o de p& ads§lrras. csn srersÍ!â a,nq;* 

"üi+* "
Apresentaçár m tmpo r€l da curw do ECG re têla ( display), de cristal liquido cm ângulo supeÍiq a 30% para melfs üs€lizaçáo e mmittraçao do traçado. p6sui botão liga ê
desliga,botãodechoq€lmircsocmalarmeparadisparo.TeÍomtmpor€l docmndoderczrcdisplay,exjbindoonúrcodechoquesetempodsqrido p6sui Hregadoíde
bateria inteligente com indicadors lumircs6 de battria m carga e carga cmpleta. Gabinete alto impacto m ABS, alça para transporte q€ feilita o museio pso âprox 1,g l€,
cm básiâ dê Lithium rsrega€l ircluindo c e6stri6

o
Lots 0Ê01

poÚErâ mü& úil6gtiraOaOePOOOAa", 
"*t 

anl*.*Oer-eaÉdfaiól€laê ir#âlã|ngtr S"f**a" itWrrlnaçáoiljllâ( lêds trffi)pÊÍaüsLÉdlzaçãodôpA.€|*ê
Gêbinêtê em plaslico de êng$hárià Displãyâttaunsico eÍn crisEl liquid (LCD) Fác;l manútrçâo

Forneôêdor 98@7440

Rodada

Larce lnicial

1

FormedôÍ 98001n1

Rodadâ

Lance lnicial

Fqntr€dor 98@007

Rodada

Larce lnicial

FtrH€dor 9800'-/444

Rodada

Lzrce lnicial

Fqntredor 98m2037

Ro&da

Lârce lnicial

FqrÊcedoÍ 986-/4{0

Rodada

Lance Inicial

IBI LIFE MEDICAL LTOA ME

Val0
7.7 .ú

C E CARVALHO MEDICAMENTOS ME

Vdtr
7.M.67

ROYAL D ISTRIBU IDORA LTDA.EPP

Vat6

166,m

155,m

IBI LIFE MEDICAL LTDA ME
Val0

166,00

C E CARVALHO MEDICAMENTOS ME

Vdü
'158 01

IBI LIFE MEDICAL LTDAME
Valor

6 000,m

5.690,m

ROYAL DISTRIBUIOORA LTDA.EPP

Vdü
60m.m

VSCOSTA E CTA LTDA

Valff

6.0m,m

C E CARVALHO MEDICAMENTOS ME

Valo.

5.7m,m

Forffiedoí 98OO1Z1 ROYALDISTRIBUIOORALTDA-EPP

Rodada Valü

Lance lnrcial 7.7g3.ú

ÊqHêdor 98002037

Rodêdâ

Larce lnicial

1

VSÇ.OSTA E ÇIA LTDA

Vâlor

7.799,m

7.400.00

VSCOSTA Ê CIA LTDA

Vald

2.563,m

IBI LIFE MEDICAL LTDA.ME

Vâlof

2.563.00

ÇMOS DRAKE\LIFE 400 FUTURA Vocedor

INSTRAMED,ISIS D*linou

CMOS DRAXE\LIFE 400 FUTURA Oêctinou

CMOS DRAKE Dedinou

1NCOT8RM,7665.02.0.00 Vacedor

Fornecêdoí S8007440

Rodada

Lmê lnicial

Foímedor 98m7444

Rodâda

Lame lnicial

Formedor 98001f1

Rodâda

Larce lnrcial

I

FsnecedoÍ 98007440

Roeda

Lffie lnicial

F$Hedoí 98007444

Rodâdâ

Lffie lnicial

INCOTERM\7427

INCOTERM

Dêdinou

Dêclinou

VêncêdoÍ

ld4.l

Delinou

Dêdinou

Oêdinou

f-c,e mOt [sn: OOgí Aspirêdor cirúgícoptrÀ,ttzaaom XceçigsêClinicas, cün :. Ma.oartirdelo (hrâÍdidà&i 3.00

dsrgnÊÊudizá&. qgcrôrnico erehrsro,-cúenic*ndopfEici*Oem_rrif zqLCsmteristlca Oerar &".* nr"i*ocon b6p ni51 dêrutao *noaeOe O[4Oo L] '-

Reg istro ag ulha em aço ircX de passo firc, para ajuste de vácm, pÍoporcimndo sGw rêgulagffi da sucção.lvlotor eletrico cabeçote aletado para miq dissipaÇão de
caltr VatsrEtro €librado até 30 pol Hg(ru mm Hg ), g rande e fácil leitura. Flm de ar: 25 lts Aspir4ão dê 4l E: 4 lts/min.. Válwla de seg urança acionado por bóia paa bloqreio de
snrada de sereção no cabeçote.E{ênsãoem PCVâóxico cm 1,5 m êd6 cânuls mêtálicas para aspiraçáo. Pés antiderrapantes de borrcha, sistema desrt64. Jogo 02 cânulm.
Contendo 01 frasco colets de sereçâ) cm cap ê 05 lts, m udro, aúmlMEl

Ftrm€doÍ 98@1fi1 ROYALDISTRIBUIDORALTDA.EPP

Rodada Valtr

Larce lnicial 2 563.m

'1 2.435,m

OLIDEF,A-4sPLUS Vêncêdôr

OLIDEF\LED PHOTO

OLIDEF,LEOPHOTO

OLIDEF\LEDPHOTO

OLIDEF

I,,t"r ouDEF\A4spLUS V/ Dsdinou/X
"// \| -.OLIDEF\A4sPLUS Oectinou

@0&201610:00:44Emitido por: Allan Diego Morêno Varoto, na ssáo: 5514 s



Município de Gândido de Abreu - 2016
Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 4912016

oE{à

3/" 's
I trt

tT tàt

/,"'f9(u Fls.
lc
\,

Ot'jeto: Aq uisiÇáJ de eq uipammtG para o H ospital Mmicipâl

Ro(hd6

Larce lnicial

FsrEedoí 98007444

Rodda

Larce lnicial

1

Fqrcedor ffiln1
Roúda
Larce lnicial

Fcnêc€dor 98@87
Rodâdâ

Lance lniciâl

FsrEcedor 9€007aa0

Rodada

Lmê lnicial

Vdd
2.435,16

C E CARVAI}IO MEDICÁ,VIENTOS ME

Vâlr
14.2fi.@

14.250,00

ROYAL D ISTRIBUIDORA LTDA.EPP

Vdú
15.000,m

VSCOSTA E CIA LTDA

Vdú
r5.0@.m

la UTE MEDICAL TTDAME
Vdor

15.m0,m

VSCOSTA E CIA LTDA

Valtr

2.000,m

1.890,m

IBI UFE MEDICAL LTDAME
Vâlú

2.0@.m

C E CARVÂLHO MEDEAN,I ENTOS ME
Valtr

1.9m,m

ii1àÉc#à

ROYAL DI§TRIBUIDORA LTOA.EPP

Vdü
2oo,m

1A7,ú

IBI LIFE MEDICA LTDA.ME

Valq

2m,m

C E CARVALHO MEDCAMENTOS ME

Vdd
190.m

C E CARVAI.HO MÉDICÁI\4ENTO§ ME

ry...-.tr

o
t-nra aml

bàsrJ S006

ifl
'"téinÉiffi

r{rÍiEr4áô dê b6ÉirÉFdÉ.4í,!f=',.ff' ,l)oWtut'"t
(q€1do Ída da basê). c*rege bdriaa drdt u
bãiÉa Bãtêriãs recâírêgâéls. Dispiãydê'LeüC(

i L r;i..;:.......:=
ü&dÉt'diiiúiia

GIGANTE

OLIDEF.MATRX.R

OLIDEF\Í\,IATRIX R

GIGANTE\NEOSOLUTION

AtFAÀ,lED\SENSE 10

NS,INAI.AMÁX IM-2OOO

NSUNALAR

DARU

RUSCH\N"OO

llltf,t ti
GOOOCOME

Valicedor

Dedinou

Dedinou

Dsdinou

Oêcllnoú

Dêdinou

Vmcêdtr

Dclinôu

O€dinou

Dôdinou

:, i###âP

F*rmedor 9B@87
Rodadâ

LaEe lnicial

1

Foínêcêdor ffi7440
Rodda

Lance lnicial

Fornêcedor 98m7444

Rodada

Lffie lnicial

tt'q$..' ,, W:.t{t ,,. r. r;1+ 
:

Fornecedor w7444 Ç E CÂRVÀLHO MEDICÁÀ4ENTO§ ME
Ro&da Vdü
Lârce lnicial 42.75

1 42,75

FqnêcedoÍ 98m7,HO IBIUFEMEDICALLTDA.ME
Rodada Vâls

Lffie lnicial 45,m

Lcre-:,..9.00-4.1. @{ 0ry §rÍÉ,eíid0tsflrr#rft§}ffi ffi tsg

Fdmêdôr S1771
Ro@a
LãEe lnicial

1

Foriêcêdor s8@744o

Ro&da

Lme lnicial

Foínec€doí 98007444

Rod*
Lffie lnicial

Ftrneedoí 9806-/444

Ro(Hâ Vdd
Lrelnacial 42,75

I 42.75

Oêdinou:

al*rlaoe lflB" r.m" --r,6
Voniedor

Ro&da Valcr

Lme lnicial 45,m

Lote 0oo1, eqn$*!Í.ii ei61+âlisçãrFe**rü*emirrtryarq6"

Fo(rÊcêdoí 98007440 IBI UFE MEDICAL LTDA ME

Vsesdor

Emitido por: Allan Diego Morerc Varoto, m wsál: 5514 s
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Município de Cândido de Abreu - 2016
Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 4912016

Oqeto: Aquisição de equipãnfitG para o Hcpital Municipal

RoHa
Lance lnicial

1

Fornêcsdor

Rodâda

Larcê lnicial

1

Fornocêdor

Rodada

Lffie lnicial

9ffo74/o

9f[0t444

Fornêcedor 98m7444

Rodada

Larce lnicial

1

Fornêoêdor 98007440

Ro&a
Lffie lnicial
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Parecer ne
Protocolo ne
Interessadas:
Assunto:

wL2L|2OL6-PG, de O8 de agosto de 2O16.
876lLq de oGlO7l20t6.
Secretaria Municipal de Saúde.
Pregão Presencial - Registro de preço para futura e eventual
aquisição de equipamentos para o hospital municipal.

Retorna a esta Procuradoria o referenciado supra, agora já concluído,
para fins de análise quanto a possibilidade de sua homologação pelo Senhor
Prefeito Municipal. Ressaltamos o caráter meramente opinaúvó dos pareceres
jurídicos, conforme ensina o colendo Tribunal de Contas da União em seu acórdão
AC-0723-20/05-P e do qual tiramos o seguinte excerto:

15.A1ém disso, vale salientar que o parecer é opinativo e não
vincula o administrador. Este tem d .orànào-ãu .rpr"r, .
assume a responsabilidade de sua gestão. se entendesse de
forma diversa, estar-se-ia consideraÃdo que o parecer jurídico
é um alvará para o cometimento de ilícitos, o que constitui um
absurdo.

O próprio TCU admite que não há vinculação entre a opinião do
parecerista e a decisão do ordenador de despesas, responsável pelo contrato e
respectivas contas, já que a corte de contas permite que o gestor possa se
contrapor ao parecer jurídico, como firmou no acórdão no LZBIZOO}, da 2a Câmara
daquele Tribunal.

Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello: o parecer não é ato
administrativq sendq quando muitq ato de administração consultiva, que visa a
informar, elucidar, sugerir providencias administrativas a serem estabelecidas nos
atos de administração atiua. (MELLO, zOOt, p.377).

Pnocuuoonra GpnlI.
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No STF é pacífica a orientação no sentido de que o parecer
meramente consultivo não gera responsabilização do seu autor. Cito o seguinte
precedente, o MS 24.073, Rel.Min. Carlos velloso, pleno, DJ 3Lllol2003, assim
ementado:

EMENTA: CONSTTTUCIONAL. ADMINISTRAUV2.
TRIBUNAL DE CONTAS.TOMADA DE CONTAS:
ADVOGADO. PROCUMDOR: pARECER. C.F., aft.74
pará7. único, aft. 71, II, art. 133. Lei no 8.906, de 1994,
aft. 2o, § 30, art. 7o,art. 32, art. 34, IX. L - Advogado de
empresa estatal que, chamado a opinar,oferece pdrecer
sugerindo contratação direta, sem licitaçãq mediante
interpretação da leÍ das licitações. pretenáo do
.Tribsnal de Contas da UnÍão em rcsponsabilizar o
advogado slidariamente om o administrador
qae deciüu pgla ontratação direta:
impossibilidade, dado que o pareaer não é ato
administrativo, rendo, quando muito, ato de
administração consultiua, que visa a informary
elucidary sugerir prcvidências administrativas a
seftem estabelecidas nos atos de administração
ativa. Celso Antônio Bandeira de Mettq ',Ctrrso de
Drreito Administrativo'i Malheiros Ed., 13a ed., p. 372.
il. - O advogado somente será civilmente responsável
petos danos causados a seus clientes ou a terceiros se
decorrentes de erro gravel inescusável, ou de ato ou
omissão praticado com culpa, em sentido targo: Cód.
CÍuil, art. 159; Lei 5.906/94, art. 32. III. - Mandado de
Segurança deferido. " (destaques nossos)

Fosse vinculante o parecer jurídico que analisa as minutas de editais e
contratos, não seria possÍvel ao órgão consulente divergir das recomendações nele
firmadas, conforme sedimentou o STF, em acórdão relatado pelo Ilustre Ministro
Joaquim Barbosa:

" quando a lei estabelece a obrigação de decidir à luz de
parecer vinculante, essa manifestação de teor jurídica
deixa de ser meramente opinativa e o administrador
não poderá decidir senão nos termos da conclusão do
parecer ou, então, não decidil'.l

2
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Isso posto, passamos a analisar a documentação
aludido processo.

Trata-se de Pregão Presencial, tipo menor preço por item, que leva o
número 49120t6, destinado ao registro de preço para futuras e eventuais
aquisições de equipamentos para o hospital municipal.

O procedimento atendeu solicitação da secretaria municipal de saúde,
conforme memorando acostado ao processo e que justifica a sua realização. As
minutas do edital foram analisadas por esta Assessoria Jurídica, que a propósito
emitiu o Parecer ns tt3/2016-pc, do dia 25 de julho de 2016.

Analisados os documentos, verifica-se gue o procedimento observou
as fases interna, ou preparatória '- justificatiúa para as aquisições pretendidas,
solicitação formal, previsão de recursos orçamentários, minutas do edital e da ata
de registro de preço, seguido de seu exame jurídico.

A fase externa - divulgação do Edital através de avisos publicados no
Diário Oficial do Município e no site do Tribunal de Contas, e interna - recebimento
dos envelopes com propostas . e documentação, abertura dos envelopes com
proposta e sua análise segundo critérios dispostos indicados no edital foi
observada.

Conforme extrai-se da ata de julgamento de propostas e análise de
documentos, no dia 0B de agosto de 2016, às 09h00min, iniciada a sessão, foram
protocolados os envelopes noO1 e no02 das licitantes presentes e, na sequência,
procedeu-se ao termo de credenciamento das participantes.

Ato contínuo, foram abeftos os envelopes no01 - propostas de preços-
das empresas participantes e, quando da análise documental, nenhuma
irregularidade foi encontrada. Na sequência, passou-se a disputa de preços
mediante lances, chegando-se ao resultado constante no relatório de lances dos
fornecedores e classificação por fornecedor, anexos à ata.

Logo após, passou-se à abertura dos envelopes no 02 - documentos
de habilitação - das empresas, não sendo encontradas irregularidades.
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Não houve manifestação de interposição de recursos. Assim o
pregoeiro adjudicou os objetos às participantes vencedoras, conforme classificação
por fornecedor, anexa aos autos.

Assim, entende-se que tais resultados poderão ser homorogados.
É o parecer, s.m.j.

Cândido de Abreu, 0B de agosto de 2016.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Aquisição de equipamentos pára o
Hospital Municipal, em atendimento a Secretaria

Municipal de Saúde.

Licitação, Modatidade: pREGÃo pnesENctAL No o4g/2016

Cumpridas as formalidades legais e considerando a adjudicação do procedimento
Iicitatorio em epígrafe pelo Pregoeiro, Homologo, na forma das disposições pertinentes
da Lei no 10.52012002, e com respaldo do parecer jurídico n" 12112016-PG de
0810812016, o objeto do certame à(s) licitante(s):

Proponente(s) vencedor(es) :

C E CARVALHO MEDICAMENTOS - ME, inscrita no CNPJ no 24.864.422t0001-73, foi
vencedora nos itens descritos na ata, perfazendo um valor global de R$ '14.421,00
(quatorze mil quatrocentos e vinte e um reais).

lBl LIFE MEDICAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ no 10.493.078/0001-49, foi vencedora
nos itens descritos na ata, perfazendo um valor global de R$ 13.589,00 (treze mil
quinhentos e oitenta ê nove reais).

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ no 14.918.622t0001-08, foi
vencedora nos itens descritos na ata, perfazendo um valor globa! de R$ 11.986,00
(onze mil novecentos e oitenta e seis reais).

VS COSTA & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ no 05.286.960/0001-83, foi vencedora
nos itens descritos na ata, perfazendo um valor global de R$ 13.070,00 (treze mil e
setenta reais).

Cândido de Abreu/PR, 1B de agosto de
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José Maria Reis Junior
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Avenida Paraná, 01 centro
CEP: 84.470-000
Fanei 43-347Ç!222
Site: www.ca ndidodeabreu.or.sov. br

LICITACOES

Avisos

MUNIClPIO DE CANDIDO DO ABREU
##ATo Avtso - pnrcÂo pRESEN-CtAL N" 56/2016
##TEX OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para Í'uturas e eventuais
aquisições de água mineraynaiural e vasilharnes de 20 (vinte) litros, em
atcndimcnto as Sccrctarias Municipais dc Assistência Social. Educaçào c
Cultura c Saúde. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: atc l-lh00m do dia
0ír dc sctcmbro dc 2016. ABERTURA DAS PROPOSTAS: das l4h0l rn às

I4h30rn do dia 06 de sercmbro de 2016. iNrcto oe snssÃo DE DlspuTA
DE PREÇOS: às l4h3 I n do dia 06 de setembro de 201 6. LOCÁL: Se(or de
licitaçries localizada na Sede do Municipio, na Avenida Paraná, n" 03 Centro,
Cândido dc Abrcu - PR. CRITÉRIO: N{cnor prcço por itcm. PREÇO
MÁXIMO: R$ I1.,102,20 (onze mil quaÍrocentos e dois reais e vinte
centavos). RtrTIRADA DO EDTTAL: dc 23/0li/201,í à 06/09,12016 no sitc do
Municipio ulvu.catrdidodeabreu.pr. gov.br. IN FORllt AÇÔES
COMPLEMENTARES: Diretanrente na sede do Municipio de Cândido de
Abreu, situado na Avenida Paraná. n'03 - Centro Cândido de Abreu PR.

ou pefo tclcÍbnc (0xx43) 3476-1222, ramal 209. e-mail:
licitacao«i candidodcabrcu.nr.eor.br
##DATA23/08/201 ír

IÊ#ASS.{llan Dicgo Morcno VaroÍo
lÉ#CAR Pregoeiro

MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
##A'TO AVISO _ PREGÃO PRESENCIAL N'5?/20I6
##TEX OBJETO: Sclcção dc propostas pam a contratação dc pcssoa juridica
r isando o forncciurcnto, inclusivc entrega na cidadc dc Cândido dc Abrcu. dc
medicamentos nâo padronizatlos e padronizados éticos*+*, das diversas
Íórmulas c,narcas, ni ciassiÍicaçio da lista A à Z, pare o atendimento tlas
p€ssoas que apresentam vulnerabilidade social. Esses medicamentos nâo fazem
parte da lista da farmácia básica do municipio. ou seja, medicamentos
cxccpcionais, cujas solicitaçôcs sc vcrificarào em função na ncccssidade c
intc'rcssc da Sccrctaria Municipal dc Saúdc. RECEBIMENTO DAS
PROPOST^S: até l.lh00m rlo dia 05 de setembro de 2016. .,\BERTUR
DÂS PROPOSTÀS: tlas l4h0lnr às l4h30m do dia 05 de setembro de 2016.
iNtclO ol sEssÃO DE DTSPUTA DE PREÇOS: às l4h3 I rn do dia 05 de

seternbÍo de 2016. LOCAL: Setor de licitações localizada na Sede do
Municipio. na Avcnida Paraná. n" 03 Ccntro, Cândido dc Abrcu - PR.
CRITERIO: Menor prcço por itcm. PREÇO MAXIMO: RS 70.000,00
(sctenla mil rcais). RETIRADA DO EDITAL: dc 23l0tl/2016 à 05/09/2016
no sits do Municipio m'.candidodeabreu.pr.qov.hr. INFORMAÇÕE§
COMPLEMENTARES: Diretamente na sede do Municipio de Cândido dc
Abreu, situdo na Avenida Paraná. n" 03 - Centro - Cândido dc Abreu PR.

ou pclo tclcÍbnc (0xx4i\ 3416-1222, ramal 209. e-mail:
lic itacao(acandidodcabrcu.pr. gor'.br
##DATA23i0li/2016
##ASS Allan Dicgo Morcno Varoto
##CAR Pregoeiro

7 61 7 59260001

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Objeto: Rêgistro de Preços para futuras e eventuais aquisiçôes de
materiais para campanhas e promoções em saúde, em
atendimento a Sêcretaria Municipal de Saúde.

Licitação, Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No 048/20.16

Cumpridas as Íormalidades legais e considerando a adjudicação do
procedimenlo licitatório em epígrafe pelo Pregoeiro, Homologo, na
forma das disposiçÕes pertinentês da Lei no 10.520/2002, e com
respaldo do parecer jurÍdico n" 12612016-PG de 1 6/08/201 6, o objeto
do certame à(s) licitante(s):
Proponente(s) vencedo(es):
CROCEÍTA & SCHRAIBER LTDA, inscrita no CNPJ no
07.287.79810001-43, Íoi vencedora nos itens descritos na ata,
perÍazendo um valor global de R$ 38.003,00 (trinta e oito mil e três
rea is).
DANIELE MELLO DE CAMARGO & BUENO LTDA, inscrita no CNPJ
no 17.525.45710001-12, foi vêncedora nos itens descritos na ata,
perfazendo um valor global de R$ 25.400,00 (vinte ê cinco mil e
quatÍocêntos reais).
DISTRIBUIOORA DE ARTIGOS OE PAPELARIA LUNARDELLI
LTDA, inscrita no CNPJ no 20.595.37410001-04, foi vencedora nos
itens descritos na ata, perfazendo um valor global dê Rg 14.855,00
(quatoze mil oitocêntos e cinquenta e cinco Íeais).
GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTOA,
inscrita no CNPJ no 10.291.27110001-05. Íoi vencedora nos itens
descritos na ata, perfazendo um valor global dê R$ 35.850,00 (trinta
e cinco mil oitocentos e cinquenta reais).
PAULO VIEIRA PINTO PROMOCOES, inscÍita no CNPJ no
02.845.161/0001-01, Íoi vencedora nos itens descritos na ata,
perfazendo um valor global de R$ 42.810,00 (quarenta e dois mil
oitocentos e dez reais).
Cândido de Abreu/PR,22 de agosto de 2016.

JOSE MARIA REIS JUNIOR
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAçÂO
Objeto: Aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal, em
atendimênto a Secretaria Municipal de Saúde.

Licitação, Modalidade: PREGÃO PRESENCTAL No 049/2016

Cumpridas as formalidades legais e considerando a adjudicação do
procedimenlo licitatório em epí9rafe pelo Pregoeiro, Homologo, na
Íorma das disposições pêrtinentes da Lei no 10.520/2002, e com
respaldo do parecerjurÍdico n" 12112016-PG de 08/08/2016, o objeto
do certâme à(s) licitantê(s):
Proponênte(s) vencedo(ês):
C E CARVALHO MEDIGAMENTOS . ME, inscrita no CNPJ no
24.864.42210001-73, Íoi vencedora nos itens descritos na ata,
perÍazêndo um valor global de RS 14.421,00 (quatorze mil
quatrocentos e vinte e um reais).
lBl LIFE MEDICAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ n. 10.493.078/0001-
49, foi vencedora nos itens dêscritos na ata, perÍazêndo um valor
global de R§'13.589,00 (treze mil quinhentos e oitenta e nove
reais).

perfazendo um valor global de R$ í 1.986,00 (onze mal novêcentos
e oitenta e seis reais).
VS COSTA & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ no 05.286.960/0001-
83, foi vencedora nos ilens descritos na ata, perfazendo um valor
global de R§ 13.070,00 (treze mal e setenta reais).
Cândido de Abreu/PR, 18 de agosto de 20'16.

JOSE MARIA REIS JUNIOR
Preíeito Municipal

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ no
14.918.62210001-08, Íoi vencedora nos itens descritos na ata,
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GoNTRATO No.07012016

ME, CONFORME LtC
pnecÃo PRESENCTAL No. 49t2016.

O MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito
público interno inscrita no CNPJ/MF sob ns 76.175.926/0001-80, com sede administrativa
nesta cidade à Avenida Paraná ne 3, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, em
pleno exercício do mandato e funções, Dr. JOSÉ MARIA REIS JUNIOR, brasileiro, casado,
médico-veterinário, portador da cédula de identidade ns RG-5.711.342-1-SESP/PR e do
CPF/MF ne 024.056.029-97, residente e domiciliado nesta cidade, adiante denominado
simplesmente CONTRATANTE, ora com respaldo em disposições da Lei Orgânica do
Município e nas leis municipais ne 724, de 2710612012 (Lei de Diretrizes Orçamentárias); e
de outro lado, C E CARVALHO MEDICAMENTOS - ME, pessoa jurídica de direito privado
inscrita no CNPJ/MF ns24.864.42210001-73, com sede à Avenida 7 de Setembro, no 835, na
cidade de Lunardelli, Estado do Paraná, representada pelo Sr(a) CARLOS EDUARDO
CARVALHO, brasileiro, portador da cédula de identidade ne RG - 779332039 - PR, do
CPF/MF ns 007.976.549-17, adiante denominado simplesmente CONTRATADA, têm justo
e contratado o que adiante se segue, mediante as cláusulas e condições seguintes:

cLÁusuLA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO PREçO
Parágrafo Primeiro: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos
para o Hospital Municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde,de acordo
com as quantidades e respectivos valores descritos no relatório do sistema EQUIPLANO
(Anexo l).
Parágrafo Segundo: O valor total contratado é de R$ 14.421,00 (quatorze mil
quatrocentos e vinte e um reais).

CúUSULA SEGUNDA . DA VIGÊNCIA E Do REAJUSTE
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será até 3111212016, podendo ser
prorrogado se houver interesse de ambas as partes.
Parágrafo Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pela
contratada, uma variação considerável no valor do produto.

cLÁusuLA TERCETRA - DO PAGAMENTO, DOS RECURSOS E DA DOTAçÃO.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será efetuado em 60% (sessenta por cento) no ato da
entrega dos produtos e o restante em 02 (duas) parcelas, 30 (trinta) e 60 (sessenta)
dias, mediante conferência de qualidade pela secretaria requisitante, à base do preço
unitário apresentado na proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a
modalidade e o no. da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco
a ser depositado, e das provas de regularidade com a Receita Federal e junto ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Parágrafo Segundo: A nota fiscal deverá vir acompanhada da Certidão Negativa do INSS e
do Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS.
Parágrafo Terceiro: Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual,
o pagamento poderá ficar retido até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras
disposições contratuais.
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PnEreruRA oo MuNrcípro oe CÂNDtDo oe AsReu
Esraoo oo PamNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Cor
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - ramal 209 - CEp: g4.4lO

Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes do presente Contrato,
por conta da seguinte classificação funcional programática:
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
003. Hospital Municipal
1 0.302.07 01 .2048 - Hospita! Municipat
2180 - 4.4.90.52.00.00 - 000 - Equipamentos e Material permanente
2181 - 4.4.90.52.00.00 - 303 - Equipamentos e Materia! permanente

CúUSULA QUARTA . PRAzo E DA ENTREGA
A Secretaria Municipal fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega do
produto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até 10 (dez) dias após a solicitãção.

CLÁUSULA QUINTA . DAS RESPONSABILIDADES
Parágrafo Único: A Contratada se manterá durante toda a execução do presente contrato
em compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive fiscais.

CLAUSULA SEXTA. MULTA
Será aplicado multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, na
hipótese de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas peta CONTRATADA, sem
prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei no. 8.666/93 e suas alterações
subsequentes e demais legislaçÕes pertinentes a matéria.

CLÁUSULA SÉfl MA . RESCISÃo
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de
notificação judicial, nas seguintes hipóteses;
lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da contratada;
Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar ou
transacionar qualquer direito decorrente deste Contrato;
Demais dispositivos da Lei no. 8.666/93.

cúusulA otrAVA - LEctsLAçÃo ApLrcÁvEr
Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei no. 8.666/93 que regulamenta as licitações
e contratações promovidas pela Administração Pública, bem como demais legislaçÕes
pertinentes.

CLÁUSULA NONA - DAS PARTES INTEGRANTES
Parágrafo Primeiro: As condições estabelecidas na Licitação Modalidade Pregão presencial
no.4912016, anexos e a proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes
deste instrumento, independentemente de transcrição.
Parágrafo Segundo:Serão incorporadas a este Contrato, mediante termos aditivos quaisquer
modificações que venham a serem necessários durante a sua vigência, decorrentes das
obrigações assumidas pela CONTRATANTE e a CONTMTADA.

CúUSULA DÉCIMA. DoS cASoS oMISSoS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.
cúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Do CoNHECIMENTo DAS PARTÉS
Ao firmar este instrumento, declara a CONTMTADA ter plena ciência do seu conteúdo,
aceitando todas as condiçÕes nele relatadas.
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Pnereruu oo MuNrcípro oE CÂNDrDo oe Aeneu
Esmoo oo PauNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná,03 - Fone/fax: (43)3476-1222 - ramat 209 - CEP: 84,470-000

clÁusull DÉcrMA SEGUNDA - DrsposrçÕEs cERArs
A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigações decorrentes da execução deste Contrato, sejam de natureza trabalhista,
administrativa, previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da
CONTMTANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem
de prejuízos causados a terceiros, náo cabendo a CONTRATANTE o pagamento de
qualquer adicional.

CLÁUSULA DÉctMA TERCEIRA - FoRo
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema
eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo,
obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado,
elegendo o Foro da Comarca de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, para dirimir todas e
quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

Edifício da Prefeitura M ndido de Abreu, em 24 de agosto de 2016.

DE ABREU
José Maria Reis Junior

CONTRATADO:
CE
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PnETEITURA oo MuNtcíplo or CÂnDlDo oE Asneu
Esraoo oo PmaNÁ

secretaria Municipal de Gestão de Licitações e contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476'1222 - ramat 209 - CEP: &4'470'000

GoNTRATO No. 071/,2016
QUE ENTRE SI CELEBRAM O M

CÂNDIDO DE ABREU, ESTADO DO I EA
EMPRESA
CONFORME MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL NO, 4912016.

o MUNIcÍplo DE cÂNDtDo DE ABREU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito

público interno inscrita no cNpJ/MF sob nq 76.175.926/0001-80, com sede administrativa

nesta cidade à Avenida paraná ne 3, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, em

pr"no exercício do mandato e funções, Dr. JOSÉ MARIA REIS JUNIOR, brasileiro, casado,

médico-veterinário, portador da óedula de identidade nq RG-5.711.342-1-SESP/PR e do

CpÉlúf ne 024.05ó .o2g-g7, residente e domiciliado nesta cidade, adiante denominado

simptesmente 69NTRATANTE, ora com respaldo em disposições da Lei orgânica do

úrài.ipio e nas leis municipais n§ 724, de 27t06t2012 (Lei de Diretrizes Orçamentárias); e

àà outio lado, tBI LIFE MEbtcAL LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no

ôNplrur nn io.+gg.o7g/ooo1-49, com sede à Rua 19 de Dezembro, no 1162, na cidade de

tLifora, Estado do Paraná, representada pelo Sr(a) J-OAO HENRTQUE WEBER RUIZ'

brasileiro, portador da cedula de identidade ne RG - 7.697.078-5 - PR, do QPF/MF ne

ó+Z.SaO.gOg-22, adiante denominado simplesmente CONTRATADA, têm justo e contratado

o que adiante Se Segue, mediante as cláusulas e condições seguintes:

GLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO PREçO

Parágrafo Primeiro: o presente contrato tem por objeto a aquisição- de equipamentos

pàr"-o Hospital wtunicipat, em atendimento a'secreiaria Municipal de Saúde,de acordo

com as quantidades e respectivos valores descritos no relatório do sistema EOUIPLANO

(Anexo l).
ààragraío Segundo: O valor total contratado é de R$ 13.589,00 (treze mil quinhentos e

cinquenta e nove reais).

CLAUSULA SEGUNDA . DA UGÊNCIA E DO REAJUSTE

Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será até 3111212016, podendo ser

prorrógado se houver interesse de ambas as partes'

ijaráglato Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pela

contãtada, uma variação considerável no valor do produto.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO, DOS RECURSOS E DA DOTAçÃO

Parágrafo Primeiro: O pagamento será efetuado em 60% (sessenta por.cento) no ato da

entrega dos produtos Jo restante em 02 (duas) parcelas, 30 (trinta) e 60 (sessenta)

dias, mediante coÁiérência de qualidade pela secretaria requisitante, 
-à 

base do preço

unitário apresentado na proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a

modalidade e o no. àa líciiaçào, agência e conta coirente em nome da proponente, do banco

a ser depositado, e das provas de regularidade com a Receita Federal e junto ao Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
parágrafo Segundo: A nota iiscal deverá vir acompanhada da Certidão Negativa do INSS e

Oo CãrtificaOo Oe Regularidade Fiscal do FGTS'
parágrafo Terceiro: É, .".o de não crlmprimento pe-la contratada de disposição contratual'

o fr!"r"nto poOôrã ficar retido até posierior solução, sem prejuízos de quaisquer outras

disposições contratuais.
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Pnererrum oo MuNtcíplo oe CÂNDlDo or Asneu
Esraoo oo PluNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1Z22 - ramat 209 - CEP: 84.470-000
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Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes do presente Contrato, correrão
por conta da seguinte classificação funcional programática:
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
003. Hospital Municipal
1 0.302. 070 1 .2048 - Hospital Municipal
2180 - 4.4.90.52.00.00 - 000 - Equipamentos e Material Permanente
2181 - 4.4.90.52.00.00 - 303 - Equipamentos e Material Permanente

CLÁUSULA QUARTA . PRMO E DA ENTREGA
A Secretaria Municipat fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega do
produto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até í0 (dez) dias após a solicitação.

CLÁUSULA QUINTA . DAS RESPONSABILIDADES
Parágrafo Único: A Contratada se manterá durante toda a execução do presente contrato

em compatibilidade com aS obrigações assumidas, inclusive fiscais.

CLÁUSULA SEXTA. MULTA
Será aplicado multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, na

hipótese de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTMTADA, sem

prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei no. 8.666/93 e suas alterações

subsequentes e demais legislações pertinentes a matéria.

CLÁUSULA SÉTIMA . RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de

notificação judicial, nas seguintes hipoteses;
lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da Contratada;
Se a CÔNTRAÍADA, sem prévia autorização da CONTMTANTE, transferir, caucionar ou

transacionar qualquer direito decorrente deste Contrato;
Demais dispositivos da Lei no. 8.666/93.

cLÁusuLA otrAVA - LEGISLAçÃo APLIcÁvEL
Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei no. 8.666/93 que regulamenta as licitações

e contratações promovidas pela Administração Pública, bem como demais legislações
pertinentes.

CLÁUSULA NONA. DAS PARTES INTEGRANTES
Parágrafo Primeiro: As condições estabelecidas na Licitação Modalidade Pregão Presencial

no. qgtZ}lq anexos e a proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes

deste instrumento, independentemente de transcrição.
parágrafo Segundo:Serão incorporadas a este Contrato, mediante termos aditivos quaisquer

modiÍcações que venham a serem necessários durante a sua vigência, decorrentes das

obrigações assumidas pela CONTRATANTE e a CONTMTADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência do seu conteúdo,

aceitando todas as condições nele relatadas.

\



PRrrrrURA oo MuNlcípto or CÂNDlDo or AaREU
Esrloo oo PmlNÁ

secretaria Municipal de Gestão de LicitaçQes--e contl
Avenida paraná, 03 - Fone/fax: (4313476-172? - ramal 2@ - CEP:84-A70_9-^ _ ,r,

CJ{
\Rubrica -/

cLÁusuLA DÉclMA sEGUNDA - DlsPoslçÕes cenls -\*-"p''

A CONTRATADA assume exclusiva respônsabilidade pelo cumprimento de todas as

obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de nature.za trabalhista,

administrativa, previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da

CoNTMTANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que evertualmente advirem

de prejuízos causados a terceiros, não cabendo a CONTRATANTE o pagamento de

qualquer adicional.

GLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema

eletrônico de dadosi oã üuar teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo,

obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado,

ãÉgãnOo o Foro da Comarca de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, para dirimir todas e

õrãrqú"r controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

Edifício da Prefeitura Municipal de 24 de agosto de 2016.

CONTRATANTE:
M DE

José Reis Junior -

CONTRATADO:

TESTEMUNHAS:
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GONTRATO No. 072t2016
QUE ENTRE SI CELEBRAM O
CANDIDO DE ABREU, ESTADO DO PARA EA
EMPRESA ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA,
CONFORMC
PREGÃO PRESENCTAL NO. 4912016.

O MUNIC|PIO DE CÂNDIDO DE ABREU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito
público interno inscrita no CNPJ/MF sob ne 76.175.92610001-80, com sede administrativa
nesta cidade à Avenida Paraná ne 3, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, em
pleno exercício do mandato e funções, Dr. JOSÉ MARIA REIS JUNIOR, brasileiro, casado,
médico-veterinário, portador da cédula de identidade nq RG-5.711.342-1-SESP/PR e do
CPF/MF ne 024.056.029-97, residente e domiciliado nesta cidade, adiante denominado
simplesmente CONTRATANTE, ora com respaldo em disposições da Lei Orgânica do
Município e nas leis municipais n§ 724, de 2710612012 (Lei de Diretrizes Orçamentárias); e
de outro lado, ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no
CNPJ/MF nq 14.918.62210001-08, com sede à Rua Demétrio Santos Moreira, n'410, Vila
São José na cidade de Apucarana, Estado do Paraná, representada pelo Sr(a) JURANDIR
DA SILVA, brasileiro, portador da cédula de identidade nq RG - 3.232.876-8 - PR, do
CPF/MF nq 366.073.209-53, adiante denominado simplesmente CONTRATADA, têm justo
e contratado o que adiante se segue, mediante as cláusulas e condições seguintes:

cLÁusuLA pRtMEtRA - DO OBJETO E DO PREçO
Parágrafo Primeiro: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos
para o Hospital Municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde,de acordo
com as quantidades e respectivos valores descritos no relatório do sistema EQUIPLANO
(Anexo l).
Parágrafo Segundo: O valor total contratado é de R$ í1.986,00 (onze mil novecentos e
oitenta e seie reais).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E Do REAJUSTE
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será até 31t1212016, podendo ser
prorrogado se houver interesse de ambas as partes.
Parágrafo Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pela
contratada, uma variação considerável no valor do produto.

CLÁUSULA TERCEIRA . DO PAGAMENTO, DOS RECURSOS E DA DOTAÇÃO.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será efetuado em 60% (sessenta por cento) no ato da
entrega dos produtos e o restante em 02 (duas) parcelas, 30 (trinta) e 60 (sessenta)
dias, mediante conferência de qualidade pela secretaria requisitante, à base do preço
unitário apresentado na proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a
modalidade e o no. da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco
a ser depositado, e das provas de regularidade com a Receita Federal e junto ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Parágrafo Segundo: A nota fiscal deverá vir acompanhada da Certidão Negativa do INSS e
do Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS.
Parágrafo Terceiro: Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual,
o pagamento poderá ficar retido até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras
disposições contratuais.

PRererruRA Do MuNtcípto oe CÂNDtDo DE ABREU
Esuoo Do PAMNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (4ll 3476-1222 - ramal 209 - CEP: U.470-OOO
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PRrrerruRA oo MuNrcípto oe CÂNDtDo oe AsReu
Esraoo oo PannNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Âvenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43\ 3476-122?. - ramat 209 - CEp: 84.470-000

Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes do presente Contrato, correrão
por conta da seguinte classificação funcional programática:
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
003. Hospital Municipal
1 0.302.070 1.2048 - Hospital Municipal
2184 - 4.4.90.52.00.00 - 000 - Equipamentos e Material permanente
2181 - 4.4.90.52.00.00 - 303 - Equipamentos e Material Permanente

CLÁUSULA QUARTA . PRAZO E DA ENTREGA
A Secretaria Municipal fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega do
produto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até í0 (dez) dias após a solicitação.

CLÁUSULA QUTNTA . DAS RESPONSABTLIDADES
Parágrafo Unico: A Contratada se manterá durante toda a execução do presente contrato
em compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive fiscais.

CLÁUSULA SEXTA. MULTA
Será aplicado multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, na
hipotese de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem
prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei no. 8.666/93 e suas alterações
subsequentes e demais legislações pertinentes a matéria.

CLÁUSULA SÉTIMA . RESctSÃo
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de
notificação judicial, nas seguintes hipoteses;
lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da contratada;
Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar ou
transacionar qualquer direito decorrente deste Contrato;
Demais dispositivos da Lei no. 8.666/93.

cLÁusuLA otrAVA - LEGtsLAÇÃo ApLtcÁvel
Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei no. 8,666/93 que regulamenta as licitações
e contratações promovidas pela Administração Pública, bem como demais legislações
pertinentes.

CLÁUSULA NONA. DAS PARTES INTEGRANTES
Parágrafo Primeiro: As condições estabelecidas na Licitação Modalidade Pregão Presencial
no.4912016, anexos e a proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes
deste instrumento, i ndependentemente de transcrição.
Parágrafo Segundo:Serão incorporadas a este Contrato, mediante termos aditivos quaisquer
modificações que venham a serem necessários durante a sua vigência, decorrentes das
obrigações assumidas pela CONTRATANTE e a CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA . DoS cASoS oMISSoS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.
CLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA - Do CoNHECIMENTo DAS PARTÉS
Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência do seu conteúdo,
aceitando todas as condições nele relatadas.

(



PnererruRA oo MuNrcíplo oe CÂNDtDo oe Aaneu

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contr
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - ramat 209 - CEP: 84.470-000

clÁusur-l oÉctue SEGUNDA - DtspostçÕes oenrus
A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigações decorrentes da execução deste Contrato, sejam de natureza trabalhista,
administrativa, previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da
CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem
de prejuízos causados a terceiros, não cabendo a CONTRATANTE o pagamento de
qualquer adicional.

CLÁUSULA DÉcIMA TERcEIRA - FoRo
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema
eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo,
obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado,
elegendo o Foro da Comarca de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, para dirimir todas e
quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

Edifício da Prefeitura Municipal de 24 de agosto de 2016.

CONTRATANTE:
MUNICIPlO DE DO DE ABREU

José Maria Reis Junior - nicipal

CONTRATADO:
ROYAL

Jurandir

6o"
&

ESrIoo Do PARANÁ

/à

\?§
cal]r,Ru

1.

2.



Município de Cândido de Abreu - 2016
Classificação por Fornecedor

Pregão 4912016

rprnp@or.@4tjt:nffiof.Í.§|! ttD*FlP

Lote@l - Loie(Dí

62 1n92 Ttrmmtro digital com alarme rntsrc e eÍer

Itm Produto/Ssviço

copinho,ol marqreira,o1 mscara aulto 01 mascara infantil

01'1 '17801 Lantsna clini€ de LED com acionam$to liga/

::i , 
,,,, t::.,.r",,1-::,;;159çr*+a*a m tddonê|{ôa3}Se7??q Satus cffit1çBc.o-:==,' ...::.-.==,;.,,::i ..i ii'Lii .r- -. i ;

UN 400 Classifcado INCOTERM 7665m000

UN 4,00 Classificado RIESTER.5071-526

Clumtidade StÍus Preço unittuio

i:+:.+Íffioo'
'l -5iii::: 

=l=i 
tii

1 1.986,00

155,m 620,00 *

$4 17794 Aspirador cirúrgico para úilizaçâr ffi H6pil

m e dus cânul6 metálicas para 4piraçá) Pés antideÍrapants de boÍrcha. sistem de rent6as Jogo 02 cânulas Cmtsdo 01 frasco colelor de ssreÇão com cap de 05 lts, em üdro, aúmlaE€l
17797 lreladq Cmprsstr , indicado paÍa rehrlizaç

UN 3.00 Classificado OLIDEF.A-4sPLUS 2A35,@ 7.305,00 *

UN 2 m Classiílcado NS.INALAMAX llvl-2om 187,m 374.@ *

UN 1.m Classiícado MD GUEDEL â5,00 65,m *

Oos013 17803 Otoscópro paradiagrcsticos midicos Le€ c UN 2.00 Classifcado RIESTER,PENSCOPE 3g5,OO 790.m

332,00 *

lsso peímite a conHiêrcia do uso, maiq duraçáo de batsia e mior Vda újl da lâmpada LED alimtrtaçáo atraÉs de pilha AÁÁ

o12 17802 Cmlurúo de cânulas de Guedel n: 01,02,03,04,

modelG Acionamento áÍaÉs de botár liga/desliga integrado alimentaçáo cm pilhas AA

O14 17804 CmluntodelarirEoscópiocmffiiml cm5 UN 2.m Classificado MDCONVENCIONAL

lamiffi retas eos laminas curEs

1.250,m 2 500.m *

VALOR TOTAL: 11.986.m

Emrtido poÍ EOINA LUZ, m ssác: 5514 24@t2o16$11.@



PReretrURA oo Muucípto oe CÂNDlDo or AsRru
Esrmo oo PanaNa

GoNTRATO No. 07312016

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MU

CÂNotoo oe eeneu, ESTADo_ Po .PlIlNA :3ilpnesa v s cosre =a ctn uroa ,- ,
r.ôNtrôFIMF- rtctracÃo MoDALIDADECONFORME LrclTAç
pnecÃo PRESENcIAL No. 4912016.

o ruuntciplo DE CÂttoloo DE ABREU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito

público interno inscrita no CNPJ/MF sob ne 76.175.926t0001-80, com sede adnrinistrativa

nesta cidade anvenúa Éaraná nq3, neste ato representado pelo seuPrefeito Municipal, em

pleno exercício Oo mãnOato e funçõe., Ot .toSÉ MARIA REIS JUNIoR' brasileiro' casado'

médico-veterinário, port"Oor Oa óeOuia de identidade ne RG-5'71 1'342-1-SESP/PR e do

CPF/MF ne 024.056 .o2g-g7, residente e domiciliado nesta cidade, adiante denominado

simplesmente CoNTRATANTE, ora com respaldo em disposições da Lei orgânica do

Município e nas r"ir'11rni.ipri, n* 7?4,d" zltoatzor2 (Lei de Diretrizes orçamentárias); e

de outro rado, v s ôosTA & crA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no

CNPJiMF n"05.286.960/0001-83, com sede à Rua Francelho, n'69, Vila Nova na cidade de

Arapongas, Estadà do Paraná, representada pelo Sr(a) VALDIR DA SILVA COSTA'

brasileiro, portador da cédula de iOentiOade nq RG - 4'217'497-1- PR' do CPF/MF ne

563.814.419-68, adiante denominado simplesmente CoNTRATADA, têm justo e contratado

o que adiante se segue, mediante as cláusulas e condições seguintes'

cLÁusuLA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO PREçO
parágrafo primeiro: ó presente contrato tem poi objeto a aquisição de equiparnentos

para o Hospital Municipal, em atendimento a'secretaria Municipal de Saúde'de acorrlo

com as quantidade, " i".p""tivos valores descritos no relatorio do sistema EQUIPLANO

(Anexo l).
Parágrafo Segundo: O valor total contratado é de R$ í3'O7O,0O (treze mit e setenta reais)'

CLAUSULA SEGUNDA . DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE

Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será até 3111212016' podendo ser

prorõgado se houver interesse de ambas as partes'

Parágrafo Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pela

contratada,umavariaçãoconsiderávelnovalordoproduto.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO, DOS RECURSOS E DA DOTAçAO'

Parágrafo Primeiro: O pagamento será efetuado em 60% (sessenta por.cento) no ato da

entrega dos produtos jo restant-e em 02 (duas) parcelas, 30 (trirrta) e 60 (sesscrrl'a)

dias, mediante coniéiencra de quaridade pera secretaria requisitante, à base clo preço

unitário apresentado na proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal' contendo a

modalidade e o no. ãrii.iirçào, agência e conta corrente em nome da proponente' do banco

a ser depositado, e das provas de regularidade com a Receita Federal e junto ao Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS'
parágrafo Segundo: A nota iiscal deverá vir acompanhada da Certidáo Negativa do INSS e

do CértiticaOo Oe Regularidade Fiscal do FGTS'
parágrafo Terceiro: É* ."ro de não cumprimento pe-la contratada de cllsposição contratual'

o pagamento poderã ficar retido ate posierior solução, sem prejuízos de ouasoryutras
disposições contratuais.
prragráto euarto: Para cobertura das despesas decorrentes do presente

Íi,"3 3 I ":lt: -----11 m

Ç,

por cónta da seguinte classificação funcional programática:

correrao



PRerelrURA oo MuNlcÍplo oe CÂuDlDo or Asnru
Esrloo oo PauNÁ

Secretaria Municipat de Gestão de LicitaçqSl " 
Contratos

Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (4113476-1272:fl1!-10?.*-Cjf :.84'az0-0'0! -a,;1aiíl,itit;...:r, iri .. .., ,1 ... rlllir.tillrlr, ,Utl

07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

003. Hospital MuniciPal
1 O.3O2.O7O 1.2048 - Hospital Municipal

Z1AO - 4.4.g0.52.00.00 - OOO - Equipamentos e Material Permanente

ilAl - 4.4.gO.S2.OO.OO - 303 - Equipamentos e Material Permanente

CLAUSULA QUARTA - PRAZO E DA ENTREGA

A Secretaria Municipal fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega do

produto, o qual oúia ser cumprido/entregue em até í0 (dez) dias após a solicitação'

CLÁUSULA QUINTA . DAS RESPONSABILIDADES
t;;õf" d.;;; À Contratada se manterá durante toda a execução do presente contrato

", "ãrp"tibilidade 
com as obrigações assumidas, inclusive fiscais'

CLAUSULA SEXTA. MULTA
Será aplicado multa côntratual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato' na

hipotese de inexecriçãá iàt"ióu parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA' sem

prejuízo de outrai' penalidades previstas pãtá t"i no' 8'666/93 e suas alteraçÕes

,rÉr"qr"ntes e demais legislações pertinentes a matéria.

CLAUSULA SÉTIMA . RESCISÃO
o presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de

notiiicação judicial, nas seguintes hipoteses;

lnfringência de qualquer obrigação ajustada,

Liôriãrçao amigável'ou judicial, concordata ou falência da Contratada,

Se a C9NTRATAó4, ,á,, previa autorização da CoNTRATANTE, transferir' caucionar ou

transacionar qualquer direito decorrente deste contrato;

Demais dispositivos da Lei no. 8.666/93'

cLÁusuLA olrAVA - LEGIsLAÇÃo APLIcÁvEL
Aplicam-se a este contrato as disposições da L_ei no .8.666/93 

que regulamenta as licitaçoes

e contrataçÕes prómovidas pela Administração Pública, bem como demais legislaçÓes

pertinentes.

CLÁUSULA NONA. DAS PARTES INTEGRANTES

Parágrafo Primeiro: As condições estabelecidas na Licitação Modalidade Pregáo Presencial

no.49t2016, anexos e a proposta apresentada pela CoNTRATADA, são partes integrantes

deste instrumento, independentemente de transcrição'
parágrafo Segundo:Sáiao in"orporadas a este Contrato, medlante termos aditivos quaisquer

modificações que venham a serem necessários durante a sua vigência, decorrentes das

obrigaçôês assumidas peta CoNTRATANTE e a CoNTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA . DOS CASOS OMISSOS

os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e demais legislaçÕes pertinentes'

õiÀüéurÁ óÉcrrtrn PRIMEIRA - Do coNHEClMENro DAS PARTES

Ao firmar este Instrumento, declara a GONTRATADA ter plena ciência do seu conteudo,

aceitando todas as condições nele relatadas'

^\/

(/



PReretrURA oo MuNtcÍpto oe CÂNDlDo or AnRru
Esraoo oo PluNÁ

Secretaria Municipat de Gestão 9: tiÍt:ç.g-":^" Contr

Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: itl] ll'-u'1ry--l:*?!39: ,!mr 
aa nzo.olo

_-___:__
ilubrica

I

qualquer adicional.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO

As partes firmam 
-â 

presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema

eletrônico de dadosioã,g*i Éor e forma, na presença de02 (duas) testemunhas abaixo'

obrigando-se por si e seus ,r."rror"r,-ào fiãf cumprimento do que ora Íicou aiustado'

elegendo o Foro oá coÃ"i"a de Cândioo o" Abreu, Estado do Paraná' para drrimir todas e

quaisquer controversiaS oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja'

cLÁusuLA DÉctMA SEGUNDA - DlsPoslÇoes ceRRtS

X'êói,i'ür"iü" rrrrr" exclusiva respónsabilidade pelo cumprimento de todas as
^ -:-* ,J^ ^atr rraza f rchalhiqta

âr,ürd^ lã;'".ã; ;; -á*à 
àu çà o 

-' *: 
S :ll'113: ^ i "j *,, :f.,l3t T:Í;,[::X':'':X

::ffi:[?,"ri,"::?""rü;.ü1r]^ãri"àial,--crvil ou fiscat, inexistindo solidariedade da
^.,^^t,,almanto tÁrlirem

AHi?i'ÁTXfttJiãi,J,iH:;là ,;.;;;;;.ã,gà,, incrusive os que eventuarmente advirem
- ,---r- ^ r\.1r\rTD^T^NlTtr ô nâoâmentO de

;""';üilil'tãr;=;oos a terceiros, Ãaã tàõ"ndo a coNrRArANrE o pasamento de

Edifício da Prefeitura Municipal de Cândido e agosto de 2016

CONTRATANTE:
MUN

José M Reis

CONTRATADO:
V S COST L

Valdir Da Silva Representante

TESTEMUNHAS:

2.

NDIDO'E ABREU



Município de Cândido de Abreu - 2016

Classifi cação Por Fornecedor

Pregão 4912016

Quantldade Slatus Preço UnitáÍio Praço Total Sel
Produto/Sfllço

sletyti!çhsr.iÍicl9q ., 13.07Q,@itrill:ri

.r 'rl l- "r. 'rrfr.

13 070,00

7400m *1.m ClassiÍcado CMOS DRAKÉ 7.400.m
OO1 17791 DEA- DêsÍilibrador En*m Aúoínatico, €qÚpa

mtompactoeleÉ,poítátit,ricÍopíGê§sdo,dáptrwl aqudqHpacientê.prqeEdopaaatêndeÍemgêrEiscrdlffêadi€çãocomusodeÉsadesi€s comsistcmaulomáticodeaEliação

m caÍga e carga cmdeta. Gad;ete alto iÍpacto m ABS, alça p{a trareporte q€ feilita o museio Peso apíox 1,81g, cm batsia de Lithium rrcarregawl incluindo os aü)rjsor os'

006 1775 Ormtrodepulsocommittraçfodêbatimnt uN 3'00 classiílcado ALFAIVIED 18ll0'00 567000 *

VALOR TOTAL: 13 070,00

I

Allan Diego Mormo Varoto, nâ \€rsâo: 5514
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PRerrrruRA uo fúuNrcÍpro oe CÂNDlDo oe A

Esraoo oo PEUNÁ

secretaria Municipal de Gestão de Licitações e contra-üos-
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - ramal 209 - CEP: U.470-OOO

ií,,, ;;;.:,.:::tt rir Illiliii j,,,. 'íiííi =:

PneretruRe oo Mur,rrcípro oe CÂruoroo oe AeReu
ESTADo oo PeRIHÁ

EXTRATO DE CONTRATO
- Para fins de publicação -

PP 049/20í6

Vigência Valor Global
R$

Início Término 14.421,00
24-08-16 31-12-16

CONTRATANTE
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
C E CARVALHO MEDICAMENTOS - ME
24.864.422t0001-73
Contrato n'07012016
Aquisição de equipamentos para o Hospital
Municipal, em atendimento a Secretaria Municipal
de Saúde.

PnererrunR oo Mur'ttcípro oe CÂruoroo oe AgReu
Esrloo oo PaReHÁ

EXTRATO DE CONTRATO
- Para fins de publicação -

PP 049/20í6

Vigência Valor Global
R$

lnício Término 13.589,00
24-08-16 31-12-16

CONTRATANTE
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICiPIO DE CANDIDO DE ABREU
tBt LtFE MEDTCAL LTDA - ME - 10.493.078/0001_
49
Contrato n" 07112016
Aquisição de equipamentos para o Hospital
Municipal, em atendimento a Secretaria Municipal
de Saúde.

PRererruRe oo MuttrcÍpro oe GÂruoroo oe Aeneu
Esraoo oo PanenÁ

EXTRATO DE CONTRATO
- Para fins de publicação -

PP 049/20í6

Vigência Valor Global
R$

lnício Término 11.986,00
24-08-16 31-12-16

CONTRATANTE
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA
14.918.622i0001-08
Contrato n" 07212016
Aquisição de equipamentos para o Hospital
Municipal, em atendimento a Secretaria Municlpal
de Saúde.

g"33r !

a

o

(



FRsrerrunA no ârtuNlcÍplo ne CÂNHDo ue Â
Esraoo po PnnaNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contr
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43\ 3476-1222 - ramat 209 - CEP: 84.470-000

PRererruRa oo MuNrcÍpro oe CÂruoloo oe Aeneu
Esrloo oo PaneruÁ

EXTRATO DE CONTRATO
- Para fins de publicação -

PP 049/20í6

Vigência Valor Global
R$

lnício Término 13.070,00
24-08-16 31-12-16

CONTRATANTE
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
v s cosTA & ctA LTDA - ME - 05.286.960/000.1_
83
Contrato n" 07312016
Aquisição de equipamentos para o Hospital
Municipal, em atendimento a Secretaria Municipal
de Saúde.

Edifício da Prefeitura do Município de Abreu, em 24 de agosto de 2016.
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Diário Oficíal Eletrôníco do Município de Cândido de

Abreu/PR

José Maria Reis Junior
Prefeito Municipal
Samuel Martins Delgado Junior
Vice-Prefeito
Avenida Paraná, 03, centro
CEP: 84.470-OOO

Fonet 43-3476-1222
Site: www.candidodeabreu.or.Eov.br

LICIT ES

Extratos

DIARIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE
A Prefeitura Municipal de cândido de Abreu dá garântia da aútenticidade deste documento, desde que visualizado através do sitê

aquisições de materiais para campanhas e
promôções em saúde, em atendimento à
Secretaria lVunicipal de Saúde

r{
(§

oo.(!
a-

f íTii.r!in j_tà:

í.1 .r It 1 rl ji : i::1

' Q ii:, i4,, l:r, i:tli

PP 04A12016

Vigência Valor Globalp(
lnício Término 35.850,00

24-O8-16 31-12-16

UUNIKAIANI
E
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
GLOBATPED MATERIAIS DIDATICOS E
PEDAGOG |COS LTDA - 10.291 .27.1/0001-05
Ata de registro de preços n" 098/2016
Registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de matêriais para campanhas e
promoções em saúde. em atêndimentô à
Secretaria l\,4unicioâl de Sâri.lê

FÉiLt[tiIná. uü l\1txlcrpto DÊ Cr',i{Dloú ôi ÀaRÊu

- ,)r.1 il,.r

PP 048/2016

Vigência Valor Global
Pq

lnício Término 38.003.00

24-OA-16 31-12-16

CONTRATANTE
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

N4UNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA -
07.287 .798t0001-43
Ata de registro de preços n'095/20í6
Registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de materiais para campanhas e
promoções em saúde, em atendimento à
Secretaria lvluniciDâl de Saúde

ãHÍÊÂT* fT

-. ii,,t;.: a,'lJ dr i?l.ài:];r+-iiü

PP 048/2016

Vigência Valor Global
Rç

lnício Tórmino 42.810.00

24-08-16 31-12-16

CONTRATANTE
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
PAULO VIEIRA PINTO PROI\4OCOES _
02.845.161/0001-01
Ata de registro de preÇos n'099/20'16
Registro de preços para futuras e eventuais
aquisiçóes de materiais para campanhas e
promoçoes em saúde, em atendimento à
Secrêtaria Municioal de Saúdê

FRrií[ir]i(,\ L, frlrritiiFl(''úa CÀr{§tDf }r Ásxtu

- illr; lir:s t.it: 1":<:1>)l:;lttio

PP 048/2016

Vigência varor uroDat
RS

lnício Término 25.400.00

24-08-1 6 31-12-16

CONTRATANT
E
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
DANIELE IVELLO DE CAMARGO & BUENO
LTDA - ME - 17.525.457 t0001 -12
Ata de registro de preços n' 096/2016
Registro de preços para íuturas e eventuais
aquisições de materiais para campanhas e
promoÇões em saúde, em atendimento à
Secrelaria Mrrnicinal dê Sâri.lê

. 'i:i lii::::ia t,,;r):ii;:i

PP 049/2016

Vigência varor utoDat
R$

lnicio Término 14.421,00

24-08-16 31-12-16

CONTRATANT
E
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
C E CARVALHO MEDICAI\iIENTOS - IVE _
24 .864 .422t00A1 -7 3
Contrato n' 07012016
Aquisição de equipan]entos para o Hospital
Municipal, em atendimento a Secretaria Municipal
de Saúde.

í^iiil\i\,,1t
i:í.)*ilita-i{"i
- i)ãrJ iiÊ.j iu üi,.[1.íitiro

PP 048/20íô

Vigência Valor Global
R$

lnÍcio Término r4.855,00

24-08-16 31 12-16

UUNIKAIANIE
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

I\,4UNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA
PAPELARIA LUNARDELLI LTDA - ME _
20.595.3741000't -04
Ata de registro de preços n" 09712016
Pô^iêtr^ dô ^rô^^. ^âr- f,,r,,.-

i:lrtqíl{ É,?*
. tr: li,_. lÍil.,i d*

PP 049/20í6

Vigência Valor Global
R$

lnício Término 1 3.589,00

24-08-16 3',t-12-16
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ORGAO OFICIAT
Do MuNrcÍpro de cÂNDrDo DE ABREU/Er:H,

Lei na 720, de 07 /05 /20t2, publicada no fornal rribuna do Norre em 09 / 0s / 2072, Edição 6.3 73, página 05

DECRETOS

qEqBEIo Nn 1e4 t2g.1a.

o pREFEtro MUNtctpAL DE cÂNDtDo DE ABREU, Esrado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R ESOTVE
Exonerar, a pedido JULIANA KOLCHESKI BOROWTEC (CpF/MF nô
079.394.969-64), do cargo de Conselheira Tutêlar, com eÍeitos
retroativos a 01 10812016.

GABTNETE Do pREFEtTo t\ruNtctpAL DE cÂNDlDo DE ABREU. em
'18 de julho de 2016.

JosÉ MÂRlA RErs JuNtoR
PREFEITo MuNtcrpAL N

cú

ô!

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE
A Prefeitura Municipal de cândido de Abreu dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site

CONTRATANTE I MUNICIPIO DE CÁNDIDO DE ABREUMUNICIPIO DE CANDIDO
CONTRATADA I IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME -

1 0.493.078/0001 -49
NATUREZA I Contrato n'07112016
OBJETO I AquisiÇão de equipamentos para o Hospital

l\,4unicipâl, em atendrmento a Secretaria
de Saúde.

DE CANDIDO DE ABREU
G D C DA SILVA COSTA EIRELI _
09.721 .729t0001-21
Ata de regislro de preços n' 10112016
REGISTRO DE PREÇO para futuras e
eventuais aquisições de EPI's (Equipamentos
de Proteção lndividual)e Uniformes, em
atendimento as diversas Secretarias
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PP 049/20í6

Vigência Valor Globalp(
lnício Término 1 1.98ô,00

24-08-16 31-1 2-1 6

CONTRATANT
E
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNIC|PIO DE CANDIDO DE ABREU
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA _
't4.918.622t0001-08
Contralo n'07212016
Aquisição de equipamentos para o Hospital
Municipal, em atendimento a Secretaria Municipal
de Saúde.
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PP 052/20í6

i\
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Vigência Valor Global

RS
lnício Término 1 3.045.00

24-08-16 3',1-1z-',t6

CONTRATANTE
CONTRATADA

NAÍUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
HIRATA UNIFORMES E I\,IATERIAIS
ESPORTIVOS LTDA - IVE _
1 3.280.907/000 1 -01
Ata de registro de preços n' 102120116
REGISTRO DE PREÇO para Íuturas e
eventuais aquisições de EPI's (Equipamentos
de Proteçâo lndividual) e Uniformes, em
atendimento as diversas Secretarias
Municioâis.
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PP O49t2016

Vigência Valor Global
R$

lnicio Término 13.070.00

24-08-16 31-12-16

CONTRATANTE
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
V S COSTA & CíA LTDA - ME _
05.286.960/0001 -83
Contrato n' 07312o16
Aquisição de equipamentos para o Hospital
Municipal, em âtendimento a Secretaria
Municipal de Saúde.
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PP 052t2016

Vigência Valor Global
RS

lnício Término 29.984,64

24-08-16 31-12-16

CONTRATANTE
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
R M EQUIPAIVENTOS DE SEGURANCA
LTDA - ME - 08.667.751/0001-78
Ata de registro de preços n' 10312016
REGISTRO DE PREÇO para futuras e
eventuais aquisiçóes de EPI's (Equipamentos
de Proteção lndividual) e UniÍormes, em
atendimento as diversas SecÍetarias
lvlunicioais.
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PP 05212016

Vigência Valor
Global R§

lnício Término 8s7.80

24-08-1 6 31-'t2-16

UUNIKAIANIE
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
DISÍRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA
PAPETARIA LUNARDELLI LTDA. ME -
20.595.3741000 1 -04
Ata de registro de preços n" 100/2016
REGISTRO DE PREÇO para futuras e
eventuais aquisições cle EPI's (Equipamêntos
de Proteção lndividual)e Uniformes, em
atendimento as diversas Secretarias
l\.4unicioais.
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PP 052120't6

Vigência varor uloDat
R$

lnício Térrnino 20.295,00

24-08-16 3',t-12-16


