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nREFEITaRA MUNICII AL DE cÂNnno DE ABREU
ESTADO »O pen eXÁ

Secretoria Municipal de Saúde
Rua Pedro Slonik, 25A Tebfone/Ftr: (43) 3476-1307 - e-mail:

s a ude c a n d ido d e a h re u@h otmu il. c o m
Cândid* de 4hreu - PR 0ílt

Oficio n"41512016 - SMS
Cândido de Abreu, 29 de Julho de20l6.

Exmo. Senhor:

Solicitamos de Vossa Excelência que

Licitatório para Aquisição de Móveis e Equipamentos para a UBS do Campão, em anexo

encamiúamos os orçamentos e preço médio. Informa.rnos que um dos preços utilizados

para a média foi retirada da femamer.ta F)anco de Preços, pois segundo a lei n" 8.666

ART.15. As compras, sempre que possíi,el, deverão (Regulamento): V- balizar-se pelos

preços praticados no âmbito dos orgãos r-' entidades da Administração Pública. Ainda

informamos que estes móveis e equipam;:ntos não foram adquiridos em outras licitações

realizadas, pois são referentes ao Inccntivo financeiro que tÍata a Resolução 60412015, e

nosso município foi conternplado com o valor de R$ I 15.000,00, recurso este que já esta

aplicado e aguardando licitação para aquisição dos itens. informamos que a dotação

orçamentária a ser utilizada será a seguiirte:

07. FLINDO MUNICIPAL DiJ SAUDE

004. Fundo Municipal de Sirúde

I 0. 3 02. 070 I .21 12 - Transporte S anitánoiEr; lripamentos UB S

5030 - 4.4.90.52.00.00 - 379 - Equiparrreniis e Material Permanente

Sendo só r-, q,1s tíúamos pam o momento, aproveitamos a

oportunidade para elevar nossos prot{;stos de estima e consideração.

Exmo. Sr
.losé Maria Reis Junior
Prefeito Municipal
Cândido de Abreu - PR

Rua Pedro Slonik, 250 - Tele fax (Oxx{.il) 3476 -1307
84.470-000 Cândido de Abreu - Pala ,á
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PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SccretaÍla dô Saúde

RESOLUÇAO SESA N' 604/2015
(Publicada no DOE no 9601, deZl/12/15)

O SECRETÁnIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da arribuição que lhe confere o
Art. 45, inciso XIV da lri no 8.485, de 03 de junho de 1987, e o AÍ. 8o, inciso IX do
Regulamento da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, aprovado pelo Decreto n" 9.92L120I4,
e,

- considerando as diretrizes e princípios para a consolidação do Sistema Único de Saúde, Art.
196 da Constituição Federal 1988, que dispõe sobre universalidade, integralidade, equidade,
hierarquização e controle social;

- considerando o Artigo l7 dal*i Federal n'8080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre
a direção estadual do Sistema Único de Saúde, e, em seu Inciso III dispõe que compete à
direção estadual prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente
ações e serviços de saúde;

- considerando a Lei Complementar n" 141, de 13 de janeiro de 2012, que estabelece os critérios
de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as norÍnas de fiscalização, avaliação e

controle das despesas com saúde nas três esferas de governo, e, em seu Art. 19, combinado
com o artigo 20, dispõe que o rateio dos recursos dos Estados transferidos aos Municípios para
ações e serviços públicos de saúde será realizado segundo o critério de necessidades de saúde
da população e levará em consideração as dimensões epidemiológica, demográfica,
socioeconômica e espacial e a capacidade de oferta de ações e de serviços de saúde, observada
a necessidade de reduzir as desigualdades regionais, nos teÍmos do inciso tr do § 3" do Art. 198
da Constituição Federal, devendo as transferências dos Estados para os Municípios destinados
a financiar ações e serviços públicos de saúde, serem realizadas diretamente aos Fundos
Municipais de Saúde, de forma regular e automática, em conformidade com os critérios de
transferência aprovados pelo respectivo Conselho de Saúde;

- considerando a Lei Complementar Estadual n" 152 de loll2l2012, que dispõe sobre o Fundo
Estadual de Saúde - FUNSALIDE, regulamentado pelo Decreto n" 7.986, de 16 de Abril de
2013, com finalidade de "captar, gerenciar, prover e aplicar os recursos financeiros destinados
ao desenvolvimento das ações e serviços públicos de saúde", cuja gestão compete ao Secretiário
de Estado da Saúde;

- considerando a Portaria GM /ÍS n'2.488 de2l de outubro de 2011, que aprova a Política
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e norÍnas para a organizaçáo
da Atenção Primiária, e, no que diz respeito às competências das Secretarias Estaduais de
Saúde, inciso II, dispõe que deve ser destinado recursos estaduais para compor o Íinanciamento
tripartite da Atenção Primária, prevendo, entre outras, formas de repasse fundo a fundo para
custeio e investimento das ações e serviços;

- considerando a Lei Estadual 13.33112001, em seu Art. 12 - inciso XVI, dispõe que o Estado
deve exercer, com equidade, o papel redistributivo de meios e instrumentos para os municípios
realizarem adequada política de saúde;

- considerando o Plano Estadual de Saúde, que em sua Diretriz de número 06, Programa de

Qualificação da Atenção Primiária - APSUS, instituído pela Secretaria de Estado da Saúde em
2011, com o objetivo de qualificar o atendimento à população nos municípios paranaenses e

Rua piquiri, 1 70 - Rebouças - ,0.r.*, o8fJ}ffi: T;'"=""fil*i,o- ,"n", (41 ) ssso44oo Fax : soo0-r!407
www.saude.or,oov.br



PARANÁ
GOVTRI{O DO ESTADO

SêcrctâÍL dà Süúrdê

estabelece ações de apoio para melhoria da atenção primária nos municípios; $g?ii, nl
considerando o Mapa Estratégico da Secretaria de Saúde do Paraná, que estabelece
reorganização da Atenção Primrária como eixo estruturante das Redes de Atenção à Saúde;

considerando a Deliberação CIB/PR n'050/2012, que aprova a utilização do Fator de Redução
das Desigualdades Regionais, para orientar a alocação de recursos da Secretaria de Estado da
Saúde do Paraná para os municípios;

considerando a Deliberação CIBIPR n" 05212012, quie aprova o Incentivo Financeiro de

Custeio do Programa de Qualificação da Atenção Primária - APSUS;

considerando a Resoluçáo 329/2015 SESA que torna obrigatório o uso da cláusula antifraude e

anticomrpção, na execução dos recursos financeiros repassados pela SESA;

considerando a Deüberação CIB/PR n' 175/2015, que aprova a Implantação do Incentivo
Financeiro de Investimento para a Aquisição de Equipamentos para Unidades de Atenção
Primária dos Municípios, conforme regulamentação definida pela Secretaria de Estado da
Saúde;

RESOLVE:

Art. Lo - Instituir o incentivo financeiro de investimento para a aquisição de equipamentos para as

Unidades de Atenção Primiária, do Programa de Qualificação da Atenção Primiária - APSUS, na
modalidade fundo a fundo.

§ 1" - Todos os municípios serão elegíveis para receber o incentivo financeiro de investimento
para a aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária;

§ 2" - Os municípios para receberem recursos estaduais objeto desta Resolução serão priorizados,
levando-se em conta o número de Unidades de Saúde construídas, ampliadas e reformadas com
recursos federais, estaduais e/ou próprios;

§ 3' - Os municípios deverão solicitar a sua adesão ao incentivo por meio de expediente
encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde justificando a necessidade e indicando a destinação
na aplicação do recurso pretendido segundo o objeto desta resolução;

§ 4' - Após análise e aprovação do requerimento a Secretaria de Estado da Saúde editará
resolução de habilitação dos municípios contemplados para o recebimento dos recursos de

investimento;

§ 5" - A adesão do Município ao Incentivo deverá ser formalizada, por meio da assinatura do
Termo de Adesão ao Incentivo Financeiro de Investimento para a aquisição de equipamentos
para as Unidades de Atenção Primária, conforme Modelo Anexo I desta Resolução.

Art.2" - Estabelecer o valor de repasse de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) para
aquisição dos equipamentos conforme estabelecido nesta resolução.

§ Único - O montante financeiro definido para cada município será repassado em parcela única.

Art. 3'- O Incentivo será utilizado pelos Municípios para aquisição de equipamentos de acordo

Rua piquiri, r 70 - Rebouças - ,o.r.o-, of fJ}tr" 3ffíTg*i,o- ,on", (4r ) ssoo44oo Fax : 33304407
www.saude.or.oov.br -
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com a relação conüda no Anexo II, desta resolução, para uso exclusivo em Unidades de Atenção
Primrária em Saúde.

Art. 4o - Os Municípios definirão, de acordo com sua necessidade de melhoria, os itens e as

quantidades a serem adquiridas, e deverão apresentar ao Conselho Municipal de Saúde para a
apreciação e deliberação sobre o elenco a ser adquirido.

Art. 5" - Os Municípios poderáo realizar a aquisição dos itens contidos no Anexo tr por meio de

abertura de licitação própria, ou por meio de participação em registros de preços eústentes, desde
que respeitado o descritivo dos itens do Anexo II.

Art.6o - Os municípios que fazem jus ao repasse deverão:

L manter adesão a Rede Mãe Paranaense: organizando as ações de pré-natal e puerpério, e o
acompanhamento das crianças;

II. implantar e implementar a estratiírcação de risco, conforme protocolo estabelecido pela
SESA, para as gestantes e crianças menores de 0l(um) ano;

m. vincular as gestantes ao hospital, conforme estratificação de risco;

IV. adotar meüdas para a melhoria do acesso da população as Unidades de Atenção Primaria de

Saúde, mantendo equipes e as condições de ambiência para arealizaçáo das ações;

V. manter atualizado os dados em atenção primrária da saúde no Sistema de Cadastro Nacional
de Estabelecimentos de Saúde - SCNES;

VI. investigar todos os óbitos infantis e maternos;

VII. ter Fundo Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde instituído e em
funcionamento;

VIII. ter Plano Municipal de Saúde atuaüzado.

IX. realizar a avaliação das equipes de saúde, por meio do instrumento de Avaliação da
Melhoria do Acesso e Qualidade - AMAQ do Programa de Melhoria do Acesso e da

Quaüdade da Atenção Básica - PMAQ, do Ministério da Saúde

X. implantar e implementar o sistema no Município de informação ESUS (Ministério da
Saúde) com preenchimento de todas as fichas e informações previstas pelo sistema.

XI. implantar e manter atualizado os dados atualizados no E-SUS.

lrrt. To - Para solicitação do Pleito os Municípios deverão apresentar os seguintes documentos:
Oficio do Gestor Municipal solicitando o incentivo;

I. Declaração de uso exclusivo para o SUS e indicar qual ou quais Unidades de Saúde de

Atenção Primríria serão dispostos os equipamentos, informando endereço e CNES;

II. Apresentar copia autenticado de RG, CPF e Ata de posse do Prefeito;

m. Ata ou resolução de aprovação do Conselho Municipal sobre a lista de equipamentos ou
materiais a serem adquiridos.

Art. 8o - É obrigatória a utilização da clausula antifraude e anticorrupção, conforme resolução

Rua piquiri, r7o - Rebousas - 80.230-Í43fJ}tr":?;íT-=l*F- ron", (41) ssso440o Fax :3300*4407
www.saurle.or,oov.br -
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SESA n" 32912015, em todos os processos de licitação e contratação para aquisição dos
equipamentos e materiais com recursos financeiros objeto desta resolução.

Art. 9o - O Município restituirá recursos financeiros recebidos, atualizados monetariamente,
acrescidos de juros legais na forma aplicável aos débitos para como Tesouro do Estado nos
seguintes casos:

L Quando verificado o desvio de finalidade na aplicação dos recursos, como o caso de

aquisição de bens estranhos a finalidade desta Resolução;

II. Quando o município não promover a execução do incentivo em até 180 (cento e oitenta)
dias após a transferência do recurso.

Art. 10 - Para receber o incentivo de que tratâ a presente Resolução, os municípios deverão adotar
práticas de anticomrpção, devendo:

I. observar e fazer observar, em toda gestão do Sistema Municipal de Saúde, o mais alto
padrão de ética, durante todo o processo de execução dos recursos do incentivo, evitando
práticas comrptas e fraudulentas;

il. impor sanções sobre uma empresa ou pessoa física, sob pena de inelegibilidade na forma da
lri, indefinidamente ou por pÍazo determinado, para a outorga de contratos financiados pela
gestão municipal se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa ou pessoa
física, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas,
colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar de licitação ou da execução de contratos
financiados com recursos repassados pela SESA. Para os propósitos deste inciso, definem-
se as seguintes práticas:

- Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no desempenho de

suas atividades;

- Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão de fatos, com o objetivo de influenciar a
execução dos recursos;

- Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando
estabelecer preços em úveis artificiais e não competitivos;

- Prática coercitiva: causaÍ dano ou ÍLmeaçar causar dano, direta ou indiretamente, às

pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo
licitatório ou afetar a execução de um contrato;

- Prática obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas, aos representantes da SESA, com o objetivo de impedir
materialmente a fiscalizaçáo da execução do recurso

m. concordar e autorizar a avaliação das despesas efetuadas, mantendo à disposiçáo dos órgãos
de controle interno e externo, todos os documentos, contas e registros comprobatórios das
despesas efetuadas;

GABINEIE OO SECBETÁRP
Rua Plquiri, 170 - Rsbouçes - 80.23G140 - Curiüba - Paraná - Brasll- Fone: (4Í ) 3330-/t400 Fax : 3330.4407

wwwsaude.or.oov.br -
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tV. incluir as cláusulas antifraude e anticomrpção em todos os processos administrativos que
vierem a ser deflagrados para cumprimento das ações da operação verão anual.

Art. 11 - A SESA, por meio da Regional de Saúde, fará o monitoramento da execução financeira
por meio do recebimento de lista patrimoniada dos equipamentos adquiridos com indicação das

Unidades de Atenção Primária aonde foram locados, informando endereço e registro junto ao

CNES.

§ 1" - O município deverá constar do relatório anual de gestão a aplicação dos recursos decorrente
da presente resolução.

§ 2'- Os gestores responsáveis ficarão sujeitos às penalidades previstas nas Leis específicas.

Art. 12 - O incentivo financeiro estadual previsto nesta Resolução correrá por conta do Tesouro
do Estado, mediante prévia dotação orçamentária.

§ 1'- Os documentos comprobatórios das despesas efetuadas, bem como os outros documentos
que derem origem ao Relatório de Gestão, deverão ser mantidos à disposição dos órgãos de

controle interno e externo, por um período de 05 (cinco) anos, a contar da data das respectivas
prestações de contas;

Art. 13 - A SESA por meio do Relatório de Gestão, informará ao Conselho Estadual de Saúde e
ao Tribunal de Contas, os repasses feitos, ou a qualquer momento quando solicitado.

Art. 1.4 - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir da
autorização do Senhor Governador, conforrre previsto no Decreto 6.191 de l5lI0l2OI2.

Curitiba, 17 de dezembro de 2015.

Michele Caputo Neto
Secretário do Estado da Saúde

*Este texto não substitui o publicado no Diiário Oficial

GABINETE DO SECRETÁRIO
Rua Piquiri, 170 - Reboças - 80.230-140 - Curitiba - Paraná - Brasll - Fonê: (4í ) 333G4400 Fax : 3í!30*4407

www.saude.or.oov.br -
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aNEXO r - RESOLUÇÃO SESA N'604/2015

TERMO DE ADESÃO

INCENTIVO FINANCEIRO DE IIWESTIMENTO PARA A AQUISIÇAO DE

EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

O Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS, desenvolve-se

como uma política do governo estadual, instituindo uma nova lógica para a organização da

Atenção Primária à Saúde (APS), com estreitamento das relações entre o Estado e os Municípios e

fortalecimento das capacidades de assistência e de gestão, com vistas à implantação das Redes de

Atenção à Saúde (RAS).

Com base nos objetivos de fortalecer a atenção primiíria à saúde em seu papel de

ordenadora dos demais níveis de atenção do sistema; qualificar o acesso e a capacidade resolutiva

dos sistemas municipais de saúde; articular e consolidar as Redes de Atenção à Saúde, com a

finalidade de dar respostas às expectativas e necessidades da população na promoção e cuidado à

saúde, estruturam-se os componentes do Programa APSUS: 1. Qualifrcação das Equipes da

atenção primaria e estratégia Saúde da Família; 2. Investimentos em custeio para as eqúpes da

APS; e, 3. Investimentos em infraestrutura de serviços por meio do repasse de recursos aos

municípios, e, distribuição de equipamentos, que ampliem acesso e resolutividade da atenção à

saúde.

O repasse de recursos para a aquisição de equipamentos, de que tÍata o Incentivo de

Investimento do APSUS, está regulamentado pela Resolução do Secretiírio de Estado da Saúde do

Paraná n" 60412015, para fazer ao jus a esse recurso os municípios devem assinar o presente

Termo de Adesão.

CLÁUSULAI-DAADESÃO

O Município de , por meio do

Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ/IvIF no: ADERE ao

Incentivo Financeiro de Investimento para aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção

Primrária do Município do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS, na

modalidade de repasse Fundo a Fundo.

Rua piquiri, í 70 - Rebouças - .o.rro-, oSIJIriH TffiI-T*ii'- Fone: (4r ) ssso44oo Fax : 3330-4407
www.saude.or.oov.br - oabinete@sesa.or.oov.br
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As Unidades de Saúde que receberão os equipamentos são as relacionadas a seguir:

Nome da Unidade de Saúde CNES Endereço da Unidade de Saúde

CLÁUSULA II - DO OBJETO

Constitui objeto deste TERMO DE ADESÃO o repasse de R$

reais) para a aquisição de equipamentos, conforme indicado

Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS.

Listar a relação e quantidade de equipamentos a serem adqúridos:

ltem Descritivo do Equipamento Quantidade

I

2

J

4

CLÁUSULA III - DAS OBRIGAÇÕES

DO MUNICÍPIO:

1. manter adesão a Rede Mãe Paranaense: organizando as ações de pré-natal e puerpério, e o

acompanhamento das crianças;

2. implantar e implementar a estratificação de risco, conforme protocolo estabelecido pela

SESA, para as gestantes e crianças menores de 01(um) ano;

3. vincular as gestantes ao hospital, conforme estratiÍicação de risco;

4. adotar medidas para a melhoria do acesso da população as Unidades de Atenção Primaria

de Saúde, mantendo equipes e as condições de ambiência para a realizaçáo das ações;

5. manter atuaüzado os dados em atenção primária da saúde no Sistema de Cadastro

Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES;

6. investigar todos os óbitos infantis e maternos;

Rua prquiri, i 70 - Robouças - ,0.r.*, o8fJ}f;ffi :Bffn"I-=#F- ,on", (4r ) ssso-4400 Fax : 3s3o*4407
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no Anexo II desta resolução,
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7. ter Fundo Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde instituído e em

funcionamento;

Ter Plano Municipal de Saúde atualizado.

rcahzar a avaliação das equipes de saúde, por meio do instrumento de Avaliação da

Melhoria do Acesso e Qualidade - AMAQ do Programa de Melhoria do Acesso e da

Qualidade da Atenção Básica - PMAQ, do Ministério da Saúde

10. Implantar e implementar o sistema no Município de informação ESUS (Ministério da

Saúde) com preenchimento de todas as fichas e informações previstas pelo sistema.

11. implantar e manter atualizado os dados atualizados no E-SUS.

Adotar práticas de anticorrupÇão, devendo:

I. Observar e fazer observar, em toda gestão do Sistema Municipal de Saúde, o mais alto

padrão de ética, durante todo o processo de execução dos recursos do incentivo

evitando práticas comrptas e fraudulentas;

II. Impor sanções sobre uma empresa ou pessoa física, sob pena de inelegibilidade na

forma da Lei, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos

financiados pela gestão municipal se, em qualquer momento, constataÍ o

envolvimento da empresa ou pessoa física, diretamente ou por meio de um agente, em

práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar de

licitação ou da execução de contratos financiados com recursos repassados pela

SESA. Para os propósitos deste inciso, definem-se as seguintes práticas:

- Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,

qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no

desempeúo de suas aüvidades;

- Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão de fatos, com o objetivo de

influenciar a execução dos recursos;

- Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais

licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão

licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

- Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às

pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo

licitatório ou afetar a execução de um contrato;

GABTNEIE DO SECRETÁRIO
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- Práüca obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou

fazer declarações falsas, aos representantes da SESA, com o objetivo de impedir

materialmente a fiscalizaçáo da execução do recurso.

6. Concordar e autorizar a avahação das despesas efetuadas, mantendo a disposição dos

órgãos de controle interno e externo, todos os documentos, contas e registros comprobatórios

das despesas efetuadas.

DA SESA:

Repassar para o MUNICÍPIO o recurso financeiro para a consecução do constante no objeto da

cláusula II do presente Termo.

CLÁUSULA TV - DOS RECURSOS

O município fará jus ao montante de R$ I15.000,00 (cento e quinze mil reais), para a aquisição de

equipamento conforme Resolução SESA 60412015 e, caso os recursos não sejam suficientes para

a consecução do que trata o objeto deste termo, o MUNICÍPIO deverá complementar os recursos

necessários.

CLÁUSULAV-DOSPRAZOS

Fica estabelecido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após o repasse da parcela, para a aquisição

do equipamento.

cLÁusuLA vr - Do MONTTORAMENTO E avalrAÇÃo
A SESA, por meio das Regionais de Saúde farâo monitoramento da execução financeira por meio

do recebimento de üsta patrimoniada dos equipamentos adquiridos com indicação das Unidades

de Atenção Primária aonde foram locados, inforrnando endereço e registro junto ao CNES. O

município deverá constar do relatório anual de gestão a aplicação dos recursos decorrente da

presente Termo de Adesão.

CLÁUSULA vII - DA REsCIsÃo E DA DENÚNCIA

Este Termo de Adesão poderá ser rescindido, no caso de inadimplemento de quaisquer de suas

Cláusulas, especialmente quando constatadas as seguintes situações:

GABINETE Do SEcRETARto
Rua Piquiri, Í70- Rebouças-80.23G1.10- Curitiba- Paraná- Brasll -Fone: (41)333G4400 Fax:3Í130.4407
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I. quando não for executado o objeto proposto na Cláusula II.

II. quando do não cumprimento de qualquer cláusula deste Termo de Adesão.

CLÁUSULA vIII - DA ALTERAÇÃo

Este Termo de Adesão poderá ser alterado, bem como seu prazo de vigência prorrogado,

observado o ümite previsto na legislação vigente, mediante Termo Aditivo, de comum acordo

entre os partícipes, sendo vedada a mudança do objeto.

CLÁUSULA Ix - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Questões omissas a este documento deverão ser resolvidas no âmbito da Comissão Intergestores

Bipartite do Paraná.

CLÁUSULAX-DOFORO

Fica eleito o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, para dirimir qualquer

dúvida ou litígio que porventura possa surgir da execução deste Termo de Adesão, com expressa

renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e

forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Local,

Michele Caputo Neto
Secretário de Estado da Saúde

Prefeito do Município

SMS do Municípiq

cABTNETE Do SEcBETÁRp
Rua Piquiri, 170 - Rebouças - 80.23GÍ,10 - Curltiba - Panná - Brasll- Fone: (41) 33Í104400 Fax : 3330.4407
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ANEXO II - RBSOLUçAO SESA N'604/2015

SECRETARIADEEsTADoDASAÚDE 
fl|3Ü*1,I

SI]PERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO Á SAÚDE
TERMO DE REFERÊNCIA - Equipamentos Unidades de Saúde da Famflia

Descrição
Descrição

Exigência

Armário de aço
com 8 portas
com cadeado

Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono,
com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-femrginoso e fosfatizante) e

pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras.
Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço n" 24 (0,60mm). 0l
(um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço n" 24
(0,60mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço n" l8 (l,2mm) fixando as

laterais. I (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 0l (um) superior e 01 (um)

inferior, em chapa n" 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa no 20
(0,9mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço n" 18 (l,2mm) e possuir quatro pés

reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armiírio deverá conter 08 (oito)
compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas. Área
de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x24 crn, e área interna 41x30x42,5 cm. Montagem
através de rebites. Dimensões; Altura; 1,85 metros, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm.

ABNT

Armário 02
portas

Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de

espesslua, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais
com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil ümpeza e desinfecção. Tampo superior
confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema
postforming, bordas frontais 180", bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico.
Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270". Puxadores
confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em
madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura
e dispositivo para fixação em aço trefilado, COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 -
podendo ter variação de +l- l0Vo. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses.

ABNT

Armrário vitrine,
comlportae3
prateleiras em
vidro: uso
hosoitalar

Armário com 01 poÍa e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na

cor branca. Tratamento anti corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por
ponteiras plásticas. PoÍas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões
aproximadas de 1,50m de altura X 0,50m de largura X 0,40m de profundidade.

ABNT

Balcão 02 portas Balcão confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em
laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas,
duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira
aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais
180", bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo
cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 27tr. Puxadores metálicos (cromados). 0l
prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento
melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR:
branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade - podendo ter variação de

+/- 107o. Garantia mínima de 0l (um) ano.

ABNT

GABINETE DOSECRETÁNIo
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Cadeira giratória
executiva
c/braços,
tamanho médio.

CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em
compensado multi-laminado de 12 run, com espuma injetada anatomicamente em densidade
média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em
tecido de alta resistência. 1007o poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de I mm.
Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto
mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático
na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável,
fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e amrelas de aço com coluna e

mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por
alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon
na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com
esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e

horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de

altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46
cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- l0Vo. Garantia mínima de

0l (um) ano DÍra defeitos de fabricacão.

Registro
ABNT

Cadeira Espaço
Saúde e

recepção
(cadeira

empilhável)

Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para

transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: I 50
kg .Garantia 12 meses

Registro
ABNT

Mesa para
refeitório

Com tampo em compensado, com espessura de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado
melamínico na cor branca, com bordas em PVC preta. Superfícies lisas, duradoras e de fácil
limpeza e desinfecção. Com dimensões de: l,2O X 0,80 X 0,78 cm, com pés em aço cromado
resistente à femrgem. Acabamentos znredondados. Garamtia de I (um) ano.

ABNT

Mesa para
reuniões

Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada cl 25 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superficies lisas, duradoras e de

fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT
1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura
eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço

rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antifemrginoso c/ pintura eletrostática
em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de I
(um) ano.

ABNT

Mesa de
Trabalho -
FORMATO EM
"L' (medida -
1,20 x 1,20).

Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura,

revestimento com sistema postforming 180'. Painel frontal confeccionado em madeira
aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência,
dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metiílica, base inferior em tubo oblongo e

acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em
chapa de aço com tratamento antifemrginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da

cor da mesa, Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas
para passagem de fios medindo 1,20 X 1,20 de altura X 0,74cm - podendo ter variação de +/-
104a. Garantia de 1 íum) ano.

ABNT

Mesa escritório
com gavetas
(1,20 m larg.x
0,70 cm)

Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura,

revestimento com sistema postforming 180". Painel frontal confeccionado em madeira
aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência,
dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em
chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos
arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de I (um) ano.

ABNT
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Poltrona
reclinável com
banqueta para
repouso

Estrutura em tubos de aço de 25x 25 x L,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braços
e banqueta estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo

toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável
(mínimo de 03 posições) até 175", com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com
ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento Dimensões
aproximadas da cadeira 0,45m de altura (chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50m
largura. Dimensões aproximadas da banqueta de 0,35m de altura X 0,55cm de comprimento.
Garantia de I (um) ano.

ABNT

Balança
Antropométrica
Adulta

Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com
capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 1009, pesagem imediata dispensando pré-
aquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés

reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de ll0 e 220 v. Aferido pelo
INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 0l (um) ano. Acompaúa
manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá
ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a
realizar sratuitamente o translado dos equiDamentos até o local da Assistência Técnica.

Registro no
IPEM E

INMETRO

Autoclave
Horizontal De
Mesa:
Capacidade para
42litros

Capacidade: 42 litros Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de

microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134'C Ciclo: alé 60 minutos. Tempo de

secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e

Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Vrálvula
solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara:
deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com
material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a

temperatura do ambiente. O adicioruunento da água na câmara interna da autoclave deverá ser

automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço
inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa./poÍa: em
aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de

silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça
o funcionamento do eqúpamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e

dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e

suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve
ser úquel-cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço
inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna.
Deve apresentar abeÍura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro
display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente
caso a temperatura exceda em 3oC a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de

Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para
evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base

nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas:
44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02.
Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: ll0l220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e
servicos.

Registro
ABNT

Balança
Eletrônica
Pediátrica 15 Kg

Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem
de, no mínimo, 15 Kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador
(display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero)

no painel frontal. ConstruÍda em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de

concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrflico, plástico ABS,
polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética,
silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 1101220 V. Aferida e certificada pelo
IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 0l (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em
idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não

houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado
dos eouioamentos até o local da Assistência Técnica.

Registro no
IPEM E
INMETRO

GABINETE DO SECRETÁND
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Balde cilíndrico
porta detritos, c/

pedal,
capacidade

aorox. 10 litros.

Totalmente construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de
l0litros. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Banqueta
giratória, tipo
mocho.

Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m
X máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma
de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 0l (um) ano
para defeitos de fabricação.

ABNT

Carrinho para
curativo em
inox.

Estrutura fubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e

suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a 3" de diâmetro, fixação do tampo,
da prateleira e armação por meio de parafusos sobre amrelas de pressão, acompanha 0l balde
em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X
0,80m de altura X 0,75m de profundidade. Garantia mínima de 0l (um) ano para defeitos de
fabricacão.

Detector de
batimento
cardíaco fetal

Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita
guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de
troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variaçáo de + l0 7o.

Deverá ÍÍazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima
de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, CertiÍicado
de Boas Práücas de Fabricacão. Comorovar assistência técnica no Estado do Paraná.

Registro
MS/

ANVISA

Escada clínica
02 degraus.

Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revesúmento anticorrosivo de cor
branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras em
borracha. Garantia mínima de 12 meses.

Esfigmomanôm
etro aneróide
portátil obeso

Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor
emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente,
com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 36f sobre seu eixo para facilitar
visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de l" qualidade, antialérgico,
resistente, exremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a

marca do fabricante, indicação do tamaúo da circunferência do braço, com o comprimento total
de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão

arterial em adultos obesos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria.
Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar
comprimido. Mangúto: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra -
confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, üvre de látex.
Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no
manômetro.Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou
outro material resistente. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Garantia mínima
de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando
entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição
individualmente, bem como também o resistro no Ministério da Saúde.

Registro no
IPEM E
ANVISA

GABINETE DO SECRETARIO
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Esfigmomanôm
etro aneróide
porrátil
pediátrico

Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor
emborrachado paÍa maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente,
com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360" sobre seu eixo para facilitar
visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de l" qualidade, antialérgico,
resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a

marca do fabricante, indicação do tamaúo da circunferência do braço, com o comprimento total
de 28,5 centímetros, largura de 9 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão

arterial em crianças e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéia.
Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar
comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pêra -
confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex.
Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro.
Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, couryim ou outro material
resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do
fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompaúados do laudo técnico do
IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar
assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catáloeo e Manual em portuquês.

Registro no
IPEME
ANVISA

Esfigmomanôm
etro para adulto

Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor
emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente,
com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360" sobre seu eixo para facilitar
visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1" qualidade, antialérgico,
resistente, extremidade fleível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a

marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total
de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão

aÍerial em adultos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria.
Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar
comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra -
confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex;
Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro.
Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material
resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do
fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do
IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar
assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catáloeo e Manual em português.

Registro no
IPEM E
ANVISA

Especulo
vaginal inox
Collin grande,
115x40mm.

Especulo Collins em aço inoxidável grande, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com
Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT

Registro
ABNT

Especulo
vaginal inox
Collin médio,
105x35 mm.

Especulo Collins em aço inoxidável, médio, l0 anos de garantia Fabricado de acordo com
Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.

Registro
ABNT

Especulo
vaginal inox
Collin pequeno,
90 x 30 mm,

Especulo Collins em aço inox, pequeno, com 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com
Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT

Registro
ABNT

Especulo
vaginal inox
Collin, virgem
75mmxl5mm

Especulo Collins em aço inox, 75mmxl5mm, com l0 anos de garantia, Fabricado de acordo
com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT

Registro
ABNT

GABINEIE Í'O SECRETÁRP
RuaPiquiri, lT0-Rebouças-80.230-1,10-Curitiba-Paraná-Brasll -Fone:(4t)3330-4400 Fax:3330-4407

t5www.saude.or.oov.br
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Estetoscópio
adulto.

Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca.
Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de
20 a 500 Hz, podendo ocoÍrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 2O Hz para o
maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter
anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de

borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos
auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das
olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia
de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em
Dortusuês e assistência técnica local comprovada.

Registro
MS/

ANVISA

Estadiômetro
(Régua
antropométrica)

Equipamento portátil, compacto, para medição de comprimento de indivíduos em posição
horizontal (deitada). Confeccionado em acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona plástica,
resistente à abrasão, que não absorva a umidade e que possibilite a higienização sem
deteriorização da escala de medição. Escala numerada a cada centímetro, com faixa de indicação
de 30 cm a 1,0m. Garantia de I (um) ano.

Registro na
ANVISA

Estetoscópio
pediátrico

Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca
Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de

20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o
maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter
anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de
borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos
auriculares, permitindo flexibilidade e distensibüdade, proporcionando adaptação suave das

olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia
de no mínimo um (1) ano. Apresentu Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em
português e assistência técnica local comprovada.

Registro
MS/

ANVISA

Foco Auxiliar Luminária fleível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de l" X l,20mm. Com anel de

fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura
aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo
1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de l(um) ano. Fabricado de acordo com
Padrões Internacionais de Oualidade. Normas da ABNT. Apresentar Registro no MS/ANVISA.

Registro
MS/

ANVISA

Histerômetro Histerômetro: em aço inoxidável, comprimento total 25 cm, com segmento centimetrado de 16

cm, sendo a graduação de 0 a 15 cm e um anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo do
segmento centimetrado. Modelo Collin. Garantia de 10 anos. Fabricado de acordo com Padrões
Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.

Registro
MS/

ANVISA

Kit inalação
ADULTO

Mascara adulto para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de l0
ml. Extensão com conector para aÍ comprimido com 1,5 metros

Registro na
ANVISA

Kit inalação
PEDIATRICO

Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros. Mascara infantil para nebulização
em siücone fleível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar
comprimido com 1,5 metros

Registro na

ANVISA

Lanterna Clinica
para Exame.

Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em
estrutura metiílica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de
foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento

Registro na
ANVISA

Mesa auxiliar
para material
ginecológico.

Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de I X l,20mm,
pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades
sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo
aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de l(um) ano. Fabricado de acordo com
Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.

Registro
MS/

ANVISA

GABINEIE DO SECRETÁRIO
Bua Plquiri, 170 - Rêbouças - 80.23G140 - Curitiba - Paraná - Brasll - Fon€: (41) 3330-,t400 Fo< : 3lÍ130-4407
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Mesa de exame
clínico

Estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito
acolchoado em espuma de poliuretano de l' qualidade, revestido em courvin, na cor azul,
cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha.
Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de
comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de altura. Garantia de l(um) ano. Fabricado de acordo
com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no
MS/ANIVISA.

Registro
MS/

ANVISA

Mesa de exame
ginecológico.
(Cama para
exame
ginecológico
tipo divã)

Estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado,
revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (l) porta
em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal
e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As
gavetas deverão ser deslizantes, afravés de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35
mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvim marrom, sendo as partes anterior e

posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, unidas entre si, fabricadas em aço
inoxidável, com no mínimo quatro (4) posições. O móvel deverá vir acompanhado de um par de
perneiras anatômicas, em poliuretano injetado, que permitam ajuste de altura e com mobiüdade
antero-posterior. A fixação desta haste deverá ser feita através de uma estrutura com no mínimo
14 X 5,5 cm. Deverá possuir gaveta para escoamento de líquidos, em aço inox e puxador em
inox. A gaveta deverá possuir o mesmo tamanho da abertura feito no móvel para a mesma, não
podendo ficar espaço para acúmulo de sujeiras. A gaveta fechada não poderá ficar mais do que 2
cm internamente ao móvel. Dimensões do móvel (variação permitida 5Vo): Compnmento 1,85m;
largura 0,64m; altura 0,76m. Dimensões do estofamento (variação permitida 57a): Comprimento
1,85m; largura 0,64m; altura na cabeceira 0,15m e nos pés e parte central 0,10m. O revestimento
estofado deverá apresentar espuma com densidade 28, revestida em courvim soft 8 marrom. A
marca do fabricante deverá vir gravada na maca ou em plaqueta metálica fixada de forma
resistente na cama. Garantia de l(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de

Qualidade, Normas da ABNT.

Registro
ABNT

Negatoscópio 01
corpo para
fixação em
parede.

Equipamento utilizado para a visualizaçáo de radiografias. Negatoscópio de 01 corpo, construído
em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte
para fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A
carcaça deverá ter aterramento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação
bivolt manual e freqiiência de alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga-desliga para
acionamento das lâmpadas. O eqúpamento deverá atender as nonnas da ANVISA
principalmente a portaria 453198. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em
português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver,
a empresa vencedora deverá comprometer-se a reaüzar gratuitamente o translado dos
eouioamentos até o local da Assistência Técnica.

Registro
MS/

ANVISA

Otoscópio Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta
resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 especulos permanentes de
plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador
de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável.
Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente.
Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir
controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompaúa
estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e

05 (cinco) especulos permanentes de plástico. Garantia de I ano. Apresentar Registro no
MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser
no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar
gratuitamente o translado dos eouipamentos até o local da Assistência Técnica.

Registro
MS/

ANVISA

Pinça Cheron -
material em
inox,

Pinça Cheron: em aço inox, com 24,5 oa 25 cm de comprimento, l0 anos de garantia Fabricado
de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.

Registro
ABNT

GABINETE DO SECNETÁNIo
Rua Plquiri, 170 - Rebouçes - 80.23&140 - Curitiba - Paraná - Brasil - Fone: (/í1 ) 3330-4400 Fax : 3Í130-4407

wvlrw.saude.oÍ.oov.bÍ t7
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Pinça de
dissecação -
aÍlatômica - em
inox, 14 cm

Pinça anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. l0 anos de garantia Fabricado de acordo com
Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.

Registro
ABNT

Pinça de
dissecação -
dente de rato-
em inox, 14 cm

Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. l0 anos de garantia Fabricado de acordo
com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT

Registro
ABNT

Pinça
FOERSTER -
Curva

Pinça FOERSTER - Curva, em aço inox, medindo de 24 cm. l0 anos de garantia Fabricado de

acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT
Registro
ABNT

Pinça
FOERSTER -
Reta

Pinça FOERSTER - Reta, em aço inox, medindo de 24 cm. l0 anos de garantia Fabricado de

acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT
Registro
ABNT

PinçaPozzi
(medindo de 24
cm).

Pinça Pozzi inox, medindo de 24 cm de comprimento. l0 anos de garantia Fabricado de acordo
com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT Registro

ABNT

Porta agulha
HEGAR
(medindo 20
cm)

PoÍa agulha HEGAR (medindo 20 cm), em aço inox. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo
com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT

Registro
ABNT

Sistema de
Iluminação para
especulo vaginal

Com Fonte Led Wireless, diâmetro 25 mm x 95 mm, iluminância de 3.000 Lux, confeccionado
em alumínio e poliacetal. CARREGADOR de 57 x 80 x 48 crn, tensão de alimentação de 115-
230 v e freqüência de operação de 50/60 Hz. BATERIA INTERNA de 1200 mAh / 3,7V,
Lithium

Registro
ABNT

Supoíe para
soro.

Coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de

aço inoxidávelde3/q de diâmetro com4 ganchos na extremidade superior, base com4 pés de

ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo
2,40 e mínimo de 1,70m. Garantia de 1 (um) ano.

Registro
ABNT

Tesoura Mayo Tesoura Mayo longa: em aço inox, de 19 cm de comprimento, 10 anos de garantia, Fabricado de

acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.
Registro
ABNT

Tesoura SIMS
RETA- em
inox, medindo
20 cm

Produto Confeccionado em Aço Inoxidável com 20 centímetros de comprimento para utilização
em procedimento ginecológico. Garantia de l0 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de

acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.

Registro
ABNT

GABINETE DO SECRETÁRIO
RuaPiquií, 170-Rebouças-80.23GÍ40-Curitiba-Paraná-Brasll -Fone:(4í)333G'4400 Fax:3330-ttl07

l8www'saude.Dr.oov.br
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KIT
EQUIPAMENTO
URGENCIA
EQUIPAMENTO

1-Laringoscópio
infantiVadulto
com conjunto de
lâminas.

2-Ambú Adulto
com máscaras.

3- Ambú Infantil
com máscaras.

5-Jogo de cânulas
de Guedel (adulto
n"05,7e9e
infantil n" 3.51)

DE FIBRA A:Descrição básica-Dispositivo médico-
hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal.
Especificações técnicas mínimas:
Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de
pilhas tipo C.
Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior
luminosidade.
Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica.
Deverá acompaúar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamaúos 1,2, 3 e 4, e quatro
lâminas modelo Miller, tamanhos 1,2,3 e4.
Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis.
As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com
laringoscópios de fibra óptica padrão intemacional.
Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas
sobressalentes e manual de instruções em português
REANIMADOR MANUAL (AMBU) - adulto e infantil -Descrição básica-São balões
auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre
máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis.
Especificações técnicas mínimas- Aspectos gerais
Reanimador manual em silicone tanslúcido de alta qualidade, autoclavável, com
viílvula pop-off de alívio de pressão

Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que
se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente.
Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com
entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente.
Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e

reservatório mínimo de 2000 ml; Pediátrico, balão auto-inflável com volume mínimo de

500 nú e reservatório mínimo de 2000 ml;
Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte
característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de
silicone, ou borda inflável; tamaúo pediátrico, máscara rígida transparente com borda
maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir noünas ISO 106514:2002 e ISO
8382; 1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável
para aÍmazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais.
Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom
funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e
acessórios devem ser livres de látex.
CÂNULAS DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL-Descrição básica-Tubos em PVC,
utilizados para controle de vias aéreas, permitindo ventilação artificial e para proteção
contra aspiração de secreções, vômitos, etc.
Especificações técnicas mínimas
Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha radiopaca,
superfície lisa, estéreis, Orifício proúmal com diâmetro padrão e conexão Standard, e

orifício distal. Dotado de balonete distal macio e fleível de alto volume e baixa pressão

e balonete piloto com válvula anti-retorno. Tamanhos: 3.5 sem balonete distal.
Tamanhos: 5.0, 7.0, 9.0 com balonete.
cÂNule oRoFARINGEA (GUEDEL)- Descrição básica-Equipamento médico-
hospitalar destinado a manutenção de permeabilidade das vias
aéreas superiores em pacientes com rebaixamento de nível de consciência.
EspeciÍicações técnicas mínimas Fabricada em PVC rígido, atóxico, transparente e
inodoro, não fleível à pressão de mordedura; Porção proximal com apoio para lábios
ou dentição anterior do paciente; Porção distal encurvada e achatada; AbeÍura central
(luz) com diâmetro adequado à passagem de ar e introdução de sonda de aspiração,

1,3,5

Registro na
ANVISA

GABINETE DO SECRETÁHO
Rua Plquiri, 170-Rebouças-80.23G140-Curitiba- Paraná-Brasll- Fone: (41) 3Í,3G4400 Fax:333&407

www.sarrde.pr.oov.bÍ - oablnet@sea.pr.oov.br t9
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Desfibrilador
Semi Automático
- DEA

Aparelho utilizado para interpretar automaticamento o traçado do ECG da vítima e

aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos
casos de fibrilação ou taquicardia ventricular.
Características Gerais :

O equipamento será utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da
vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada
cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular, devendo ser composto de:

I - Uma bolsa para transporte do desfibrilador que deverá ser confeccionada em tecido
resistente e possuir compartimento para assessórios, módulo compacto.
2 - Um aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica
para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O
choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para
crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria
não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de

monitorização.
- O peso máúmo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá
exceder a 2,0 (dois) quilogramas.
- Deverá acompaúar três pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos
adesivos para criaÍlças, multifuncionais, descartáveis.
- Deverá possuir instuções de áudio bem claras e ícones visuais auto explicativos dos
procedimentos de RCP.
- Deverá permitir registro em memória de: ECG conínuo, eventos críticos e
procedimentos reaüzados.
- Deverá possibiütar através de porta infravermelho ou USB própria conexão pera o
sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória,
permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais
dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessiírios
para esta transmissão.
- Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de
manutenção.
- Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e

botão de choque com indicador luminoso.
- Deverá apresentaÍ no mínimo ceÍificação - IP-55 (resistência a pó e água) e ser
resistente a queda, no mínimo de um metro de altura.
- Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos);
- Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de
adulto e o infantil;
- Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos
para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo totalmente carregado.
- Manual de operação em português.
- Certif,rcado de garantia do fabricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA e seus

acessórios.

Registro na
ANVISA

Aparelho para
inalação- uso
individual

Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em
movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização
individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve
dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 0l
corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 0l jg cl 15 copos; 0l
tubo comrgado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do
reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade
de Névoa - Potêncionamento deslizante. Dimensões aproximadas - l0xl4x2lcm. Peso
máx. 13509. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - ll0l220 v c/ chave seletora.
Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, Manual e Catálogo
em portusuês. sarantia mínima de l2 meses.

Registro
ANVISA

GABINETE DO SECRETÁRP
Rua Plquiri, 1 70 - R€bougas - 80.230-1't0 - Curitlba - Paraná - Brasll - Fone: (41 ) 3330.4400 Fax : 3330.4407
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Oímetro de pulso
de mesa

Com tela de cristal liquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias
regarregaveis que duram até 8h, tela com curva pletismogrâfrca, sensor para utilização
em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das ultimas
24h, deve funcionar funcionar emll0l220 automaticamente. Bateria interna,
recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg Alem dos acessorios
obrigatorios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor -
pediatrico de dedo. Limites de leitura e alarmes minimos: ALARMES: limites
ajustaveis e automaticos para SpO2 e pulso, maximos e minimos. Audio: Volume
ajustavel, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra
de alrta piscarao indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250
bpm PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: lbpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos
SATURAÇAO: FAIXA: 0-l00%o PRECISAO: 27o RESOLUÇAO: l%o TEMPO DE
MEDIA: 8 segundos. AUDIO: os alarmes e pulso deverao possuir tonalidade variavel
com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio.
Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (alturaxlargura) Curva pletismográfica: cristal
liquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA,

Registro
ANVISA

Oftalmoscópio Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas;
Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer
abertura);
Filtro Polarizador para eliminação de reflexo
Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias;
Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22;
Marcador de dioptrias iluminado;
Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras;
Borracha de proteção para evitar riscos na lente;
Cabeça em ABS resistente a impactos;
Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo;
Cabo metálico;
Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recÍuregável, em caso de bateria
recarregável deve acompanhar recarregador de bateria;
Estojo macio ou rígido;
Garantia mínima de 01 ano;Manual de instruções em Português;Apresentar registro na
ANVISA.

Registro
ANVISA

Vela de Hegar N"
04

DILATADORVELA DE HEGAR UTERINO N" 04
Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304
Tamanho: de 20 cm até 21,5cm
Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e

rastreabilidade
Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação
Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas
da ABNT, CE.

Registro
ABNT

Vela de Hegar No
05

DILATADOR VELA DE HEGAR UTERINO N'05
Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304
Tamanho: de 20 cm até 21,5cm
Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e

rastreabilidade
Garantia: l0 anos contra defeitos de fabricação
Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas
da ABNT. CE.

Registro
ABNT

Pinça HaÍmann-
Pinça de Jacaré

Aco inox, com 20 cm de comprimento e 4mm de espessura, com boca dentada, propia
para retirada de Diu em casos de fio nao visivel, encrustamento e quebra

Registro
ABNT

GABINETE DOSECRETÁRIo
RuaPlquiri, 170-Robouças-80.23Gí40-Curitiba-Paraná-Brasll -Fone:(41)3330-4400 Fax:3S10-4407

21wrvw.saude.or,oov.br



B'ú$022

PARANÁ
GOVTRÍ{O DO ESTAOO

SêcÍet ÍLdâSaúde

Consultório
odontológico
(cadeira, equipo,
refletor, unidade
auxiliar acoplada
à cadeira)

Conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto
pelos componentes abaixo relacionados:
Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anti-corrosivo. Pintura
epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso
na sua capacidade máxima. Base c/ proteção em borracha ou material similar.
Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde
clara. Proteção plástica p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/ formato e fixação que
facilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça aÍiculável, c/ movimento
longitudinal. Acionamento através de comandos elétricos c/ atuadores hidráulicos ou
moto-redutores. Controle de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e descida do assento

e do encosto. Alimentação elétrica 110 ou 220 v (60H2), de acordo çl arede local do
município de entrega. Resistência de carga mínima de aproximada 140 Kg.
Fornecimento de plantas baixas e outras necessárias p/ a perfeita instalação do
equipamento, c/ todas as informações sobre alimentação elétricas, hidráulicas e

pneumáticas. Fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço c/ vista
explodida e detalhamento das peças, principais defeitos e correções, c/ diagramas dos
sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos. Garantia mínima do conjunto de 12 meses.

Equipo odontológico tipo cart ou acoplado. (Tipo cart com estrutura montada sobre
rodízios e tratamento anticorrosivo. Tipo Acoplado: braço articulado, com movimento
horizontal, c/ batentes de fim de curso e movimento vertical). Três terminais, sendo 0l
p/ micromotor, c/ spray (tipo borden), 01 p/ alta rotação (tipo borden) e 0l seringa
tríplice. Suporte das pontas c/ acionamento individual e automáüco. Pintura epóxi ou
eletrostática, totalmente lisa. Sistema de desinfecção de dutos de água e spray c/ válvula
anti-refluxo.
Pedal de acionamento do equipo com controle variável (progressivo da rotação dos
instrumentos). Com caixa de ligação (distribuição), sendo as mangueiras arredondadas e

lisas e contendo todos os acessórios necessários à sua instalação. Caixa de ligação
(distribúção) independente da cadeira. Reservatório de água do equipo e sistema de
desinfecção em material transparente ou translúcido, de no mínimo 500 d. Bandejas
removíveis de aço.

Unidade auxiliar, acoplada à cadeira. Bacia da cuspideira removível, em porcelana ou
cerâmica. Ralo separador de detritos, fixado à unidade de água ou à caixa de ligação,
conectado à mangueira de sucção. Registro p/ acionamento da á.g:ua da cuspideira,
mínimo de 02 (dois) terminais de sucção, c/ diâmetro aproximado de 6,5 mnu c/
mangueiras e terminais lisos. Formas arredondadas; estrutura em alumínio ou aço, com
proteção anti-corrosão. Pintura epóxi ou eletrostática, totalÍnente lisa. Garantia mínima
de 12 meses.

Registro no
INMETRO
e ANVISA

Mocho
odontológico

Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável.
Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento
resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade
controlada. Garantia de I íum) ano.

Registro na

ANVISA

Caneta de Alta
Rotação

Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a

visibilidade do operador durante o procedimento cinirgico. Cabeça mediana, angulação
de 45o. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e

excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas
arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44.
Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40.
Consumo de ar (Umin) 42. Consumo de água (mVmin) 42. Nivel sonoro (dB)69 -
Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.

Registro
MS/

ANVISA

GABINETE DOSECRETÁR|o
Rua Piquiri, í 70 - Rebouças - 8023&1 40 - Curitiba - Paraná - Brasll - Fone: (4í ) 33304400 Fa< : 33304407
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Contra ANGULO Contra Angulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor
com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um
conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio
anodizado, giro livre de 360' sobre o micro motor, ângulo de 20" gmus entre o longo
eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente
em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho co Especificações:
Spray: Com spray externo ao co{po, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm
com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de
Transmissão de velocidade: l:1, Autoclavável: 135"C, Peso:90 g, Ruído:70 dbs.
Resistro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná

Registro
ANVISA

MICROMOTOR Micro Motor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconizada.
Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento
superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido,
permitindo o giro de 360' das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos);
velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que
permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135"C por mais de
1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA.
Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de
ar:65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: l:1. Autoclavável: l35oC, Peso:
90 e, Ruído: 70 dbs. Resistro ANVISA e assistência técnica em todo Estado

Registro
ANVISA

Material Clínico Cabo para espelho de aço inoxidável - autoclavável
Espelho bucal no 5 de aço inoxidável - autoclavável
Sonda exploradora n" 5 de aço inoxidável- autoclavável
Sonda odontológica miümetrada OMS de aço inoxidável - autoclavável
Pinça para algodão de aço inoxidável - autoclavável
Espátula no 0l de aço inoxidável - autoclavável
Seringa Carpule com refluxo de aço inoxidável - autoclavável
Escavador de dentina n" I 1 de aço inox - autoclavável

Registro na

ANVISA

Material para
ART

Cortante de Black duplo n" l4l15
Espátula de plástico para ionômero
Aplicador de hidróxido de cálcio duplo de aço inox - autoclavável
Porta matriz metálico tofflemire adulto de aço inox - autoclavével
Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inox- autoclavável
Escavador de dentina no 17 de aço inox - autoclavável
Escavador de dentina no 20 de aço inox - autoclavável
Cabo de bisturi no 3 de aço inox- autoclavável
Hollemback 3 S de aço inox- autoclavável

Fogãoa gás,04
queimadores.

Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno
autoümpante, porta do forno com visor, prateleiras do fomo desüzantes com 03 níveis
de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de

temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um "familia")
isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira. Voltagem
de ll0l220 v Bivolt - selecionável e ou automático. Totalmente adaptado ás normas do
INMETRO, garantia de 12 meses. COR: Branca.

Registro no
INMETRO

Purificador de
Água.

Com filtro refrigerado, elétrico, ligado direto ao ponto de água, serpentina de cobre
externa, sem contato com a água, depósito de água de fácil assepsia, com termostato de
fácil acesso. Refil com tripla filtragem que elimine odores e sabores de cloro, barro,
femrgem e sedimentos, com saída de água na temperatura natural e na temperatura
eelada Dimensões aoroximadas: 312 mm x 410 mm. Cor Branca. Garantia de 12 meses.

Registro no
INMETRO

GABTNETE DOSECRETÁRIO
Rua Piquiri, í70- Robougas-80.230-Í,!0-Curitiba- Paraná- Brasll - Fone: (41) 33304400 Fax: *13G4407
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Refrigerador para
copa

Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e

legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis,
reguláveis e inclináveis, isento de CFC, pés niveladores, iluminação interna, capacidade
bruta (geladeira X congelador) de 261 a 295 Litros, consumo mensal de 23 a 28 kwh,
Potência I l0 v na cor Branca com garantia mínima de 12 meses. Assistência Técnica do
equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora
deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até
o local da Assistência Técnica.

Aparelho de
Televisão

TV 40 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado.

Geladeira para
guarda de vacinas
com registro na
ANVISA

Equipamento veÍiçal, de formato externo e interno retangular, desenvolvido
especificamente para a guarda científica de vacinas, capacidade püa armazenamento de

280 litros (úteis), refrigeração com circulação de ar forçado, registro na ANVISA,
câmara interna em aço inoxidável, com quatro gavetâs fabricadas em aço inoxidável
com sistemas de contra portas, isolamento térmico mínimo de cinco cm nas paredes em
poliuretano injetado livre de CFC, porta de acesso vertical com visor de vidro triplo
com sistema anti embaçamento, equipado com rodízios especiais com freio, degelo
automático com evaporação de condensado, painel de comando e controle frontal e

superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital micro processado programável
de 2"C a 8'C, temperatura controlada automaticamente a 4oC por solução, sistema de

alarme sonoro de miíxima e mínima temperatura, comando digital micro processado
com temperatüa de momento máxima e mínima no painel, sistema silenciador de

alarme sonoro, alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. Chave geral
de energia, luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada
por 50 segundos e com acionamento autonuítico na abertura da porta, equipernento em
110 v, 50/60 Hz, potência de 400 Watts, consumo I48KWHM, manual do proprietário
em português. Discador telefônico para até três números. Sistema de emergência
integrado que mantenha a temperatura ideal do equipamento por 24horas sem energia
elétrica. Garantia contra defeitos de fabricação por 24 meses. Assistência Técnica do
equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora
deverá comprometer-se a realizar gratútamente o translado dos equipamentos até o
local da Assistência Técnica.

Registro
ANVISA

Conjunto portátil
para
oxigenoterapia

Cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade
hidráulica de 7 litros e 1,0 m3, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento
e abertura, conexão padrão standard;
Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem
de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula
Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e

estabilização durante o transporte.
Computadores Estação de trabalho intermediríria 8,0 Gb RAM - tID 640 Gb - Monitor 21,5 com

suDorte aiustável de altura - sistema ooeracional MS Windows 8

Impressoras Impressora Monocromática Laser / LED 30 páginas por minuto (PPS)

GAANETE DO SECRETÁRIo
Rua Piquiri, 170 - Rebouças - 80.230-140 - Curitiba - Paraná - Brasll- Fone: (41) 333G4400 Fax : 33304407
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Kit Saúde
Reproduüva

Cada kit contendo:
- I álbum grande de planejamento familiar e reprodutivo contendo figuras coloridas
sobre o aparelho reprodutor feminino, masculino, amamentação, métodos
contraceptivos naturais, métodos de barreira, métodos químicos e métodos definitivos.
Deve ser apresentado em capa dura e espiral tipo "wire-o". Deve conter páginas
seriadas, tendo no verso de cada lâmina, textos explicativos sobre o tema. Deverá
acompaúar manual sobre orientação contraceptiva contemplando métodos de barreira
(diafragma, DIU, preservativo masculino, preservativo feminino); métodos químicos
(anticoncepcional oral, vaginal, injetável e contraceptivo de emergência) e métodos
definitivos (laqueadura e vasectomia).
Opção: Sacola para Transporte.
- Kit Reprodutor Feminino e Masculino - vulva de silicone e pênis de 13,5 cm com
escroto. Para o ensino da colocação da camisinha feminina e masculina e demonstração
da relação sexual. Para o auto-coúecimento, cuidado com a higiene pessoal e
prevenção de DST's. Acondicionado em estdo especial. Medidas do Estojo: 18,5 cm x
12 cm. Peso: 0,400 g (com pênis de 13,5 cm)
- Modelo Pélvico de Acrílico - tridimensional, fabricado em acrflico com uma lâmina
móvel que permite visualizar o endométrio e os órgãos que compõem o aparelho
reprodutor feminino. Utilizado também para demonstração da colocação de diafragma,
do DIU e da camisinha feminina. Acompanha manual de instrução. Acondicionado em
caixa especial para transporte. Medidas: 24 cmx22 cm. Peso: 0,550 kg
- Modelo Pélvico de Borracha - modelo pélvico do aparelho reprodutor feminino,
tridimensional, em espuma de bonacha para demonstração de colocação do diafragma,
camisinha feminina e para ensinar a mulher a conhecer o seu próprio corpo através do
toque no colo do útero e demonstrar a relação sexual. Medidas: 12,5 cm x 11,5 cm x 9,5
cm Peso: 0,100 kg
- Pênis de Borracha - modelos penianos com formato natural (com bolsa escrotal),
apresentados nas cores morena e negra com tamaúo de 15 cm para fins educativos.
Medidas: 15 cm Peso: 0,300 kg.
- Quadro Imantado com imagens na frente e verso do Aparelho Reprodutor Masculino e

Feminino contendo 37 figuras imantadas para mostrar sobre: Sexualidade, Menstruação,
Métodos Contraceptivos e Definitivos, Reprodução e Gestação. Deve acompaúar
suporte de madeira, caderno sobre Orientação Contraceptiva, manual de instrução e
sacola para transporte. Medidas: 50 cm x 37 cm Peso: 2,650k9
- Quadro de métodos contraceptivos moldurado com contraceptivos contendo I
Diafragma, I DIU, I Preservativo Masculino e 1 Feminino, 1 Anticoncepcional Oral e I
Injetável e 1 Contracepção de Emergência, para compreensão e coúecimento destes

métodos, de forma real. Deverá acompaúar I cademo sobre Orientação Contraceptiva
bem como suporte de madeira. Medidas: 50 cm x 35 cm Peso: 1,700 kg
- Sacola para transpoÍe e acondicionamento dos materiais educativos, confeccionada
em nylon com alça tiracolo e fechamento com zíper de dois cursores. Medidas: 66 cm x
46 cm Peso: 0.400 ks

Aparelho de Ar
Condicionado
Peoueno Porte

Aparelho de ar condicionado, modelo Split
Reverso, quente e frio,220v 12.000 BTUs
Instalados e no mínimo um ano de saÍantia.

Aparelho de Ar
Condicionado
Médio Porte

Aparelho de ar condicionado, modelo Split
Piso teto, comcapacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220V,
Com fluido refrigerante R-410a
(Sistema Inverter) - Com mão de obra de instalação e drenos.

Aparelho de Ar
Condicionado
Grande Porte

Aparelho de ar condicionado, modelo Split
Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220Y,
Com fluido refrigerante R4l0a
(Sistema Inverter) - Com mão de obra de instalação e drenos.

GABINEIE DO SECRETÁRP
Rua Piquiri, 170 -Rsbouças-80.23S140- Curiüba- Paraná- Brasll - Fone: (41)31Í130.4400 Fax:3Í1304407
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00$i!2t
Item Descritivo do Quantidade Valor
Armário de aço

com 8 portas

com cadeado

Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa
de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo

sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e

fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó,

com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo:02 (duas)

laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço n" 24
(0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e
inferior)confeccionados em chapa de aço n" 24 (0,60mm),
reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço n"
18 (1,2mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal
composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01- (um)
inferior, em chapa n'24 (0,60mmlsoldado a um acabamento
da divisória central em chapa n" 20 (0,9mnr). A base deverá ser
confeccionada em chapa de aço n' 18 (1,2mm) e possuir quatro
pés reguláveis (sapatas) para correÇão de pequenos desníveis.
O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta,
sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas.
Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e
área interna 4tx30x42,5 cm. Montagent através de rebites.
Dimensões: Altura: 1,85 metros, Largura: 60 cm, Profundidade:
45 cm

o4

Armário 02
portas

Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em
madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla
face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais
com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e

desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira
aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura,
sistema postforming, bordas frontais 180', bordas laterais em
fita de PVC, revestimento melamínrco. Fechadura frontal, tipo
cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 27O".

Puxadores confeccionados em alumÍnio (acabamento fosco). 03
prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada
15 ou 18 mm, com revestimento melanrínico e,diversas
regulagens de altura e dispositivo oara fixação em aço trefilado.
COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 - podendo ter
variação de +/- lOYu Garantia de fabricação de no mínímo 12
meses.

06

Armário vitrine,
comlportae3
prateleiras em

vidro: uso

hospitalar

Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto
em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anti
corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por
ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura
mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de altura X

0,50m de largura X 0,40m de profundidade.

0q

Cadeira
giratória
executiva
c/braços,
tamanho médio

CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho
médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de
12 mm, com espuma injetada anatomicantente em densidade
média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura.
Revestimento do assento e encosto em tecido de alta
resistência. 100% poliéster na cor azul e:rcuro e espessura
mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado.
Mecanismo tipo "back system". lnclinação do encosto
mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno
automático do encosto e ajuste automático na frenagem do

06



reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna
central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento
axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás
para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao

sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto
para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor
preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo
giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano
injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal.
Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo
o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo)

de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de
largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/-
10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de
fabricacão

001

Cadeira Espaço

Saúde e

recepção
(cadeira

empilhável)

Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo,
com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e
encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg
.Garantia 12 meses

20

sa para

t e r eitório
Com tampo em compensado, com espessura de 25 mm,
revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor
branca, com bordas em PVC preta. Superfícies lisas, duradoras
e de fácil limpeza e desinfecção. Comdímensões de: 1,20 X 0,80
XO,78 cm, com pés em aço cromado resistente à ferrugem.
Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano

01

Mesa para

reuniões
Mesa de reunião retangular c/ tampo em mádeira aglomerada
c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na
cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de
fácil limpeza e desinfecção. Painelfrontalem madeira
aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT L0L0/7O2O, e seção c/
reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/tO2O, c/
pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na

cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes
metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/
pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200
x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1(um) ano.

02

I ;a escritório
com gavetas
(1,20 m larg.x
0,70 cm)

Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta
resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema
postforming 180". Painel frontal confeccionado em madeira
aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado
melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão.

Coluna estrutural com passagem de acabamento
confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem
e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados.
Com02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um)ano.

08

Balança

Antropométrica
Adulta

Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica
acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg,
com divisões de pelo menos 1009, pesagem imediata
dispensando pré- aquecimento. Acabamento em tinta
eletrostática. Tapete/piso em bori.acha antiderrapante. Pés

reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de
LL0 e22O v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01
(um)ano. Garantia mínima de 01 (um)ano. Acompanha
manual de instrução de uso em idioma português. Assistência
Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se
não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a

realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o

01
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local da Assistência Técnica.
Autoclave
Horizontal De

Mesa:
Capacidade
para 42 litros

Capacidade: 42 litros Controle totalmente Automático que

deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de

Temperatura: t20 a 134'C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de

secagem: até 45 minutos. Precisão e temfro de resistência: tipo
PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de
bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula
solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de

Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço
inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida
externamente com material isolante ao calor que além de
otimizar o seu consumo de energia deve conservar a

temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara
interna da autoclave deverá ser automático,,assim como o ciclo
deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço
inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa
circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável,
laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedaçâo
em borracha de silicone resistente a altas temperaturas.
Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o
funcionamento do equipamento ccm a porta aberta. Deve ser
construída de forma robusta e dotada internamente com um
rolamento de encosto que proporcione maior segurança e
suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite
(isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel-cromo,
blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em
chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento
anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve
apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve
possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle.
Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar
automaticamente caso a temperatura exceda em 3'C a

temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de
Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção,
termostato de segurança para evitar a queima das resistências
e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base
nas Normas ASME e ABNT, atender a Nornra NR 13. Dimensões
Externas máximas: 44x56x78cm. Dinnensões lnternas Mínimas:
30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas:02. Potências
mínimas: 2400 w . Voltagem: 7LO/22O v. Garantia mínima de 18
meses para peças e serviços

01

00${

Balança

Eletrônica
Pediátrica 15 Kg

Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos
de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 Kg.

Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g.

Mostrador (display)digitalcom indicadores de peso com no
mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painelfrontal.
Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja
no formato de concha anatômica e fabricada em material
resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc.
Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha
sintética, silicone, etc.)Chave seletora de tensão deLLO|2àOY.
Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de
01(um)ano. Acompanha manual de instrução de uso em
idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá
ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora
deverá comprometer-se a realizar gratuit.:mente o translado
dos equipamentos até o local da Assistência Técnica

01

Balde cilíndrico Totalmente construído em aço inoxidáv;:1, tampa acionada por o4

28



porta detritos,
c/ pedal,

capacidade
aorox. 10litros.

pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de
01 (um)ano.

eBs íl
Banqueta
giratória, tipo
mocho.

Totalmente em aço inoxidável, altura regulávelcom apoio para

os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,6Lm.
Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em
PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e

desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de
fabricação.

02

Carrinho para

curativo em

inox.

Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em
chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia
cromados, pés com rodízio de 2 a 3" de diâmetro, fixação do
tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre
arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido
ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de
largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade. Garantia
mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.

01

Detector de

batimento
'díaco fetal

Detector de batimento cardíaco feral, modelo portátil,
alimentado por bateria 9 v, que permita guaida do cristal.
Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita
facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas

medidas poderão sofrer variação de t 10 %o. Deverá trazer a

marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho.
Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em
português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas
de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do
Paraná.

01

Escada clínica

02 degraus.

Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com
revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com
degraus revestidos em borracha antlderrapante, pés com
ponteiras em borracha. Garantia mínima de 12 meses

01

Esfigmomanôm
etro aneróide
portátil obeso

Manômetro aneróide - montado em armação de material
plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior
resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem
freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro
de 360' sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira -
confeccionada em nylon siliconizado, de I'qualidade,
antialérgico, resistente, extremidade flexível, im permeável.
Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do
fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço,
com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15

centímetros, indicado para verifÍcação adequada da pressão
arterial em adultos obesos e conter indicação do ponto correto
de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal
leve, de mecanismos nas operações de retenção e
esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto,
ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra -
confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação
e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da
marca e fabricante do produto na braçadeira e no
manômetro.Embalagem - deverá se'r embalado
individualmente em bolsa plástica, coul'vim ou outro material
resistente. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.
Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através
de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues
deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM

certificando sua aferição individualmente, bem como também

01
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o registro no Ministério da Saúde ,,.

Esfigmomanôm
etro aneróide
portátil
pediátrico

Manômetro aneróide - montado em armação de material
plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior
resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem
freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro
de 360' sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira -
confeccionada em nylon siliconizado, de P qr,ralidade,

antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável.
Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do
fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço,
com o comprimento total de 28,5 centímetros, largura de 9
centímetros, indicado para verificação adequada da pressão
arterial em crianças e conter indicação do ponto correto de
posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve,
de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do
ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico,
livre de látex. Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha
especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex.
Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto
na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser
embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro
material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos,
comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos
quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico
do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro
no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do
Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português

01
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Esfigmomanôm
etro para adulto

Manômetro aneróide - montado em armação de material
plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior
resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem
freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro
de 360" sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira -
confeccionada em nylon siliconizado, de 1a qualidade,
antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável.
Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do
fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço,
com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5
centímetros, indicado para verificação adequada da pressão

arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de
posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve,
de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do
ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico,
livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha
especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex;
Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto
na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser
embalado individualmente em bolsa plásticá, courvim ou outro
material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos,
comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos
quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico
do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro
no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do
Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.

01

Estetoscópio
adulto.

Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com
sistema de fixação sem rosca. Formato duc-sonic que permita
ausculta de sons de baixa e alta freclüência, com audibilidade
de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o
menor valor e de até 20 Hz para o maior','alor. O diafragma
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deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá
conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua

limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e
consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na
junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e

distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas
nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em
embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1)ano.
Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manuale Catálogo em
português e assistência técnica local comprovada.

00í}$31

Estadiômetro
(Régua

antropométrica)

Equipamento portátil, compacto, para medição de
comprimento de indivíduos em posição horizontal (deitada).
Confeccionado em acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona
plástica, resistente à abrasão, que não absorva a umidade e
que possibilite a higienização sem deteriorização da escala de
medição. Escala numerada a cada centímetro, com faixa de
indicação de 30 cm a 1,0m. Garantia de 1(um)ano.

03

Estetoscópio
pediatrico

Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com
sistema de fixação sem rosca Registro MS/ ANVISA Formato
duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta
freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer
variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o
maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre
200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e
consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com
proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade
proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares,
permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando
adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos.
Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no
mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS

01

Foco Auxiliar Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de
1" X 1,20mm. Comanel de fixação, haste flexível e cromada, pés

em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura
aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O fio de
alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha
lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo
com Padrões lnternacionais de Qualidade, Normas da ABNT,
Apresentar Registro no MS/ANVISr\.

01

Mesa auxiliar
para material
ginecológico

Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento
polido, pés em tubo de 1X 1,20mm, pés providos de rodas
giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno,
extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda
com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60
X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com
Padrões lnternacionais de Qualidade, Normas da ABNT,
Apresentar Registro no MS/ANVISA

01

Mesa de exame
clínico

Estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura
epóxiou eletrostática), leito acolchcado em espuma de
poliuretano de l' qualidade, revestido ern courvin, na cor azul,
cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés

com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de
papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de
comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de altura. Garantia de
1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões lnternacionais de

Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no
MS/ANVISA.

01

Mesa de exame Estrutura em madeira com espessura mínima de t5 mm, MDF 01



de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na

cor bege. Deverá possuir duas (2)gavetas e uma (1) porta em
cada lado, uma (1) porta centralcom uma prateleira interna. Os

puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento
interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte
externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de

corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35 mm. O
leito deverá ser estofado, revestido em courvim marrom, sendo
as partes anterior e posterior do leito ajustável através de

cremalheiras duplas, unidas entre si, fabricadas em aço

inoxidável, com no mínimo quatro (4) posições. O móveldeverá
vir acompanhado de um par de perneiras anatômicas, em
poliuretano injetado, que permitam ajuste de altura e com
mobilidade antero-posterior. A fixação desta haste deverá ser
feita através de uma estrutura com no mínimo 14 X 5,5 cm.
Deverá possuir gaveta para escoamento de líquidos, em aço
inox e puxador em inox. A gaveta deverá possuir o mesmo
tamanho da abertura feito no móvel para a mesma, não
podendo ficar espaço para acúmulo de sujeiras. A gaveta
fechada não poderá ficar mais do que 2 cm internamente ao
móvel. Dimensões do móvel (variação permitida 5%):

Comprimento 1,85m; Registro ABNT largura 0,64m; altura
0,76m. Dimensões do estofamento (variação permitida 5%):
Comprimento 1,85m; largura 0,64m; altura na cabeceira 0,15m
e nos pés e parte central 0,10m. O revestimento estofado
deverá apresentar espuma com densidade23, revestida em
courvim soft 8 marrom. A marca do fabricante deverá vir
gravada na maca ou em plaqueta metálica fixada de forma
resistente na cama. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de
acordo com Padrões lnternacionais de Qualidade, Normas da
ABNT.

Equipamento para e*anre visual doà*@
óptica em materialde alta resistência. Lâmpada halógena, lente
de aumento de 2.5x e 05 especulos permanentes de plástico
com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm-
8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e
encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço
inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel.
Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo
em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa
redonda. Possuir controle de intensiCade de luz desejável.
Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo
reforçado para acondicionamento e transporte, contendo:
Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) especulos
permanentes de plástico. Garantia de 1ano. Apresentar
Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português.
Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do
Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá
comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos
equipamentos até o local da Assistência Técnica

Aparelho utilizado para interpretar automaticamente o traçado
do ECG da vítima e Registro aplicar mediante acionamento
manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos
ANVISA - DEA casos de fibrilação ou taquicardia ventricular.
Características Gerais: O equipamento será utilizado para

interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítinna e

aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão
de parada cardíaca nos casos de fibrrlaçãc ou taquicardia

00$ 32

ginecológico.
(Cama para

exame
ginecológico

tipo divã)

Otoscópio

Desfibrilador a
Semi
Automático



ventricular, devendo ser composto de: 1 - Uma bolsa para

transporte do desfibrilador que deverá ser confeccionada em
tecido resístente e possuir compartimento para assessórios,
módulo compacto. 2 - Um aparelho com medidas máximas de

250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste
automático de impedância para o uso em adultos ou em

crianças. O choque para adultos devei'á ser, no mínimo, de 100

J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo,
de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não

recarregável de Lítio de alta perfcrmance para no mínimo 50
choques ou 6 horas de monitorizaçáo. - O peso máximo do
conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá

exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três
pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos
adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá
possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais auto
explicativos dos procedimentos de RCP. - Deverá permitir
registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e
procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta
infravermelho ou USB própria conexão para o sistema
operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados
da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG,

procedimentos executados e demais dados disponíveis para

arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários
para esta transmissão. - Deverá realizar auto-teste periódico
com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. -
Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes
internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador
luminoso. - Deverá apresentar no mínimo certificação - lP-55
(resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de
um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos
protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema
automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de
adulto e o infantil; - Deverá possuir tempo de carga para

aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia
máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo totalmente
carregado. - Manual de operação em português. - Certificado
de garantia do fabricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA
e seus acessórios.

Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé,

deitado ou em Registro inalação- uso movimento- sem risco de
derramar o medicamento. Silencioso, para utilização ANVISA
individual individual na administração de soio fisiológico ou
medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de
intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01
corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor
incorporado; 01jg c/ 15 copos; 01tubo corrugado flexível e
conectores 105 cm comp. aprox.;02 máscaras; tampa do
reservatório; boquilha p/ inalação o;al; manual de instruções.
Controle de lntensidade de Névoa - Potêncionamento
deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx.
13509. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - LJ.O/22O v c/
chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica
local comprovada, Manuale Catálogo em português, garantia
mínima de 12 meses.

Com tela de cristal liquido e capas de ser utilizado em qualquer
ambíente, com baterias regarregaveis que duram até 8h, tela
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Oxímetro de
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com curva pleti , sensor para utilização em pacientes



adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras
das ultimas 24h, deve funcionar funcionar em111l220
automaticamente. Bateria interna, recarregável, com
autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg Alem dos

acessorios obrigatorios fornecer para cada equipamento 2

sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediatrico de dedo.
Limites de leitura e alarmes minimos: ALARMES: limites
ajustaveis e automaticos para Sp02 e pulso, maximos e
mínimos. Audio: Volume ajustavel,2 minutos de silencioso ou
desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alrta
piscarao indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO:

faixa 30-250 bpm PRECISÃO: Zbpm RESOLUçÃO: 1 bpm TEMPO
DE MÉDlA:8 segundos SATURAçÃO: FATXA: O-LOO% pREC|SÃO:

2% RESOLUçÃO: Lo/o TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. AUDTO: os
alarmes e pulso deverao possuir tonalidade variavel com a

mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de
catodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (alturaxlargura)
Curva pletismográfica: cristal liquido. POSSUIR REGISTRO NA

ANVISA

Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED,

acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas,
com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura);
Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20
lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25
a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura
selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para

evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos;
Clípe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo;
Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou
bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve
acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido;
Garantia mínima de 01ano;Manualde instruções em

ntar reeistro na ANVISA.
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Oftalmoscópio _

Conjunto
Odontologico
Cadeira Equipo
Refletor
r 'lade auliar
a--plada a

cadeíra

Conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo
mesmo fabricante, composto Registro no odontológico pelos
componentes abaixo relacionados: INMETRO (cadeira, equipo,
refletor, unidade Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em
aço. Tratamento anti-corrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática
lisa. Estabilidade estática e dinânrica em todas as posições de
uso e ANVISA auxiliar acoplada na sua capacidade máxima.
Base c/ proteçâo em borracha ou mtterial similar. à cadeira)
Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem
costuras, na cor verde clara. Proteção plástica p/ os pés do
paciente. Braço da cadeira c/ formato e fixação que facilitem o
acesso do paciente. Encosto da ca!-reça articulável, c/
movimento longitudinal. Acionamento através de comandos
elétricos c/ atuadores hidráulicos c;u moto-redutores. Controle
de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e descida do assento
e do encosto. Alimentação elétrica 110 ou 220 v (60H2), de
acordo c/ a rede local do município de entrega. Resistência de
carga mínima de aproximada 140 Kg. Fornecimento de plantas
baixas e outras necessárias p/ a perfeita instalação do
equipamento, c/ todas as informações sobre alimentação
elétricas, hídráulicas e pneumáticas. Fornecimento de manuais
de operação e manuais de serviço c/ vista explodida e
detalhamento das peças, principais clefeitos e correções, c/
diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos.
Garantia mínima do conjunto de 12 meses. Equipo



odontológico tipo cart ou acoplado. (Tipo cart com estrutura
montada sobre rodízios e tratamento anticorrosivo. Tipo
Acoplado: braço articulado, com movimento horizontal, c/
batentes de fim de curso e movimento rrertical). Três terminais,
sendo 01 p/ micromotor, c/ spray (tipo borden), 01 p/ alta
rotação (tipo borden) e 0L seringa tr'íplice. Suporte das pontas

c/ acionamento individual e automático. Pintura epóxi ou
eletrostática, totalmente lisa. Sistema de desinfecção de dutos
de água e spray c/ válvula anti-refluxo. Pedal de acionamento
do equipo com controle variável (progressivo da rotação dos
instrumentos). Com caixa de ligação (distribuição), sendo as

mangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os
acessórios necessários à sua instalação. Caixa de ligação
(distribuição) independente da cadeira. Reservatório de água
do equipo e sistema de desinfecção em material transparente
ou translúcido, de no mínimo 500 m!. Bandejas removíveis de
aço. Unidade auxiliar, acoplada à cadeira. Bacia da cuspideira
removível, em porcelana ou cerâmica. Ralo separador de
detritos, fixado à unidade de água ou à caixa de ligação,
conectado à mangueira de sucção. Registro p/ acionamento da
água da cuspideira, mínimo de 02 (doislterminais de sucção, c/
diâmetro aproximado de 6,5 mm, c/ mangueiras e terminais
lisos. Formas arredondadas; estrutura em alumínio ou aço, com
proteção anti-corrosão. Pintura epóxi ou eletrostática,
totalmente lisa. Garantia mínima de 12 meses

B oÚ*e;

Caneta de Alta
rotação

Caneta de alta rotação com cabo !nvertido no mesmo sentido
da cabeça, aumentando a Registro Rotação visibilidade do
operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana,
angulação MS/ de 45". Alto torque, confeccionada em alumínio
anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento
superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas
arredondadas; baixo nívelde ruído; sisten'ra de rolamentos
apoiado. Peso g 38 a 44. ANVISA Rotação (rpm) O a 420.000.
Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo
de ar (L/min)42. Consumo de água (nrl/min) 42. Nivel sonoro
(dB)69 - Registro ANVISA e assistêrrcia tecnica em todo Estado
do Paraná

01

'tra ÂNGULo Contra Ângulo lntra MX com refrigeração externa ao corpo,
acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a
rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de
eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em
alumínio anodizado, giro livre de 360" sobre o micro motor,
ângulo de 20'graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça,
trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em
ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca,
tamanho co Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo,
Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão,
Pressão Ar:60 a 80 (PSl), Consumo de ar: ti5 (L/min), Razão de
Transmissão de velocidade: 1:1, Aut'.:clavável: 135"C, Peso: 90
g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assiscência técnica em todo
Estado do Paraná

01

MICROMOTOR Micro Motor lntra com refrigeração; spray externo através de
mangueira siliconizada. Confecciorrado em alumínio anodizado,
o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial,
facilitando a assepsia e desinfecçãcr. Sistema intra cie encaixe
rápido, permitindo o giro de 360'das peças acopladas.
Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação)
de 3.000 a 20.000 rpm. Possuianelgiratório acoplado ao corpo

01



que permite a reversão da rotação, baixo nívelde ruído;
autoclavável até 135'C por mais de 1000 ciclos. Especificações:

Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA.

Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a
80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de

velocidade: 1:1. Autoclavável: 135"C, Peso:90 g, Ruído: 70 dbs.
Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado

ú 0t$J"

Purificador de

Água.

Com filtro refrigerado, elétrico, ligacio dirato ao ponto de água,

serpentina de cobre externa, sem contato com a água, depósito
de água de fácil assepsia, com termostato de fácil acesso. Refil

com tripla filtragem que elimine odores e sabores de cloro,
barro, ferrugem e sedimentos, com saída de água na

temperatura natural e na temperatura gelada Dimensões
aproximadas: 312 mm x 410 mm. Cor Branca. Garantia de 12
meses

02

000í}:

Geladeira para

guarda de

vacinas com
registro na

ANVISA

Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular,
desenvolvido especificamente para a guarda científica de
vacinas, capacidade para armazenamento de 280 litros (úteis),
refrigeração com circulação de ar forçado, registro na ANVISA,
câmara interna em aço inoxidável, com quatro gavetas
fabricadas em aço inoxidável com sistemas de contra portas,
isolamento térmico mínimo de cinco cm nas paredes em
poliuretano injetado livre de CFC, porta de acesso vertical com
visor de vidro triplo com sistema anii embaçamento, equipado
com rodízlos especiais com freio, degelo automático com
evaporação de condensado, painel de ccrmando e controle
frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico
digital micro processado programuvelde 2"C a 8"C,
temperatura controlada automaticamerrte a 4"C por solução,
sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura,
comando digital micro processado com temperatura de
momento máxima e mínima no painel, sistema silenciador de
alarme sonoro, alarme sonoro de falta de energia com bateria
recarregável. Chave geral de energia, iuz interna temporizada
com acionamento externo mesmo com porta fechada por 50
segundos e com acionamento automático na abertura da porta,
equipamento em 110 v, 50/60 Hz, potêncÍa de 400 Watts,
consumo 148KWHM, manualdo proprietário em português.
Discador telefônico para até três números. Sistema de
emergência integrado que mantenha a temperatura ideal do
equipamento por 24 horas sem energia eiétrica. Garantia
contra defeitos de fabricaçã o por 24 meses. Assistência Técnica
do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não
houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a

realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o
local da Assistência Técnica
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Kit Saúde

Reprodutiva
Cada kit contendo: - 1 álbum grancie de planejamento familiar e

reprodutivo contendo figuras coloridas sobre o aparelho
reprodutor feminino, masculino, amamentação, métodos
contraceptivos naturais, métodos de barreira, métodos
químicos e métodos definitivos. Deve ser apresentado em capa
dura e espiral tipo "wire-o". Deve úonter páginas seriadas,
tendo no verso de cada lâmina, textos explicativos sobre o
tema. Deverá acompanhar manual sobre orientação
contraceptiva contemplando mêtodos de barreira (diafragma,

Dl U, preservativo mascu I i no, preservativo fem inino); métodos
químicos (anticoncepcional oral, vaginal, injetável e
contraceptivo de emergência) e métodor; definitivos

01



(laqueadura e vasectomia). Opção: Sacola para Transporte. - Kit
Reprodutor Feminino e Masculino - vulva de silicone e pênis de
13,5 cm com escroto. Para o ensin,.'l da colocação da camisinha
feminina e masculina e demonstração da relação sexual. Para o

auto-conhecimento, cuidado com :i higiene pessoal e

prevençâo de DST's. Acondicionado em estojo especial.
Medidas do Estojo: 18,5 cm x 12 cm. Peso: 0,400 g (com pênis

de 13,5 cm) - Modelo Pélvico de Acrílico - tridimensional,
fabricado em acrílico com uma lâmina móvelque permite
visualizar o endométrio e os órgãos que compõem o aparelho
reprodutor feminino. Utilizado também para demonstração da
colocação de diafragma, do DIU e da camisinha feminina.
Acompanha manual de instrução. Acondicicnado em caixa

especial para transporte. Medidas: 24 cm x 22 cm. Peso: 0,550
kg - Modelo Pélvico de Borracha - modelo pélvico do aparelho
reprodutor feminino, tridimensional, em espuma de borracha
para demonstração de colocação do diafragma, camisinha
feminina e para ensinar a mulher a conhecer o seu próprio
corpo através do toque no colo do útero e demonstrar a

relação sexual. Medidas: L2,5 cm x 11,5 cm x 9,5 cm Peso:

0,100 kg - Pênis de Borracha - modelos penianos com formato
natural (com bolsa escrotal), __ apresentados nas cores
morena e negra com tamanho de 15 cm para fins educativos.
Medidas: 15 cm Peso: 0,300 kg. - Quadro lmantado com
imagens na frente e verso do Aparelho Reprodutor Masculino e
Feminino contendo 37 figuras imantadas para mostrar sobre:
Sexualidade, Menstruação, Métodos Contraceptivos e
Definitivos, Reprodução e Gestação. Deve acompanhar suporte
de madeira, caderno sobre Orientação Contraceptiva, manual
de instrução e sacola para transporte. Medidas: 50 cm x 37 cm
Peso: 2,650 kg - Quadro de métodos contraceptivos moldurado
com contraceptivos contendo 1 Diafragma, 1 DlU, 1
Preservativo Masculino e 1 Feminino, l Anticoncepcíonal Oral e
1 lnjetável e 1 Contracepção de Emergêrrcia, para compreensão
e conhecimento destes métodos, de forma real. Deverá
acompanhar 1 caderno sobre Orientação Contraceptiva bem
como suporte de madeira. Medidas: 50 cm x 35 cm Peso: 1,700
kg - Sacola para transporte e acondicionamento dos materiais
educativos, confeccionada em nylon com alça tiracolo e
fechamento com zíper de dois cursores. Medidas: 66 cm x 46
cm Peso:0,400

"uüt3

Kit de

Equipamento
de Urgencia
Equipamento
Laringoscopio
infantil/adulto
com conjunto
de laminas 2

Ambu Adulto
com mascaras 3

ambus infantil
com mascaras 4
jogo de canulas

de gueder n 5,7

9einfantil3e5

médico-Registro na EQUIPAMENTO hospitalar utilizado para

auxiliar na entubação endotraqueal. ANVISA URGENCIA

Especificações técnicas mínimas: EQU I PAM ENTO Conjunto de
laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação
através de pilhas tipo C. l-Laringoscópio Lâmpada de LED com
vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior
infantil/adulto luminosidade. com conjunro de Lâminas em aço
inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. lâminas.
Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh,
tamanhos 7,2,3 e 4, e quatro lâminas rrodelo Miller,
tamanhos 7,2,3 e 4. 2-Ambú Adulto Todas as lâminas deverão
ser isentas de pontos de soldas e autoclaváv eis. com máscaras.
As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde
compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão

internacional. 3- Ambú lnfantil Deve acompanhar um estojo
ra acondicionar o conjunto, duas lârnpadas com máscaras.



sobressalentes e manual de instruções em português
REANIMADOR MANUAL (AMBU) - adulto e infantil-Descrição
básica-São balões auto-infláveis transparentes que permitem
praticar ventilação artificial manual sobre S-Jogo de cânulas
máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de
traqueostomia, reutilizáveis. de Guedel (adulto Especificações

técnicas mínimas- Aspectos gerais n''OS,7 e9 e Reanimador
manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável,
com infantil n'3.51) válvula pop-off de alívici de pressão

Válvula unidirecional transparente com membrana de

segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara
transparente removível para visualização da face do paciente.

Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a
uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e

de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com
volume mínimo de 1.800 mle reservatório mínimo de 2000 n'll;

Pediátrico, balão auto-inflável com volume mínimo de 500 mle
reservatório mínimo de 2000 ml; Deve ser fornecida uma
máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte
característica : tamanho adulto, máscara rÍgida transparente
com borda maleávelde silicone, ou borda inflável; tamanho
pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável de
silicone, ou borda inflável; Deve cunrprir normas ISO 10651-
4:2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente desmontável
para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento;
Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos
endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no
manual para garantir o bom funcionamr.:nto do equipamento
sempre que o mesmo for montado. Toiias as partes e
acessórios devem ser livres de látex CÂNULAS DE ENTUBAÇÃO

ENDOTRAQUEAl-Descrição básica-Tubos em PVC, utilizados
para controle de vias aéreas, permitindo ventilação artificial e
para proteção contra aspiração de secreções, vômítos, etc.
Especificações técnicas mínimas Transparentes, livre de
propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha radiopaca,
superfície lisa, estéreis, Orifício proximalcom diâmetro padrão
e conexão Standard, e orifício distai. Dotado de balonete distai
macio e flexível de alto volume e baixa pressão e balonete
piloto com válvula anti-retorno. Tamanhos: 3.5 sem balonete
distai. Tamanhos: 5.0,7.O,9.0 com t:alonete. CÂNUlÁ
OROFARINGEA (GUEDEL)- Descrição básica-Equipamento
médicohospitalar destinado a manutenção de permeabilidade
das vias aéreas superiores em pacientes com rebaixamento de
nível de consciência. Especificações técnicas mínimas Fabricada
em PVC rígido, atóxico, transparente e inodoro, não flexível à
pressão de mordedura; Porção proximal com apoio para lábios
ou dentição anterior do paciente; Por'ção distal encurvada e

achatada; Abertura central (luz) com diâmetro adequado à

passagem de ar e introdução de sonda de aspiração,
Numeração: L,3,5

0838
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Palhoça 22 de junho 2016

Prezada Margarete,

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

segue abaixo:

PROPOSTA DE PRECOS

&c*i*§sni
Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço

inoxidável, com garântia de 03 anos de garentia revestida

eÉernamente com material isolante ao calor que além de

otimizar o seu @nsumo de energia deve conservar a

lemperatura do ambiente. O adicionamento da água na

câmara interna da autoclave deverá ser aulomático, assim

como o ciclo deverá seÍ aulomático. Bandeja: confeccionade

em aço inoxidável, totalmente perfurade, pare permitir uma

boa circulaçáo de vapor. Tampa/porte: em aço inoxidável,

laminado, com garentia de 03(três anos), com anel de

vedaçáo em borracha de silicone resistente a eltas

temperaturas. Siíema de fechamento da Porla Disposativo

que impeça o funcionamento do equipamenlo c,om a porta

aberta. Deve ser construída de forma robuste e dotada

inlernamente com um íolamento de encosto que proporcione

maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem

ser de bequelite (isolamento ao calo0. Resistêncie: deve sêr

níqueLcromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete:

deve ser êm chapa de aço Inoxidável reforçado, com

tratamento enticorrosivô e pintura elelrostáica, externa e

interna. Deve apresentar abertura para ventilaÉo tipo

veneziana. Dêve possuiÍ chave on/off, manômetro display e

teclas de contÍole. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve

desligar automaticâmente caso a temperatura exceda em 3'C

a temperatura programada. Sislema Mecánico e Elétrico de

Segurança: Deve possuir válvule de alívio, fusível de

proteção, teÍmostato de segurança para evitar a queima das

resistências e dos materiais em caso de falta de água.

Construide com base nas Normas ASME e ABNT, atender a

Norme NR 13. Dimensóes Externas máximas:44x56x78cm.

Dimensóês lnlêrnas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima

de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w . Voltagem:

'1101220 v. Garantia mínima de 18 meses pare peçes e

crnúnGrcns cçnoN EeurPAMENTos
lrosprrÂtAREs E vrrrRrruÁaros LrpÀ. - Mê
cNPJ 18.21i8.2091ü0C_1-15

Itêm O.*Ílção OT Maro Velor Unltárlo Valor Total

01

Belença eletrônica digital adulta com régua antropométrica
acoplada, visor em LCD digital, com capacidade pere 200 kg,
com divisóes de pelo menos 1009, pesagem imediata
dispensando prâ aquecimento. Acabamento êm tinta
elehostática. Tapete/piso em borrechâ antiderrapante. Pés
reguláveís em bonacha sintéticá ê com seletor de voltagem
de 1í0 e 220 v. AÍeíido pelo INMETRO. Garantia mínima de
01 (um) ano. Garantia míníma de 0í (um) ano. Acompanha
manual de inslruçáo de uso em idiome português. Assiíência
Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se
não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a
realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o
local da Assistência Técnica.

01 Balmak Rs 1.2s0,00 Rs 1.250.00

02

Aúoclave HoÍizontal De Mesa: Capacidede para Capacidade:

42 litros Controle totalmente Automático que deve seÍ

Íealizado aiÍavés de microcontrolador SeleÉo de

Temperatura: 120 a 1U'C Ciclo: alé 60 minulos. Tempo de

secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo dê resistência:

tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com Íiltro

de bronze, elementos fillrantes em aço inoxidável. Válvula j

slânái.{A Ám lâtâ^ f^Íiâd^{i^ di4ê^Â^ \/álrrrrla da

01 Stermax

a

Rs 4.000,00 R5 4.000,00

1
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Balança digital de mediçáo exclusiva para oianças até 2
anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo,
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máximo, 10 S. Mostrador (display) dtgitat com
indicadores de peso com no mínimo 5 dQitos. Função
de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em
material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no
foÍmato de concha anatômica e fabricada em material
resistente, de metal, acrílico, plástico ABS,
polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material
antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave
seletora de tensão de 1 101220 V. Aferida e certificada
pelo lPEl/VINMETRO. Garantia mÍnima de 01 (um) ano.
Acompanha manual de instruÉo de uso em idioma
português. Assistência Técnica do equipamento deverá
ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa
ven@dora deverá comprometer-se a rcalizar
gratuitamente o translado dos equipamentos até o local
da Assistência Técnica

04

Balde cilíndrico porta detritos, c/ pedal, capacidade
aprox. 10 litros. Totalmente construído em aço
inoxidável, tampa acionada poÍ pedal. Capacidade
aproximada de 10 litros. Garantia mÍnima de 01 (um)
eno.

04 MOR Rs 1s0,00 Rs 600,00

0s

Çarnnno para curat\o em inox. Estrutura tubular
em aço cromado, tiampo e prateleira em chapa de aço
inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia
cromados, pés com rodízio de 2 a 3" de diâmetro,
fixaÉo do tampo, da prateleira e armação por meio de
parafusos sobre arruelas de pressão, âcompanha 01
balde em âlumínio polido ou em aço inoxidável.
Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m
de altura X 0,75m de proÍundidade. Garantia mínima de
0í (um) ano para defeitos de fabricação.

01 Olimedic Rs 1.200,00 Rs 1.200,00

06

Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil,
alimentado por bâteria 9 v, que permita guarde do cristal.
Deverá estar acondicionado em estoio de couro, e que
permita facilidade de troca da bateria. Medides: 4 X 8 X 18
cm. Estas medidas poderão sofrer variação de 1 10 %. Deverá
trazer a marca do fabricante e lotê de fabricação gravada no
aparelho. Garantia mínima de 01 ano, Apresentar Catálogo e
Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificedo de
Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica
no Estado do Parená

01 MD Rs 500,00 R5 s00,00

tiOl Escada com dois degreus todo em aço inox ou aço com
rêvestimento anticorrosivo de cor branca. reforçada, com
degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com

01 olimedÍf Rs 160 00 Rs 150,00

*Fcestrffi C|RÚRCICAS CER0N EQtr- AMINTOS
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em borracha. Garantia mínima de 12 meses

1,à

\H
br,

illi;!.

08

EsÍigmomanôm etro aneróide portátil obeso Manômetro
aneróide - montado em armação de material plástico,
envolta por amortecedor embonachado para maior
resistência a quedas. Deverá ser resistente a
desregulagem feqüente, com graduação de 00 a 300
mm Hg. Possibilitar giro de 360" sobre seu eixo para
facilitar visualizaÉo. Brâçadeira - @nfecrionada em
nylon siliconizado, de I' qualidade, antialérgico,
resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho
com velcro resistente. Deverá conter a marca do
fabricante, indicaçáo do tamanho da circunferência do
braço, com o comprimento total de 68 centímetros,
largura de 15 centímetros, indicado para verificação
adequada da pressão arterial em adultos obesos e
conter indicaçáo do ponto correto de posicionamento
sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de
mecanismos nas operações de retenção e
esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto,
ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra -
confeccionadas em borracha especial de @mprovada
vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir
identificação da marca e fiabricante do produto na
braçadeira e no manômetro.Embalagem - deverá ser
embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou
outro material resistente. Comprovar assistência técnica
no Estado do Paraná. Garanüa mínima de calibração de
05 anos, comprovada através de carta do llcrnecedor.
Os aparelhos quando entregues deverão vir,
acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando 

I

sua aferição individualmente, bem como também o I

registro no Ministério da Saúde I

01 Nissei Rs 400,00 Rs 400,00

m
09

EsÍrgmomanÕm etro aneóide portátil Pediatrico
Manômetro aneróide - montado em armação de

material plástico, envoltra por amortecedor
emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá
ser resistente a desregulagem freqüente, com
graduaçáo de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360.
sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira -
confeccionâda em nylon siliconizado, de I' qualidade,
antialérgico, resistente, extremidade flexível,
impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá
conter a marca do fabricante, indicâçáo do tamanho da
circunferência do braço, com o comprimento totral de 68
centímetros, largura de í5 centímetÍos, indicado parq
verificação adequada da pressão arterÍal em adulto§
obesos, ê .,conter indicaÇão do ponto coneto dê

01 Nissêi

il
l:JI

Rs 400,00

i
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posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal
leve, de mecanismos nas operaçôes de retenÉo e
esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto,
ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra -
confeccionadas em borracha especial de comprovada
vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir
identificaçâo da marca e fabricante do produto na
braçadeira e no manômetro.Embalagem - deverá ser
embalado individualmente em bolsa plástica, murvim ou
outro material resistente. Comprovar assistência técnica
no Estado do Paraná. Garantia mÍnima de calibração de
05 anos, comprovada através de carta do fornecedor.
Os aparelhos quando entregues deverão vir
acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando
sua aferiÉo individualmente, bem mmo também o
registro no Ministério da Saúde

10

lEsfrgmomanôm etro aneróide portátil Adulto

I Manômetro aneróide - montado em armação de

lmaterial plástico, envolta por amortecedor

lemborrachado para maior resistência a quedas. Deverá

lser resistente a desregulagem freqüente, com

lgraduaÉo de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360"

lsobre seu eixo para facilitar visualizaÉo. Braçadeira -

iconfeccionada em nylon siliconizado, de l' qualidade,
antiâlérgico, resistente, extremidade flexível,
impermeável. Fecho @m velcro resistente. Deverá
conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da
circunferência do braço, com o comprimento total de 68
centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para
verificação adequada da pressão arterial em adultos
obesos e conter indicaçáo do ponto correto de
posicionamento sobre a artéria. Válvula - peÇa em metal
leve, de mecanismos nas operações de retenção e
esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto,
ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra -
confeccionadas em bonacha especial de comprovada
vedaçáo e resistência, livre de látex. Deverá possuir
identificâção da maÍca e fabrlcante do produto na
braçadeira e no manômetro.Embalagem - deverá ser
embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou
outro material resistente. Comprovar assistência técnica,
no Estado do Paraná. Garantia mínima de calibraçâo de I

05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. 
IOs aparelhos quando entregues deveráo vir I

acompanhados do laudo técnico do IPEM certificandol
sua aferiÉo individualmente, bem como tambem o'l

01 Nissei

ir
li

Rs 400,00 R5 400,00

registro no Ministério da Saúde
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Estetoscópio adulto. Com duas olivas maleáveis de
borracha macia ou similar, com sistema de fixaçâo sem
rosca. Formato duosonic que permita ausculta de sons
de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500
Hz, podendo omrrer variação de até 10 Hz para o
menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O
diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e
350 micra e deverá conter anel náo trio flexível e
consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com
proteção de borracha macia e consistente. Na
extremidade proximal deverá possuir mola na junçáo
dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e
distensibilidade, proporcionando adaptação suave das
olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser
entregue em embalagem individual. Garantia de no
mínimo um (í) ano. Apresentar Registro no
MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e
assistência técnica local comprovada.

02 MD R5 150,00 R5 300,00

t2

Estadiômetro (Regua antropométrica)
Equipamento portátil, compaclo, para medição

de comprimento de indivíduos em posiÉo horizontal
(deitada). Confeccionado em acrílico, e/ou alumínio,
e/ou PVC, e/ou lona plástica, resistente à abraúo, que
não absorva a umidade e que possibilite a higienizaçáo
sem deteriorização da escala de medição. Escala
numerada a cada centímetro, com faixa de indicaÉo de
30 cm a 1,0m. Garantia de 1 (um) ano.

03 Balmak Rs 140,00 RS 420,00

13

Estêtoscópio pediárico Com duas olivas maleáveis de
boÍracha macia ou similer, mm sistema de Íixaçáo sem rosca
RegistÍo MS/ ANVISA Formato duo-sonic que permita
âusculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade
de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer rariação de até 10 Hz para
o menor valor ê de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma
deverá possuií uma espessura enkê 200 e 350 micra e
deverá conteÍ ânel náo frio flexlvel e consistente, facilitando
sua limpeza. Borda do sino com proteçáo de borracha macia
e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola
na junÉo dos tubos euricularês, permiündo flexibilidade e
distensibilidade, propoÍcionando adaptaÉo suave das olivas
nos condutos auditivos eíêrnos. Deverá ser entregue em
embalagem individual. Garantia de no mÍnimo um (1) eno.
Apresêntar Registro no MS

01 MD Rs 1s0,00

tÍ
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Foco Auxiliar Luminária flexÍvel com lâmpada, estrutura.
em tubo redondo de 1" X:1,20mm. Comânel de fixaçãoil
haste flexível e cromada, pés em:'feno fundido,

01
VAGALUM

:1Yii
1i

Rs s00.00
I
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acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de
1,10cm e máximo de 1,60cm. O fio de alimentaÉo
elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada
de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo
com Padrões lnternacionais de Qualidade, NoÍmas da
ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.

15

Mesa auxiliar para material ginecológico Tampa e
prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento
polido, pés em tubo de 1 X í,20mm, pés providos de
rodas giratórias de 3' de diâmetro com aro de rodas de
polietileno, extremidades sem arestas. FixaÉo da
prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo
aproximadamente 0,40 x 0,60 X 0,80m. Garantia de
í(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões
lnternacionais de Qualidade, Normas da ABNT,
Apresentar Registro no MS/ANVISA

01 Olimedic R5 1.200,00 Rs r.20000

15

Mesa de exame clÍnico Estrutura tubular metálica
esmaltâda na cor branca (pintura epóxi ou eletrostáüca),
leito âcolchoado em espuma de poliuretano de l'
qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira
reclinável manualmente através de cremalheira, pés

com ponteira dê borracha. Acompanha suporte para

lençol de papel de 50 mm. Dimensôes aproximadas de
í,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de
altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com
Padróes lnternacionais de Qualidade, Normas da ABNT,
Aprêsentar Registro no MS/ANVISA.

01 Olimedic Rs 400,00 Rsrmo,00

17

Mesa de exame ginecologico. (Cama para exame
ginecologico tipo divã) Estrutura em madeira com
espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante
certificado, revestido em laminado decorativo, na cor
bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta

em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira

interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O
revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo
material da parte externa. As gavetas deverão ser
deslizantes, através de conediças telescópicas. As
dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá ser
estofado, revestido em courvim marrom, sendo as
partes anterior e posterior do leito ajustável através de
cíemalheiras duplas, unidas entre si, fabricadas em aço
inoxidável, com no mínimo quatro (4) posições. O móvel
deverá vir ammpanhado de um par de perneiras

anatômica§, em poliuretano injetado, que permitani

ajuste de :altura e com,mobilidade antêro-posterior. A
fixacão rdesia haste deverá ser feita àtrêvés de umà

01 Olimedic

i1
:i
!1"

Rs 2.300,00

I

"i

RS 2.300,00

li^'\iç "
ii

estrutura com no mínimo 14 X 5,5 cm. Deverá possuir
gaveta para es@amento de líquidos, em aço inox e
puxador em inox. A gaveta deverá possuir o mesmo
tamanho da abertura feito no móvel para a mesma, não
podendo ficar espaço para acúmulo de sujeiras. A
gaveta fechada náo poderá ficar mais do que 2 cm
internamente ao móvel. Dimensóes do móvel (variação
permitida 5%): Comprimento 1,85m; Registro ABNT
largura 0,64m; altura 0,76m. Dimensões do estofamento
(variação permitida 5%): Comprimento 1,85m; largura
0,64m; altura na cabeceira 0,15m e nos pés e parte

central 0,10m. O revestimento estofado deverá

apresentar espuma com densidade 28, revestida em
courvim soft I manom. A marca do fabricante deverá vir
gravada na maca ou em plagueta metálica fixada de
forma resistente na cama. Garantia de 'l(um) ano.

Fabricado de acordo com Padróes lnternacionais de
Qualidade, Normas da ABNT.
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Otoscópio Equipamento para exame visual do
ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta
resistência. Làmpada halógena, lente de aumento de
2.5x e 05 especulos permanentes de plástico com
diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm-
8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade
e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em
aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e
móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente.
Apresentiar cabo em aço inoxidável de tamanho médio
para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de
intensidade de luz desejável. Alimentaçâo por pilhas

médias comuns. Acompanha estojo reforçado para

acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e
visor sobressalente e 05 (cinco) especulos permanentes

de plástico. Garantia de 'l ano. Apresentiar Registro no
MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português.

Assistência Técnica do equipamento deverá ser no

Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora
deverá comprometer-se a rcalizar gratuitamente o

translado dos equipamentos até o local da Assistência
Técnice

01 MD R5 400,00
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Rs 400,00
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DEA - Desfibrilador Externo Automático, Equipamento
compacto, leve, portátil, microprocessado, adaptável a

qualquer paciente. Tecnologia de onda bifásica
exponencial truncada, em conformidade @m o,

GUIDELINE 2O1O e possibilidade de futura9
atualizacôes de orotocolo, no próprió local onde o

01
Cmos

Drake

ii
ti.

Rs 8.500,00 R5 8.s00,00

Ruâ Alberto l"âure.no Hêlnriá, 50 - Pâssâ vintê - Palhoçâ ' §C - CEP 88132:230 ' Fone: 48 3342{121
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equipamento estiver instralado. 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 anitmias 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
deconido. 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, @m alarme sonoro e luminoso
para nível baixo. Modo desfibrilaÉo adulto de '150

joules no primeiro choque e 200 joules nos
subsequentes, para melhor efidcia na reversáo de
arritmias. Modo de desfibrilação pediátrica, através de
sistema automáüco, diretamente pela pás pediátricas
que limita a carga em 50 joules. Alimentação: Bateria de
Lithlum recanegável ou Pack de baterias (pilhas) de
engate Épido, descartável de longa duraçáo, ambas
com capacidade pâra 300 choques em 10 horas de
monitorâmento, ou aproximadamente 05 anos em stand
by (sem usar bateria nova). O próprio usuário pode
substituir facilmente. Possui canegador de bateria
inteligente com indicadores luminosos de bateria em
carga e carga completa. Gabinête de alto impacto em
ABS, isolado eletricamente protegido contra água e
poeira - lP 56 E BF. Alça para trânsporte integrada no
gabinete que facilita o manuseio do DEA. Utilizaçáo de
eletrodos adesivos descartáveis. Peso aproximado de
1,8k9, com bateria de Lithium recarregável incluindo os
acessórios. Pais de Origem Brasil. Registro na Anvisa:
Regisfo: BOO5813OO08.

i:r , !ií
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Aparelho para a inalaÉo uso indiüdualAparelho que permita

a inalaÉo em quelquer posiÉo - em pé, deitado ou em
Registro inalaÉG uso moümento- sem risco de derramar o
medicamento. Silencioso, para utilização ANVISA individual
na administraÉo de soro fisiológico ou medicementos por

inalaÉo. Deve dispor de controle de inlensidade de névoa
tipo deslizante e ür acompanhado de: 01 corpo inaledor -
gerador de ultra-som cy' transdutor incorporâdo; 01 jg c/ 15
copos; 01 tubo corrugado flexível e coneclores 105 cm comp.
aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório: boquilha p/
inalaçáo oral; manual de instruções. Controle de lntensidade
de Névoa - Potêncionamento deslizante. Dimensóes
apíoximadas - í0x14x21cm. Peso máx. 13509. Consumo Max

17 w. Dados Técnicos - 110l22o v cy' chave selelora.
Apresenter RegiíÍo no MS, assistência técnica local

comprovada, Manual e Catálogo em português, garanlia
mÍnima de í2 meses.

01 lnalamed RS 1.soo.oo Rs 1.s00.00
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Oxímetro de pulso de mesa Com tela de cristal liquido
e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com
baterias recarregáveis que duram ate th, tela com qrrva
pletismográfica, sensor para utilizaçáo em pacientes

adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de
barras das ultimas 24h, deve funcionar em1101220

automaticamente. Bateria interna, recanegável, com
autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg Alem dos
acessórios obrigatórios brnece para cada equipamento
2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de
dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES:
limites ajustáveis e automáticos para Sp02 e pulso,

máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos
de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e
pulso, e bana de aleÍta piscaíáo indicando que algum
alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 bpm
PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: t bpm TEMPO DE

MÉDIA: I segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100%
PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDA:
I segundos. AUDIO: os alarmes e pulso deverão
possuir tonalidade variável com a mudança no valor da
saturaçáo> TELA: Tipo monocÍomática de catodo frio.
Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (alturaxlargura)
Curva pletismográfica: cristal liquido. POSSUIR
REGISTRO NAANVISA

01
General

Meditch
Rs 2.000,00

d

Rs 2.000,00
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OÍtalmoscópio _ Lâmpada: MÍnimo de 2.5 V, Xenon
Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas;
Sele€o mínima de 6 aberturas, com filtro livre de
vermelho (utiliável em qualquer abertura); Filtro
Polarizador para êliminação de reflexo Mínimo de 20
lentes oára aiustes de diootrias: Faixa mÍnima dê

01 MD

:i
!,ji rl

Rs 900,00 Rs 900,00

',| \
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ilr.



*!l'ce#iiffi
dioptrias: -25 a +22i Marcador de dioptrias iluminado;
Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e
sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na
lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de
bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo
metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou
bateria recarregável, em caso de bateria recanegável
deve acompanhar recanegador de bateria; Estojo macio
ou rígido; Garantia mínima de 01 ano;Manual de
instruçóes em Português;Apresentar registro na

crRúngrcrs ceRoN EqurPAMFNTos
HosptrarAREs r vrrrnrNÁ*ros r-lDA. - ME

cN P' 18.258.209/00í)1-1§ *cGffirffi
cIRÚRGIcAs cERoN ÊQUIPAM€NTos
HosplrÁtlREs r vrrrRrrÁRros ttDA. * ME

cNPJ 18.258.209/ü001-15
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auliar acoplada a cadeira Conjunto de equlpamentos
compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante,
composto Registro no odontológico pelos componentes
abaixo relacionados: INMETRO (cadeira, equipo,
refletor, unidade Cadeira Odontologica. Estrutura
hbricada em aço. Tratamento anti-corrosivo. Pintura

ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e
dinâmica em todas as posições de uso e ANVISA
auxiliar acoplada na sua capacidade mâima. Base c,/

proteçáo em bonacha ou material similar. à cadeira)
Revestimento do estofamento em material PVC
laminado, sem @sturas, na cor verde clara. ProteÉo
plásticâ p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/
formato e fixação que facilitem o acesso do paciente.
Encosto da cabeça articulável, cl movimento
longitudinal. Acionamento através de @mandos
elétricos c/ atuadores hidráulicos ou moto-redutores.
Controle de pe (pedal) p/ os movimentos de subida e
descida do assento e do encosto. Alimentação elétrica
110 ou 220 v (60H2), de acordo d a rede local do
município de entrega. Resistência de caça mínima de
aproximada í40 Kg. Fomecimento de plantas baixas e
outras necessárias pl a perfeita instala@o do
equipâmento, cl todas as informaçóes sobre
alimentação elétricas, hidráuhcas e pneumáticas.
Fornecimento de manuais de operação e manuais de
serviço cr' vista _ .... _ explodida e detalhamento das
peças, principais defeitos e correções, cy' diagramas dos
sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos. Garantia
mínima do conjunto de 12 meses. Equipo odontológico
tipo cart ou acoplado. (Tipo cart com estrutura montada
sobre rodízios e tratamento anticoÍrosivo. Tipo
Acoplado: braço articulado, com movimento horizontal;
c/ batentes de fim de curso e movimento vertical). Três

sendo 01 o/ micromotor". : cL

Dentmed
nS

13.900,00

nS

13.9000,00

borden), 01 p/ alta rotação (tipo borden) e 0í seringa
tríplice. Suporte das pontas d acionamento individual e
automático. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente
lisa. Sistema de desinfecçáo de dutos de água e spray
cr' válvula anti-refluxo. Pedal de acionamento do equipo
com controle variável (progressivo da rotaçáo dos
instrumentos). Com caixa de ligaÉo (distribuição),
sendo as mangueiras arredondadas e lisas e contendo
todos os acessórios necessários à sua instalaçáo. Caixa
de ligação (distribuiçáo) independente da cadeira.
Reservatório de água do equipo e sistema de
desinfec4ão em material transparente ou translúcido, de
no mínimo 500 ml. Bandejas removíveis de aço.

Unidade auxiliar, acoplada à cadeira. Bacia da
cuspideira removível, em porcelana ou cerâmica. Ralo
separador de detritos, fixado à unidade de água ou à
caixa de ligação, conectado à mangueira de sucção.
Registro p/ acionamento da água da cuspideira, mínimo
de 02 (dois) terminais de sucção, c/ diâmetro
aproximado de 6,5 mm, crí mangueiras e têrminais lisos.
Formas anedondadas; estrutura em alumínio ou aço,
com proteção anti-corrosão. Pintura epóxi ou
eletrostática, totalmente lisa. Garantia mÍnima de 12

meses

?o\
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Caneta de Alta rotação Caneta de alta rotaçâo
com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça,
aumentando a Registro Rotação visibilidade do
operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça
mediana, angulação MS/ de 45'. Alto torque,
conÍeccionada em alumínio anodizado, o quê possibilita
leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a

desinfecçáo; cabeça com linhas anedondadas; baixo
nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g
38 a 44. ANVISA RotaÉo (rpm) O a 420.000. Fixação
da broca (saca broca). Prêssáo (psi) 30 a 40. Consumo
de ar (Umin) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nivel
sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica
em todo Estado do Paraná

01 Dentscler Rs 4s0.00

Éf

Rs 4s0,00
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uonra ANUUL9 Uontra Angulo lnra MÃ com
refrigeraçáo extema ao corpo, acoplável ao micro motor
com sistema intra onde o torque e a rotaçâo são
transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e
engrenagens crm rotação de transmissáo 1:1. Corpo
em alumínio anodizado, giro livre de 360" sobre o micrq
motor, ângulo de 20' graus entre o lôngo eixo e <i

Descoco dá cabeca. trava da broca poi'lâmina de a@

01 Dentscler

jj

iiit,

Rs 4s0,00

Sf i: h'ç-' :-

Rs 450,00
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Rus Albêlto lauÍeâno Hêiníich, 50 - Passe vinte - Pâlhoça - SC - CEP 88132-230 - fone: 4E 3342-0121
:: i.t !j

Rua Alberto Lâurêano Heínri*, 50 - Pâssa Vinte - Palhoça - SC - CCP 88132-230 - Fone: 4Íl 3342-0121



'Fce$iiffi
crRúnercns cgnoN EeurPAMENTos
HosptrÂtAREs E VETERtNÁRros [TDA. - ME

cNP.' 18.258.209/0001-i5 *cesffffi
automáico na abeÍtura da porta, equipamento em 110 v,
50/60 Hz, potêncie de 400 Watts, consumo 1481(IúiHM,
manual do propriêtário em português. Discedor telefônico
para até tÍês números. Sistema de emergência integrado que
mantenha a temperatuÍa ideal do equipamento por 24 horas
sem energia elétrica. Garantia contra defeitos de fabricaÉo
por 24 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá
ser no Estado do Paraná, se náo houver, a empresa
vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o
translado dos equipementos até o local da Assistência
Técnice

gRúagrcns crRou reurPAMENTos
HosprÍArAREs E vrrrntxÁntos lrDA. * ME

cNPl 18.258.209/r'001-1s
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Ruâ Albêíto Lãurêâno Heinrich, 50 - Passô untê - Palhoça - SC - cEP 88132-230 - Fone:48 33112{121

deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para
âdaptar-se ao canal da broca, tamanho co
Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo,
Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com
reversáo, Pressão Ar:60 a 80 (PSl), Consumo de ar: 65
(Umin), Razão de Transmissão de velocidade: í:1,
Autoclavável: 135"C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs.
Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado
do Paraná

26

MICROMOTOR Micro Motor lntra com
refrigeraçâo; spray externo através de mangueira
siliconizada. Confeccionado em alumÍnio anodizado, o
que possibilita leveza e excelente acabamento
superficial, facilitando a assepsia e desinfecçáo.
Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de
360" das peças acopladas. Conexáo tipo borden
(universal 2 turos); velocidade (rotação) de 3.000 a
20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao c,orpo que
permite a reversáo da rotaÉo, baixo nível de ruído;
autoclavável até 135'C por mais de 1000 ciclos.
Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo.
Conexão: INTM. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com
reversão. PressãoAr: 60 a 80 (PSl.) Consumo de ar: 65
(Umin). Raáo de Transmissâo de velocidade: 1:1.

Autoclavável: 135'C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs.
Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado

01 Dentscler RS 450,00 RS 4so.oo
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Geladeira para guarda de vâcinas com regiíro na ANVISA
EquipamerÍo vertical, de Íormato externo e iÍlterno

Íetangular, dêsênvolvido especificamente para a guarda
cientÍfica de vacinas, cepacidade para armazenamento de
280 litros (út€is), refrigeraÉo com circulação de ar forçado,
registro na ANVISA, câmare interna em aço inoxidável, com
quatro gave{as Íabricadas em aço inoxidável com siíemas de
contra portas, isolamento térmico mÍnimo dê cinco cm nas
paredes em poliuretano injetado livre de CFC, porta de
acesso vsrtical com visor de vidro triplo com sistema anti
embaçamento, equipado com Íodízios êspeciais com freio,
degelo automático com evaporação de condensado, painel de
comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com
comando êletrônico digital micro processado programável de
2"C a 8'C, temperatura controlada eúomdicamente a 4'C
por soluçáo, sistêma de alarme sonoro de máxima e mínima
tempeÍatura, comando digital micro pÍocêssado com
temperatura de momento mâima e mínima no painel,

sistema silênciador de alarme sonoro, alarme sonoro de falta
dê energia com bâteria recarregável. Chavegeral de energia,
luz internàltemporizada com acionamento,eÍerno mesmo
com porta Íechada por 50 segundos e com acionamento

01 Bio tecno

iitl
Ji
it.

RS

28.000,00

I

Rs

28.000,00

infantil/adulto c,om conjunto de laminas 2 Ambu Adulto com
mascaras 3 ambus infantil com mascaras 4 jogo de cenulas
deguedern 5,7 geinfantil 3es URIttOOSCÓptO
DE FIBRA ÓPTICA:DescÍiçáo básica-Dispositivo médico-
Registro na EQUIPAMENTO hospitalaÍ utilizado para auxiliar
na entubaçáo endotraqueal. ANVISA URGENCIA
Especificaçoes técnicas mínimes: EQUIPAMENTO Conjunto
de laÍingosótÍo com cabo em mêtal recartilhado e
alimenlação etravés de pilhas tipo C. 1-Laringoscópio
Lâmpadâ de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas,
que proporcione maior iníantil/adulto luminosidade. com
conjunto de Lâminas em aço inoxidável com transmissáo de
luz por ÍibÍa óptica. lâminas. Deverá acompanhar quatro
lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro
lâminas modelo Miller, tamanhos 1,2, 3 e 4. 2-Ambú Adulto
Todas as lâminas deverâo ser isentas de pontos de soldas e
auloclaváv eis. com máscaras. As lâminas e os cebos devem
possuir sistema codiÍicado verde compatívêis com
laringoscópios de fibra óptica padrão intêmacional. 3- Ambú
lnfaíÍil Deve acompanhar um estojo para econdicionâÍ o
coniunto, duas lâmpadas com máscaras. sobressalentes e

manual de instruçóes em português REANIMADOR MANUAL
(AMBU) - adulto e iníantil -Descriçáo básica,Sáo balões
autoinfláveis transparenles que permitem praticar ventilaÉo
arlificial manual sobre s-Jogo de cânulas máscara, sobre
sonda de entubaÉo ou cânula de traqueostomia,
reutilizáveis. de Guedel (adulto Especificações técnicas
mínimas- Aspeclos gerais n"05,7 e9 e Reanimador manual
em silicone tÍanslúcido de alta qualidade, autoclavável, com
infantil n' 3.51) válwla poÊoff de alÍvio de pressâo Válvula
unidirecionel transpaÍente com membrana de segurança na
porÉo anterior, quê se conecta a uma máscara transparente
removivel pera üsualizaÉo da face do peciente. Reservatório
de oxigênio tipo bolsa, removível, conêclado e uma válvula
posterior, côm entreda suplementar de oxigênio e de ar
ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com
\rolume mínimo de 1.800 ml ê reservatóÍio mínimo dê
ml; PediâÍico, bâlão auto-ifflável com volurie mínimo de 500
ml o rêseÍyatóÍio minimo de 2000 ml; Deve ser fornecida uma
máscara pae ventilaÇão parfa cede unidadé, ipm a

Rs 6.000.00 Rs 6.000.0028
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caraclerística: tamanho adulto, máscara rigida transparente
c,om borda meleávêl de silicone, ou borda inflável; tamanho
pediátrico, máscara rigida transparente com borda melêável
de silicone, ou borda infláveli Dêve cumprir normas ISO
1065'l-4:2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente
dêsmontável para limpeza e esterilizaçáo ê dobrável para
armazenamento; Devê sêr compatÍvel com todas as cánulas
e tubos endotraqueais. Possuir testês de funcionamento
descritos no manual paÍa garantir o bom funcionamento do
êquipamênto sempre quê o mesmo for montado. Todas as
partes e acessórios devem ser livres de látex. CÂNULAS DE
eNrueeÇÃo ENDoTRAQUEAL-Descriçáo básica-Tubos em
PVC, utilizados para crntrole de vias aéreas, permitindo
ventilaçáo artlficial e para proteçáo contra aspiraÉo de
secreçÕes, vômitos, etc. EspeciricagÕes técnicas mínimas
Trãnsparentes, livre de propriedades tóxices ou irÍitantes,
Com linha radiopâca, supeÍfície lisa, estéreis, OrifÍcio
proximal com diâmetro padráo ê conexáo Standard, e orificio
diíai. Ootedo dê balonêto distai macio ê flexlvel de elto
volume e baixa pressão e balonete piloto com válvula anti-
retorno. Tamanhos: 3.5 sem balonete distai. Tamanhos: 5.0,
7.0, 9.0 com balonere. CÂNUtl OROFARINGEA (GUEDEL)-
DesqiÉo básica-Equipamento médicohospitalaÍ d$tinado a
manutenção de pêrmeabilidade das üas aéreas superiores
em pacientes com rebaixamento de nível de consciência.
Especificaçóes técnices mÍnimas Fabricada em PVC rÍgido,
atóxico, transperênte e inodoro, não Ílexível à pÍe$áo de
moÍdedura; PorÉo proxímal com apoio para lábios ou
dêntiçáo anteÍior do peciêntê; PoÍçfu distal encurvada e
achatada; Abertura central (luz) com diámetro edequado à
passâgem de ar e introduÉo dê sonda de aspiraÉo,
Numeraçâo: 1, 3, 5

crRúretcas cgnon EeurPAMENTos
HosptrALÂREs E vgrEilNÁRtos trDA. - ME

cNP.' 18.258.209/0001-15

Valor total: R$ 77.530,00
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Condições Comerciais

Condição 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

t

I
crRúRercls cERoN EeutPAMENTos

cNPJ 18.258.209/0001.-15
HCIsptrAtARE§ E VETERI ruÁRt os tr§à:;*fr4€.

4 4c ,S Dt L4:

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

CPF: 046.812.778-OO

DRECI }ttP uOMÊRCiAr;.TtÂ - t'^tiTSUL

DAI{EL ITEflDBBIO . Con$ltor Vsndas

Fsta 4t-308&5750' Fu: 41'003S1599

cd. 41.0tÉ0878- 41-9f,0{tr8
e-mail: dimctrul@diroctsul.om.br

Rua lsraalilr, 135 - Sob 05 - Shnlr da Moüa

CEP: Eft3S6O - Sto Josá dos Phhab'PR
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Palhoça 22 de junho 2016

Prezada Margarete,

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

PROPOSTA DE PRECOS

Item Descrição QT Marca Valor Unitário Valor Total

01

Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica
acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg,
com divisÕes de pelo menos í00g, pesagem imediata
dispensando pré- aquecimento. Acabamento em tinta
eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. pés
reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem
de '110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de
01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha
manual de instrução de uso em idioma português. Assistência
Técnica do equipamento deverá ser no Estado do paraná, se
não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a
realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o
local da Assistência Técnica.

01 Balmak Rs 1.250,00 R$ 1.250 ,00

02

Autoclave Horizontal De Mesa: Capacidade para Capacidade:

42 litros Controle totalmente Automático que devê ser

realizado através de microcontrolador Seleçâo de

Temperatura: 120 a 134"C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de

secagem: até 45 minutos. Precisão e têmpo de resistência:

tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro

de bronze, elementos filtrantes em aço inoxiCável. Válvula

solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de

Segurança: construÍda em latão. Câmara: deve ser em laço

inoxidável, com garantia de 03 anos de qarantia revestida

01 Stermax R5 4.000.00 R5 4.000,00

CEP: 88130-39CI
- Í- ctal lur:,cl - \^)\/ .#h
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externamente com material isolante ao calor que além de

otimizar o seu consumo de energia deve conservar a

temperatura do ambiente. O adicionamento da água na

câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim

como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada

em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma

boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável,

laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de

vedação em borracha de silicone resistente a altas

temperaturas. Sistema de fechamento da porta Dispositivo

que impeça o funcionamento do equipamento com a porta

aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada

internamente com um rolamento de encosto que proporcione

maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem

ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser

níquel-cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete:

deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com

tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e

interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo

veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e

teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve

desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3.C

a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de

Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de

proteção, termostato de segurança para evitar a queima das

resistências e dos materiais em caso de falta de água.

ConstruÍda com base nas Normas ASME e ABNT, atender a

Norma NR 13. DimensÕes Externas máximas: 44x56x7gcm.

Dimensões lnternas Mínimas: 30x60: cm. euantidade Mínima

de Bandejas: 02. Potências mínimas: 240A w. Voltagem:

1101220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e

Balança digitalde medição exclusiva para crianÇaó ate Z
anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo,
15 Kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no
máximo, 10 o. Mostrador

iiu§r ca.
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indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função
de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em
material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no
formato de concha anatômica e fabricada em material
resistente, de metal, acrílico, plástico ABS,
polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material
antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave
seletora de tensão de 1 101220 V. Aferioa e certificada
pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano.
Acompanha manual de instrução de uso em idioma
português. Assistência Técnica do equipamento deverá
ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa
vencedora deverá comprometer-se a realizar
gratuitamente o translado dos equipamentos até o local
da Assistência Técnica

04

Balde cilíndrico porta detritos, c/ pedal, capacidade
aprox. 10litros. Totalmente construído em aço
inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade
aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 0í (um)
ano.

04 MOR RS 1so,oo Rs 600,00

05

Carrinho para curativo em inox. Estrutura tubular
em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço
inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia
cromados, pés com rodízio de 2 a 3" de diâmetro,
fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de
parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01

balde em alumínio polido ou em aço inoxidável.
DimensÕes aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m
de altura X 0,75m de profundidade. Garantia mínima de
01 (um) ano para defeitos de fabricação.

01 Olimedic Rs 1.200,00 Rs 1.200,00

06

Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil,

alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal.

Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que

permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X I X 1"8

cm. Estas medidas poderão sofrer variação de t 10 %. Deverá

trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no

aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e

Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de

Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica

no Estado do Paraná

01 MD Rs 500,00 Rs s00,00

07

Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com

revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com

degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com

oonteiras em borracha. Garantia mínima de 12 meses

01 Olimedic R$ 160,00 Rs 160,00

cEp: BB13o-3g0 
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Esfigmomanôm etro aneróide portátil obeso Manômetro
aneróide - montado em armação de material plástico,
envolta por amortecedor emborrachado para maior
resistência a quedas. Deverá ser resistente a
desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300
mm Hg. Possibilitar giro de 360' sobre seu eixo para
facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em
nylon siliconizado, de I' qualidade, antialérgico,
resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho
com velcro resistente. Deverá conter a marca do
fabricante, indicação do tamanho da circunferência do
braço, com o comprimento total de 68 centímetros,
largura de 15 centímetros, indicado para verificação
adequada da pressão arteríal em adultos obesos e
conter indicação do ponto correto de posicionamento
sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de
mecanismos nas operações de retenção e
esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto,
ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra -
confeccionadas em borracha especial de comprovada
vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir
identificação da marca e fabricante do produto na
braçadeira e no manômetro.Embalagem - deverá ser
embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou
outro material resistente. Comprovar assistência técnica
no Estado do Paraná. Garantia mínima de calibração de
05 anos, comprovada através de carta do fornecedor.
Os aparelhos quando entregues deverão vir
acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando
sua aferição individualmente, bem como também o
registro no Ministério da Saúde

Esfigmomanôm etro aneróide portátil Pediatrico
Manômetro aneróide - montado em armação de

material plástico, envolta por amortecedor
emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá
ser resistente a desregulagem freqüente, com
graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360'
sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira -
confeccionada em nylon siliconizado, de l' qualidade,
antialérgico, resistente, extremidade flexível,
impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá
conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da
circunferência do braço, com o comprimento total de 68
centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para
verificação adequada da pressão arterial em adultos
obesos e conter ind do to correto de

01

-7*N
§-ffiffiffissss§ffiw#ffi

Nissei Rs 400,00 RS 4oo,oo

Rs 400,00RS 4oo,oo
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posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal
leve, de mecanismos nas operações de retenção e
esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto,
ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra -
confeccionadas em borracha especial de comprovada
vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir
identificação da marca e fabricante do produto na
braçadeira e no manômetro.Embalagem - deverá ser
embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou
outro material resistente. Comprovar assistência técnica
no Estado do Paraná. Garantia mínima de calibração de
05 anos, comprovada através de carta do fornecedor.
Os aparelhos quando entregues deverão vir
acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando
sua aferição individualmente, bem como também o
registro no Ministério da Saúde

10

Esfigmomanôm etro aneroide portátil Adulto
Manômetro aneroide - montado em armação de

material plástico, envolta por amortecedor
emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá
ser resistente a desregulagem freqüente, com
graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360'
sobre seu eixo para facilitar visualizaçãc. Braçadeira -
confeccionada em nylon siliconizado, de I' qualidade,
antialérgico, resistente, extremidade flexível,
impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá
conter a marca do Íabricante, indicação do tamanho da
circunferência do braço, com o comprimento total de 68
centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para
verificação adequada da pressão arterial em adultos
obesos e conter indicação do ponto correto de
posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal
leve, de mecanismos nas operações de retenção e
esvaziamento do ü comprimido. Mariguito: adulto,
ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra -
confeccionadas em borracha especial de comprovada
vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir
identificação da marca e fabricante do produto na
braçadeira e no manômetro.Embalagem - deverá ser
embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou
outro material resistente. Comprovar assistência técnica
no Estado do Paraná. Garantia mínima de calibração de
05 anos, comprovada através de carta do fornecedor.
Os aparelhos quando entregues deverão vir
acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando
sua aferiÇão individualmente, bem como também o

01 Nissei Rs 400,00 Rs 400,00
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registro no Ministério da Saúde

1"1

Estetoscopio adulto. Com duas olivas maleáveis de
borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem
rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons
de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500
Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o
menor valor e de até 20 Hz para o rnaior valor. O
diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e
350 micra e deverá conter anel não frio flexível e
consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com
proteção de borracha macia e consistente. Na
extremidade proximal deverá possuir mola na junção
dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e
distensibilidade, proporcionando adaptação suave das
olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser
entregue em embalagem individual. Garantia de no
mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no
MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e
assistência técnica local comprovada.

02 MD Rs 1s0,00 Rs 300,00

L2

Estadiômetro (Régua antropométrica)
Equipamento portátil, compacto, para medição

de comprimento de indivíduos em posição horizontal
(deitada). Confeccionado em acrílico, e/ou alumínio,
e/ou PVC, e/ou lona plástica, resistente à abrasão, que
não absorva a umidade e que possibilite a higienização
sem deteriorização da escala de medição. Escala
numerada a cada centímetro, com faixa de indicação de
30 cm a 1,0m. Garantia de 1 (um) ano.

03 Balmak Rs 140,00 Rs 420,00

13

Estetoscópio pediatrico Com duas olivas maleáveis de
borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca
Registro MS/ ANVISA Formato duo-sonic que permita
ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade
de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de ate 10 Hzpara
o menor valor e de ate 20 Hz para o maior valor. O diafragma
deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e
deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando
sua limpeza. Borda do sino com proteçâo de borracha macia
e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola
na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e
distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas
nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em
embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano.
Apresentar Registro no MS

01 MD Rs 150,00 Rs 1s0.00

14
Foco Auxiliar Luminária flexível com lâmpada, estrutura
em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Comane! de fixação,

01.
vAGALUM

Y
Rs s00,00 Rs s00,00
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haste flexível e cromada, pes em ferro fundido,
acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de
1,10cm e máximo de 1,60cm. O fio cle alimentação
elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada
de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo
com Padrões lnternacionais de Qualidarte, Normas da
ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.

15

Mesa auxiliar para material ginecologico Tampa e
prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento
polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés providos de
rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de
polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da
prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo
aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de
1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões
lnternacionais de Qualidade, Normas da ABNT,
Apresentar Registro no MS/ANVISA

01 Olimedic Rs 1.200,00 Rs 1.20000

t6

Mesa de exame clínico Estrutura tubular metálica
esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática),
leíto acolchoado em espuma de poiiuretano de I'

qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira
reclinável manualmente através de cremalheira, pés
com ponteira de borracha. Acompanha suporte para
lençol de papel de 50 mm. DimensÕes aproximadas de
1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de
altura. Garantia de 1(um)ano. Fabricado de acordo com
Padrões lnternacionais de Qualidade, Normas da ABNT,
Apresentar Registro no MS/ANVISA.

01 Olimedic RS 400.00 Rs400,00

17

Mesa de exame ginecologico. (Cama para exame
ginecologico tipo divã) Estrutura em madeira com
espessura mÍnima de 15 ffiffi, MDF de fabricante
certificado, revestido em laminado deccrativo, na cor
bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta
em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira
interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O
revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo
material da parte externa. As gavetas deverão ser
deslizantes, através de corrediças telescópicas. As
dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá ser
estofado, revestido em courvim marrom, sendo as
partes anterior e posterior do leito ajustável através de
cremalheiras duplas, unidas entre si, fabricadas em aço
inoxidável, com no mínimo quatro (4) posiçôes. O móvel
deverá vir acompanhado de um par de perneiras
anatômicas, em poliuretano injetado, que permitam

01 Olimedic Rs 2.300,00 Rs 2.3oo,oo

cEp: BB13o-3g0 
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ajuste de altura e com mobilidade antero-posterior. A
fixação desta haste deverá ser feita através de uma
estrutura com no mínimo 14 X 5,5 cm. Deverá possuir
gaveta para escoamento de líquidos, em aço inox e
puxador em inox. A gaveta deverá possuir o mesmo
tamanho da abertura feito no movel paru a mesma, não
podendo ficar espaço para acúmulo de sujeiras. A
gaveta fechada não poderá ficar mais do que 2 cm
internamente ao móvel. Dimensões do movel (variação
permitida 5%): Comprimento 1,85m; Registro ABNT
largura 0,64m; altura 0,76m. DimensÕes do estofamento
(variação permitida 5%): Comprimento 1,85m; largura
0,64m; altura na cabeceira 0,15m e nos pés e parte
central 0,10m. O revestimento estofado deverá
apresentar espuma com densidade 28, :'evestida em
courvim soft B marrom. A marca do fabricante deverá vir
gravada na maca ou em plaqueta metálica fixada de
forma resistente na cama. Garantia de 1(um) ano.
Fabricado de acordo com Padrões lnternacionais de
Qualidade, Normas da ABNT.

18

Otoscópio Equipamento para exame visual do
ouvido. Otoscópio em fibra optica em material de alta
resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de
2.5x e 05 especulos permanentes de plástico com
diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,Omm-
B,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade
e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em
aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e
movel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente.
Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio
para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de
intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas
médias comuns. Acompanha estojo reforçado para
acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e
visor sobressalente e 05 (cinco) especulos permanentes
de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no
MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português.
Assistência Técnica do equipamento deverá ser no
Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora
deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o
translado dos equipamentos até o local da Assistência
Técnica

01 MD Rs 4oo,oo Rs 400,00

19
DEA - DesÍibrilador Externo Automático, Equipamento
compacto, leve, portátil, microprocessado, adaptável a
qualquer paciente. Tecnologia de onda bifásica

01
Cmos

Drake
Rs 8.500,00 R5 8.500,00
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exponencial truncada, em conformidade com o
GUIDELINE 2010 e possibilidade de futuras
atualizações de protocolo, no proprio 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, gue 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
decorrido. Suporte básico/avançado de vida com
identifícação 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 proprio 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,Bkg, com bateria de Lithium recarregável incluindo os

rlJri1r5 ut 
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acessórios. Pais de Origem Brasil. Registro na Anvisa:
Registro: 800581 30008.

20

Aparelho para a inalação uso individual Aparelho que permita
a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em
Registro inalação- uso movimento- sem risco de derramar o
medicamento. Silencioso, para utilização ANVISA individual
na administração de soro Íisiológico ou medicamentos por
inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa
tipo deslizante e vir acompanhado de; 01 corpo inalador -
gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15
copos; 01 tubo corrugado flexÍvel e conectores 105 cm comp.
aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/
inalação oral; manual de instruçôes. Controle de lntensidade
de Névoa - Potêncionamento deslizante. Dimensôes
aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 13509. Consumo Max
'17 w. Dados Técnicos - 1101220 v c/ chave seletora.
Apresentar Registro no MS, assistência técnica local
comprovada, Manual e Catálogo em português, garantia
mínima de 12 meses.

01 lnalamed Rs 1.s00,00 RS 1.s00,00

21

OxÍmetro de pulso de mesa Com tela de cristal liquido
e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com
baterias recarregáveis que duram até Bh, tela com curva
pletismográfica, sensor para utilização em pacientes
adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de
barras das ultimas 24h, deve funcíonar em1101220
automaticamente. Bateria interna, recarregável, com
autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg Além dos
acessórios obrigatórios fornece para cada equipamento
2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de
dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES:
limites ajustáveis e automáticos para Sp02 e pulso,
máximos e mínimos. Audio: Volume ajustável, 2 minutos
de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e
pulso, e bana de alerta piscarão indicando que algum
alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 bpm
PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 't bpm TEMPO DE
MEDIA: I segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100%
PRECTSÃO: 2% RESOLUçÃO: tV, TEMPO DE MEDTA:
8 segundos. AUDIO: os alarmes e pulso deverão
possuir tonalidade variável com a mudança no valor da
saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio.
Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (alturaxlargura)
Curva pletismográfica: cristal liquido. POSSUTR
REGISTRO NA ANVISA

01
General

Meditch
Rs 2.000,00 Rs 2.000,00

22 Oftalmoscópio _ Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon
Halogena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas;

01 MD RS 9oo,oo RS 9oo,oo
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Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de
vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro
Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20
lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de
dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrras iluminado;
Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e
sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na
lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de
bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo
metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou
bateria recarregável, em caso de bateria recarregável
deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio
ou rígido; Garantia mínima de 01 ano;Manual de
instruções em Português;Apresentar registro na
ANVISA.

Conjunto Odontologico Cadeira Equipo Refletor unidade
auliar acoplada a cadeira Conjunto de equipamentos
compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante,
composto Registro no odontológico pelos componentes
abaixo relacionados: INMETRO (cadeira, equipo,
refletor, unidade Cadeira Odontologica. Estrutura
fabricada em aço. Tratamento anti-corrcsivo. Pintura
epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e
dinâmica em todas as posiçÕes de uso e ANVISA
auxiliar acoplada na sua capacidade máxima. Base c/
proteção em borracha ou material similar. à cadeira)
Revestimento do estofamento em material PVC
laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção
plástica p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/
formato e fixação que facilitem o acesso do paciente.
Encosto da cabeça articulável, cl movimento
longitudinal. Acionamento através cie comandos
elétricos c/ atuadores hidráulicos ou moto-redutores.
Controle de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e
descida do assento e do encosto. Alimentação elétrica
110 ou 220 v (60H2), de acordo cl a rede local do
município de entrega. Resistência de carga mínima de
aproximada 140 Kg. Fornecimento de plantas baixas e
outras necessárias pl a perfeita instalação do
equipamento, cl todas as informações sobre
alimentação elétricas, hidráulicas e pneumáticas.
Fornecimento de manuais de operação e manuais de
serviço c/ vista explodida e detalhamento das
peças, principais defeitos e correções, c/ diagramas dos
sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos. Garantia
mínima do de 12 meses. Equipo odontologico

Dentmed

cEP: BB13o-3g0 
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tipo cart ou acoplado. (Tipo cart com estrutura montada
sobre rodízios e tratamento anticorrosivo. Tipo
Acoplado: braço articulado, com movimento horizontal,
c/ batentes de fim de curso e movimento vertical). Três
terminais, sendo 01 pl micromotor, c/ spray (tipo
borden), 0í p/ alta rotação (tipo borden) e 01 seringa
tríplice. Suporte das pontas c/ acionamento individual e
automático. Pintura epoxi ou eletrostática, totalmente
lisa. Sistema de desínfecção de dutos de água e spray
c/ válvula anti-refluxo. Pedal de acionamento do equipo
com controle variável (progressivo da rotação dos
instrumentos). Com caixa de ligação (distribuição),
sendo as mangueiras arredondadas e lisas e contendo
todos os acessórios necessários à sua instalação. Caixa
de ligação (distribuição) independente da cadeira.
Reservatorio de água do equipo e sistema de
desinfecção em material transparente ou translúcido, de
no mínimo 500 ml. Bandejas removíveis de aço.
Unidade auxiliar, acoplada à cadeira. Bacia da
cuspideira removível, em porcelana ou cerâmica. Ralo
separador de detritos, fixado à unidade de água ou à
caixa de ligação, conectado à mangueira de sucção.
Registro p/ acionamento da água da cuspideira, mínimo
de 02 (dois) terminais de sucção, cl diâmetro
aproximado de 6,5 mm, c/ mangueiras e terminais lisos.
Formas arredondadas; estrutura em alumínio ou aço,
com proteção anti-corrosão. Pintura epóxi ou
eletrostática, totalmente lisa. Garantia mínima de 12
meses

O Contra lntra MX com
externa ao ao micro motor

Caneta de Alta rotação Caneta de alta rotação
com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça,
aumentando a Registro Rotação visibilidade do
operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça
mediana, angulação MS/ de 45'. Alto torque,
confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita
leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a
desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo
nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g
38 a 44. ANVISA Rotação (rpm) O a 420.000. Fixação
da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo
de ar (L/min) 42. Consumo de água (mlimin) 42. Nivel
sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica
em todo Estado do Paraná

Dentscler Rs 4s0,00 RS 4so,oo

cEp: BB13o-3g0 
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com sistema intra onde o torque e a rotação são
transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e
engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo
em alumínio anodizado, giro livre de 360" sobre o micro
motor, ângulo de 20' graus entre o longo eixo e o
pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço
deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para
adaptar-se ao canal da broca, tamanho co
Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo,
Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com
reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSl), Consumo de ar: 65
(L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1,
Autoclavável: 135'C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs.
Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado
do Paraná

26

MICROMOTOR Micro Motor lntra com
refrigeração; spray externo através de mangueira
siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o
que possibilita leveza e excelente acabamento
superficial, facilitando a assepsia e desinfecção.
Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de
360' das peças acopladas. Conexão tipo borden
(universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a
20.000 rpm. Possui anelgiratorio acoplado ao corpo que
permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído;
autoclavável até 135'C por mais de 1000 ciclos.
Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo.
Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com
reversão. Pressão Ar: 60 a B0 (PSl.) Consumo de ar: 65
(L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1.
Autoclavável: 135'C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs.
Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado

01 Dentscler Rs 4s0,00 R5 4s0,00

27

Geladeira para guarda de vacinas com registro na ANVISA
Equipamento vertical, de formato externo e interno

retangular, desenvolvido especificamente para a guarda
científica de vacinas, capacidade para armazenamento de
280 litros (úteis), refrigeração com circulação de ar forçado,
registro na ANVISA, câmara interna em aço inoxidável, com
quatro gavetas fabricadas em aço inoxidável com sistemas de
contra portas, isolamento térmico mínimo de cinco cm nas
paredes em poliuretano injetado livre de CFC, porta de
acesso vertical com visor de vidro triplo com sistema anti
embaçamento, equipado com rodízios especiais com freio,
degelo automático com evaporação de condensado, painel de
comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com
comando eletrônico digital micro processado programável de
2"C a 8"C, temperatura controlada automaticamente a 4'C

01 Bio tecno
RS

28,000,00

RS

28.000,00
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por solução, sistema de alarme sonoro de máxima e mínima
temperatura, comando digital micro processado com
temperatura de momento máxima e mínima no painel,
sistema silenciador de alarme sonoro, alarme sonoro de falta
de energia com bateria recarregável. Chave geral de energia,
luz interna temporizada com acionamento externo mesmo
com porta fechada por 50 segundos e com acionamento
automático na abertura da porta, equipamento em 't 10 v,
50/60 Hz, potência de 400 Watts, consumo 148KW/HM,
manual do proprietário em português. Discador telefônico
para até três números. Sistema de emergência integrado que
mantenha a temperatura ideal do equipamento por 24 horas
sem energia elétrica. Garantia contra defeitos de fabricação
por 24 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá
ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa
vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o
translado dos equipamentos até o local da Assistência
Técníca

Kit de Equipamento de Urgencia Equipamento Laringoscopio
infantil/adulto com conjunto de laminas 2 Ambu Adulto com
mascaras 3 ambus infantil com mascaras 4 jogo de canulas
de gueder n 5,7 9 e infantil 3 e 5 LARINGOSCÓPIO
DE FIBRA OPTICA:Descrição básica-Dispositivc médico-
Registro na EQUIPAMENTO hospitalar utilizado para auxiliar
na entubação endotraqueal. ANVISA URGENCIA
EspeciÍicações técnicas mínimas: EQUIPAMENTO Conjunto
de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e
alimentação através de pilhas tipo C. 1-Laringoscopio
Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas,
que proporcione maior iníantil/adulto luminosidade. com
conjunto de Lâminas em aço inoxidável com transmissão de
luz por fibra óptica. lâminas. Deverá acompanhar quatro
lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1,2,3 e 4, e quatro
lâminas modelo Miller, tamanhos 1,2, 3 e 4.2-Ambú Adulto
Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e
autoclaváv eis. com máscaras. As lâminas e os cabos devem
possuir sistema codificado verde compatíveis com
laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. 3- Ambú
lnfantil Deve acompanhar um estojo para acondicionar o
conjunto, duas lâmpadas com máscaras. sobressalentes e
manualde instruções em português REANIMADOR MANUAL
(AMBU) - adulto e inÍantil -Descrição básica-São balÕes
auto-inÍláveis transparentes que permitem praticar ventilação
artificial manual sobre S-Jogo de cânulas máscara, sobre
sonda de entubação ou cânula de traqueostomia,
reutilizáveis. de Guedel (adulto EspeciÍicações técnicas
mínimas- Aspectos gerais n'05,7 e9 e Reanimador manual
em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com
infantil n' 3.51) válvula pop-off de alívio de pressão Válvula
unidirecional transparente com membrana de segurança na
porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente

01 MD Rs 6.000,00 Rs 6.000,00
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removível para visualização da face do paciente. Reservatório
de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula
posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar
ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com
volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mÍnimo de 2000
ml; Pediátrico, balâo auto-inflável com volume mínimo de 500
ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Deve ser fornecida uma
máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte
característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente
com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho
pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável
de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO
10651-4:2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente
desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para
armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas
e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento
descritos no manual para garantir o bom funcionamento do
equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as
partes e acessorios devem ser livres de látex. CÂNULAS DE
ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAl-Descrição básica-Tubos em
PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo
ventilação artificial e para proteção contra aspiração de
secreções, vômitos, etc. EspecificaçÕes técnicas mínimas
Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes,
Com linha radiopaca, superfície lisa, estêreis, OriÍício
proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, e orifício
distai. Dotado de balonete distai macio e flexível de alto
volume e baixa pressão e balonete piloto com válvula anti-
retorno. Tamanhos: 3.5 sem balonete distai. Tamanhos: 5.0,
7.0, 9.0 com balonete. cÂNULA oRoFARINGEA (GUEDEL)-
Descrição básica-Equipamento médicohospitalar destinado a
manutenção de permeabilidade das vias aéreas superiores
em pacientes com rebaixamento de nível de consciência.
Especificações técnicas mínimas Fabricada em PVC rígido,
atóxico, transparente e inodoro, não flexível à pressão de
mordedura; Porção proximal com apoio para lábios ou
dentição anterior do paciente; Porção distal encurvada e
achatada; Abertura central (luz) com diâmetro adequado à
passagem de ar e introdução de sonda de aspiração,
Numeração: 1, 3, 5

Valor total: R$ 63.630,00

r(Jlrt(, u(J illl.ír\rlllr - rclilrLrl,ct - \)\, &.
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ITEM

1 ) annário aço 0B Portas

Preço 
óroão Público

Público

z) irrinário 02- Portas

Preço 
Óroão Público

Público

I./UNICIPIC DE CAFEZAL DO SUL / (1) MUNICIPIO DL CAFEZAL DO SUL

VALOB UNIT.

(ouTROS

ENTES

PÚBLICOS) QUÂNTIDADE

RS 931,08 4 Unidades

Data
ldentificacão Licitação

NoLicitação:635397 08/0712016

PREçOS

a

VALOR UNIT.

(COMPRASNET) TOTAL

Rs 3.724,32

Preço

Rs 931,08

1 MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUI* / (I) MUNICIPIO DÉ CAFÉZAL DO SUL

RS 662,46 6 Unidades

Dataldentificação Licitação

NoLicitaÇão:635397 OAIOT/2O16

Bs 3.974,76

Preço

R$ 662.46

Rs2.753,92

Preço

RS 688,48

3) armário vitrine

Preço
Público

1

5

Órgão Público

MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL / (1) MUNICIPIO DE CAFEZA'- DO SUL

RS 688,48 4 Unidades

Data
ldentificagão Licitação

NoLicitâção:635397 08/07/2416

.1) cadei:'a giratcr.a executiva

Preço 
óroão Público

Público

IMUNICIPICDECAFEZA|.DcSUL/(l)MUNlClPloL)FCAFFZALDoSUL

5) caüeira emPilhavel

Preço 
Óroão Público

Público

1 MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL / (I) MUNICIPIO }F CAFEZAL DO SUL

BS 409,58 6 Unidades

Data
tdentiÍicação Licitação

r'loLicitação:635397 0B/07 /2016

RS 82,00 20 Unidades

Dataldentificação Licitação

Rs 2.457,48

Preço

Rs 409,58

Bs 1.54C.0c

Preço

Rs 82,00NoLicitação:635397 08/07/2016

6l mesa refeitortc

Preço

Público

6

órgão Público

tvluNlClPlO DE MAU.A DA SERRA / (1) MUNICIPIO D[ ]"lAU' DA SERRA

R§ 7r.1,55 I

ldentificação

NoLicitação:63 1 607

Uniciade

Data

Licitação

17 t06/2016

Rs 7r r.55

Preço

Rs 71 1,55

I 139



VALOR UNIT,

(coMPRASNET)

VALOR UNIT,

(ourRos

ENTES

PúBLrcos) OUANTIDADE

7) me.sa reunrao

Preço
Público

l

PREÇOS

6

Órgáo Público

MUNICIPIO DE MAI.JA DA SERRA / (1) MI.JNIOIPIO DE MAUA DA SEBRA

RS 615,66 2 unidaces

rdentificasão l,lllnr"
Not-icitaçôo:631 507 17 i06i')Ol6

B$ 268,00 B Un;daies

Dâta
ldentificacão' Lrcrtâçâo

NoLioitâÇào:6351197 ü8/ú7/2Q1$

Rs 1.5ii9,96

ldentificação

N"Licitação:6rt1607

I Unidade

Dâta

Licitação

'rilC6/2016

TOTAL

Rs 1.231,32

Preço

R§ 6; 5,66

R§ 2.144,00

Preço

Rs 268,00

Ês 1.53q.96

Preço

lls 1 539.96

8) mesa escritorio com gaveias

Preço 
óroão Público

Público

9) balança antropométrica adLrlto

;ff,:" órgão Púbrico

'l 0) autoclave horizontal mesa

I;"J|"" órsão Púbrico

1l) balênça eletrônica pediatrica

;ãn, órsão Púbrico

12) balde cilindrico portâ detritos

:i::: órsão Púbrico
PUOilCO

'1 3) bângueta giratoria

il"rn" Órsão Público

1 MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUI. / ('1) MUNIOIPIO DE CAFEZAL DO SUL

1 IV4UNICIPIO DE MAUA DA SEBRA ,/ (1) MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA

I MUNICIPIO DE N/AUA DA SERRA i (I) MUNICIPIO DE MAUA DA SFÊÍ1A

iis 4.859, 19

ldentificação

Nol- iciiaqrâo:63.l 607

'I Uniiade

Datâ

Licitação

i7ic6/')-út6

ri§ 4,859. ig

Preço

Ês4859,l9

1 MUNICIPIO DE CAFEZAL DC SUL / (l) l./UNlClPlO DE CAFEZAL DO SUL

RS 666,56 r

ldentif ieação

N"Licitaçáo:635397

Unicade

Data
Licitação

08/07 /2016

Rs 666,56

Preço

R$ 666,5e)

I MUNICIPIO DE CAFEZAL DC SU| / (1) MUt\lClPlO DF CAFEZAL. i)O SUL

llsll.l,56 4rjnitlaiies

DâtaldentificaÇão 
Licitação

NoLicitação:ô35397 08i 07/2Ü 1 t)

RS 17] ,65 2 Unidaces

Dâta
I dentificaaão- Llcltâçâo

NoLicitaÇãÕ:tr353!7 08/0712016

?$ 446,:21

Preço

ris 1 1 1,56

R§ 343,30

Preço

Bs r71,65

R§ 554,39

I MUNICIPIO DE CAFEZAL DC SL]L / (1) MUNICIPIO DE CÁFEZAI_ DO SI',1

I 4) carrinho curatrvo BS 554,39 1 Unlcade
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VÂLOR UNIT.

(ourRos
ENTES

PÚBLICOS) QU

ldentificação

Rs 476,33 I

ldentificação

NoLicitaÇão:631 607

Licitação

NoLicitação:63'l 607 17 /O6t2016 RS 554,33

G5
VALOR UNIT.

ITEM PREÇOS (COMPRASNET)

:i::: órgão Púbrico
PUDIICO

1 tvluNlclPl0 DE MAUA DA SERRA / (1) MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA

'l 
5) cJettlctor batrniento cardiaco íetal

::"ffi" ôrsão Púbrico

Uniiade

Data
Licitação

17/06/2016

Rs 476,33

Preço

Rs 476,33r r.,4uNrclPro DE MAUA DA SERRA / (1) MUNlClPlo DE MAUA DA SERRA

1 6) escada c|nica 02 degraus

:liiL" órsão Púbrico

i 7) esÍigmomanometro aneroide portatil obeso

il"ril"" órsão Público

I 8) esfigmornanornetro aneroice poriátil pediatrico

Preço 
óroão Público

Público

I 9) esíigmon,enônteiro adulto

:i::: órsão Púbrico
PUDIICO

20) estetoscópio adulto

:l::: órgão Púbrico
PUOilCO

I I\4UNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU / ('1) PREFEI-TURÀ

R$ 66,32 1

ldentif icação

NoLicitação:63201 3

Unidade

Data

Lieitaçâo

15t0612C16

RS 66,32

Preço

Fí) OO,óZ

I tvlUNlClPlC DE CAFEZAi DO SUL / (l) MUNICIPIO DE CAFEZAL D0 SUL

R§ 720,85 r

ldentificação

NoLicitação:635397

Unidade

Data

Licitação

08t07/2016

Rs 720,85

Preço

Rs 720,85

I I."4UNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU / (I) PREFEITURA

Bs 172.50

ldentificação

NoLicitaQão:6320.1 3

1 Unidade

Data
Licitação

15/A6/2016

R§ 172,50

Preço

RS 172,50

1 MUNICIPIC DE CAÊEZAL DC SUI- / (I) MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL

R§ 720,85

ldentiÍicação

Noi-icitâÇão:635397

I Unicade

Data

Licitação

08/07/2016

Rs 720,85

Preço

Hs 720,85

1 ivlur.rlclPlo liE flAtiA DA SERRA i (1) MLjNICIPIO DE i\,4AUA :)A SERRA

2

Órgão Público

t4uNrctPro DE MAUA DA SERRA i (l) Ml.JNlclPlO DE MAUA DA SEBRA

RS 137,87 2 Unidades

tdentificacão D."1'
Licitação

Nolicitação:631 607 17 /0012016

RS 232,67 3 Unidades

Data
ldentificâcão

Licitação

NcLicitaçâo:631607 17/06/2016

Rs 275,74

Preço

Rs 137.87

RS 698,01

Preço

Rs 232,67

2l ) esÍadiomeiro

Preço

Público

I
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Ruhrlcu
PREÇOS

VALOR UNIT,

(coMPRASNET)

VALOR UNIT.

(ourRos
ENTES

PúBLrcos) QUANTIDADE

22) estetoscóprc pedratrico

Preço 
óroão Públíco

Público

Rs 256,70 r

ldentificação

No Licitação:rj3201 3

Uniiade

Dâta
Licitaçâo

l5r'0úr'20-]6

TOTAL

Rs 256,7C

Preço

R§ 256,70I lvlUNlclPlO DE ESPIGAO ALTO D0 IGUACU / (l) FREFEITUBA

23) foco auxilíar

Preço
Público

1

5

Órgão Públieo

MUNICIPIO DF- CAFEZAL. DO SUi,. / (I) MUNIC]IPIO DÊ CÁ}:EZAI.. DO SUI.,

R§ 378,55 I

ldentifieaçâo

NoLicitaÇão:{i35397

Unriâde

Datâ
Licitação

0E1r.) 7i:Z0 t 6

Bs 378,55

Preço

i:r§ 37s,55

Rs 243,33

Preço

Rs 2.13,:i3

R$ 2.773,87

Prêço

RS ?.773,87

24) niesa auxiliar material ginecologico

Pre90 
óroão Público

Público

25) nresa exame clinico

:i:?: órsão Púbríco
i.uDilco

2ô) cama para exarne trpo divã

Pieço 
óroão Púbtieo

ComprasNet

I MUNICIPIO DE CAFEZAL DO St,J:- / (1) I'-1I..JNICIPIO DE CAFETAL DO SUL

Rs 2S5,06

ldentificação

l.l o :- i c ita çãcl. 5-? 53q7

Rs 243,33 I

ldentificação

NcLicitaç^ão:63i órJ7

1 Unic'ade RS 29

Dâta
- Preço

Lrcrtaçâo

rtgi17i?a16 RS 295.C6

I MUNICIPIO DE hIAUA DA SEIiRA / (I) MUNICIPIO DE MAUA DA SEBRA

Unidade

Datâ

Licitação

i]ia6t2016

1 PREFEITUHi\. MUNIC]IPAL DE FRANCISCO BELTRAC

Ê§ 2.773.87

DÍ) StJI

ldentif icaÇão

N'rPregão:8220 )6

UASG:98I565

RS 298, 15

ldentificação

NoL-icitaÇãc.6.35397

1 Uniiade

Data
Licitaçâo

ileii D6i/?0 16

27) ctoscópio

Preço
Público

I

2

Órgão Público

MUNICIPIC DE CAFEZAL. Dü SUi- / ('l) MUI'llClPlC DE CAFEZAI

'I Unlcade

Data
Licitação

08/07 i?41.h,

n(,)o0 7.i

Preço

ri§ 2s8,7[

28) desfibrilador semi automatico

Preço 
óroão Público

Público

Fr§ 1C.322,20

ldentificação

NoLicitaçãr,:6278ô7

I Uniiade

Dâta
Licitação

23i)5/2016

B$ r0.322.20

Preço

Íis 10.322,20I MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA / (I) SALIO DO LONTRA
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íooVALOR UNIT.

(ouTRos

ENTES

PÚBLICOS) QUÂNTIDADE

I
= Fls.
o

ITEM

29) aparelho inalação irso ;ndivrdual

Preço 
óroão Público

Público

30) oxímetro pulso mesa

Preço 
óroão Público

Público

PREçOS

3

VÀLOR UNIT.

(coMPRASNET)

MUNICIPIC DE CAFEZAL DO SUL I (1) MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL

Rs I89,17

ldentificação

'l Unidade

Data
Licitação

Preço

Rs rBg,t7NoLicitação:635397 0B/07/2O16

1 MUNICIPIC DE CAFEZAL DO SUL / (1) MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL

Rs 299,38 I

ldentificação

NoLicitação:635397

Unidade

Data

Licitação

o8/o7 /2016

Rs 299,38

Preço

Rs 299,38

31) oftalnroscopic

Prego

Público

1

1

Órgão Público

MUNICIPIO }E Í.IAUA DA SERRA i (1) MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA

Rs 844,00 I

ldentificação

NoLicitação:631 607

Unidade

Data

Licitação

17 /06i2016

R$ 844,00

Preço

Rs 844,00

32) Lrünjrrnto odontologicc

Preço 
óroão Público

Público

33) caneta alta rotaÇão

Preço 
óroão Público

Público

35) micro nrotor intra conr :'efrigeração

ll::: órsão Púbrico
PUDIICO

36) Purificador de agua

Preço 
óroão Público

Público

1 I'JUNTCIPIC DE CAFEZAL D0 SUi- / (l) MUNlclPlo DE CAFEZAL DO SUL

BS 13.300,C0

ldentificaçâo

NoLicitação:635397

1 Unidade

Data

Licitação

0B/a7/2016

R§ r 3.300,00

Preço

Rs 13.300,00

RS 445,85 1

ldentificação

NoLicitação:635397

Unidade

Data
Licitação

08/07/2A16

RS 445,85

Preço

R§ 445,85I MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL / (.I) MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL

34) contra ângulc

I MUNICIPIC DE CAFEZAL DO SUL/ (l) MUNICIPIO DE CAFEZAL D0 SL.,L

Rs 433,50

ldentificação

No LicitaÇãc.5353-o7

1 Uniciade

1 Unidade

Data

Licitação

0B/07/2C16

R$ 0,00

RS €3,50

Preço

Rs 4s3,50

RS 541,67 2 Unidacies

Data
ldentificacão' Llcltaçao

NoLicitação:633063 23/06/2016

Rs r.083.34

Preço

Rs 5.11,67

oa',r\

I MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU / (I) PREFEITURA
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PREçOS

I PREFEITURA MUNiCIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

VALOR UNIT.

(coMPRASNET)

RS 3.435,67

Detalhamento dos ltens

VALOR UNIT.

(ourRos

ENTES

PÚBLICoS)

Rs 10.090,00

ldentificação

NoLicitâÇão:624803

OUANTIDADE

I Unidade

Data
Licitação

19/A4/2016

RS r ü.090,00

Preço

Rs 10.090,00

37) geladeira registro na anvisa

Precg 
óroão Púbtico

Público

38) kit saúde reprodutiva I

Preço 
óroão Público

Público

.I 
MUNICIPIO DE ESPIGAO A.LTO DC IGUACU / (1) PHEFEITURA

39) kit equipamento de urgencia

Preço 
óroão Público

ComprasNet

1 PREFEITURA MUNICIPAi DE PONTAL DO PARANA,i (2) PREFEITURA

MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANá

Rs 1.S34.00

ldentiÍicação

NoLicrtação:63201 3

I Uniclade

Data

Licitação

15/06/2016

Rs ',t .934,0C

Preço

Rs 1.934,00

ldentificação

NoPregão.82201 tr

UA.SG:987565

'I Unidade

Datâ

Licitaçâo

(t6iCt6i2A16

R§ 3.435,67

Preço

Rs 3.435,67

Valor Global: Rs 76.800,96

Quantidade

4 Unidades

Descriçâo

armário duplo com 08 portas

Preço (Outros Entes Públicos) 'l : Média das Propostas Finais

Órgâo: MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL / (l) l.lUNlClPlO DE CAFEZAL DC' SUL

observação

Rs S31,08

Pregão: OBIOT 1201 6 08.45
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objeto: Aquisição de Bells mobiliários para a secretaria Municipal de saúd+ Divisão

FunrJc Munrcioal de SaÚde, Coníorme especificações no Ànexo I

Descrição: ARMARIO DE ACO - Arnráric de aço com 8 ponas conr cadeado Armário

Duplo com 0B (oito) porlas, conÍeccioriado err r:hapa de aço de balxo teor de

carbono, com acaba:-nento pelo sisteÍna de tratamento químico da chapa (anti-

Íerruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrcstático a pó, com

canrada rnínirra de tinta de 7C micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma

clivisória vertical central em chapa oe aÇo no 24 (0,60mnr). 01 (urn; fundo e 02

(r1ois) meio-tampos (sr..rperioi'e inferior) confeccionados em chapa de aço no 24

(0,60mm), reforço internc (escuadro) corrfecciotrado em chapa de aço no 18

(1,2mm) f ;xantlo as iaterais. I (un-r) acaban-rento írontal composto de dots

fechamentos, 01 (urn) superior e 0l (um) rnfertcr, em chapa no 24 (0,60mm)

soliado a um acabantentc da divisÓria central em chapa no 20 (0,9mm)' A base

deverá ser conÍeccionacla em chapa de aço no I B (1,2mm) e possuir qrratro pés

requláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. 0 armáric deverá

conter 0B (oito) companimentos ccm porta, sendo

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

I 5.1 1 1.687/000I.OO AGUIA tsRANCA COMERCIO E SÊRVICOS LTDA' ME

* VENCEDOR *

Estâdo: Cidade: Endereço:

B SAO BORJA,960

S, DO LAGO-EQUIPAMENTOS PABA ESCRITOBIO- EPP

Estado: Cidade:

COMEBCIAL MS LICITA LTDA - ME

Estado: Cídade:

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 2

UF: PR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RS 918,99

Telefone:
(55) 03353-l 07C

Rs 919,25

Endereço:

R§ 95s,00

Endereço:

Modalidade:

SRP:

ldentif icaçáo:

Lote/ltem:

Ata:

Adjudicação:

Homologação:

Pregão

NÃO

NoL.icit

u1

Link Aia

14/C7 /2016 08.32

14/O7 /2016 08.32

iiulr

Quantidade

6 rlntdad-.s

Descrição

armário de pvc

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Proposta§ Finais

ÓTgãO: i\,1UNICIPIO DE CAFEZAL DC SUL / (I) MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL

objeto: Aquisição cle Bens mobiliários para a secretaria l"'lunicipal de saÚde- Divisão

Fundo Municical de Saúde, Confornre especiÍicaçóes no Anexo l'

Descrição: ARMARIO - Armário 02 portas corpo ilaterais, base, pratelei:'as e fundos)

confeccicr-rado enr madeira aglomerada 1B mm de espessura, revestimento

clupla Íace em larninado melamÍnico de baixa pressão, bordas laterais com Íita

de PVO. Super{ícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampc superior

confeccir:nado em i'nadeira aglonreracla de alta densidede com 25 rnnl de

espessurâ, riisterna po§tforming, bordas fiontais I B0o, bor-das laterais ern fita

rie PVC, re.ve:iiimento melamínico. Fechadura Írontal, tipo crlíndrico, dobradiças

rnetálicas cr:m abertura de 27r,.to, Puxadores conÍecciorrados ern alunrínio

(acaban,'ento fosco). Ú3 prateleiras internas, corrfeccionadas em madeira

aglornerada I 5 ou 1B mrn, conr revestimento melaminico e diversas regulagens

r:ie altura e disposrtivc para íixaÇãc em aço trefilado. COR: branca rrreCindc 1,60

X 0,95 X 0.50 podendo ter varlaçáo de +/- .l0e;,. 
Garantla de fabricação de no

mínimo l2 meses.

Observação

Pregáo: 08/07/20]608:45

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

ldentiíicação: NoLicitação:635397

Lote/ltem: 3/1

Ata: Lo8i§a

Rs 662,46

14tO712016 08.42

1 4/A7 /2016 08 42

www.licitacoes-e.com.br

PR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

Quantidade:

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

UF:
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NCEDOR N

METALIC l\,1EDlCAL PB0DUTOS H0SPITAIARES LTDA - EPP

Telefone:
(4r) 3033-2016

I

Rs 562,50

RS 556,67

BS 59r,50

Es 704. r 7

Ri> 7 49,92

Rs 800.00

Cidade:

Pinhais

Endereço:

R NOVA ESPERANCA, 
'IOI]4

Rubr; ci'rc

Estado:

Estado:

Estâdo:

Estado:

Estado:

KBOLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. EPP

Cidade:

AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - lvlE

Cidadel

S. DO LAGO-EQUIPAIvIENTCS PARA ESCRITORIO- EPP

Cidade:

COMERCIAL SANTOS DUMONT LTDA. N4E

Cidade:

R. DE F. SOUSA NARES§I. ME

Cidade:

Endereço:

Endereço:

Endereço:

Endereço:

EndereÇo:

Quantidade

4 Unicjades

Descriçâo

errnário vitrine

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propo§tas Finai$

Órgão: MUNICIPIO DE CAFEZAL D0 SjUL / (l) N4t.JNlClPlO DE CAFEZÁL DO SUL

Objeto: Aquisição cle Bens mobiliários para a Secretaria N,lunicipal de Saú0e livisào

Fundo lv4unicipal de Saúde. Confornre especificaçÔes no Anexo l.

Descrição: ARMAR IO VITRIN E - Arn:ário vitnne, com : porta e 3 prate leiras em vidro. uso

hospitaiar Arrnário com 0l porta e 03 prateleiras enr vidro, FunCo e Teto ern

chapa de aÇo êsrnaltado, na r:r:r branca. Trâtamento ânll coi'rosão. Porta corn

fechacura cilindrica. Pes proteqidos por ponteiras plásticas- Portas e lâterais

em vidro conr espessura rnínima de 4 mnr. Dimensôes aproxir-nadas de l,50nr

de altura X 0,50rn de larqura X 0,.10nr de profundiCade.

Observação

Pregáo:

Modalídade:

SRP:

ldentificação:

Lote/ltem:

Ata:

Adjudicação:

Homologaçâo:

Fonte:

Quantidade:

UF:

CNPJ

05.788.1 1 7/000r -03
* VENCEDOR *

Estedo:
PR

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

METALIC MEDICAL PTiODUTOS HOSPITALABES LTDA. EPP

R§ 688,48

C)8i07 i2016 08.45

Preqão

NÂO

I'l o 
I.. :c itaçãrr. 63 SliÇ 7

4/1

l...rn[ /,'ia

141C7/2016 08.43

14iC7l2ú1Ír ú6.43

r,vrnirri. I r c rtacr:es-e. co m, b r

5

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R§ 530,00

Têlêfônê:

í41) 3u33-2r-r'l 6

Rs 600.00

Cidâdê:

Pinhais

Endêreço:
R NOVÁ ESPEFANCA, 'I 

OO,1

ROSANGELA SOARES SARDINIIA CORNETTA IúE
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RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Ci d ade:

ALTEBMED MATERIAL MEDICÔ HOSPITALAR LTDA

Cidade:

S. DO LAGO.EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO- EPP

Cidade:

M.H.rv1. DO COUTO - COMERCIAL - ME

Cidade:

VALOR DA PROPOSTA FINAL
CNPJ

Estado:

Estado:

Estado:

Estâdo:

Endereço:

Endereço:

Endereço:

Endereço:

§'"f.[*Y.,.]
Àr/
tt !

, I ns zr z,ao

BS BOO,OO

RS BOO,OO

Quantidade

6 ilnidacles

Descrição

cadeira giratória execr.ttiva cotn braços

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

Órgão: MUI'JICIPlo DE CAFEZAL Do SUL / (l ) MUNlClPlo DE CAFEZAL Do SUL

objeto: Aquieição de lJens mobiliários para a secretaria Municipal de saúde Divisão

Fundc Munrcical rje SaÚde, Confcrme especificaçôes no Anexo l.

Descrição: cADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA- CADEIRA GIRAToPIA EXECUTIVA

C0[,1 BRAÇOS, tananho rnedio, assento e encosto ern corrpensado multi-

lamirado de l2 n-rni, co,"n espuma injetada anatomicamente em densidade

nredia (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 5C mm de espessura. Sevestirnento clc

assento e e,rcosto em tecido de alta resistêrrcia t f)o')a poliester na cor azul

escuro e espessurâ nrírirnc cje I mm. Borclas em PVC no contorno do estofado

lvlecanisrno tipo back system. lnclinação do encosto mediante acionamento

de alavanca. Molas il/retcrno automàtico do encosto e ajuste automático na

freriagem cJo reclinador. Regulagern da altura do assento a gás, colurra central

clesnorrtável, fixada por encaixe côrrico com rolamento axial de giro, esferas e

arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e

amortecimento de impactos ao sentar, acronada por alavanca. Begulagenr de

altura do encosto para apoio lombar' Base giratória com capâ de nylon na cor

preta, conl aranha de 5 hastes, apoiacjo sobre rodízios de duplo giro de nylon e

com esferas de açc. Braç

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

05.788.1 17/OOO1.O3 METALIC MEDICAL PRODUÍOS I]OSPITALARES LTDA- EPP

* VFNCEDOR *

Observação

Pregão: 08/0712016 08:45

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

ldentif icação: NoLicitação:635397

Lote/ltem: 6/l

Ata; túkêla

R§ 409,58

14ta7 t?016 08.44

14/0'l/2016 0844

www.l icitacoes-e,com.br

tt

PR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R$ 3r 6,67

Telefone:
(41) 3033-2016

RS 325,00

R$ 329,08

Adjudicação:

Homologagão:

Fonte:

Quantidade;

UF:

Estado:

PR

Cidade:

Pinhais

Endereço:

B NOVri ESPERANCA, I0C4

S. DO LAGO.EQUIPAN4ENTOS PAhA ESCHITORIO- EPP

Cidade:

COMERCIAL SANTOS DUMOI'.IT LTDA- ME

Estado: Endereço:

9/39



Rubr:ca.

CNPJ

Estado:

Estâdo:

E§tado:

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Cidade:

DAL-MASO E DAL-MASO LTDA- ME

Cidade:

AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA. MÊ

Cidade:

R, DE F. SOUSA NABESSI-ME

Cidade:

COMERCIAL MS LICIIA LIDA. ME

Cidade:

Endereço:

Endereço:

Endereço:

Endereço:

Endereço:

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Rs 358,17

ns4581/

R$ s40,0i)

RS 540,00

Quantidade

20 Unidades

Descrição

cadeira empilhavel

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

23.402.281/OOO1-O4 COMERCIAL SANTOS DUMONT LTDA . ME
*VENCEDOR *

Estâdo: cidade: Endereço:

R SANTOS DUMON .839

S. DO LAGO-EQUIPAN4ENTOS PARA ESCRITORIO. EPP

Cidade:

COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME

Observação

Pregão: 08/07i2016 08:45

Modalidade: Pregão

SBP: NÂO

I dentif icação: NoLrcitação:6353Ç7

Lote/,tem: 7/l

Ata: l.-ink /tiirr

Adjudicaçáo:

Homologação:

Fonte:

Quantidade:

UF:

Email:

REG ETGTOH0 I l"4Al L. CC iV

R§ 82,00

14/A7120t6 08:48

14/47/2.016 08:48

www.l tcitacoes-e.com.bi

l2
Tt

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RS 70,00

Rs 78,00

RS 90,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

ÓTgâo: MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL / (I ) N4UNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL

Objeto: Aquisição de Bens mobiliários para a Secretaria Municipal de Sarlde'Divisáo

Funcjo Municipal de Saúde, Confornre especificaçôes no Anexo I.

Descriçâo: CADEIRA LONGARINA- Caderra Espaço llaúde e recepçâo (cadeira

empilhável) Cadeira empilhável, confeccionaca em tubo de aço oblongo, com

encaixes laterais para transformar em lorigarina. Assento e encosio em

polipropileno nG cor preta. Peso suportado: 1 50 kg .Garantia l 2 rneses

Telefone:
(44) 09s29-4041

Endereço:Estado:

10/39



RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOB

Cidade:

DA,L.MASO E DAL.MASO LTDA

Cid ade:

VALOR DA PROPOSTA FINALCNPJ

Estado:

Estado:

Endereço:

Endereço:

6íuüj;,
x- ri". a,3 *. 

iu nrl,) r-!t (>-) -,"

RS 90,00

Ítubr;cri.

Quantidade

I Unrdade

Descrição

mesa para reÍeitorio

Observaçâo

Pregão:

Modalidade:

SRP:

ldentificação:

Lotelltem:

Ata:

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

Quantidade:

UF:

Rs 7'l 1,55

1 7106/20.l 6 09:00

Pregão

NÃC,

No LicitaÇão:631 607

43/1

Lrnk Âia

09/07 i2a1620 56

09/o'l /2016 2A.56

urww.licitacoes-e.cotn.br

3

PA

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Rs 349,00

Telefone:
(4r ) 3033-201 6

Bs 400,00

BS BBO,OO

Rs 880,00

Rs 880,16

R§ BBO,16

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

ÓTgáO: ML,NICIPIO DE MAUA DA SERRA i (I) MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA

ObJEtO: PREGÃO ELETRÔNICO NO 024l?01 6 PRCCESSO NC 024120'I 6, OBJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E \4ATEÊIAIS PF-RMANENTE PARA USO DA

SFCRETARIA DE SAÚDE DE M,AUA DA SERRA, BEFERENÍE AO RECURSOS

Ft,ND0 A FUN*DO REPASSADO PELA SESA, RELATIVOS A APSiiS - 201 5.

Descrição: MESA PABA REFEITORIO - rnesa pra refeitório Coix tampo em

compensadc, com espessura de 25 mm, revestido nas duas faces em

larninaclo melarninico na cor branca, corn bordas em PVC preta. Srrperfícies

lisas, duradoras e de fácil lirnpeza e destnfeccáo. Com dimensões del 
'l 
,20 X

0,80 X 0,78 cm. c.inr pés em aço cromado resistentes a fer-rugem.

Acabamentos arredorrdaCos. Garantia de I (um) ano.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

05.iB8.I 1 //OOOI-03 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPIlALARES LTDA. EPP

* VENCEDOR *

Estado:

PR

Estado:

Estado:

Estâdo:

Cidade:

Pinhais

Endereço:

B NOVA ISPERANCA, I OO4

PIMFNTFI COMFRCIO DE PAPIT ARIA [.TDA - ME

Ci dade:

C K YOKOTA MOVEIS ME

Cidade:

I.Ii./ ÜOMERCIO DE EQUIPAMEIITOS I.TDA ME

Cidade:

SANDiIA MARA SAtuiPAIO

Cidade:

S. DO LAGO.EQUIPAMENTCS PÁ.RA ESCIIITORIO- EPP

Endereço:

Endereço:

Endereço:

Endereço:Estado:

11t39



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOB

Cidade:

VALOR DA PROPOSTA. FINAL

§..ik.f'"
'S;," fgj::j

Endereço:

Rubr:ca.

Quantidade

2 LJnrdades

Descrição

nresa para reunião

Preço (Outros Entes Públícos) 1: Média das Propostas Finais

Órgão: MUNlClPlo DE MAUA DA SERRAi (l) lvluNlclPlo DE I',4AUA DA SERRA

objeto: PREGÃO EI-ETROI.JICO f.o rr24i 2C I6 PRCCESSO Na O?4/2016, OBJrr0.

AQUISIÇÃO DE 
=QUIPAMENTOS 

E fu1ÁTERIAIS PEI]MANENTE PARA USO OA

SECRETARIA DE SAÚDE DE MAUÁ DA SERRA, RETIRENTE AO RECURSOS

FUNDO A FUNDO RIPASSADO PELA SESA, RELATÍVOS A APSUS.20I 5.

Descrição: ME§A RETANGULAR - mela de reuniãc retanqular c/ tanlpo erYl rnaceira

aglonrerada c/ 25 fim de espessr-ira, revestida em lanrnarjo melamrntco na cor

brar.ica, c/ bordas em PVC. SuperfÍcies lisas. duraCoras e de fácil limpeza e

desinfecção. Painel frontal ern maCeira açlomerada. Pés ern ltibo de aço ABNT

l0l0/]020, e seção c1 retoÍÇo lateral l-raralelo ent tubo de aÇo ÀBNT

I 0l 0/l 020, cr' prntura eletrostátlca em epóxi pó. Ponteiras de acabarnenio na

cor preta. Nivelaioies ct eixo de aço rosqueável. Panes nretálicas, c,r

tratam..nto anticorrosivo e antiferruqinoso c/ pintura eletrostática em epóxi .oó

na cor preto foscc. Med.: 200 x I I 0 cm, Àcabamentos arredondados. Garantiâ

de 1(Lrm) ano.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

22.976.291/OOO1.9A PIMENTEL C]OMERCIO DE PAPELABIA LTDA - ME

" VENCEDOR *

E$tado: Cidade;

KROLL INDUSTRIA DE \4OVEIS LTDA. EPP

Estado: C i dade:

METALIC MIDICAL PRODUTOS HOSPITALABES LTDA - EPP

Estâdo: Cidade:

C K YOKOTA MOVEIS ME

Estado: Cidade:

SANDBA MARA SAtvlPAlO

Estado: Cidade:

S, DO LAGO.EQUIPAMENTCS PA|]A ESCBIIORIO- EPP

Observação

Pregâo:

Modalidade:

SRP:

ldentif icação:

Lote/ltem:

Ata:

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

Quantidade:

UF:

Rs 615,66

1 7i 06/20 I 6 ü9:C0

Pregão

NÃO

Noiicitaçào:613 l6C7

44/1

Lrnl<,1iia

08iú7/2C16 1459

08/07i2C16 l4:59

ww\,v. l icitacoes-e.com. br

4

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Rsi 375,00

Rs 4r 2,25

Hs 622,00

Hs i 50,00

ns 167,37

Endereço:

En dereço:

Endereço:

Endereço:

Endereço:

Íts i67,3 i

Estado: Cidade: Endereço:

12t39



Descrição

mesa de escritorio com gavetas

PreÇo (0utros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

Órgão: MUNICIPIO DE CAFEZAL D0 SUL / 0) lv4llNlclPlO DE CAFEZAL D0 SUL

Objeto: Aquisição de Bens mobiliários pâÍâ a Secretaria Municipal de Saúde- Divisão

Fundc Munrcical de Saúde, Confcnne especificaçÕes no Anexo l.

Descrição: MESA - t'/esa escritório com gavetês (1,20 m larg.x 0,70 crn) Tantpo

coníeocionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de

espessura, revestimento com sistema postforming 180o. Painel frontal

confeccionado enr rnadeira aglornerada de 15 rnm de espessura, revestiÍnentc

lanrinadc nrelamínico de alta resistêncta, dupla Íace, baixa pressão. Coluna

esirutural coÍn passagetn de acallamento corrfeccionada em chapa de aço,

com tratameilto antiferrugem e acabanrento em pintura epóxi. Acabamentos

arredcndaclos. Com 02 gavetas com cheve. Garantia de 1 (um) ano

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

Estâdo: cidade:

03.269 42210001.55 S. DO LAGO.EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO - EPP

* VFNCEDOR *

o* 1ã,

?5ls.
íg
*F

Estado:

PR

Cidade:

Carrrpo lvlourão

Enderego:

AV tviANCEL l'4 DE CAiúARGO. '1071

Telefone:
(44) 30',I 6-2030

Pregão:

Modalidade:

SRP:

ldentificação:

Lote/ltem:

Atâ:

Adjudicação:

Homologagão:

Fonte:

Quantidade:

UF:

Endereço;

268,00

08/07

Pregão

NÃO

NoLicitação:635397

9i1

Link Aia

14107/20160854

14tA7/2016 48.50

www.licitacoes-e.com.br

À

DD

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Bs 268,00

Bs 268,00

Email:
ivon'laqequi p@hotmail.com

Quantidade

Unidade

Descrição

balança antropon-rétrica adulto

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

Órgâo: Ni UNICIPIO DE N4AUA DÁr SERRA / (1) N/UNlClPr0 DE MAt-.jA DA SERHA

objeto: PREGÃO ELETRONICo N" 024l2C16 PRoCESSo N" 02412016.OBJETO:

AQI.JISIÇÀO DE ÊQUIPAMENTOS E 
'IATÊRIAIS 

PERMANENTE PARA USO DA

SECI]ETARIA DE SAÚDÊ DE MAUÁ DA SERRA, REFERENTE AO RECUHSOS

FUNDO A ÊUNDO BEPASSADO PELA SESA, RELATIVOS A APSUS. 2OI 5.

Descrição: BALANCA ANTROPOMETRICA- balança artropométrica adulto eletrônica

diqital adulia conr fégua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com

cairacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 'l009. pesagem lmediata

dispensando pre- aq,.recimento; Àcabamento em tintâ eletÍostática.
-Iapete/piso em borracha antiderrapante; Pes regr.rláveis em borracha sintética

e coryr seletcr de voltaqenr de I l0 e 220 v;AÍerido pelo tlllv'jETRO: Garantia

rninima de 0i (trm) ano;Acompanlra nranual de rrstruçôo de uso em idioma

português;As-cistência Tecnica do equipamento cever:' ser no Estado do

Faraná, se no l':ouver, a empresa vencedora deverá compromeier-se a realizar

gÍatuitarnente o translado dos ecuipamentos ate c local da Assistência

Técnica.

ObservaÇão

R$ 1.539,96

l7106/201609:00

Pregão

NÀO

Noi-icitação:631607

?lt1

Link Ara

13/O7 /2016 14.21

13/07 /201614.21

www.l icitacoes-e.com.br

PB

Pregão:

Modalidade:

SRP:

ldentif icação:

Lote/ltem:

Ata:

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

Quantidade:

UF:

13/39



CNPJ

á"ã&
, RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

1 .62710001.9O K.C.B. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME

Cidade: Endereço:

Arêçatubâ R N4ARECIIAL MASCA.RENHAS DE MORAES,88

M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME

Cidade:

PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

CI RURG I CAS CERON EQUI PAt\,1ENTOS HOSPITALARES VETERI N

Cidadê:

BRASIDAS EIRELI

Cidade:

DIRCEU LONGO & CIA LTDA

Cidade:

J. C. F. MARANA

Cidade:

BECNEB COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS PARA SERV

Cidade:

DIGITO INFOBMATICA LTDA- ME

Cidade:

S, DO LAGO.EQUIPAMENTOS PARA ESCR ORIO. EPP

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Bs 645,00

Email:
kcr@kcrequipamentos.com.br

RS S40,00

R§ 945,00

Rs 1 .166,63

RS 1 .166,67

R§ 1.2S6,33

B§ 1§30,33

Rs 1.633.33

Rs 1.S33,00

Rs 1.933,00

RS r.933,33

Rs 1.993,33

Rs 1.9S4,50

Rs 1.994,50

Telefone:

i18) 3621-27e2

Estado:

Estâdo:

Estado:

Estado:

Estado:

Estado:

Estado:

Estãdo:

Estado:

Estâdo:

Cidade :

ALVÊS Ê SARTOH LTDA - ME.

Cidade:

HOSPITRONICA - COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LT

Gidade:

ROSANGÉLA SOARES SARDINHA CORNTTTA i\4E

Cidade:

VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LÍDA- EPP

Endereço:

Endereço:

Endereço:

Endereço:

Endereço:

Endereço:

Endereço:

Endereço:

Endereqo:

Endereço:

Endereço:

Endereço:

Êstado: Cidade:

Estado:

14t39



CN PJ

Estado:

Estâdo:

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Cidade:

BAGATOLI COMEHCIO DE MOVEIS LTDA I,4E

Cidade:

Endereço:

Endereço:

VALOR DA PROPOSTA FINAL

1.994,50

/uo
cã'

I

Quantidade

I Unidade

Descrição

autoclave horizontal mesa

Preço (Outros Entes Públicos) 'l : Média das Propostas Finais

ÓTgão: MUNICIPIO DE MAUA DA SÉRRA / (1) MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA

objeto: PBEGÃO ELETBÔNICO No 024,i201 6 PROCESSO No A24/2016, OBJETo:

AQUISIÇÃO DE -QUIFAMENTOS E MATEBIAIS PERMANENTE PABA USO DA

SECRETARIA DE SATJDE DE N,IAUÁ DA SERRA, BEFEqENTE AO RECUBSOS

FI.JNDO A FLJNDO RFPASSADO PELA SESA, NÊL.ATIVOS A APSUS.20I5.

Descriçâo: AUTOCLAVE - autoclave horizontal de Mesa Capacidade: 42 litros, Controle

totalmente Autornátrco que deve ser i'ealizado através de micro controlaoor

Seleçãc ie Temperatura: 
.l20 

a 134'C Ciclo: ate 60 minutos. Tempo de

secage,rn: ate 45 ÍÍ)iÍlutos. Precisão e ternpo de resistência: tipo PT 100.

§istema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos

frlirantes er,r aço inoxidá.rel. Válvula solerróide: em latão foqado tipo diaÍragma.

Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em lago

inoxrdáve{. ccnr garantia de 03 anos revestida externamente com material

isolante ao calor que alem de otinrzaÍ o seu consumo oe energia deve

conservar â tenrperatura do arnbien[e. 0 adicionamento da áqua na câmara

rnterna da autoclave devera ser automático, assim como o ciclo cievera ser

automáticc. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada,

para pennitir r:ma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável,

larninaclo, côm garantia de três (03) anos, corr'! anel de vedaÇão em borra

Observação

Pregão:

Modalidade:

SRP:

ldentif icaçáo:

Lote/ltem:

Atal

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

Quantidade:

R§ 4.859,19

17/06/2ô16 09.4O

Pregão

NÃO

NoLicitação.631 607

48/1

Link Aia

oB/07/21rc 1452

08/07 12c1614.52

vlww. I icitacoes-e.corn.br

3

PR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

BS 900,00

CN PJ

22.5r 6.950/0001-06
* VENCÉDOR *

Estado: Cidade:

Estâdo:

Estâdô:

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOB

J. C. F. |\4ARANA- lv4E

Endereço:

B I..INA BÍLINAZO LIjCK', 562

PPS PRODI.JTOS PARA SAUDE LTDA

Telefone:
(r 9) 08292-4200

UF:

Email:
RENATOMARANAG]MARALAR.COM.BR

Endereço:

Endereço:

Cidade:

CRONO COMEBCIO E DISTRIBUICAO EIRELI . EPP

Cidade:

lvi.H.N4. DO COUTO - COMERCIAL - ME

R§ 3.581,00

RS 3.930.00

RS 4 633,33

RS 6.989,99

Estado:

BRASIDAS EIRELI

Cidade: Endereço:

15 / 39



Estado:

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOB

Cidade:

R C V N/ANUTENCAO D[ EQUIPAIiIENTOS MEDICOS HOSPITAL.A

Cidade:

BS EQUIPAI,4ENTOS INDUSfRIA E COI./ERCIO L]'DA

Cidade:

VALOR DA PBOPOSTA FINAL

R$ 6 990,00

rls 6 99C,00

Endereço:

Endereço

Endereço:

Quantidade

'I Unidade

Descrição

balança eletrônica pediatrica

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

ÓTgão: MUNICIPIO DE CAFEZAI- DC SUL / (1) IüUNICIPIO DE CAFEZAL )O SUL

Objeto: Aquisição de Bens nlobiliários para a Secretaria lvlunicipal de SaÚde- Divisão

Fundo lr4unrcipal de Saúde, Corifcrme especificações no Anexo l.

Descrição: BALANCA - BalanÇa Eletrônica Pedititrrca I 5 Kg Balança digital de medição

exclusiva para crianças ate 2 anos de idade. Capaciclade de pesa-oem de, no

mínimo, 1 5 Kg. Graduacão (precisãc) de pesagem de, no máximo, 1C g,

Mostrador (display) di-cital com indicadores de peso com no míntnro 5 dígitos.

FunÇão cje tecla Tara (zero) no painel fronial. Construida em materral resistente

e de fácil limpeza. Bandeja no forrnato de r.;oncha anatÔnrica e Íabricada enr

material resistente, de rnetai, acrÍlico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pós

regulá'reis, revestidos de rraterral antiderrapante (borracha sintéticâ, silicone,

etc.) Chave seletora de teltsâo de 110/22A V. Aferiia e certificaia pelo

lPEMllNtv'lETRO. Garantia rnÍnima de 0l (um; ano. Acompanha manual de

instnrção de uso em idioma portL.rguês. Assistência Tácnica Co eriuipanrento

deverá ser no Estado do Paratrá, se náo hoirver, â empresâ vencedora cieverá

compromete!"-se a realizar Çratuitamente o translado dos equipamentos até o

local da Assistência Técnic

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOB

97.533.241 /0001-38 M.H.M. DO COUTO - COMFRCIAL - IVE

* VENCEDOR *

Estado: Cidade:

Observação

B$ 666,56

08/07/20.r6 08,15

Pregão

NÀO

NoLrcitação:635:)97

12 i1

l.ink /r.ia

14i07 /2016 CS.Aç

14tC7|2A16 49.0ç

rlww. I icitaicces-e.ccnr, hi'

2-

Df,

Pregão)

Modalidade:

SRP:

I dentificação:

Lote/ltem:

Ata:

Adjudicação:

Homologação:

Fontê:

Quantidade:

UF:

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R§ 549,00

Endereço:

R RIO BFANCO,445

PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Cidade:

ROYAL DiSl RIBUIDO[]A LI"DA . EPP

Telefone:
(x.:r) 3033-3533

Email:
roval6distribLrdora.r:om br

Estado: Endereço:

Rs 549.50

Rs 580,50

Rs 704,50

Estâdo:

ITACA EIRELI

cidade: Endereço:

16/39



CNPJ

Estado:

Estado:

Estado:

Estado:

Estado:

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

Cidade:

ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME

Cidade:

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALÂR LTDA

Cidade:

S. DO LAGO-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. EPP

Cidade:

DIRCEU LONGO & CIA L TDA

Cidade:

VATOR DA PROPOSTA FINAL

-4*-*§\r

,íço u t azc)\

,'ãrer= Jq ,i;-^.^^

Endereço:

Endereço:

Endereço:

Endereço:

Endereço:

Rs 748,00

Rs 748,00

Rs 748,00

Quantidade

4 r.Jnidades

Descrição

balde cilindrico porta detritos

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

Órgão: rúuNrcrPro DE 0AFEZAL D0 sul / ('r) MUNlclPlo DE CAFEZAL DO SUL

Objeto: Aquisição de Bens mobiliários para a Secretaria Municipal de Saúde- Divisão

Fundo Municipal de Saúde, Confornre especificaçôes no A.nexo L

Descrição: BALDE CILINDRICO PORTA DETRITO COM PEDAL- Balde cilínorico

porta detritos, c/ pedal, capacidade aprox. '10 litros.Totalmente construÍdo em

aço inoxidável, tarnpa acionada oor pedal. Capacidade aproximada de 10 litros

Garantia minirr:a de C1 (urn) ano.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

21.262.321/OAü.01 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
* VENCEDOR *

Estado: cidade: Endereço:

noD Dos MlNEnlos.403

N4.H.M. DO COUTO - CON4ERCIAL - ME

Cidade:

ALTERI.IED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

0bservação

Pregão: 08/07 /201 6 08.45

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

I dentif icação: NoLicitação:635397

Lote/ltem: l3ll
Ata: l-rnk Aia

Rs 1 1 1,56

14/A7 /2016 09:11

14/07 /2016 09'11

www. I icitacoes-e.com.br

8

PR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R§ 95,00

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

Quantidade:

UF:

Telefone:
(41 ) 0s657-5764

Rs 96,99

R§ r 12,39

Estado: Endereço:

17 t39



i.
tt,
Co

NPJ

Estado:

Estado:

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Cidade:

VIA Ll]lvlENS Al.JDlO VIDEO E lNFORtvlArlCA L-l DA - EPP

cidâde:

ITACA EIRELI

Cidade:

Í.,4ETALIC MEDICÀL PRODUTOS HOSPITALABES LTDA - EPP

Cidade

Endereço:

Endereço:

Endereço:

Endereço

VALOR DA PROPOSTA FINAL

ffs 12r,25

Hs 12r,75

Bs 122,00

Quantidade

2 Unidades

Descrição

banqueta giratoria

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

Órgão: MUNICIPIO DE CAFEZAT DC SUL / (l) NIUNlolPlo DE CAFEZAL Lro SUL

0bjeto: Aquisição de Bens mobiliários para a Secretaria Municipal de Saúde- Divisão

Fundo Mr.rnicipal de Saúde, Cr:nforme especificaçôes no Anexo l.

Deserição: BANQUETA GIRATORIA - Banqueta giratória, tipo mocho. TotalÍnente em

aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura rnrnima de ú,46m

X rnáxima de 0,6]m. Estofamento resistente e conr base rÍgtda, revestinrento

em PVC e espuma de densidade controlaia que permite lirrpeza e cesinÍecção

Garantia mÍnima de 0-l (urr) ano para defeitos de fabricaçàc

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FOBNECEDOB

21 ,262.3271CI001.01 PPS PHODUTOS PAI]A SAUDE LTDA
* VENCEDOR *

Estado: cidade: Endereço:

ROD DOS t"{ll-l=RrOS. 403

Í.,{ETALIC MEDICAL PBODUTOS HOSPITALARES LTDA. EPP

Estâdo: Cidade:

M.H.M DO C0U]-O - 00MERCIAL - lúE

Observaqão

Pregão:

Modalidade:

SRP:

ldentif icação:

Lote/ltêm:

Ata;

Adjudicação:

Homologação;

Fonte:

Quantidade:

Rs 171,65

0E/07/20l 6 08:45

Pregão

NÃO

NoLicitação:íJ353Ç 7

14i1

Lrrk Àia

14lA ít'.2016 0q.24

14/O t /21)16 09.'24

www. I icitacoes-r:.r;cm. br

2

PA

Endereço:

Endereço:

UF:

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Rs r 45,0Íl

Telefone:

{41) C3t157.57tr.4

R$ l6ü,00

R$ 209,95

Estado: Cidade:

18/39



Descrição

carrinho curativo

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

ÓTgãO: MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA / (.I) N4UNICIPIO DE IúAUA DA SERRA

objeto: PRF.GÃO ELtrRÔNlco Na 02 4/2C16 PRoCESSO No 024/201 6. OBJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E K1ATERIAIS PERMANENTE PARA USO DA

SECRETAFIA DE SA.ÚDE 
'E 

MAUÁ DA SERRA, REFERENTE AC RECURSOS

FIJNDO A trI-jNDO FÉPASSADO PELA SESA, RELATIVOS A APSUS'2OI 5.

Descrição: cARRO ACO INOX PARA CURATIVO-USO HOSPITALAR-carrinlro para

cuÍativoemlnoxEstrutu.atubularemaçocromacc,tampoeprâteleiraem
chapa cle aço inox, pés. varandas e suporte para balde e bacia cromados' Os

comrodízioiie2a3oecliârnetro,fixaçãoclotampo,daprateleiraearmaçãopor
meio de oarafusos sabre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em

aluryrínio polrio otr em aço inoxidável. Dir]lerrsões aproximadas de 0,45m de

largura X 0.80rn de altura X 0,75m de proÍundidade. Garanlia mínima de 01 {um)

ano Para deÍeitos de íabricação

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

O5.7BB.I 
'1 7/OOOI -03 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALABES LTDA' EPP

* VENCEDOR *

Observação

Rubrica-

Pregão: l7106/201 6 09:C0

Modalidade: Pregão

SRP: NÂ0

Identificação: NoLicitaÇão:631 607

Lote/ltêm: 5Zl

Ata: Lrnk Aia

Estâdo

PR

Estâdo:

Estâdo:

Estado:

Estâdo:

Estado:

Cidade:

Pinhais

M.H.lv1. D0 COUTO - COMERCIAL - ME

cidade:

.], C. F, MARANA

Cidade:

PPS PRODTJTOS PARA SAUDE LTDA

Cidade:

FISIOIV1EDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

Cidade:

HOSPITRONICA. COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR I-T

Cidade:

Endereço:

R NOVA ESPERANCA, I OO4

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

Quantidade:

UF:

Endereço:

Endereço:

Endereço:

Endereço:

Endereço:

| /a7 /2016 06.28

11/a7 /2016 06'28

www.licitacoes-e.com.br

3

PR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Rs 450,00

Telefone:
(41) 3033-2016

Bs 463,33

R§ 481,67

Rs 526,33

Rs 700,00

Rs 705,00

Quantidade

I Unrdade

Descrição

deiectoT balimento cardiaco fetal

Preço (Outros Entes PÚblicos) 1: Média das Propostas Finais

ÓTgáO: MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA i (I) MUNICIPIO DE MAUA DA SEBRA

Observação

B§ 476,33

Pregão: 17106/2016 09:C0

19/39



Objeto:

Descrição:

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

05.286 960/0001.83 V, S. COSTA & CIA LTDA. EPP

* VENCEDOB *

PREGÃO EI.ETRÔNICO NO 024l2C'1 6 PROCESSO NO 024l2OI 6, OBJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERI.,IANEI'jTE PARA USO DA

SECRETARIA DE SAÚDÊ DE I\4AUÁ DA SERRÀ, FEi:ERENTE AO ÊECURSOS

FUNDO A TUNDO REPASSADO PELA SESA, RELA'I'IVOS A APSUS - 201 5,

DETECTOR FETAL PORTATIL- rietecior de batirnento cardíaco fetal.

modelo portátil, alimentacio por bateria I v, que Dermita guarda do cristal. Deverá

estar acondicionado em estolo de couro, e que perrnita facrilidade de troca da

batefla. lv4edidas: 4 X B X l8 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de t .10

9,o. Devera trazer a marca do falrricante e lote de Íabricação çravada nc aparelho.

Garantia mírirna de 0l ano. Apr-esentar Cataloqo e lvlanual em pcrtuguês,

registro nc MS/ANVISA, Certificado de Boas Praticas de Fabricação. Cr"rmprr:var

assistência técnica no Estado do Pararrá.

Modalidade: Pregáo

SRP: NÂO

Identificação: Noi-icitação 63) 6f7

Lote/ltem:53/l

Ata: l..ink liia

Adjudicação: I i 137120 1 6 3b.-?C

Homologação: I l,'071201 6 06:llC

Fonte: www.licitacoes-e.ccnr.hi'

Quantidade: 3

U F: Pil

VALOR DA PROPOSTA FINAL

ns 393,00

Email:
,/scosta@vscostâ.com. br

Hs 406,00

Endereço:

Hs 433,00

Endereço:

R$ 440,30

Endereço:

R$ 466,6/

Endereço:

Rs 597,33

Endereço:

[1S 598,".

Endereço:

Estado:
PÊ

Estâdo:

Estâdo:

Estâdo:

Estado:

Estado:

Estado:

Cidade:

Arapongas

Endereço:
R FBANCELHO, 69

PPS PBODIJTOS PABA SAUDE LTDA

Cidade:

ROSANGELA SCARES SARDINHA CORNETTA ME

Cidade:

MEDICALWAY EQUIPAIMENTOS MEDICOS LTDA

Cidade:

J, C" F. MARANA

Gidade:

ALVES E SARTOR LTDA - ME

Cidade:

HOSPITRONICA - COM, DE EQUIP MÊDICO HOSPIIALAR LI

Cidade:

Telefone:
(43) 33252-7857

Quantidade

'I Unidade

Descrição

escada clinica 02 degrairs

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

Órgão: MUNICIPIo DE ESPIGAo ALTo DO IGUACU / (l) Pf,EFEITURA

Observação

R§ 66,32

Pregão: 
.1 

5i 06/201 6 09:C0

20139



0bjeto:

Descrição:

CNPJ

05.788.r 1710001-03
* VENCEDOR *

Estado:
PB

Estâdo:

Estâdo:

A presente licrtaÇão tern por ob.ieto a aquisicão de móveis, equipanrentos de

informática e equipamentos hcspitalares diversos, através do Programa APSUS,

por interméclio da Secretaria Municipal de SaÚde de Espigão Alto dÔ lguaÇu,

Estacjo do Paraná, em conforrnidade com as especificações contidas no Termo

de Referência - ANEXO I e dernais condiç'ões seguintes

ESCADA EM ALUMINIO - Escada clínica C2 deçraus, escada com dois

degraus todo em açc irrox cu aÇc com revestimento antioorrosivo de ccr branca,

retorçada, com degraus revestidos em borracha antiderraparrte, pés corn

ponteiras enr borracha. Garantia rnínima de I2 meses.

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALABES LTDA - EPP

Modalidade:

SRP:

ldentificação:

Lote/ltem:

Ata:

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

Quantidade:

UF:

Enderego:

Endereço:

Pregão

NÃO

NoL.icitação:

t9/l
l-ink Ala

30/06/201 6 1 3:'l Êuhr'ca

3O/06/2C1613:1.l

www.l icitacoes-e.com.br

4

PÊ

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Rs 63,7s

Telefone:
(41 ) 3033-201 6

Rs 65,00

RS 70,20

o
,íJ

Cidade: Endereço:

Pinhais R NOVA iSPERANCA, l 0C4

lvi.H.M1. DO COUTO - COMERCIAL - ME

Cidade:

PLASMEDIC - COM DE MAT PARA USO MEDICO E LABORATOR

Cidade:

Quantidade

1 tinidade

Descrição

esf ignromanon:etro aneroide pol-tatil obeso

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

Órgão: MUNICIPIO DE CAFEZA'. DO SUL / (1) lv4uNlclPlo DE CAFEZAL DO SUL

objeto: AquisiÇão cle Bens mobillários pâra a secretaria Municipal de sairde- Divisão

Fundc Munrcilal de Saúcle, Conícnne especificaçÕes t rc Anexo l'

Descriçâo: ESFIGMOMANOMETRO - EsfrgmornanÔrnetro anerÓide portátil obeso

Manôrne.iro aneróide - rnontado ern armaçáo de matertal plástico, envolta por

amortecedoremborrachadoparamaiorreslstênciaaquedas.Deveráser

resistenle a desrequlagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg

possibilitar girc de 3600 sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira -

confeccionada em nylon siliconizado, de 1 " qualidade, antialérqico, resistente,

ext[emidade flexÍvel, impernreável. Fecho com veicro resistente. Deverá conter

a marca do Íabrrcante. indicação do tamanho da circunferência do braço, com o

cornprimento total cje 68 centímetros, largura cie l5 centímetros, iniicado para

verificação adequada oa pressão arterial em adultos obesos e conter indicação

do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça enr rnetal

leve, cie mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar

comprimiclo. N4angUito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex: Bo|sa e

pêra - confeccionadas enr borracha especial de c

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOB

97.533.24110001-38 M,H.lv1. DO COUTO - COMERCIAL - ME

* VENCEDOR *

Observação

Pregâo: 08/07/2016C18:45

Modalidade: Pregão

SRP: NÂO

I dentif icação: NoLicitaÇão:635397

Lote/ltem: 15/1

Ata: Link A1a

R§ 720,85

14tO712016 09.15

14/C7 /2016 09.15

www.l icitacoes-e.com.br

4

PR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Bs 525,00

Adjudicação:

Homologaçáo:

Fonte:

ouantidade:

UF:

21139



) h 
'*'Estado:

CNPJ

Estado:

Estãdo:

Estado:

E§tado:

nnzÃo SOCIAL DO FORNECEDOR

Cidade: Endereço:

R RIO BRANCO,445

Telefone:
(43) 3033,3533

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Email:

roi,al(qid i stri bui dora. ccm. br

Fis 549,50

H$ 62s,00

RS 664,75

Hs r 240,0n

Fls. u -:*
PPS PRODI..JTOS PABA SAUDE LTDA

Cidade:

ROYAL DISI I]IBUIDORA LI DA - EPP

Cidade:

ALTERMED MATERIAL N/EDICO HOSPITALAR LTDA

Cidade:

R. DE F. SOUSA NAI]ESSI 'Í'/E

Cidade:

Endereço:

Endereço:

Endereço:

Endereço:

Quantidade

1 Unirllde

Descrição

es[igmorranometro aneroide portátil pediatrico

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

Órgão: MI.JNlClPl0 DE ESPIGAO AITO DO IGUACU / (l) PÊEFEITURA

Objeto: Apresentelicitaçãoternporobletoaaquisiçãodenróveis,equrparnentosde
infornrática e equiparnentos l'rospitalares diversos. aÍraves do Programa APSLJS,

por intermédio da Secretaria llr"rnicinal de Saúde de Espiqão Alto clo lsuaÇu,

Estado do Paraná, em conÍormrdade com as especificaÇões contidas no Termo

de Referência - AN[X0 I e derrrais condiçÕes seguir':tes.

Descrição: ESFIGMOMANOMETBO - Esfignronranometro anerórrle portátil pediátrico;

Manômetro aneróide - montado ent armação de rnatefial plásticc, envolta por

amortecedor emborrachado para maior resistencia a quedas. Deverà ser

resistente a desregulagem freqüente, com gradr:ação de 00 a 30íl mm l-ig.

Possíbilitar giro de 36Co sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira -

ccnfeccionada enr nylcn siliconrzacio, de 1ê qualidade, arrtialérçico, resistente,

extremidade Ílexível, irnperrneável. Fecho com velcro resistente. Deverâ conter

ã marca do fabricante, indicação do tanranho da circunferência do braço, ,:orn o

comprimento total de 28,5 centínretros. largura ie g centímeiíos, indicado para

verificaçâo adetluada da pressão artertal c'rn crianÇas e conteT inciicação do

ponto correto de postcionanrento sob;e a erté.ia. Válvula - peÇa enr ntetal leve,

de mecanismos nas cperaçôes ce reterrçáo e esvaziamento do at comprimido.

Manguito: adulto, arnbidestro, antialergico, livre cle látex. Bolsa e pêra -

confeccionadas em borracha especial de

CN PJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

21.762,327/OOO1-01 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LÍDA
* VENCEDOR *

Endereço:

NOL] DOS MINãIIIL]S,,103

Observação

Fs 172,50

Pregão: I 5i06i20'] 6 09:C0

Modalidade: Preqão

SRP: NJÃO

ldentif icaçâo: NoLrcitaÇào 632cl 3

Lote/ltem: 2oll

Ata: l...rnl A:;r

Adjudicaçâo: 3C/06/2016 13 l5

Homologação: 30i06r'20-i6 l3:.I5

Fonte: www.l:citacoes-e,com.bi.

Quantidade: I

UF: P3

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Rs r 70,00

Telefone:

iél j 0365,'-5i64
Estâdô: Cidade:

22t39



CN PJ

Estado:

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

M H M. DO COI]TO. CON4ERCIAL - MT

Cidade:

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RS r 75,00

Endereço:

Quantidade

'l Unidade

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

Órgão: MUNICIPIO D[ CAFEZAL DO SUL / (l ) l\lUNlClPlO DE CAFEZAL DO SUL

Objeto: Aquisição cle lJens rnobiliários para a Secretaria N{unicipal de Saúde'Divisão

Fundr: lvlunicioal de Saúde, Confornte especiÍicações no Anexo l.

Descrição: ESFI GMOMANOM ETRO - Esfigmomanômetro aneróide portátil obeso

Manômeiro anerÔide'mor"ttado em arnração de material plástico, envolta por

âmortecedor emborrachado para maior resrstência a quedas. Deverá sel

resistente a iesrer;ulagern freqalente, com qraduaÇão de 00 a 300 mm Hg.

Possicilitar girc de 3600 sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira -

ccnfeccicnada em nylor siliconizado, de 1 
a quatrdade, antialérgico, resistente,

extrer'rridade flexivel, in-rpermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter

a marca do fabricanle, indicação do tamanho da circutrferência do braço, com o

comprimento total Ce 68 centinretros, largura de 
-l 

5 centímetros, inCicado para

verificaçãc ad+qr-rada cia pressão arterial em adultos obesos e conter indicação

do pontc correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça ern metal

le,'le, cle mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar

comprimiclo. Manguito: adulto. ambidestro, antialérgico, livre de látex, Bolsa e

pêra - confeccionadas em bcrracha especial de c

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

97.533.24110001-38 M.H.M. DOCOUTO-COMERCIAL-ME
* VENCEDOR *

Observação

Pregão: 08/0712016 08:45

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

ldentiÍicação: NoLrcitâção:6353q7

Lote/ltem: l5l1

Ata: LinKAia

Adjudicaçâo:

Homologação:

Fonte:

Quantidade:

UF:

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Rs 525,00

Email:
royal@distribuidora.com.br

Rs 549.50

Endereço:

Rs 625,00

Endereço:

RS 664,75

Endereço:

Rs r.240,00

Descrição

esÍigmorrranômetro adulto

R§ 720.85

1UAl /2016 09.15

14i07 /2016 09.15

www. I icitacoes-e.corn.br

4

PR

Estâdo: Cidade:

Estado:

Estado:

Estâdo:

Endereço:

R RIO BRANCO,445

PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Cidade:

ROYAL DISTBIBUIDORA LTDA - EPP

Cidade:

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAB LTDA

Cidade:

R, DE F. SOUSA NABESSI. ME

Telefone:
(43) 3033-3533

Estâdo: Cidade: Endereço:

23t39



Quantidade

2 Unidades

Ruhrtci

65"8-!Ê$q(outrosf,\
'f\ao:
-obiàto:

MUNICIPIO DE MAUA DA SERBA / íI) N/UNICIPIO DE MAUA DA SERRA

PREGÃO ELETRONIOO NO 024/2.C16 PROCESSO NO 024,/2016, OBJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUTPAMET'JT0S E I4ATEBIAIS PERMANEI..jTE PAUA USO DA

SECRETARIA DE SAIJDE DE N,4AUÁ DA SERRA, BEFFRENTE AO ÊECURSOS

FUNDO A FUNDO RÊPASSADO PELA SESA, RELATIVOS A APSIJS - 20'I 5,

Descrição: ESTETOSCOPIO ADULTO - Estetoscópio âdt:lto Com duas olivas maleáveis

de borracha macra ou sirnilar, com sistema de fixação sem rosca. Formato

duo-sonic cue pernrita ausculta de sons de baixa e alta Íreqüência, com

ar-rdibilidade oe 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de ate l0 Hz pâra o

menor valor e de ate 20 Hz para o major valor. O diafragma deverá pcssuir urna

espessura entre 20C e 35{l micra e deverá conter anel no íi-icr Ílexível e

consistente, facilitando sua lirrpeza. Borda do sino ccn] proteÇáo de borracha

macia e consistente. Nâ extremidade proximal devera posst-rir mola na jLrnçào

dos tubas auriculares, perrnitindcl flexibilrclaCe e dispenr;abil idade,

proporcionando adaptaÇâo o suave das olivas nos ccndutos auditivos exteralos.

Deverá ser entregue em emhalagem individual. Gararrtia de no mrnimo um (l)

ano. Apreseniar ReEistro no MS/ANVISA, Manual e Catalogc et':r português e

assisténcia técnica local corrprovada.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

22.516.950/000r-06 J. c. F. MARANA - [,',|E

* VENCEDOR *

0bservação

Pregão: 17 /06/2ú1 6 09:Co

Modalidade: Pregão

SRP: NÁO

ldentificação: Noiicitação:6,31 607

Lote/ltem: 15/1

Ata: l,.rnk Âia

Adjudicação:

Homologaçâo:

Fonte:

Quantidade:

UF:

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Fis r r 6,00

Email:

RINATol\4ARÂNA(ilt/ÀRAL,\F.COÍt1.BR

Rs r 25,00

Endereço:

RS r 37.50

Endereço:

R§ 140,83

Endereqo

ris "r70,00

Endereço:

Descrição

estetoscópio adulto

Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais H§ 137,87

.rl

0Br'07i2Cl 6 I E:34

oat07 /2a16 18.?,4

www. I rcitacces-e.com. br

12

PR

Estado: Cidade: Endereço:

H LINA B'LINAZO IUCKE, 562

PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Estado: Ci dade:

ALVES E SARTOII L.TDA. ME.

Estado: Cidade:

M.H,N4- DO COUTO. COMERCIAL - ME

Telefone:
(r 9) 08292-4200

Estâdo:

Estâdo:

Cidade:

HOSPITRONICA. COM, DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LT

Ci dade:

Quantidade

3 Uniclacles

Descrição

estaciiomeiro

Observação

24t39



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

ÓTgão: iMUNICIPIO DE N4AUA DA SERRA / (I) MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA

objeto: PREGÃO ILETRÔI'JtCO tio 0241201 6 PROCESSi] N" 024i201 6, oBJETO:

AQUTSTÇÃ0 DE 
=QUTPAMENToS 

E i\4ATERTATS PEEMANENTE PAriA USO DA

SECRE'I'AHIA DE SAÚDE DE MAUA DA SERRA, REÊTRENTE AO RECURSOS

FUNDO A FUNDO BEPASSADO PELA SESA, RELAIIVOS A APSUS.2OI 5.

Descrição: ESTADIOMETRO - estadiônretro (regua aniropometrica) Equipânrento portátil,

ccmgacto, para rnediçãc de corr'':primento de indivíiuos em posição horizontal

(de{ada). ConÍeccior":ado em acrílico, e/ou alumínio, e/ou Pt/C. e/ou lona

plástica. resistente a abrasão, que não absorva a unridade e que possibilite a

higienização serr deterioração da escala de medição. Escala numerada a cada

centímetro, com faixa de indicacào de 30 cm a Lom. Garantia de l (um) ano.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

?1.262.32i /OAI)1.A1 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
* VENCEDÜR *

Estadô: Cidade: Endereço:

ROD DOS I"4INERIOS,403

HC}SPITRONICA. COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LT

Estado: Cidade:

Pregão: l7106/2016 09:00

Modalidade: Pregão

SHP: NÃO

ldentificação: Nol-icitação.63

Lote/ltem: 55/l

Ata: [.inl.. Âio

Telefone:
(4r ) c3657-5764

Rs 232,67

R§ 299,33

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

Quantidade:

UF:

11 iA7 /201606 47

11/A7 /2016 06'.47

www.lrcitacoes-e.com.br

3

PR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Rs 166,00

Endereço:

oE tÀ
-rYf{'

Quantidade

I Ur-r:dade

Descrição

estetoscópio pediatrico

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

Órgão: Mt-)NICIPIO U,E ESPIGAo ALTO DO IGIjACU i (l) PREFEITURA

0bjeto: A presente licitação tem por o§eto a aquisição de rnóveis, equipamentcs de

inÍormática e equipamentos hospitalares diversos atraves do Programa APSUS,

por irrternrédio da Secretaria Mr-rnicipal de Saúde de Espigão Alto do Iguaçu,

Estado do Paraná, em conÍormidade com as especificações contidas no Teri'no

de Êefeiência - ANIEXO I e demais condiçÕes seguintes.

Descrição: ESTETOSCOPIO INFANTIL- Estetoscópio pediátrico; com duas ofivas

rnaleáveis de borracha tracia ou similar, oom sistema de fixação sem rosca

FoÍnrato cjuo-sonic que pern'rita ausctrlta de scns de haixa e alta freqiiência,

com ar"rdibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de ate l0 Hz para o

menor valor e de até 2ü Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma

espessura entre 200 e 350 rnicra e deverá conter anel nâo írío flexÍvel e

cÕnsistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha

n.racia e cons,stente, Na extrernidade proximal deverá possuir mola na junção

dos tubos auriculares, pennitindo flexibilidade e distensibilidace, proporcionando

adaptação suave das olivas nos condutos auditivos extelnos. Deverá ser

entregue ern embalagem indiviCual. Garantia de no mínimo um (1) ano.

ApresentaÍ Registro no MS/ANVISA. Manual e Catálogo em poi'tuguês e

assistencia iecnica Iocal comprovada.

CNPJ RAZÂO SOCIAL DO FORNECEDOR

21 262.377 10001.A1 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
* VINCEDOR *

Observaçáo

Pregâo:

Modalidade:

SRP:

ldentificação:

Lote/ltem:

Ata:

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

Quantidade:

UF:

Rs 256,70

r 5/06/20r 6 09.C0

Pregão

NÃO

Not-icitaçâo:63201 3

23/1

Linlr liia

30i 06/2016 
.i3:17

3C/06i 20.l 6 1 3:1 7

www. I ;citacoes-e.com.br

)

PR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RS 200,00

25t39



Estado:

Estado:

Estado:

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Cidade: Endereço:

FOD DOS MINTRIOS.4O3

ANA I\IARIA PIRES BELEM

Cidade:

M.H.M. DO COUTO. COMERCIAL. l\/E

Cidade:

ALVES E SARTOB LTDA. ME

Ci d ade:

Cidade: Endereço:

BIO BIDS COMEBCIO ATAC.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA

Endereço:

Endereço:

Endereço:

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Telefone:
(.1 r ) c3657-5764

Hs 21 2,50

R$ 2r 5.00

RS -?06,00

Rs 350,0t)

i'
F§tado:

Quantidade

1 Unirlade

Descrição

foco auxiliar

Preço (Outros Entes Públicos) 'l : Média das Propostas Finais

Órgão: MI.JNICIPIO DE CAFEZAI DO SUL / (ll l'',lUNlClPlO DE CAFEZAL DO SI.JL

Objeto: Aquisição de Bens rnobrliários para a Secretaria Munictpal de Saúde Divisáo

Fundo Municical de Saúde. Confcrnre especiírcaçÕes no Anexo l.

Descriçâo: LUMINARIA- Foco Auxiliar Luminária flexÍvel com lâmpacJa, estrutura em tubo

redondo de 1 X l,20nrm. Com anel de fixação, haste Ílexível e croniaoa, pés em

íerro fundldo, acabanre rrto em pintura epÓxi, altr.ira aproxiniaca de 
.1,.]ocm 

e

rnáxirno de l.60crn. O fio de alin-rentaçâo elétrica cjeve ter no mírrirnc I .30nr.

Acornpanha lâmpada de 
,i10 

v. Gararriia de 1(ur:t) ano. Fabricacio rje acoi'do

com Padrões lnternacir:nais Ce Qualidade, l'.lormas da ltBl.iT, Apresentar

Registro no MS,/l\NVISA.

Observação

Pregão:

Modalidade:

SBP:

I dentificação:

Lotelltem:

Ata:

Adjudicação:

Homologação;

Fonte:

Quantidade:

UF:

CNPJ

05.788.r 171000r-03
* VENCEDOR *

Estado:
DA

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

METALIC MEDICÂL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

R§ 378,55

08/07i201608:45

Preqào

NÃÚ

No Lrcitação:6353Ç7

lBir

l..rnI iri;;

14iA7/201609?6

t4/c7/20160Ç?6

www. I :citacoes-e.cfrm.bi-

2

DD

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Rs 225,00

Telefone:
(41) 3033-20r 6

rts 245,00

Rs 270,00

Cidade:

Pinhais

Endereço:

R NOVA ESPEFANCA- 
-I 

OO4

I..4-H.M. DO COU IO - CON4ERCIAL . ME

Cidade:

PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Estado: Endereço:

26139



CNPJ

Estâdo:

Estado:

Estado:

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOB

Cidade:

ALTEHÍ'/ED MATERIAL MEDICO HOSPI-TALAB LTDA

Cidade:

ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA NIE

Cidade:

Endereço:

Endereço:

Endereço:

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Rs 552,74

Rs 600,00
Rubr:ct..;

Quantidade

1 Unidade

Descrição

mesa auxjliar material ginecologico

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

ÓTgão: MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL / (1) MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL

Objeto: Aquisição de Bens nrobiliários para a Secretaria lvlunicipal de Saúde Divrsão

Fundc Munrcioal de Saúde, Corrfcrme especificações ncr Anexo l.

Descrição: MESA AUXILIAR - USO HOSPITALAR - Mesa auxiliar para material

girrecológico. Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento

prolico, pes em tubo de I X 
.1,20rnm, 

pés providos de rodas giratórias de 3 de

diâmetro conl aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação

da prateleira se1e por solda com acai:amento liso. Medrndo aproximadamente

C,40 X 0,60 X 0,B0rn. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões

lnternâcionais de Qualidade, Norrnas da ABNT, Apresentar Registro no

MSr'ANVISA.

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

[/ETALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPIIALABES LTDA. EPP

Observação

RS 295,06

0B/07l201 6 0B:45

Pregão

NÂO

NoLicitação:635397

2t /1

t-ink Aia

14/47 /2016 09.48

14/C7 /2016 09.48

www.l icitacoes-e.com.br

PB

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Bs 260,00

Telefone:
(4.1) 3033-201 6

R§ 280,25

Rs 320,00

Rs 320,00

Prêgão:

Modalidade:

SRP:

ldentificação:

Lote/ltem:

Ata:

Adjudicação:

Homologaçáo:

Fonte:

Quantidade:

UF:

CNPJ

05.788.1 17l0001-03
* VENCEDOR *

Estâdo:
PR

Cidade:

Pinhais

Endereço:

R NOVA fSPERANCA, '] 
OO4

Estado:

Estâdo:

ALI'EHMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Cidade:

PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Cidade:

I'I.H.M, DO COUTO. COMERCIAL. ME

Endereço:

Endereço:

Endereço:Estado: Cidade:

27t39



Quarrtidade

'I Unidade

Rubr;c:

m
(â

(Outros

Descrição

mesa exame cltnico

Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

gão: MUNICIPIO DE N4AUA DÂ SERRA i (l) t\4tJNlclPlO DF MAtjA DA SEBRA

O: PREGÃO ELETRÔNICO NO 024/2C16 PROCESSO NO 024/201 6, OBJfTO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PEHMANENTE PARA USC DA

SECRETABIA DE SAÚDE DE MAUÁ DA SERRA, REFEBENTE AO RECURSOS

FUNDO A FUNDO BEPASSADO PELA SESA, RELATIVOS A APSUS. 2OI 5.

DeScrição: MESA EXAME CLlNlC0 - mesa de exame clinico Estrutura tubular metálica

esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado en.:

espuma Ce poliuretano de P qualidade, revestido ern cottryin, na cor azul,

cabeceira reclinável nranualmente através de cremalheiÍ4, pes com pontelra de

borracha. Acompanha supoÍie para lençol de papel de 50 rnm. Dimensões

aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de altura.

Garantia Ce 01 (um) ano. Fabricado de acordo com PadrÕes lntenracionais de

Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no l'/S/ANVISA.

CNPJ

22,5r 6.950/000r-06
* VENCEDOR *

Estâdo: cidade:

Estâdo:

Estado:

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

J. C. F.I\,íARANA. ME

Endereço:

I] LINA BÊLINAZO LUCKE, 562

Observação

Pregão: l7r'06l?0.16 ú9:Ctl

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

ldentif icação: NoLicitação:631 6Ü l
Lote/ltem: 60/l

Ata: Lirlk Ala

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

Quantidade;

UF:

Email:
RENAiOMAnANA@l','1ARALAR.C0i!4. Bn

Endêreço:

Endereço:

R§ 243,33

11tü7 12016 0t .02

11 /A7 /2ü1o O7'O2

www.licitacoes-e.conr.br

3

PR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Bs 19

H§ r 93,33

RS 346,67

Telefone:
(19) 08292-4200

MEI'ALIC MÊDICAL PRODU"TOS HOSPII"ALAI]ES LIDA. EPP

Cidade:

ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME

Cidade:

DE t

Quantidade

1 Unitlilde

Descrição

câma para exame tipo clivã

Preço (ComprasNet) I: Média das Propostas Finais

Órgão: PREFEITURA MUNICIPA.L DE FRANCISCO BELTRAO

Observação

Pregão: O6/C6i2016 09.02

R§ 2.773,87

28t39



Objeto: Aquisição de móveis, eletrodoméstrcos, eletrônicos, utensfllos e equipamentos

nrécÍicos e odontológicos para instalação nas novas unidades de Saúde do

Municipio de Francisco Beltrão em atendimento ao Prograrna de Qualificação

da Atenção Primária à Saúde ? APSUS..

Descrição: MESA-Mesadeexameginecológico(Camapalâexameginecológicotipcr
divã): Estrutura em madeira com espessLrra mínima de l5 mm, MDF de

fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá

possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cacJa lado, uma (1) pona central

com uma prateleira interna. Os puxadores dever'ão ser metal e cromados. O

revestimento irrterno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa.

As gavetas deverão seÍ deslizantes, atÍavés de corrediças telescópicas. As

dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá ser estofado, revestido em

courvim marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável atrcvés

de cremalheiras duplas, unidas entre si, fabricadas em aço inoxidável, com no

mínimo quatro (4) posições. 0 móvel deverá vir acompanhaclo de um par de

perneiras anatômicas, em poliuretano injetado, que permitam ajuste de altura e

com nrobilidade antero-posterior. A fixação desta haste deverá ser feita através

de uma estrutura com no mÍnimc 14 X 5,5 cm. Deverá possuir gaveta para

escoamento de líquidos, enr aço inox e puxador em inox.- DESCBIÇÃO

CCMPLETA NO EDITAL

CAtMAt: 1 50136. MESA, MESA REUNIÀO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

05.788.1 1 7/OOOl -03 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA . EPP
* VFNCEDOR *

82.291 .31IIOOOI.1 1 AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA. EPP

Endereço:

R NOVA ESPERANCA, 1 OO4

Endereço:

R SANTO ANTONIO, 1 51

Endereço: Nome de Contoto:

R BAHIA. SN Rafael dos Reis Alves

Endereço: Nomê de Contâto:
R 3, SIN Solange Rodrigues da Silva

Modalidade:

SRP:

ldentificação:

Lote/ltem:

Ata:

Adjudicação:

Fonte:

Quantidade:

Unidade:

UF:

Telefone:
(62) 324cJ-2029

Telefone:
(62) 3218-1214

Nome de Contato: Telefone:

Leandro Mori Couto (43) 3033-7773

Telefone;

i44) 03046-71 00

Telefone:
(55) 331 3- l s48

Pregão Eletrônico

NÂO

NoPregão:82201 6 / UASG:987565

/40

Link Aia

28106/2016 16:57

www.comprasgovernamentais.qov. br

u

UNIDADE

PR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RS 1.733,33

Telefone:
(4r)soss-2016

Rs 1.825,00

Telefone:
(46) 0352/,-2405

Email:

Rs 2.166,67

f raga.hospitalar@gnraitiitim

Rs 2.555,00

Email:
centrooestellda@teÍra.conr. br

R§ 2.700,00

Email:
royal@royaldistribuidora,com.br

R§ 2.800,00

Telefone:
(4.r) 036s7-5764

Rs 2.851,50

Email:
LEN lR-P0LLO@HOTMAlL.C0lvl

Rs 3.333,33

Email:
paulodalmaso@hotmail.corn

R$ 5.000,00

07.758.951/OOOl -73 FBAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALABES LTDA

Estâdo:

PR

Estado:

PR

E§tâdo:

GO

Estado:

Cidade:

Pinhais

Cidade:
Francrsco Beltrão

I 0.983.327lOOOI.84 CÉNTRO OESTE HOSPITALAR LTDA - EPP

Estado:
PR

Estado:

09.204.1 27l0001-05

Estado: Cidade:

11.244.512/0001-10

Cidade:

Aparecida de Goiânia

Cidade:

Àparecida de Goiânia

Cidade: Endereço:

BOD DOS MINERIOS,4O3

I4.918.6221000I.08 ROYAL DISTRIBUIDOBA LIDA

Cidade: Endereço:

Apucarâna R PROF. EDWALDO CANÊZ|N TOSCHl,435

21.262.32710001.01 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

POLLO HOSPITÁLAR LTDA- ME

Endereço:

R GOVERNADOR NEY BRAGA,4335

DAL.MASO E DAL.MASO LTDA - ME

Estado:
DC

Cidade:

Santo Ângelo

Endereço:

AV VENANCIO AIRÉS, 'IS65

lo5
{?

I 5.556.60I /OOOI -52 Al O DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME

29139



RAZÃO

Cidade:

Ponta Grossã

SOCIAL DO FORNECEDOR

Endereço:

Ft ANTONIO SAAD,2663

Telefone:
(42) 03028 0966

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Email:

FÀü I 0VlVlANlôHCl i\4Al L.COi\4

Quantídade

1 Uniciade

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

Órgão: MUNICIPI0 DE CAFEZAL DO SUt- i (l ) L4UNICIPIo DE CAFEZAI' D0 SUL

Objeto: Aquisição de Bens mobiliários para a Secretaria Munictpal de Sjaúde- Drvisão

Fundo Municipal de Saúde, CorrÍorme especificaçÔes no Ânexo l.

Descrição: OT0SCOPIO - Otoscópic Equipanrento para exame visual do ouvico.

Otoscópio em fibra óptica enr material de alta resistência. Lârnpada halógena,

lente de aumento de 2.5x e 05 especulos permanentes de plástico com

diâmetros aproximados: 2,5rnm-3.0mm-3,5mm-4,lJrnm- 8,0mm. Possuir

regulador de alta e baixa lun-rir-rosiclade e encaixe para visor sobressalente,

Possuir cabo em aço inoxidável. Possurr visor atticulado ao cabeÇote e móvel.

Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo ent aço

rncxidável de iarnanho rnedio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir

controle de intensidade de luz desejável. Alimeritação por pilhas rrredias

cornuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte,

contendo: l-ârnpada e visor sobressalente e 05 (cinco) especultts permanentes

de plástico, Garantia de'i ano. Api'esentar Flegistro no MSIANVISA, ltlanual e

Catálogo em português. Assistência Técnica do eqr.ripaÍnento deverá ser nc

Estado do Paraná, se não houver, a ernpresa vencedora deverá comprometer'

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDCIR

21.262.327 /ÜCICI1.01 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LIDA
* VENCEDOR *

Estâdo: Cidade: Endereço:

ROD DOS MINERIOS,4(]:.7

M,H,M. DO COUTO - COMERCIAL- ME

Estado: Cidade:

Observâção

Pregâo: o1i07 /2-016 08 45

Modalidade: Preqào

SRP; NÃ0

I dentif icação: NoLrcitaçãi::635397

Lote/llem].22/l

Ata: Lin11.Âií)

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

Quantídade:

UF:

VALOR DA PROPO§TA FINAL

RS 29r,50

TeleÍone:

(4rj c3657-5764

R§ 300.r'

Endereço:

Descrição

otoscópio

Rs 298,75

11/C7 i')01 6 C]9.55

14/A7 /201ó 09.55

www.lrcitacoes-e.com,br

?_

P3

Quantidade

'1 Unidâdê

Deserição

desÍibrilador senri automatico

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

Órgão: MUNlClPlo DE SALIO DO LCNTRA / (1) SALÍO DO LrJN-!-RÁ

Observação

R§ 10.322,20

Pregão: 23/05i2ü-l 6 09:C0

30/39



Objeto: aqt.;isição tJe moveis e ertuipamentos para secretaria de saúde conforme

prorJlama do APSUS

Descriçâo: DESFIBRILADOR PORTATIL E COMPACTO- Desfibrilador serni

autcmático DEA - Aparelho utilizado para interpretar automaticamente o

traÇado cio ECG da vÍtlma e aplicar mediante acionamento manual, o choque

para re,rersão de parada cardÍaca nos casos de fibrilação ou taquicardia

ventÍiLrular.Características Gerais:0 equiparnento será utilizaoo para lnterpretar

auiomalicamente o tfaçado do ECG da vítinra e aplicar mediante acionamento

manual, o chcque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ott

taquicardraventriculâr,devendosercompostode:l -Umabolsaparatransporte

do clesfibrilador que deverá ser confeccionada enr tecido resistente e possuir

compranirnento para assessórtos, rnódulo compacio-2 - Um aparelno com

rneclidas nráximas de 250X 140X300mm, possuindo onda bifásica para choque,

ajuste automático de rmpedância para c uso em adultos ou em crianças. O

choque Sara aclultos deverá ser, no mínimo, de 1 00 J (cem joules). 0 choque

para criarrças cler.,erá ser, no minimo, de 50 J (cinquenta joules). Deveré acomp

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

I3.55C.569/000I.72 .JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA- ME

* VENCEDOR *

Modalidade: Pregão

SRP: NÁo

I dentif icaçâo: Not-icitação:627867

Lote/ltem: l5/l

Ata: l..ink Âia

Adjudicação: 1 3/ A6/201 6 1 5:oZ

Homologação: 
.l3i06/20] 

6 15.C2

Fonte: www.llcit

Quantidade: 1 # o' 
',àuF: Pn 

1**r,". 13 ;:o 

---Y+#
Estado:

PR

Estado:

E§tâdo:

Estado

Estado:

Estado:

Estâdo:

Cidade: Endereço:

Cr.rrrtiba R BARAO tlE SÁNTO ANGEI-O, 
,]43

ALTERMED N4ATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Telefone:
(4r) 3268-9900

Endereço:

Endereço:

Endereço:

Endereço:

Endereço:

Endereço:

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R§ 7.500,00

Email:

ldmed@ldmed.com.br

Rs 7.s68,40

is s.zoo,oo

Rs 9.742,00

R§ 9.745,00

Rs 10.000,00

BS r8.000,00

Cidade

F-DVALDO ROSA COMFRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P

Gidade:

SIERDOVSKI & SIERDOVSKI tTDA

Cidade:

COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU

Cidade:

DEA BRASIL DESFIBRILADORES LÍDA. }"4E

Cidade:

PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Cidade:

Quantidade

'I Uniclade

Descrição

aparelho inalaçâo uso individual

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

Órgâo: MUNICIPIo DE CAFEZAL DO SUL / (1) MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL

Observação

Rs'r89,17

Pregão: 08/07/20.l6 08:45

31/39



objeto: Aquisição de Bens mobiliários parâ a secretaria lvlunicipal de Saúde- Divisão

Fundc lr4unlcipal de SaÚde, Corrforme especifica';ões no Ânexo l.

Descrição: APAREHO DE TNALACAO - Aparelho para inalação- uso individual Aparelhcr

que petmita a inalação errr qi-ialquer posição - ern pé, de tado ou em

movimentc- sem risco de denantar o medicamento. Silencroso, pala utilizaçào

inclividual na administração de scro fisiológico ou medicamentos por inalação.

Deve dispor de controle de intenstciade de névoa tipo deslizante e vrr

acompanhado de: C 1 corpo inalarJor - gerador cle ultra-som c/ trânsdutor

incorporado; 01 jq c/ 1 5 copos: 01 tubo corrugado flexível e conectores I 05 ct-r-t

com;1. aprox.; 02 máscaras; tarnpa do reservatório: boquilha p/ inalaÇão oral;

manual de instruções. Controle de lntensidade rje Névca - Polênciorrarnento

deslizante. Dimensões aproxirnadas - 10x'l4x2lcm. Peso rnáx. 
,]3509,

Consumo Max I 7 w. Dados Têcnicos - i1Al22A v c/ chave seletora. Apresentat

Registro no MS, assistência técnica local comprovadâ, Manual e Catálcrgo enr

português, garântia mÍnima de l2 meses.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

21 .262.327 /OOO1.O1 PPS PBODUTOS PABA SAUDE LTDA
* VENCEDOR *

Estâdo: Cidade: Endereço:

ROD DOS MINERIOS,4O3

M.I"I,M. DO COUTO - COII4ERCIAL. ME

Estâdo: Cidade:

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Estado: Cidade:

Modalidade: Pregão

SRP: NÁO

ldentificação:

Lote/ltem:

Ata:

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

Quantidade:

UF:

NoLlcitação:635397

2411

i..ink Aia

I 4i C7l20 r 6 09 56

14iA7 /2016 09.56

www.lrcitacoes-e.com.br

4

PÊ

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Fs r 75,00

Telefone:
(41 ) C3657-5754

Endereço:

Endereço;

Rs 19^ -'

BS 200.00

Quantidade

I Unidade

Descrição

oxinretro pulso mesa

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

Órgão: MUNICIPIO DE CAFEZAi- Do SUL / (l) MUNICIPIO DE CAI-EZAL DO SUL

Objeto: Aquisição de Bens mobiliários para a Secretaria Municipal de Saúde- Divisãcr

Fundc MuniciDal de Saúde, Confcrnre especificações no Anexo l.

Descríção: OXIMETRO - Oxímetro de plrlso de mesa Com tela de cristal ilqrlido e capas de

ser utiilzada em qualquer anrbiente, com baterias recarregá'ieis que duram ate

8h, tela corn curva pletismográfica, sensor para utilizaçâo em pacienles adultcs,

pediátricos e neonatais. Deve possirir gráfico de bartas das ultin'ras 24h, deve

funcionar eml l0/220 automaticamente. Bateria interne, recarregável, cont

autonomia mínima de 3h, peso inÍerior a 3 kg Alenr dos acessórios obngatórios

fornecer para cada equiparreitto 2 sensores - adulto de dedo, 0l sensor -

pediátrico de dedo. l...rmites de leitura e alarmes mínimos: Al-ARN4ES. Iimites

ajustáveis e automáticos paia SpO2 e pulso, r'náxitnos e rnÍtimos, Áudio.

Volume ajusiável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Vrsual: Valores de Spo2

e puls<1, e barra de alefta piscarão indicando que algum alarnie Íoi ulirapassado.

PULSO: faixa 30-250 bpm PRECISÀo:2bpm RESOLUÇÃo: tbpm TElvlPO DE

MÉDlA:8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: o-10c'4 PRECISÃo:2eá RESOLUCÁc:

1"/" TEN4PO DE MÉDlA: 8 segunCos. ÀUDl0: os

Observação

Pregão:

Modalidade:

SRP:

ldentif icação:

Lote/'tem:

Ata:

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

Quantidade:

Rs 29e 18

o8/ol t2016 0í3.45

PÍegã0

NÂO

NoLicitaÇão ô353ç7

'2!;i1

Link A:a

14.C7 /2A16 09:43

14i07 /2A16 A9'.43

www.Ircitacoes"e.r:orr.br

4

Pâ

VALOR DA PROPOSTA FINALCN PJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOB

UF:

32t39



20.r r 3.014/0001-29

" VEI'ICEDOR *

Estado: Cidade:

Sp Marilia

Endereço:
R AMAZONAS. 61 1

PPS PRODIJTOS PARA SAUDE LTDA

Nome de Contato:
t eandro

LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME Rs 299,25

Email:
denialmarilia@hotmail con)

Rs 299,s0

Telefone:
( r 4) 3306-41 l 8

Quantidade

I Unrdade

Estado: Cidade:

Descriçáo

ofialmoscopio

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

ÓTgãO: MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA,/ (I) MUNICIPIO DE MALJA DA SERRA

objeto: PREGÃo ELETRÔNlco No 024/20] 6 PRccESSo No 0241201 6' oBJETo:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA USO DA

SECRETARIA DE SAÚDE DE MAUÁ DA SERRA, REFERENTE AO HECURSOS

FUNDO A TUNDO REPASSADO PELA SESA, RELATIVOS A APSUS - 201 5.

Descriçáo: OFTALMOSCOPIO - cÍtalmoscopio lâmpada: Mhima de 2 5 V'

XenonHalóqer-ra ou LED, acompanhaco de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6

aberturas. ccnr frltro lrvre de vermelho (rtilizável em qualquer abertura),Filtro

Polarizador para eliminaçào de reflexo mÍnrmo de 20 lentes para ajustes de

dioplrias;Fatxa nrinima de dioptrias: -25 a +22;N4arcadoÍ de dioptrias

rluminado;saída de luz e aber-tura selada a prova de poeiras e sujeiras;Borracha

de proteção para evitar riscos 11â lente; Cabeça em ABS resistente a

impactos,Clipe de balsa e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo

nretálico,AlimentaÇão através Ce pilhas alcalirras e ou bateria recarregável, etn

caso cle baierra recanegável deve acompanhar unn carregador de bateria; Esto.io

macio ou rígido;Garantia mÍnimo de 0l ano; Manual de rnstruções em

Portugués; Apresentar registro na ANVISA.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

21 .262.327 /OOO1.O1 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

" VENCEDOR *

Estado: Cidade: Endereço:

ROD DOS MINERIOS,4O3

Endereço:

6.
&* Fls.

Observação

Pregão: 1 7/06/201 6 09:00

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

ldentificação: Noi-icitação:63.l 607

Lote/ltem: 73/1

Ata: Link Àta

Rs 844,00

o8i07 /2a1615.19

08/07i2016 15:19

www.licitacoes-e.com. br

2

PB

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RS 844,00

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

Quantidade:

UF:

Telefone:
(41 ) C3657-5764

Quantidade

1 Un:dade

Descrição

conjunto odontologico

Preço (Outros Ente§ PÚblicos) 1: Mediana das Propostas Finais

Órgáo: MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SULI (1) MUNlclPlO DE CAFEZAL DO SUL

Observaçáo

Rs 13.300,00

Pregão: 0B/07i201608:45

33/39



Objeto:

Descriçâo:

E§tado:

Estedo:

Estado:

Aquisição de Berrs mobiliários para a Secretaria Municipal de Saúde Divisão

Fundo Municipal de Saúde, Corríorme especificações no Anexo l.

CONSULTOR lO ODONTOLOG I CO COM PLETO - Consultór'io odontológico

(cadeira, equipo. refletor, unidade ar,rxiliar" acoplada à cadeira) Conjunto ce

equipamentos compativeis e prcduzidos pelo mesmo fabricante, conlposto

pelos componentes abaixo relacionaclos: Cadeira odontológica. EstÍutura

fabricada em aÇo. Trâtanrenio antl-cori'ostvo. Pintura epóxi ou eletrôstática lisa.

Estabilidade estática e dinâmrca em todas as postções de uso na sua

capacidade máxima. Base c/ proteção em borracha ou material srmilar.

Bevestimento cio estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor

verde clara. ProteÇão plástica p/ os pés do paciente. Braço da cacleira c,r

formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. Errcosto da cabeça

articulável, c/ movimento longitudinal. Acionamerrto através de comandos

elétricos c/ atuadores hidráulicos ou moto-redutores. Controle de pé (perlal) p1

os movimentos de subida e descida do assento e do encosto. Alirrentação

elétrica I I C ou 22A 'r' (60H2), de accrdo ci a rede local do munictpio de entrega.

Resistência

RAZÃO SOCIAL DO FOBNECEDOR

Modalidade:

SRP:

ldentificação:

Lote/ltem:

Atâ:

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

Quantidade:

Endereço:

Endereço:

Endereço:

Endereço:

Pregão

NÀO

Nol-icitação:635397

1i1

[-rnk /.ia

14/C7 /2016 08.33

14iA7 /2016 08.33

www.licitacoes-e.ccm.br

I

P'1

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RS 8.300,00

CNPJ

97.533.24110001-38 M.H.M. DOC0UT0-COMERCIAL-ME
* VENCÉDOR *

Estado: Cidade: Endereço:

R RIO BRANCO,445

BOYAL DISTÊIBUIDORA LTDA - EPP

Estâdo:

Teiefone:
(43) 3033-3533

Email:

royal(ôdistribuidora.corn.br

Cidade:

ALTERMED MATERIAL MÊDICO HOSPI'TALAR LTDA

Cidade:

LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS. ME

Cidade:

SIERDOVSKI & SIEBDOVSKI LTDA

Cidade:

Rs 8.500,00

Fs 13.300,00

RS r 3 998.00

RS 20.000,00

Quantidade

I Unidade

Descrição

caneta alia rotaÇão

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finai§

ÓTgáo: MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL i (I) NIUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL

Observação

Rs 445,85

Pregão: 08/07 /2016 O8:15

34/39



Objeto: Aquisição de Bers mobiliários para a Secretaria Municipal de Saúde- Divisão

ÊunrJc lr4uniciral de Saúde, 0onÍcrme especificações no Anexo l.

Descriçâo: cANETA DE ALTA RoTACAO - Caneta de alta rotaÇão com cabo invertido no

rnesÍno sentioo da cabeça, aulrerltando a visibilidade do opetador durante o

proceclintenio cirúrqico. Cabeça meciana, anqulação de 450. Alto torque,

ccn'Íeccionada eín aluíninio anodizado, o que possibilita leveza e excelente

acabanr-'ntc superficial, facilitando a desirrfecção cabeÇa corn lir-rhas

arreCondadas; baixn nír,el de ruído: sisiema ce rolamentos apoiado. Peso g 38 a

44. Rotação (rprn) 0 a 4?0.000. Fixação da broca (saca broca)' Pressão (psi) 30

a 40. Consumo cie ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro

(dB)69 - Reqistro ANVISA e assistência iécnica em todo Estado do Paraná.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

97.533.241 /0001-38 lvÍ.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
* VENCEDOR *

Homologaçãoi 14/07/2[16or,,o|\- %
Fontê: www.licitacoes-e.com\F u'ií-' çz 

- /
Quantidade: 4

UF: PB

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Rs 352,50

Email:
royal@distribuidora.com.br

R$ 354,75

Modalidade: Pregão

SRP: NÂO

Adjudicação: 1 4 /A7 /201 6 09:a6[o-

' " Il"r", rt"T, 

N! Licitação:63 5-}f%

Ata: Lnk-âia /="i," 31_-1
tr

Estado: Cidade

Estado:

Estado:

Estado:

Estado:

Estâdo:

Endereço:

R RIO BRANCO,445

Telefone:
(4s) 3033-3s33

Cidade:

ROYAL DISTRIBUIDOBA LTDA. EPP

Endereço:

Cidade: Endereço:

D-X INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD

LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS. ME

Cidade:

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Cidade:

ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME

Cidade:

Endereço:

Endereço:

Endereço:

Rs 467,83

Rs 500,00

Bs 500,00

Rs 500,00

Quantidade

'I 
t-.inidade

Descrição

contra ançulo

Observação

Quantidade

1 Unidade

Descrição

mrcro motor intra com refrigeração

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

ÓTgãO: MUNICIPIO DE CAt.EZAL DO SUL / (I) MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL

Observação

R§ 433,50

Pregão: 08/07 l2o1 6 08.45

35/39



_í--* tsL possibjlita leveza e excelente acabarnento superÍicial, facilitando a assepsia e

$ 
O , ( /à desinfecçâo. Sistema intra de encaixe r:eido, ee:Tr.1ind.." n:ro 9: :::" T_ .í:y- ^ ^. 

"'à\ 
peças acopladas. Conexão iipo borcen (universal 2 furos); veloci,Jade (rotação)

!* t,". a X i\ cle 3 000 a 2Cr COC rpín. PL.ssui anel qi.atorio acoplado no 
"::p: 

qlre pe.mrte aE- Fls. "l 0 :; I cle 3.000 a Z-ti.COC rpm. Pr::ssur anel grratório acoplado ao corpc qlre permtte a

o 

- 

úl reversâo da rotação, barxo nível Ce ruído; ar:toclavável atá 135"C cor mais cle

,') õÍ1 .'"1 1ônn^;^rÀ. traaani{inrnÃac.e,rrar,.cn,nô^rór,ôviârn^ ..^rlAVã^O(/^j l00O ciclos. EspeciÍicações: Spray: Corn spray extelno ao ccrpo. Correxão:

\ li.-,ü;:' tNTRA. Velocidade: 3.000 a 20.00rJ rpm, com reversão. Pressão Àr: 60 a 8íJ

Objeto: Aquisição de Bens n.robiliários para a Secretaria Municipal de Saúde- Divisão

Fundo Municipal de Saúde, Corrfcrme especiÍicaçÕes no Anexo l.

Descriçâo: MICRO MOTOF - Micro tr4otor lntra com refrigeração; spray externo atravtis de

marrgueira siliconizaca. ConÍeccionado em aluminio anodizado, o q,te

(PSl.) Consumo de ar: 65 (L/mtn). Razão de Transmissâo de velocidade. l:1.

Autoclavável. 1 35'C, Peso: 90 g, Fuido: 70 dbs. Regrstro ANVISÁ e assistência

tecnica em todo Esladc

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

20.1 1 3.01 4/OOO'1-29 LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS . Í./E
* VENCEDOR *

Modalidade:

SRP;

ldentificação:

LotÊ/ltêm:

Atâ:

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

Quantidade:

UF:

Pregão

NÂO

Nol-io jtaÇâo:6353ç17

?.8/1

t-ink Aia

14/A7 /2016 49.4.4

14101l2Ol(:08 44

www.licitacoes-e,conr.br

4

P3

VALOR DA PBOPOSTA FINAL

Rs 397,25

Email:

d e ntal nraril ia@hotm ai l. cr.rnr

FiS 4íla 7rr

Rs 450,00

RS 450,00

R§ 450,00

Fts 450,00

Estado:

SP

Estado:

Estado:

Estado:

Estâdo:

Estado:

Cidade:

lv4arÍlia

Endereço:

R AMAZONAS, 6] I

Nome de Contato:

Leandro

Telefone;
(r 4) 3306-4',r 

.r8

II.H.M. DO COUTO - COMEBCIAL. ME

Cidade:

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Endereço:

Ci dade:

ROYAL DISIRIBUIDORA LTDA - EPP

EndereÇo:

Cidade: Endereço:

D.X INDUSTRIA COIVERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD

Cidade:

ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA i',4E

Endereço:

Cidade: Endereço:

Quantidade

2 Unidâdes

Descriçáo

Pr,rrificador de agua

Preço (Outros Entes Públicos) l: Média das Propostas

Órgáo: MUNICIPIo DE ESPIGAo ALT0 D0 IGUACU,/ (1)

Observação

B§ 541,67

Pregão: 23/06/2a16 09:C{)

Finais

PÊEFEITUBA

36/39



Objeto: A i:resente licitaÇão tem por objeto a aquisição de materiais Ce consurno e

equipamentos/ilaterial permanente diverscs, através da Secretâria lvlunicipal

cle saúce, para uso jLrnto ao Depa,tamento de Viqilância sanitária (vlGlAstjs)

de [spigãr: Alto do lguaçu, Estado do Paraná, em cotrÍormidaie com as

esper:iíicaçÔes coniidas no Termo de Beferência - ANEXO I e ciemais

corrd;çÕes seguintes.

Descrição: PURIFICADOR DE AGUA- PuriÍicadordeÁgua, com filtro refrigerado, elétrico,

ligado dire-1o ao pcnro de água, serpentina de cobre externa, sem contato com a

água. depósito cle água de fácil assepsia, com terrnostaio de fácil acesso. Refil

coln tripla filtragem que elimine odores e sabores de cloro, barro, Íerrugem e

sedimentos, cc,m saÍda de água na temperaturâ natural e na temperatura

gelada Dimensões aproximadas: 312 mm x 41 0 mm. Cor Branca Garantia de

l2 meses.

CN PJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

73 334.476/0AA142 CENTBO OESTE - COIUERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS L

* VENCEDOR *

Modalidade: Pregão

SRP: NÂO

ldentificaçáo: Noi-icit

Lote/ltem: 4?1

Atâ:

Adjudicação:

Homologação:

l..ink Àia

12/07 /2016

12tO7 t2016 \

:r Fls,

Estado:
PB

Estado:

Cidade:

Dcis Vizinhos

Endereço:

R PRUDENTE DE MOBAIS,855

Fonte: www.licitacoes-e

Quantidade: 6

Endereço:

UF: PR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Rs 500,00

Telefone:
(46) 03s36- r 575

R§ 583,33VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA L"IDA. EPP

Cidade:

Quantidade

I Linidâde

Descrição

geladeira para guardar vacina

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: PREF=ITURA l,4UNlClPAL DE PONTAL DO PARANA / (2) PREFEITURA

MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANá

objeto: Aquisição ie Equipamentos: Drône phantom -3 profissional com câmera 4k RTF

centrifuga para exarnês de hematócrito, com capacidade para 24 tubos

capilares, analisador nerr,atolÓgico automatizado, refrigeradcr vertical

arnlâzenametlto nrírinro de 2E0 liircs úteis ou 30.000 doses de 5 ml,

rnicroscópio trinocular + sistenra digital conr software - câmara digital usb

corn adap.iador c mourlt conlposto,

Descrição: REFRIGEBADOR-Refrigeradorvertical deforrratoexiernoeinterno

retangular, deserrvolvido especificarnente para guardar vacinas. capacidade

pare arrnazenamento minimo de 280 litros úteis ou '12.500 Coses de 5 ml'

reÍriçeração corrrpÍessoí her-métrico, selado, de baixo consumo de energia, com

sistema de circr.rlação forçadc de ar interno, garanticio uma nraior

hcnroger,eidade na temperatura interna. degelo automático seco com

evaporação de condensadc senr trabalho adicional. câmara interna em aço

inoxiCável para longa vida útll e perfeita assepsia. 4 gavetas desltzantes

fabricaclos er1 aço irroxidável com contra portas em acrÍlico. porta cie vidro triplo

tipo no fog por acesso vertical isolamento térmlcc mrnimo de 70 mm nas

pareces e poliuretano inletado expandido livre de cfc. equipacio Ce com 4

rodizios especiais corn fteic na parte kontal. painel de comandos e ccntroles

frontal srlperiol. com §istema microprocessado pelo display enr lcd.

programável cle 2oc a 8oc, corrtrolada automaticamente a 4oc por solução

dtaterrni

Observação

Rs 10.090,00

Pregão: 1 9i 04/20-l 6 09:l 5

Modalidadel Pregão

SRP: NÃO

I dentif icação: NoLicitaÇão:624803

Lote/ltem: 4ll

Ata: L.ink Aia

Adjud icação: 25/ 05/201 6 1 5.47

Homologação i 25 lo5l211 6 1 5.4'7

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: t

UF: PR

VALOR DA PROPOSTA FINAL
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR
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78.589.504/OOOI.86 INDREL - INDUSTBIA DE REFRIGERACAO LONDHINENSE LiD

" VENCEDOB *

Teleíone:

(,is) 3378-5500

Email:

licitacaoEindrel.com.br

rls L830,00

Rs 10.350 00

Estado:

PB

Cidade:

L.ondnna

Endereço:

AV TIFTiDENTES,4455

ELBER INDUSTRIA DE BEFRIGERACAO LTDA

Cidade:,d"A>'\Estâdo:
íjr,.. loc i 

"\#7
Endereço:

Quantidade

'1 Unidade

Descrição

kit saúde reprodutiva

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

Órgão: MUNlClPlo DE ESPIGAO ALTo Do IGUACU i (l ) PBEFElTtlllA

Objeto: A presente licitação teÍrr por ob1eto a aquisiÇáo de rnóveis, equ;pamentcs de

inÍolmática e equipamentcs hospitalares diversos, atraves do Prograrna APSUS.

por intermédio da Secretaria Mr.rnrcipai de Saúde de Espigão Alto do lguaçL:,

Estado do Paraná, em confornridade com as especificaçÕes conldas no Terrno

de ReÍerência - ANEXO I e demais condiçÕes seguintes.

DescTiçâo: FEMININO DE OBGAOS REPRODUTIVOS INTTÊRNOS- KIT SAIJDE

RFPRODUTIVA; CADA KIT CONTENDO:- I álbunt grande de oÍanejamento

familiar e reprodutivo contendo Íiguras coloridas sobre o aparelho reprodutor

feminino, masculino, arnatnenteÇão, mÊtodos contraceptivos naturais. métodos

de barreira, metocos quínricos e metooos definitivos. Deve ser apreseniado ern

capa dura e espiral tipo wireo. Deve conter páginas seriadas, tendc no verso

cle cada lâmina, textos explicativos sob:'e o tema. Deverá acornpanhar manual

sobre orientaÇão coí]traceptiva contenrplando nrétodos de barreira (diafragnta,

DlU, preservativo masculino, preservativo feminino); métoclos quÍnicos

(anticoncepcional oral, vaginal, injetável e contraceptivo de entergência) e

métodos definitrvos (laqueadura e vasectornia). 0ccão: Sacola para

Transporte.- (it Reproduior Feminino e Masculino - vulva de silicone e pênts de

13,5 cm com escroto. Para o ensino da colocação da camisinha femirina e

masculina e demonstração da relação sexual. Para c âLlto-ccnhecimenio,

cuidado com a higiene pessoa

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOB

04.11 5.617IOOO'1.03 SEMINA PBODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA. EPP

*VENCEDOR *

Observação

Pregão: -l 
5/06/201 6 09:C0

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

ldentificação: NoLicitação:6320i 3

Lote/ltem: 40i I

Ata: Link /\iâ

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

Quantidade:

R$ 1.934,00

Estado: Cidade:

SP Sár: PeL:lcr

Enderego:

R BICI]DO DF BBITO,697 A

Nome de Contato:
Kaliâ lbrahrn Yacoúh

Telefone:
(11) 3019-r295

UF:

llCi06/2016 I3:lI
3C/06/20.16 l3:lE

wv/\^i. I icitacoes-e.corn.br

I

PR

VALOR DA PBOPOSTA FINAL

Rs 1.934,00

Email:

v,::rLIas@.se'tl rlâarJucirlrva.( t)rrl.i)r

Quantidade

1 Unidade

Descrição

kii equipanrento de urqencia

Preço (ComprasNet) I: Média das Propostas Finais

Órgão: PREFEITURA l\'IUNIClPAL DE FBANCISCO BELTRAO

Observaçáo

Rs 3.435,67

Pregâo: 06/C6i 201 6 09:02
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Objeto: Aquisição de móveis, eletr'odoméstrcÕs, eletrônicos, utensílros e equipamentos

nrédicos e odontológicos para irrstalação nas novas unidades de Saúde do

Municipio de Francisco Beltrão em atendimento âo Programa de Qualificação

dâ AtenÇão Primária à Saúde ? APSUS..

Descrição: LISTA DE ESTOQUE- KIT EQUIPAMÊNTO URGENCIA EOUIPAMENTO: 1-

Laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lârninas. 2-Ambú Adulto ccrn

máscaras. 3-Ambú lnfantil ccm máscaras. S-Jogo de cânulas de Guedel (adulto

no 05,7 e 9 e infantil no 3.50 LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA:Descrição

básica-Dispositivo medicehospitalar utilizado para auxiliar na entubação

endotraqueal. EspeciÍicações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio

com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C.

Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione

maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável conr transmissão de luz por

fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tanranhos

1, 2, 3 e 4 e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1,2,3 e 4. Todas as

lârninas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâmtnas e

os cabos devem possuir sistema coclificado verde compatÍveis com

laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um

estojo para aconciicionar c conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e i-nanual

de instruções em português - DESCRIÇÃo CoMPLETA NO EDITAL

CatMat: 29994- LISTA DE ESTOQUE, LISTA DE ESTOQUE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

2'1,262,327 /OOO1.O1 PPS PBODUTOS PARA SAUDE LTDA
* VENCEDOR *

Modalidade:

SRP;

ldentificação:

Lotê/ltem:

Ata:

Adjudicação:

Fonte:

Quantidade:

Unidade:

UF:

Pregão Eletrônico

NÃO

NoPregão:82-20 1 6 / UASG:987565

/31

Link /rta

28/O6/201616:57

www.comprasgovernamentais.gov. br

a

UNIDADE

PR

s'

Estado: Cidadê:

r 4.9r 8.6221000 r-08 ROYAL

Endereço:

ROD DOS MINERIOS,4O3

DISTRIBUIDORA LTDA

Estado: Cidade:

PR Apucaranâ

09.204.1 2710001-05

E§tâdo: Cidade:

Endereço:

R PROF. EDWALDO CANEZIN TOSCHI,435

POLLO HOSPITALAR LTDA - ME

Endereço:

R GOVERNADOR NEY BRAGA,4335

Nome de contato: Telefone:

Leandro Mori couto (43) 3033-7773

Telefone:
(44) 03046-71 00

ex FIs.()
()

Rult r,ca

VALOR DA PROPO§TA FINAL

Rs 1.950,00

Telefone:
(41 ) 03657-5764

Rs 3.902,00

Email:

royal@royaldistribuidora.com. br

Rs 4.455,00

Email:

LENIR-POLL0@HOTMAIL.COM
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Preço médio de Moveis e equipamentos para a UBS do Campão

Ceron Ferreira Arauio Banco de Preços Preço Médio

Item
Produto Quant Valor Unit úalor Total Valor Unit Valor Total Valor Unit Valor Total Valor Unit Valor Total

1

Armário de aço com 8 portas com
cadeado

R$ 4,00 NC NC NC NC

Rs 931,08 RS 3.724,12 Rs e31,08 Rs 3.724,32
2 Armário 02 oortas R$ 6,00 NC NC NC NC nS 662,46 RS 3.974,76 Rs 662,46 Rs 3.974,76

3

Armário vitrine, com 1 porta e 3
prateleiras em vidro: uso hospitalar

RS 4,00 NC NC NC NC

Rs 688,48 Rs 2.7s3,92 Rs 688,48 Rs 2.7s3,92

4

Sadeira giratória executiva c/braços,
lamanho médio

R$ 6,00 NC NC NC NG

nS 409,58 Rs 2.4s7,48 Rs 409,s8 RS 2.4s7,48

5

3adeira Espaço Saúde e recepção

lcadeiri. emoilhável)

R$ 20,00 NC NC NC NC

Rs 82,00 RS 1.640,00 Rs 82,00 Rs 1.640.00

Vesa para refeitório R$ 1,00 NC NC NC NC
RS 7tl,ss Rs 71t,55 RS 711,ss Rs 7LL,ss

Vlesa para reuniões RS 2,00 NC NC NC NC
Rs 615,66 Rs 7.23L,32 R5 61s,66 Rs t.231,32

Mesa escritório com gavetas (1,20 m
larg.x 0,70 cm)

R$ 8,00 NC NC NC NC

RS 268,00 Rs 2.L44,OO Rs 268,00 Rs 2.t44,OO

Balança Antropométrica Adulta R$ 1,00 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00

RS 1.2s0,00 Rs 1.250,00 Rs 1.s39,96 RS 1.s39,96 R5 r.346,6s Rs 1.346,65

1(

Autoclave Horizontal De Mesa:

Capacidade para 42 litros

R$ 1,00 RS 4.000,00 RS 4.000,00

RS 4.ooo,oo Rs 4.000,00 RS 4.8s9,19 Rs 4.859,19 Rs 4.286,40 Rs 4.286,40

L7

Balança Eletrônica Pediátrica 15 Kg R$ 1,00 R$ 800,00 R$ 800,00

RS 800,00 RS 800,00 nS 666,56 Rs 666,s6 Rs 7ss,s2 Rs 755,52



'l

.l

L2

Balde cilíndrico porta detritos, c/ I ^$ 
4,00

pedal, capacidade aprox. 10 litros. I

R$ 1s0,00 RS 600,00

Rs 150,00 RS 600,00 Rs 111,s6 Rs M6,24 RS L37,L9 Rs s48,7s

"11'à.
bH

t l'§

13

Banqueta giratória, tipo mocho. R$ 2,00 NC NC

nc nc Rs L71,6s RS 343,30 nS i1,6s nS 343,30

74

Carrinho para curativo em inox. R$ 1,00 R$ í.200,00 R$ í.200,00

Rs 1.200.00 RS 1.2oo,oo RS 554,39 Rs 554,39 nS 984,80 nS 984,80

15

Detector de batimento cardíaco fetal R$ 1,00 R$ 500,00 RS 500,00

nS 500,00 Rs s00,00 R5 476,33 Rs 476,33 Rs 492,tL Rs 492,17

16 Escada clínica 02 desraus. R$ 1,00 R$ 160,00 R$ 160,00 nS 160,00 nS 160,00 nS 66,32 Rs 66,32 Rs t28,77 Rs 728,77

t7

Esfigmomanômetroaneróide portátil
rbeso

RS 1,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00

RS 720,85 ns 720,85 RS so6,9s nS so6,9s

18

Esfigmomanômetroa neróide portáti I

rediátrico

R$ 1,00 R$ 400,00 R$ 400,00 RS 400,00 R$ 400,00

RS L72,so Rs 772,sO Rs 324,t7 nS 324,17

19

isfigmomanômetro para adulto R$ 1,00 R$ 400,00 R$ 400,00 RS 400,00 R$ 400,00

nS 720,85 R5 720,8s nS s06,9s Rs s06,9s

2C
:stetoscópio adulto. R$ 2,OO R$ 150,00 R$ 300,00 R$ 150.00 Klr JUU,UU RS L37,87 RS 27s,74 Rs I45,96 nS 291,97

27

:stadiômetro (Régua

lntropométrica)
R$ 3,00 RS 140,00 R$ 420,00 R$ 140,00 R$ 420,OO

RS 232,67 Rs 698,01 nS 170,89 Rs st2,67

22
Estetoscópio pediatrico Frs 1,00 RS 150,00 R$ 150,00 RS 150,00 R§ 150,00 RS 2s6,70 RS zs6,to Rs 18s,s7 Rs 185,57

23 Foco Auxiliar Íts 1,00 R$ 500,00 R$ 500,00 RS 500,00 RS 500,00 RS 378,ss Rs 378.55 Rs 4s9,s2 Rs 459,52

24

Mesa auxiliar para material
ginecológico

R$ 1,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 RS 1.200,00

Rs 29s,06 Rs 295,06 nS 898,35 Rs 898,35

25
Mesa de exame clínico RS 1,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R,S 400,00 Rs 243,33 RS 243,33 Rs 347,78 nS 347,78

26

Mesa de exame ginecológico. (Cama

para exame ginecológico tipo divã)

R$ 1,00 Frs 2.300,00 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00

RS 2.773,87 RS 2.773,87 n$ 2.4s7,96 R5 2.4s7,96
27 Otoscópio n§ 1,00 RS 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 ns 298,7s RS z9g.7s RS 366,25 Rs 366,25

28
Desfibrilador a Semi Automático R$ í,00 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 RS 8.500,00 RS 8.500,00

Rs 70.322,20 nS Lo.3zz.2o Rs 9.LO7,40 nS 9.1o7,4o

29

Aparelho para a inalação uso

individual

RS 1,00 RS 1.500,00 R$ í.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

RS t99,t7 Rs 789,77 nS 1.063,06 t.o$ÁRs

7i

:'1.
o
\ {+*?ey



30
de pulso de mesa I R$ 1,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000.00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

Rs 299,38 RS 299,38 R$ 1.433,13 Rs 1.433,13

31
f,ttalmoscópio _ R$ 1,00 R$ 900,00 R$ 900,00 RS 900,00 R$ 900,00

RS 844,00 Rs 844,00 Rs 881.33 Rs 881,33

32

:onjunto Odontologico Cadeira

Equipo Refletor unidade auliar
rcoplada a cadeira

R$ 1,00 R$ 13.900,00 R$ 13.900,00

NC NC Rs 13.300,00 Rs 13.300.00 Rs 13.600,00 R5 13.600,00

3:
Saneta de Alta rotação R$ 1,00 R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00

RS 445,85 Rs 445,85 RS 448,62 R5 448,62

34
:ontra ÂNGULO RS 1,00 R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00 RS 450,00

nc nc RS 450,00 Rs 4s0,00

35
MICROMOTOR R$ 1,00 R$ 450,00 R$ 450,00

Rs 450,00 Rs 4s0,00 Rs 433,s0 Rs 433,s0 RS 444,50 RS 444,50
3€ Purificador de Ásua. R$ 2,00 NC NC NC NC R5 s4L,67 Rs 1.083,34 Rs 54t,67 Rs 1.083,34

37

Geladeira para guarda de vacinas

com registro na ANVISA

RS í,00 R$ 28.000,00 R$ 28.000,00

Rs 28.000,00 Rs 28.000,00 Rs 10.090,00 Rs 10.090,00 Rs 22.030,00 Rs 22.030,00

38
Kit Saúde Reprodutiva R$ 1,00 RS 6.000,00 R$ 6.000,00

Rs 6.000,00 RS 6.000,00 Rs 1.934,00 Rs 1.934,00 Rs 4.644,67 Rs 4.644,67

39

Kit de Equipamento de Urgencia

Equipamento Laringoscopio

infantil/adulto com conjunto de

laminas 2 Ambu Adulto com
mascaras 3 ambus infantil com
mascaras 4 jogo de canulas de
gueder n 5,7 9 e infantil 3 e 5

R$ 1,00 NC NC

NC NC Rs 3.43s,67 Rs 3.43s,67 Rs 3.43s,67 Rs 3.43s,67

Rs 77.s30,00 Rs 63.630,00 Rs 76.800,96 Rs 93.003,43



PRrrerruRA oo MuNtcíplo oe CÂNDtDo oe Asneu
Esraoo oo PmlNÁ

Assessoria de Compras e Licitações
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1222 - ramal 209 CEP: 84.470-000

a *$'ttE:

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 aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a Resolução no

60412015 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, 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 Licitaçôes para elaboração da minuta do instrumento

convocatório e escolha da modalidade licitatoria;

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

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

Cândido de Abreu, 30 de agosto de 2016

JUNIOR



PnNT.UTURA NO MUUICÍPTO OT CÂXDIDO DE ABRET]

Av. Paàná, 3 - Fone: 43'3479'12?2:!4rvtg'candiCodeM

;ri '""O l

POBIAB!A Ng q9.7 LZq.L§.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÂXOIOO DE ABREU, EStAdO dO

paraná, no uso de Suas atribuições, de conformidade com o inciso lV do art' 3q da

i"iteàer"r ne 10.520 t2oo2,

RESotYE:

Art. :te. Fica designado o servidor ALLAN DIEGO MORENC

VAROTO, lotado na Secretaria Municipal de Administração, parl atuar cornc

pregoeiro nos processos licitatorios abertos sob a modalidade "Pregão", sem

prejuíz-.ce suas atividades funcionais, a paftir desta data.

parágrafo único. Nas ausências e impedímentos do Pregoeiro titular,

fica designado pár:a substitui-lo o servidor ALAN MANOEL MIMNDA DA SILVA'
jjr;r;ãr Éqripá d'e Apoio, com as mesmas airihruiçÕes e prerrogativas do tiiular'

ArL 2s. Com a finalidade de assistir o Pregoeiro no desempenno 9-q

suas funções, ficã designada Equipç E-Alofo cgmpostq 
-do9^s9.ryidores.ttAl

MANOEL MTRANDA DÁ SILVA-CLEgERSON LEANDRO KOZIEL e PAULC

WILLTAN DE GODOY

Art.'3s. O pregoeiro, ou seu substituto eventual, poderão convocar

outros servidores, além do! membros da Equipe de Apoio,. sempre que a

ã.i""mãújcãiàcnica do obieto ou da documentação apresentada assim c exigit''

para auxiliar na análise de propostas ou documentos.

Art. 4e. Esta Portaria entrará ern vigor na data de-sua pubiicação'

GABTNETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CÂNDIDO DE ABREU

em23 de dezemoro de 2015. 
i

JosÉ N.!3erÀ Rets JuNtoa
PnerEtto MuNtctPai

SANDROVAL JOSE PROBST
Secretário Municipal de Administração ,Or* Yaria f6i5 j'rnilr

Fre it,rC Uui'iicl'et

EsrADo oo P.+n.tsÁ



PnerelruRA oo MuNtcíplo oe CÂNDIDo oe AenEU-,..;-;*,..-
Esuoo oo PrmNÁ # " t?à',.

i:t ,!L?i
Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos f *. Fis' J

1.t.-. ... .,: 
l"9nidtrP,Yá: 

l',-.|tn""*t .(:43\ 
3:4:6 1222, ramat 209 CEP: 84'470'OOO 

**--g !'i
\t-:'::'

Cândido de Abreu, 31 de agosto de 2016

Responsáveis pela elaboração do termo de referência:

PREGOEIRO

cioTERMO Oe RerÊReUCle

Objeto Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a

Resolução no 60412015 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em

atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Especificações dos Produtos de acordo com o sistema EQUIPLANO.

Preço Máximo R$ 93.003,47 (noventa e três mil e três reais e quarenta e sete centavos/.

Justificativa A aquisição dos produtos será de acordo com a Resolução n, 60412015, onde

institui o lncentivo Financeiro para Aquisição de Equipamentos para as Unidades

de Atenção Primária, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Prazo de Vigência
A partir da assinatura tendo vigência de 60 (sessenta) dias.

Prazo de Garantia Conforme Legislação.

Adjudicação Menor preço por item.

Classificação

Orçamentária

07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
003. Hospital Municipal
1 0.302.0701 .2112 - Transporte Sanitário/Equipamentos UBS
5030 - 4.4.90.52.00.00 - 379 - 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.

DIEGO MORENO VAROTO

AL BST



FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
Solicitação 195/2016

Termo de Referência

Solicitação
Núruo

195
Tip

Aquisição de Materia!
Eritiú em

30/08/2016
Quantid*df-its,ns

39

Solicitante
Cdí@

40-0
Nore

JOAO CARLOS STMSSACAPA

Procêsso Gêrado

Núrero

334t2016

C&So

704

Orgão

Nore

Fundo Í\tunicipal de Saúde
Pagamento
FünaNone

07 Fundo Municipal de Saúde

Justtttcafiva:

aF" 4L5 / 201.6

kBi iri iil iiii,ii,riiíã;írri
':$ütê r 

{H}í l.::f ::-ll.-1
kirt:i irit#-.r;-

Codigo
01 8í 50

Nomê

Armário de aço com 8 portas com cadeado: Armário Duplo com 08 (oito)

portas, conÍeccionado em chapa de aÇo de baixo teor de carbono, com acabamento pelo
sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e Íosfatizante) e pintura através de
sistema eletrostático a pó, com camada minima de tinta de 70 micras. Conlendo: 02 (duas)
laterais e uma divisórie vertical central em chapa de aço n" 24 (0,60mm). Ol (um) f undo e 02
(dois) meio{ampos (superior e inf erior) conf eccionados em châpa de aço n' 24 (0,60mm),
reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço n' 18 (1,2mm) Íixando as laterais. 1

(um) acabamento f rontal composto de dois f echamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inf eraor, em
chapa n" 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa n. 20 (0,9mm).
A base dev erá ser conf eccionada em chapa de aço n' 18 (1 ,2mm) e possuir quatro pés
reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter OB (oito)
compartimenlos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas. Área
de entrada de cada porta de no minimo 39,5x24 cm, e área inteÍna 41x30x42, 5 cm. Montagem
através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 metros, Largura: 60 cm, ProÍundidade: 4S cm. DE

Unidade

UN

Quantidade
4.00

6,00

4,00

Un itário
931 .08

662,46

688.48

409,58

Valor
3.724,32

3.974.76

2.753,92

2.457.48

ACORDO COM AS NORMAS ABNT,

018151 Armário 02 portas: Corpo (latereis, base, prateleiras e f undos) UN

conÍeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em
laminado melamínico de baixa pressáo, bordas laterais com Íita de PVC. Superf icies lisas e de
fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta
densidade com 25 mm de espessura, sistema postf orming, bordas f ronteis '180', bordas laterais
em f ita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura f rontal, tipo cilíndrico, dobradiças
metálicas com ebertura de 270'. Puxadores confeccionados em aluminio (acebamento fosco).
03 prateleiras internas, conf eccionadas em madeira aglomeradâ 15 ou 18 mm, com
revêstimento mêlamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para f ixaÇão em aço
tref ilado. COR: branca medindo 1,60 X0,95 X0,50 - podendo tervariação de +l- 1oo/o. Garantia
de f abricação de no mínimo 12 meses. DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT.

018152 Armário vitrine, com 1 porta e 3 prateleiras em vidro: uso hospitalar. UN

Armário com 01 porta e 03 praieleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na
cor branca. Tratamento anti conosão. Porta com fechadura cilindrica. Pés protegidos por
ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões
aproximadas de'1,50m de altura X0,50m de largura X0,40m de prof undidade. DE ACORDO
COM AS NORMAS ABNT.

0'18153 Cadeira giratória executiva c/braços, tamanho médio. UN

Assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada
anatomicamente em densidede media (50 a 60 Kg/m3), com 45 e 50 mm de espessura.
Revestimento do assento e encosto em tecido de alte resistência. 100o/o poliéster na cor azul
escuro e espessura minimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estoÍedo. tuecanismo tipo
"back system". lnclinação do encosto mediante acionamento de alavenca. Molas p/retorno
automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do
assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de
giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e
amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto
para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta. com aranha de S hastes,
apoiado sobre rodílos de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano
injetado, com alma de eÇo e regulagem verticel ê horizontel. Fabricada em conformidade com as
normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X40 cm (minimo) e SS cm (máximo) de
largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de prof undidade -
podendo ter variagâo de +l- 10o/o. Garantia mínima de 0'l (um) ano para def eitos de f abricação.
CONTENDO REGISTRO ABNT-

018154 Cadeira Espaço Saúde e recepçáo (cadeira empilhável). UN
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Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para

transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150
kg .Garantia 12 meses.
CONTENDO REGISTRO ABNT.

018155 Mêsa para refeitório: Com tampo em compensado, com espessura de 25 mm.

revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, com bordas em PVC preta.
Superf icies lisas, duradoras e de f ácil limpeza e desinf ecção. Comdimensões de: 1,20 X0,80 X
0,78 cm, com pés em aÇo cromado resistente à ferrugem. Acabamentos aÍredondados. GaÍantia
de 1 (um) ano.DE ACORDO COM AS NORMIAS ABNT.

018156 Mesa para reuniões: I\resa de reuniáo rêtangularc/ tampo em madeira

aglomerada cl 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor bÍanca, c/
bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecÇão. Painel frontal em
madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 10í0/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo
em tubo de aço ABNT í0í0/'1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento
na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento
anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200
x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de I (um) ano. DE ACORDO COM AS
NORMAS ABNT.

018157 Mesa escritório com gavêtas (medida - 1,20 m de larg. x 0,70 cm).

Tampo conf eccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura,
revestimento com sistema postforming 180'. Painel frontâl confeccionado em madeira
aglomeÍada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistêncie.
dupla face, baixa pressáo. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em
chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos
arredondados. Com02 gavetas com chave. Garantia de í (um) ano. DE ACORDO COM AS
NORMAS ABNT.

0'18158 Balança Antropométrica Adulta: Balança eletrônica digital adulta com

régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 2oo kg, com
divisões de pelo menos 1009, pesagem imediata dispensando pré- aquecimenlo. Acabamento
em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis êm bonacha
sintética e com seletorde voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Gerantia minima de
01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em
idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná. se náo
houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizâr gratuitamente o translado dos
equipamentos até o local da Assistência Técnica.
CONTENDO REGISTRO NO IPEM E INMETRO.

018159 Autoclave Horizontal De Mesa: Capacidade para 42 litros.

Capacidade: 42 litros Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de
microcontrolador Seleçâo de Temperatura: 120 a 134'C Ciclo: ete 60 minutos. Tempo de
secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e
Bomba de Vácuo: com Íiltro de bronze, elementos f iltrantes em aço inoxidável. Válvula
solenóide: em latão f orjado tipo diaf ragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara:
deve serem laço inoxidávê1, com garantia de 03 anos de garantia revestida êxternamente com
material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a
temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser
automático, assim como o ciclo deverá ser automático, Bandeja: confeccionada em aço
inoxidável. totalmentê perf urada, pera permitir uma boa circulação dê vapor. Tampa/porta: em
aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedaÇão em borracha de
silicone resistente a altas lemperaturas. Sistema de Íechamento de Porta Dispositivo que
impêça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma
robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e
suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamênto ao calor). Resislência:
deve ser niquel-cromo, blindada em cabo de aÇo inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de
aço inoxidável reforçado, com tíatamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e internê.
Deve apresentaÍ abertura para ventilagáo tipo vêneziana. Deve possuir chave on/off,
manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar
automaticemente caso a temperatura exceda em 3"C a temperatura programada. Sistema
Mecânico e Elétrico de Segurança: Dev e possuir v álv ula de alív io, f usív el de proteçâo,
termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de f alta
de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões
Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões lnlernas Mínimas: 3Ox6O: cm. Quantidade Minima
de Bandejas: 02. Potêncies mínimas: 2400 w. Voltagem:1101220 v. Garantie mínima de 1g
meses para peças e serviços.
CONTENDO REGISTRO ABNT.

0'18'160 Balança Eletrônica Pediátrica 15 Kg: BalanÇa digital de mediÇáo

exclusivâ para crianças até 2 anos de idade. Cepacidade de pesegem de, no mínimo, 1S Kg.
Graduaçáo (prêcisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Ivlostrador (display) digital com
indicadores de peso com no mínimo 5 digitos. Função de tecla Tara (zero) no painel Írontal.
Construida em materaal resistente e de f ácil limpeza. Bandeja no f ormato de concha anatômica e
f abricada em úaterial resistente, de metal, acrilico, plástico ABS, polipropileno, etc. pés

reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone. etc.) Chave
seletora de tensão de 1 'lgl22o V. Af erida e certif icada pelo IPEwI/INMETRO. Garantia mínima
de 01 (um) ano. Acompanha manual de instruÇão de uso em idiome português. Assistência
Técnice do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora
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deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da
Assistência Técnice.
CONTENDO REGISTRO NO IPEM E INMETRO.

01816'l Balde cilíndrico porta detritos, c/ pedal, capacidade aprox. 10 litros

Totalmente construido em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de
10 litros. Garantia mínima de 0í (um) ano.

018162 Banqueta giratória, tipo mocho: Totalmente em aço inoxidável, altura

regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m Xmáxima de 0,61m. Estofamento
resistente e com bese rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controleda que
permite limpeza e desinf ecçâo. Garantia mínima de 01 (um) ano para defêitos def abricação.
DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT-

0'18163 Carrjnho para curativo em inox: Estrutura tubular em aço cromado,

tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados,
pés com rodízio de 2 a 3" de diâmetro, f ixação do tampo, da prateleira e armação por meio dê
parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 0l balde em alumÍnio polido ou em aço
inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X0,80m de altura XO,75m de
profundidade. Gerantia minima de 01 (um) ano para deÍeitos de fabricação.

018164 Detector de batimento cardíaco Íetal: Detector de batimento cardíaco

fetal, modelo portátil, alimentado por bateria g v, que permita guarda do cristal. Deverá eslar
acondicionado em estojo de couro, e que permita f acilidade de troca de bateria. Medidas: 4 X8 X
18 cm. Esias medidas poderão sof rer variação de t '10 o/o. Deverá trazer a marca do fabricante
e lote de f abricaçáo gravada no âparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e
Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boes Práticas de Fabricação.
Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.
CONTENDO REGISTRO REGISTRO MS/ANVISA.

018165 Escada clinica 02 degraus: Escada com dois degraus todo em aço inox ou

ago com revestimento anticorrosivo de cor brence, reforçade, com degraus revestidos em
bonache entiderrapanle, pés com ponteiras em bonacha. Garantia mínima de 12 meses

018166 Esf igmomenômetroaneróide portátil obeso: Manômêtro aneróide - monlado

em armação de meterial plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência
a quedas. DeveÉ ser resistente e desregulagemfreqúente, com graduação de OO a 3OO mm Hg.
Possibilitar giro de 360' sobre seu eixo para facilitar visualizagão. Braçadeira - confeccionada
em nylon siliconizado, de l' qualidade, antialérgico, resistente, extremidade f lexivel,
impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicagáo do
tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centimetros, largura de 15
centímetros, indicado para veriÍicação adequada da pressáo erterial em adultos obesos e conter
indicaÇáo do ponto correto de posicionamento sobre e artéria. Válvula - peça em metal leve, de
mecanismos nas operações de retengão e esvaziamento do aícomprimido. Manguito: adulto,
ambidestro, antialérgico, livre de látêxi Bolsa e pêre - confeccionedas em borracha especial de
comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identif icação da marca e
fabÍicente do produto na braçadeira e no manômetro.Embalagem - deverá serembalado
individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro mateíal resistente. Comprovar assistência
técnica no Estado do Paraná. Garantia mínima de câlibração de 05 anos, comprovada através
de carta do fomecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo
técnico do IPEM certif icando sua af eriÇão individualmente, bem como também o registro no
Ministerio da Saúdê.
CONTENDO REGISTRO NO IPEM E ANVISA.

0í81ô7 Esf igmomanômetroaneróide portátil pediátrico: Manômetro aneróide -

montado em armeção de material plástico, envolta por amortecedor embonachado para maior
resi§tência a quedas. Deverá ser resistente a desrêgulagemfreqüênte, com graduação de OO e
300 mm Hg. Possibilitar giro de 360' sobre seu eixo peÍe ÍacilitaÍ v isualização. Braçadeira -
conÍeccionada em nylon siliconizado, de P qualidade, antialérgico, resistente, extremidade
f lexível, impermeável, Fecho com velcro resistente. Deverá conter a merce do f abricente,
indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 28,5 centimetros,
largura de 9 centímetíos, indicado para verificação adequada da pressão arterial em crianças e
conler indicaçáo do ponto coneto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal
leve, de mecânismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito:
adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pêra - confeccionadas em bonacha
especiel de comprovada vedaÇão e resistência, livÍe de látex. Deverá possuir identificação da
marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser
embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia
mínima de celibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos
quando entregues deverão vir ecompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua
aÍeriçâo individualmente, e registro no MS/ANVISA. Comprovar assistência técnica no Estado
do Parená. Apresentar Catálogo e Menual em português.
CONTENDO REGISTRO NO IPEM E ANVISA.

018168 Esf igmomanômetro para adulto: Manômetro aneróide - montedo em armação

de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas.
Deverá ser resistênle a desregulagemfreqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg.
Possibilitar giro de 360' sobre seu eixo para facilitar visualizaçáo. Braçadeira - confeccionada
em nylon siliconizado, de 1e gualidade, antialérgico, resistente, extremidade Ílexível,
impermeável. Fecho com velc[o resistente. Deverá conter a marca do f abricante, indicaÇão do
tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centimetros, largure de
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14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter
indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve. de
mecanismos nas operaçôes de retençáo e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto,
âmbidestro, antialérgico. livre de látêx; Bolse e pêra - confeccionadas em borracha especiâl de
comprovada vedação e resistência, livre de látex: Deverá possuir identif icaÇão da marca e
fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado
individualmente em bolsa plástica, courvam ou outro material resistente. Garantia minima de
calibração de 05 anos. comprovada através de caÍtâ do fomecedor. Os aparelhos quando
entregues deverâo vir acompanhados do laudo técnico do IPEM cêrtiÍicando sua aferição
individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovarassistênciâ técnica no Estado do Paraná.
Apresentar Catálogo e Manual em português.

CONTENDO REGISTRO NO IPEM E ANVISA.

018169 Estetoscópio adulto: Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou

similar, com sistema de f ixação sem rosca. Formeto duo-sonic que peímita ausculta de sons de
baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo oconer variação de até .lO Hz
para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diaf ragma deverá possuir uma
espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, Íacilitando
sua limpeza. Borda do sino com proteção de bonacha macia e consistente. Na extremidade
proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo f lexibilidade e
distensibilidâde, proporcionando adâptaçâo suave das olivas nos condutos auditivos externos.
Deverá serentregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um ('l) ano. Apresentar
Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local
comprov ada.

CONTEN DO R EGISTRO MS/ANVI SA.

018170 Estadiômetro (Régua antropométrica): Equipamento portátil, compacto,

para mediçáo de comprimento de indivíduos em posição horizontal (deitada). Conf eccionado em
acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona plástica, resistente à abrasão, que não absorva a
umidade e que possibilite a higienização sem deterioÍização de escala de medição. Escala
numerada â cada centimetro, com faixa de indicação de 30 cm a 1,0m. Garantia de .l (um) ano.
CONTENDO REGISTRO NA ANVISA.

018171 Estetoscópio pediatrico: Com duas olivas maleáveis dê borracha macia

ou similar, com sistema de f ixação sem rosca Registro MS/ ANVISA Formato duo-sonic que
permita ausculta de sons de baixa e alla Íreqüêncie, com audibilidade de 20 a 5OO Hz, podendo
ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O
diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anêl náo frio
flexivel e consislente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e
consistenlê. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junÇão dos tubos auriculares,
permitindo f lexibilidade e distensibilidade, proporcionendo adaptação suave das olivas nos
condutos auditivos exlemos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no
mínimo um (1) ano.
CONTEN DO REGI STRO MS/ANVISA,

018172 Foco Auxiliar: Luminária f lexível com lâmpada, estÍutura em tubo

redondo de 'l" X l,20mm. Comanel de f ixaçáo, haste f lexivel e cromada, pés em f erro f undido,
acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,'locm e máximo de 1,6ocm. O f io de
alimentaçâo elétrica deve ter no minimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de
1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões lnternacionais de Qualidade, Normas da ABNT,
APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA.

0 ro t73 Mesa auxiliar para material ginecológico: Tampa e preteleira em chapa

de aço inox 20 de acabemento polido, pês em tubo de 1 X1,20mm, pés providos de rodas
giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arêstas. Fixação
da pÍateleira seja porsolda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X0,60 X
0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrôes lntêrnacionais dê Qualidade,
Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA

018174 Mesa de exame clínico: Estrutura tubular metálica esmallada ne cor

branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de l,
qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmentê alravés de
cremalheira, pés com ponteire de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm.
Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento X0,50m de largura X0,80 de altura. Garantia
de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padróes lnternacionais de Qualidade, Normas da ABNT.
Apresentar Registro no MS/ANVISA.

018'175 Mesa de exame ginecológico. (Cama para exame ginecológico tipo divã):

Estrutura em medeira com espessura mÍnima de 15 mm, MDF de f ebricante certif icedo,
revestido em laminado decorativo, na cor bege. DeveÍá possuir duas (2) gavetas e uma (1)
porta em cada lado, uma (1) porta centrel com uma prateleira interna. Os puxadores deverâo ser
metal e cromados. O revestimento intemo do móvel deverá serdo mesmo material da parte
extema. As gavetes deverão ser deslize ntes, através de corrediças telescópicas. As dobradiçes
deverão ser 35 mm. O leito deverá ser estof ado, revestido em courvim marrom, sêndo as
partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremelheiras duplas, unidas entÍe si,
f abricadas em aço inoxidável, com no mínimo quatÍo (4) posiÇões. O móvel deverá vir
acompanhado de um par de perneiras anatômicas, em poliuretano injetado, que permitam ajuste
de altura e com mobilidade antero-posterior. A fixação desta haste deverá ser feita através de
uma estrutura com no minimo 14 X 5,5 cm. Deverá possuiÍ gaveta pe[a escoamento de
líquidos, em aço inox e puxadoí em inox. A gaveta deverá possuir o mêsmo tamanho da
abertura feito no móvel pare a mesma, náo podendo ficar espaço para acúmulo de suieiras. A
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gaveta fechada não poderá Íicar mais do que 2 cm internamente ao móvel. Dimensões do
móvel (variação permitida 50/o): Comprimento 1,85m; Registro ABNT largura 0,64m; altura
0,76m. Dimensôes do estof amento (variação permitida 5olo): Comprimento 1,85m, largura
0,64m; altura na cabeceira 0,'l5m e nos pés e parte central 0,10m. O revestimento estofado
deverá apresentar espuma com densidade 28, revestida em courvim soft I marrom. A marca do
f abricânte dêvêrá vir gravada na maca ou em plaqueta metálica f ixada de f orma resistente nâ
cama. Garantia de í(um) ano. Fabricado de acordo com Padrôes lnternacionais de Oualidade,
Normas da ABNT.

018176 Otoscópio: Equipamento parâ exame visual do ouvido. Otoscópio em fibÍa

óptice em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05
especulos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,Omm-
8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente.
Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar
lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para
pilhas. Possuir lupa redonda. PossuiÍ controle de intensidede de luz desejável. Alimentação por
pilhas medias comuns. Acompanha estojo ref orçado para acondicionamento e transporte,
conlendo: Lâmpada e visor sobresselente e 05 (cinco) especulos permanentes de plástico.
Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Menual e Catálogo em português.
Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa
vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitâmente o translado dos equipamentos até o
local da Assistência Técnica.
CONTEN DO R EGI STRO MS/ANVISA,

77 Desf ibrilador a Semi Automático DEA : Aparelho utilizâdo para

interpretar automaticamente o traçado do ECG da v itima e aplicar mediante acionamento
manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia
venlricular. Caracteristicas Gerais: O equipamento será utilizado para interpretar
âutomaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar medientê acionamento manual, o choque
para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular, devendo
sercompostode: I-UmabolsaparatransportedodesÍibriladorquedeveráserconfeccionada
em tecido resistente e possuir compartimento para assessórios, módulo compecto. 2 - Um
aparelho com medidas máximas de 250X140)€00mm, possuindo onda biÍásica para choque,
ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos
deverá ser, no minimo, de 100 J (cem joules). O choque para criançes deverá ser, no minimo,
de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Litio de alta
performance para no minimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do
coniunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas.
- Deverá acompanhar três pares de eletÍodos adesivos para adulto e um paÍ de eletrodos
adesivos para crianças, multiÍuncionais, descartáveis. - Deverá possuir insiruÇôes de áudio
bem clares e ícones visuais auto explicativos dos procedimentos de RCP. - Deverá peímitir
registro em memória de: ECG continuo, eventos criticos e procedimêntos realizados. - Deverá
possibililar através de porta inf ravermelho ou USB própria conexão para o sistema operacional
"Windows XP" ou superior pera acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do
traÇado de ECG, procedimenlos executedos e demais dados disponiveis para arquivo. Deverá
ser fornecido hardwâre e software necessários para esta transmissáo. - Deverá realizer auio-
teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter
instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botáo de choque com
indicador luminoso. - Deverá apresentar no mínimo certif icação - lP-55 (resistência a pó e
água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - DeveÉ permitir atualizaçóes
dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identif icação dos
eletrodos, diferenciândo o de adulto e o inÍantil; - Deverá possuirtempo de carga para aplicaÇão
de choque dê no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas
novo tolalmente carregado. - Manual de operação em português. - Certificado de garantia do
fabricante de, no minimo, cinco ano para o DEA e seus acessórios.
CONTENDO REGISTRO NA ANVISA,

018178 Aparelho para a inalação uso individual: Aparelho que permite a

a inalação em qualquer posiçâo - em pé, deitado ou em Registro inalação- uso movimento- sem
risco de derremar o medicamento. Silencioso, para utilização ANVISA individual ne administração
de soro f isiológico ou medicamentos por inalagáo. Deve dispor de controle de intensidade de
névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/
transdutor incorporado; 0l jg c/ 15 copos; 0l tubo corrugado flexivel e conectores 1OS cm
comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatórioi boquilha p/ inalação oral; manual de
instruções. Controle de lntensidade de Névoa - Potêncionamento deslizante. Dimensões
aproximadas - 10x14x2'lcm. Peso máx. 13509. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 11Ol22O v
c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnice local comprovada, Manual e
Catálogo em português, gaÍantia mínima de '12 meses.
CONTENDO REGISTRO NA ANVISA,

018179 Oximetro de pulso de mesa: Com tela de cristal liquido e capas de ser

utilizado em qualquerambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8h, tela com curva
pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve
possuir gráÍico de banas das ultimas 24h, deve funcionar em110/220 automaticamente. Bateria
interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferiora 3kg Alem dos
acessóriosobrigatóriosfornece para cada equipamento 2 sensores - adullo de dedo, O.l sensor -
pediátrico de dedo. Limites de leitura e alermes minimos: ALARMES: limites ajustáveis e
automáticos para Sp02 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de
silencioso ou desligado. Visuel: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alertapiscarão indicando que
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algum alarmefoi ultrapâssado. PULSO: Íaixa 30-250 bpm PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1

bpm TEMPO Oe MÉO|R: I segundos SntUnRçÃO: FATXA: O-1OO% pReCtSÃO: Zy"
RESOLUÇÃO: 1olo TEMPO Oe ttÉOta: I segundos. AUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir
tonalidadê vaíiávêl com a mudança no valor da saturaçáo> TELA: Tipo monocromáticâ de
catodo f rio. Tamanho da tela: 32 rnm x 27 mm (alturaxlargura) Curva pletismográf ica: cristal
liquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA

018180 Oftalmoscópio :Lâmpada: Minimo de 2.5 V, XenonHalógena ou LED,

acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção minima de 6 abeÍturas, com f iltro livre de vermelho
(utiliável em qualquerabertura); Filtro Polarizador para eliminação de Íef lexo Minimo de 20
lentes para ajustes de dioptrias; Faixa minima de dioptrias: -25 a +22: Marcador de dioptrias
iluminedo: Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e su.jeiras; Bonacha de proteção
para evitar riscos na lente; CabeÇa em ABS resistente a impactosi Clipe de bolso e interruptor
liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimenteção através de pilhas alcalinas e ou
bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarÍegador de bateria;
Estojo macio ou rígidoi Garantia mínima de 01 ano;Manual de instruções em
PortuguêslApresentar registro na ANVISA.

01 81 81 Conjunto Odontologico-Cedeira, Equipo, Ref letor, unidade

auxiliar acoplada à cadeira: Conjunto de equipamentos compatíveis e produãdos pelo mesmo
fabricante, composto Registro no odontológico pelos componentes abaixo relacionados:
INMETRO (cadeira, equipo, refletoÍ, unidade Cadeira Odontológica. Estrutura fabricade em aÇo.
Tretemento anti-corrosivo. Pintura êpóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica
em todas as posiçóes de uso e ANVISA auxiliar acoplada ne sua capacidade máxima. Base c/

, proteçâo em borracha ou material similar. à cadeira) Revestimento do estof amento em material
PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica p/ os pés do paciente. Braço
da cadeira c/ formato e fixaçáo que facilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça
articulável, c/ movimento longitudinâ|. Acionamento através de comandos elétricos c/ atuadores
hidráulicos ou moto-redutores. Controle de pe (pedal) p/ os movimentos de subida e descida do
assento e do encosto. Alimentação elétrica 1 10 ou 220 v (60H2), de ecordo c/ a rêde locâl do
municipio de entrega. Resistência de carga minima de aproximada 140 Kg. Fornecimento de
plantas baixas e outras necessárias p/ a perfeita instalação do equipamento, c/ todas as
inÍoÍmações sobre alimentação elétricas, hidráulicas e pneumáticas. Fornecimento de manuais
de operaÇão e manuais de serviço c/ vista _ .... _ explodida e detalhamento das peças,
princrpais def eitos e correçõês, c/ diagramas dos sislemas elétricos, mecânicos e hidráulicos.
Garantia mínima do conjunto de 't2 meses. Equipo odontológico tipo cart ou ecoplado. (Tipo cart
com estrutura montada sobre rodízios e tratamento anticonosivo. 'l'ipo Acoplado: braÇo
articulado, com movimento horizontal, c/ batentes def im de curso e movimento vertical). Três
terminais, sendo 01 p/ micromotor, c/ spray (tipo borden), 01 p/ alta rotação (tipo borden) e O1

seringa tríplice. Suporle das pontas c/ acionamento individual e automático. Pintura epóxi ou
eletrostática, totalmente lisa. Sistema de desinfecgâo de dutos de água e sprey c/ válvule anti-
reÍluxo. Pedal de acionamento do equipo com controle variável (progressivo da rotação dos
instrumentos). Com caixa de ligação (distribuição), sendo âs mangueiras anedondadas e lisas e
contendo todos os acessórios necessários à sua instalaçáo. Caixa de ligação (distribuição)
independente da cadeira. Reservatório de água do equipo e sistema de desinfecção em material
transparente ou translúcido, de no mínimo 500 ml. Banderas removíveis de aço. Unidade
auxiliar, acoplada à cadeira. Bacia da cuspideira removível, em porcelana ou cerâmica. Ralo
separedor de detritos, fixado à unidade de água ou à caixa de ligação, conectado à mangueira de
sucÇão. Registro p/ acionamento da água da cuspideira, mínimo de 02 (dois) terminais de
sucção, c/ diâmetro aproximado de 6,5 mm, c/ mangueiras e terminais lisos. Formas
arredondadas; estruture em alumínio ou aço, com proteção anti-corrosão. pinlura epóxi ou
eletrostática, totalmente lisa. Garantia minima de 12 meses.
CONTENOO REGISTRO NO INMETRO E ANVISA.

018182 Caneta de Alta rotação: Caneta de alta rotação com cabo invertido no

mesmo sentido da cabeça, aumentando a Registro Rotação visibilidade do operador durante o
procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação MS/ de 45'. Alto torque, confeccionada em
aluminio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento supeílcial, Íacilitando a
desinfecçáo; cabeça com linhas arredondadas; baixo nivel de ruído; sistema de rolamentos
apoiado. Peso g 38 a 44. ANVISA Rotaçáo (rpm) O a 420.000. FixaÇão da broca (saca broca).
Prêssão (psi) 30 a 40. Consumo de er (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nivel sonoro
(dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do paraná.

CONTEN DO R EGISTRO MS/ANVI SA.

018183 Contra ÂttCULO: Contrâ Ângulo lntra MX com reÍrigeração extema ao

corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à
broca através de um conjunto de eixos e engrenagêns com rotaçáo de transmissão 1:í. Corpo
em alumínio anodizado, giro livre de 360' sobre o micro motor, ângulo de 20' graus entre o longo
eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em
ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamânho co Especificações: Spray:
Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão,
Pressão Ar:60 a 80 (PSl), Consumo de ar: 65 (Umin), Raáo de Transmissão de velocidade: .l:1,

Autoclavável: '135'C, Peso: 90 g, Ruido: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em
todo Estado do Paraná.

CONTENDO REGISTRO NA ANVISA.

018184 MICROMOTOR: Micro Motor lntra com ref rigeraçãoi spray externo através

de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizedo, o que possibilita levezâ e
excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecÇão. Sistema intre de
encaixe rápido, permitindo o giro de 360' das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2
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furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que
permite a reversão da rotaÇáo, baixo nível de ruido; autoclavâvel até 135'C por mais de 1000
ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade:
3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSl.) Consumo de ar: 65 (Umin).
Raáo de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135'C, Peso: 90 g, Ruido: 70 dbs.
Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado.
CONTEN DO REGISTRO ANVISA.

018185 Purif icador de Água: Com Íiltro ref rigerado, elétrico, ligado direto

ao ponto de água, serpentina de cobre extema, sem contato com a água, depósito de água de
fácil assepsia, com termostato de fácil acesso. Refil com tripla filtragem que elimine odores e
sabores de cloro, barro, ferrugem e sedimentos, com saída de água na temperatura natural e na
temperatura gelada Oimensões aproximadas: 312 mm x 4í0 mm. Cor Branca. Garantia de 12

meses.
CONTENDO REGISTRO NO INMETRO,

018'186 Geledêirâ para guarda de vacinas com registro na ANVISA:

Equipamento vertical, de tormato extemo e interno rêtangular, desenvolvido especif icamente
para a guarda científica de vacinas, capacidade para armazenamento de 280 litros (úteis),
refrigeração com circulação de ar forçado, registro na ANVISA, câmara interna em aço
inoxidável, com quatro gavetas fabricadas em aço inoxidável com sistemas de contra portas,
isolamento térmico minimo de cinco cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC, porte
de acesso vertical com visor de vidro triplo com si6tema antiembaçamento, equipado com
rodizios espêciais com freio, degelo automático com evaporação de condensado, painel de
comando e controle f rontal e superior de f ácil acesso, com comando elêtrônico digital micro
processado programável de 2"C a 8"C. temperatura controlada automaticâmente a 4'C por
soluÇão, sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura. comando digital micro
processado com temperatura de momento máxima e minima no painel, sistema silenciadorde
alarme sonoro, alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. Chave geral de
energia, luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por 50
segundos e com acionamento automático na abertura da porta, equipamento em 1.lO v, 50/60
Hz, potência de 400 Watts, consumo í48KWHM, manual do proprietário em português. Oiscador
teleÍônico pera até três números. Sistema de emergência integredo que mantenha a temperetura
ideal do equipamento por 24 horas sem energia elétrica. Garântia contra defeitos de fabricação
por 24 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se náo
houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos
equipamentos até o local da Assistêncie Técnica.
CONTENDO REGISTRO NA ANVISA.

018187 Kil Saúde Reprodutiva: Cada kit contendo: -'1 álbum grande de

f amiliar e reprodutivo contendo f iguras coloÍidas sobre o aparelho reprodutor Íeminino,
masculino, amementação, métodos contraceptivos naturais, métodos de barreira, métodos
quimicos e métodos definitivos. Deve ser apresentado em cepa dura e espiral tipo "wire-o".
Deve conter páginas seriadas, tendo no verso de cada lâmina, textos explicativos sobre o tema.
Deverá acompanhar manual sobre orientação contÍaceptiva contemplando métodos de barreira
(diaf ragma, DlU, preservativo masculino, presêrvativo f eminino); métodos químicos
(anticoncepcional oral, vaginal, injetável e contraceptivo de emergência) e métodos def initivos
(laqueadura e vasectomia). OpÇão: Sacola para Transporte. - Kit Reprodutor Feminino e
Mesculino - vulva de silicone e pênis de 13,5 cm com escroto. Para o ensino da colocação da
camisinha f eminina e masculina e demonstração da relação sexual. Para o auto-conhecimento,
cuidado com a higiene pessoal e prevenção de DS'PS. Acondicionedo em estojo especial.
Medidas do Estojo: 18,5 cm x 12 cm. Peso: 0,400 g (com pênis de .13,5 cm) - Modelo pélvico de
Acrílico-tridimensional, f abricedo em acrílico com uma lâmine móvel que permite visualizaro
endométrio e os órgáos que compóem o aparelho rêprodutor f eminino. Utilizado também para
demonstração da colocação de diaf ragma, do OIU e da camisinha f eminina. Acompanha manual
de instrução. Acondicionado em caixa especial para transporte. Medidas: 24 cm x 22 cm . Peso:
0,550 kg - Modelo Pélvico de Borracha - modelo pélvico do aparelho reprodutor Íeminino,
tridimensional, em espuma de borracha para demonstração de colocação do diafragma,
camisinha feminina e para ênsinar a mulher a conhecer o seu próprio corpo através do toque no
colo do útero e demonstrara relaçáo sexual. Medidas: 12,S cm x 1í,S cm x 9,5 cm peso: o.1OO
kg - Pênis de Borracha - modelos penianos com formato natural (com bolsa escrotal), _ _
apresentados nas cores morenâ e negra com tamahho de 15 cm para fins educetivos. Medides:
15 cm Peso: 0,300 kg. - Quadro lmantado com imegens na frentê e verso do Aparelho
Reprodutor Mesculino e Feminino contendo 37 figuras imantadas pera mostrar sobre:
Sexualidade, Menstruaçáo, Métodos Contraceptivos e Definitivos, Reprodução e Gestação.
Deve acompanhar suporte de madeira, caderno sobre OrientaÇâo Contraceptiva. manual dê
instruÇão ê sacola para transporte. Medidas: 50 cm x 37 cm peso: 2,650 kg - euadro de
métodos contraceptivos moldurado com contraceptivos contendo 1 Diafragma, 1 DlU, 1

PreservativoMasculinoelFeminino,lAnticoncepcionalOraleílnjetávelelContÍacepçãode
Emergência, para compreensão e conhecimento destes métodos, de forma real. Deverá
acompanhar í caderno sobre Orientação Contraceptiva bem como suporte de madeirâ. Medidas:
50 cm x 35 cm Peso: 1,700 kg - Sacola para transporte e acondicionamento dos materiais
educativos, confêccionada em nylon com alça tiracolo e fechamento com zíper de dois
cursores. Medidas: 66 cm x 46 cm Peso: 0,400 kg

018188 Kit de Equipamento de Urgencia Equipamento Laringoscopio inf antil/

adulto com conjunto de laminas 2 Ambu Adulto com mascaras 3 ambus inf antil com mascaras 4
jogo de cenulas de gueder n 5,7 9 e infantil 3 e 5:

LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA:Descriçáo básica-Dispositivo médico-Registro na
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EQUIPAMENTO hospitalar utilizado para auxiliar na entubaÇão endotraqueal. ANVISA
URGENCIA Especif icações técnicas mínimas: EQUIPAMENTO Coniunto de laringoscópio com
cabo em metal recartllhado e alimentaÇão através de pilhas tipo C. 1-Laringoscópio Lâmpada de
LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcionê maior inf antil/adulto
luminosidade. com conjunto de Lâminas em aço inoxidável com tÍansmissão de luz por fibra
óptica. lâminas. Deverá acompanhar quatro lâminas, modêlo Macintosh, tamanhos '1, 2, 3 e 4, e
quatro lâminas modelo Miller, tamanhos '1, 2, 3 e 4.2-Ambú Adulto Todas as lâminas deverão
ser isentas de pontos de soldas e auloclaváv eis. com máscaras. As lâminas e os cabos
devem possuir sistema codif icado verde compatíveis com laringoscópios de f ibra óptica padráo
internacional. 3- Ambú lnÍantil Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas
lâmpadas com máscaras. sobressalentes e manual de instruções em português REANIMADOR
MANUAL (AMBU) - adulto e inf antil -DescriÇão básica-São balões auto-inf láveis transparentes
que permitem praticar ventilaÇáo artif icial manual sobre 5-Jogo de cânulas máscara, sobre
sonda de entubaçáo ou cánula de traqueostomia, reutiliáveis. deGuedel (adulto Especif icaçóes
têcnicas minimas- Aspectos gerais n'05,7 eg e Reanimador manual em silicone translúcido de
alta qualidade, autoclavável, com inÍanlil n" 3.51) válvula pop-off de alívio de pressão Válvula
unidirecional transparente com membrana de segurança na poção anterior. que se conecta a
uma máscara transparente removivel para visualização da face do paciente. Reservatório de
oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar dê
oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inf lável com volume minimo de
"1.800 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Pediátrico, balão auto-inf lável com volume mínimo
de 500 ml e reservatório minimo de 2000 ml; Oeve serf omecida uma máscara para ventilação
para cada unidade, com a seguinte caracterÍstica: tamanho adulto, máscara rigida transparente
com borda maleável de silicone, ou borda inf lável; tamanho pediátrico, máscara rígida
transparente com borda maleável de silicone, ou borda inf lável; Deve cumprir normas ISO
10651-4:2002 e ISO 8382i 1988. Deve ser tolalmente desmontável para limpeze e esterilização e
dobrável para armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos
endotraqueais. Possuir testes de Íuncionamênto descritos no manual para garantir o bom
Íuncionamento do equipamento sempre que o mesmo Íor montado. Todas es partes e
acessórios devem ser livres de tátex. cÂNULAS OE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAl-Descrição
básica-Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo ventilação artif icial e
para proteção contra aspiraÇão de secreções, vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas
Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superficie lisa,
estéreis, OriÍicio proximal com diâmetro padráo e conexão Standard, e onÍicio distai. Dotado de
balonete distai macio e Ílexível de alto volume e baixa pressão e belonete piloto com válvule
anti-retomo. Temanhos: 3.5 sem balonele distai. Tamanhos: 5.0, 7.0, 9.0 com balonete.
CÂNULA OROFARINGEA (cUEDEL)- Descrição básica-Equipamento médicohospitatar
destinado a manutenÇâo de permeâbilidede das vias aéreas superiores em pacientes com
rebaixamento de nível de consciência. Especif icações técnicas mínimas Fabricada em pVC

rígido, atóxico, transparente e inodoro, náo flexível à pressão de mordedura; porção proximal
com apoio para lábios ou dentição anterior do paciente; Porção distal encurvada e achatada;
Abertura central (luz) com diâmetro adequado à passagem de ar e iniroduçáo de sonda de
aspiração, Numeração: 1, 3,5
CONTENDO REGISTRO NA ANVISA.

TOTA 93.003,47
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MTNUTA DE EDITAL oe ucrrRçÃo
Pregão Presencial n'. _12016

Entidade Promotora: MunicÍpio de Cândido de Abreu- Paraná.
Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria no.8712015, composta pelos senhores:
Pregoeiro - Allan Diego Moreno Varoto.
Equipe de Apoio - Alan Manoel Miranda da Silva e Cleberson Leandro Koziel.

Data de Emissão: _ de de 20í6.
Data de abertura: _ de _ de 20{6.
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 Licitaçâo na modalidade Pregão Presencial, 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 n". 12312006, Decreto Federal 3.555/2000,
e com o descrito neste edital.
Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, deverão ser
protocolados no setor de licitaçÕes da Prefeitura Municipal, no endereço supramencionado, bem
como o credenciamento dos representantes das empresas ate às _:

) do dia de de 20í6.

í. OBJETO
1.í. O objeto da presente licitação e a aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão,
de acordo com a Resolução no 604/20í5 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná,
em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme as especificações descritas no termo
de referência e (Anexo l).

2. COND!ÇOES DE pARTtCrpAçÃO NA LICITAçÃO
2.1. Poderâo participar desta licitação as empresas interessadas que atenderem todas as exigências
constantes deste Edital e seus anexos.
2.2. Nêto poderão participar desta Licitaçâo as empresas:
2.2.1. C$a falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e
em consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de dissoluçâo;
2.2.2. Que por qualquer motivo tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administração
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou punida com suspensão do direito de
licitar e contratar.
2.2.3. Nâo Poderá participar do certame licitatório empresa que não esteja de acordo com o RAMO
DE ATIVIDADE a que se refere esta licitaçáo 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 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. (Modelo -
Anexo ll).
3.1.í. Os documentos mencionados no ltem anterior, inclusíve o documento de identificação do
representante credenciado, deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas ou fotocópias
simples, acompanhadas dos respectivos originais, parua devida autenticaçâo, 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 o particular
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deverá conter menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e
lances de preços, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de recursos,
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 Íalta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 3.1,3.2. e 3.3 não implicará a
exclusão 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 representante deverão ser entregues separadamente dos
envelopes de números 01 e 02.

4. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os
Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformidade com este Edital e
seus Anexos, no local e horário determinados no preâmbulo do presente edital.
4.2. Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, os representante(s) da(s) Empresa(s) licitante(s)
entregará (ão) os envelopes contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos de habilitação,
não sendo aceita, a partir desse momento a admissão de novos licitantes.
4.2.1. As licitantes deverâo entregar ao Pregoeiro, declaração assinada pelo representante legal de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, (conforme modelo ANEXO lV).
4.3. 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
RMÃO SOCIAL E N9 DO C.I.I.P..I. DO PROPONENTE
4.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informaçôes:
ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGÂO PRESENCIAL N9 12016
RAZAO SOCIAL E N9 DO C.T.I.P..I. DO PROPONENTE
4.5. lnicialmente, será aberto o Envelope 0'l - Proposta de Preços - e, após, o Envelope 02 -
Documentos de Habilitação.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS (MíDrA DrctTAL)
5.í. A proposta deverá ser apresentada formalmente em uma via impressa com valores e dados do
fornecedor e em mídia digital CD ou DVD (com a extensâo .esl nos parâmetros do Sistema Equiplano
conforme programa de geração de proposta disponível no site
www.candidodeabreu.pr.qov.br sERVIços, DowNLoADs - GERAL - pp _12016 -

NToSÉlnlUBS,semraSuraSouentrelinhasdevidamente
assinadas na última folha e rubricadas nas demais, pelo representante legal da licitante. Serão
aceitas a apresentaçáo de propostas em Pendrive (mídia removível).
O CD/DVD deverá conter as seguintes descrições:
- Razão Social da empresa
- Modalidade, número e ano da licitaçâo.
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 Cadastro 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, documentos pessoais, endereço completo e telefone;

ü*?;:,



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 produto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até í5 (quinze) dias após a solicitação.
5.5 Serão desclassificadas as empresas que:
- Não apresentarem a proposta em formato eslem mídia digital CD ou DVD;
- O Sistema Equiplano utilizado pela Prefeitura não reconhecer, ler ou desconhecer o conteúdo do
CD, por falha na mídia ou falha operacional da empresa.
5.6. As propostas deverão conter o preço unitárÍo e total, em moeda corrente nacional, expressos em
algarismos, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais,
serão considerados os primeiros, bem como a marca do produto ofertado.
5.6.'t - 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, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necessários ao
cumprimento integraldo objeto deste Edital e seus Anexos.
5.8. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificaçâo da mesma por caracterizar preço
inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o produto ser fornecido sem
ônus adicional.
5.9 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condiçÕes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
5.10. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificaçÕes e exigências do
presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissôes, irregularidades ou defeitos capazes
de dificultar o julgamento, ou ainda que apresentarem valores acima do fixado no presente Edital.
5.11. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes, para a entrega doproduto,
objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a
erro ou má interpretação de parte da licitante.
5.12. O Pregoeiro considerará como formais erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a
Administração Pública e não implique nulidade do procedimento.5.13. As quantidades dos itens
indicados no Anexo I poderão sofrer alteragões para mais ou para menos, conforme disposto no art.
65, § 1o da Lei 8.666/93.
5.13. Todo e qualquer fornecimento dos materiais fora do estabelecido neste edital, em desacordo
com as especificações, será imediatamente notificado à(s) licitante(s) vencedora(s), que ficará (o)
obrigada(s) a substituir prontamente, correndo por sua conta e risco tais substituições, sendo-lhes
aplicadas, também, as sançÕes previstas neste edital.
5.14. Nâo serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.í. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
6.2. Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro, equipe de apoio e

enciados que desejarem.
o julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor valor global.

l Serão desclassificadas as empresas que ultrapassarem o valor máximo fixado global.
6.4. Lido os preços, o Pregoeiro relacionará todas as propostas classificadas em ordem crescente.
6.5. O autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com preços até 10o/o (dez por
cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do
vencedor.
6.6. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, o Pregoeiro
classificará as 03 (três) melhores propostas, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam seus preços ofertados na proposta escrita.
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6.6.1. Caso haja empate no valor das propostas escritas, e estas se encaixarem no disposto nas
sessões 6.5 e 6.6, o Pregoeiro seguirá o disposto no Art. 40 do Decreto Federal 3.555/2000, ou seja,
em favor da ampliaçáo da disputa entre os interessados em fornecer o objeto deste edital.
6.6,í.1. No caso de empate, conforme descrito acima, será decidido por sorteio à ordem dos lances
verbais.
6.7. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em
ordem decrescente de valor.
6.7.1 . Não ficará fixado o limite mínimo do valor de cada lance, ficando a cargo do Pregoeiro decidir a
respeito.
6.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo
licitante, para efeito de ordenação das propostas.
6.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades constantes deste Edital.
6.í0. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado paÍa a contrataçâo, se atender as necessidades da administração o
pregão será validado e passará para a fase seguinte.
6.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
6.12. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação
de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmaçáo das suas condições habilitatórias.
6.13. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
6.14. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
6.15. Nas situações previstas nos subitens 6.10,6.11 e 6.14, o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
6.16. Da reunião, lavrar-se-â ala circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
licitantes presentes; a estes, sendo-lhes facultado esse direito.
6.16.1. Havendo recusa de qualquer licitante em assinar a ata, este fato será registrado pelo
Pregoeiro, presumindo-se concordància de tal licitante com todos os seus termos e conteúdo, ficando
precluso o direito de recurso.
6.í7. As ME e EPP teráo preferência de contratação em caso de empate.
6.17.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME e/ou
EPP sejam iguais ou até 5o/o (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
6.17.2. Em caso de empate, a ME e/ou EPP mais bem classificada poderá, na
sessâopúblicadejuloamentodasprooostas, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favoro
objeto licitado.
6.17.3. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, a mesma deverá apresentar
declaração firmada pelo representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as
penas da lei, no ato do credenciamento, conforme (Anexo Vl).

7. DA DOCUMENTAÇÃO PARA F|NS DE HABTLITAÇÃO
7.1 Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos à:
habilitaçâo jurídica e regularidade fiscal e trabalhista.
7.1.1 Os documentos comprobatórios pertinentes à habilitação jurídica, e regularidade fiscal e
trabalhista, deverão se encontrar dentro do Envelope No. 02 (Documentos de Habilitação).
7.1.2 Será comprovada a veracidade das informaçÕes constantes nos documentos apresentados,
mediante diligência via online, caso haja divergências entre o documento apresentado e o verificado,
prevalecerá às informaçôes online.
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7.1.3 Os documentos de habilitação deverão ser autenticados por cartório competente, ou por
servidor devidamente qualificado.
7.1.3.1 As autenticaçÕes que por ventura dependerem do servidor terão que ser obrigatoriamente,
efetuadas antes do inicio dos trabalhos da sessão, (mínimo de 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 Habilitação Jurídica
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b)ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por açôes, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;
b.'l)os documentos em apreço deverâo estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgáo competente,
quando a atividade assim o exigir,
e) Comprovação da Situação junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
7.2.2 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede
da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
a.1) tazparle da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão Quanto à Dívida
Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por
Iei.

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (conforme Lei no. 12.440, de 7 de julho de
2011).
d) As certidÕes, que não expressarem o prazo de validade, deverão ter data de expedição não
superior a 30 (trinta) dias, da data prevista para apresentação dos envelopes.
7.3 Os Fornecedores deverão apresentar declaração, 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
todas as informações, condições locais e grau de dificuldade da entrega (ANEXO lV);
b) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública
Federal, Estadual, Municipale do Distrito Federal(ANEXO lll);
c) declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, s 2e, da
Lei 8.666/93 (ANEXO lll);
d) Declara que nâo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 'tG (dezesseis) anos, em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 70, XXX|ll, da Constituição
Federal e art.27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo anexo V).
NOTA IMPORTANTE:
7.4. Ém caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais e
Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a
expedição de documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condícionada à apresentação do
documento que não pôde ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 05
(cinco) dias úteis apos o encerramento da greve.
7.4.1. No caso de apresentaçâo 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 no 8.666/93.
7.4.2. Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de empenho e/ou Contrato), vindo o
Contratado apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante está irregular
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perante determinado órgâo), ocorrerá a rescisão contratual, por inadimplemento de cláusula do
Contrato, conforme artigo 55, inciso Xlll c/c artigo 78, I da Lei Federal no. 8.666/93.
7.5. Nos casos de empresas ME e EPP, havendo alguma restriçáo na comprovaçâo da regularidade
fiscal, a empresa não será declarada inabilitada, e será assegurado o ptazo de 5 (cinco) dias úteis
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 debito, e emissão de eventuais certidões negativas
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 EPP, sob as penas 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$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhôes e seiscentos mil reais).
7.7. Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito como
válido com data de emissão não superior a trinta dias corridos da data prevista para apresentaçáo
dos envelopes.

8. DA TMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATORTO
8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital.
8.2. As solicitações de esclarecimentos, de providências ou as impugnações do presente edital
deverão ser protocoladas na Prefeitura Municipal na divisâo de licitaçÕes, em prazo não inferior a 03
(três) dias anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
8.3. Caberá 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 data 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 intenção
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 contra-razÕes em igual
número de dias, que começarâo a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
9.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
9.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.5. Decididos os rêcursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao
licitante vencedor.

í0. DA ADJUDTCAçÃO E HOMOLOGAçÃO
í0.1. Caso não haja recurso, o Pregoeiro, na própria sessáo pública, adjudicará o objeto do certame
à licitante vencedora, encaminhando o processo para homologação pelo Prefeito Municipal.
10.1.1 O resultado do julgamento será homologado, nos termos do Regulamento de LicitaçÕes e
Contratos.
10.2. Ao Município de Cândido de Abreu, fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente
licitação, em parte ou no todo, em decisão justificada. Em caso de revogação ou anulação parcial do
certame, o MUNICÍPIO poderá aproveitar as propostas nos termos nãdatingidos pela revogação ou
anulação e na estrita observância aos critérios de julgamento previstos neste edital e na legislação
vigente.

11. DO PREÇO MÁXrMO E DAS CONDTçOES DE PAGAMENTO
11.í. O valor máximo importa em R$ 93.003,47 (noventa e três mil e três reais e quarenta e sete
centavos).

i..- ul.r'c
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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 licitaçâo, 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 CONDIÇÔES DE RECEBTMENTO DO OBJETO, VtcÊNCtA E REAJUSTE.
12.1 A Secretaria Municipa! de Saúde fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega
do produto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até í5 (quinze) dias após a solicitação.
12.2 O objeto da presente licitaçâo deveráo ser entregues na Secretaria Municipal requisitante, ou em
locais por ela determinado.
12.3 As entregas deverão ser feitas de segunda a sexta feira nos seguintes horários: Pela manhã das
08h00min até às í'1h3Omin e à tarde das 13h00m até as 17h30m, não 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 licitação serão recebidos provisoriamente em até 05 (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 urgência a sua
substituiçâo 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 até3111212016, podendo ser 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. A licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sangÕes previstas na Lei no. 8.666/93 e
nas seguintes situaçÕes, dentre outras:
13.1.1. Pela recusa injustificada paÍa a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital,
será aplicada multa na razáo de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da proposta, até 05
(cinco) dias consecutivos.
13.1.2. Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos
estipulados neste edital, aplicação de multa na razâo de R$ 5,00 (cinco reais), por dia, de atraso ou
de demora.
13.1.3. Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da Nota Fiscal,
aplicaçâo de multa na razáo de 10o/o (dez por cento), sobre o valor total da proposta, 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 1710712002, a licitante, sem prejuízo das demais
cominaçÕes legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de
licitar e contratar com a 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 execuçâo do objeto;
c) náo manutenção da proposta escrita ou lance verbal, apos a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e)fraude na execução do Contrato;
f)falha na execuçâo do Contrato.
13.1.5. Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis pa,a a apresentação de defesa
prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste edital.
13.1.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuÍzos que seu ato punível venha causar à administraçâo.
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í4. DAs orsposrÇÕEs cERArs
14.1. As despesas decorrentes da aquisiçâo do produto, objeto desta licitação, correrão por conta das
seguintes dotaçÕes orçamentárias:
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
003. Hospital Municipal
10.302.07 01 .21 12 - Transporte Sanitário/Equipamentos UBS
5030 - 4.4.90.52.00.00 - 379 - Equipamentos e Material Permanente
14.2. As normas disciplinadoras da licitaçâo serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as interessadas, desde que nâo comprometam o interesse da Administração, a
finalidade 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 licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de
todas as disposições contidas nesta licitação.
14.4. Uma vez iniciada a sessão, não serâo admitidos à licitação as participantes retardatárias.
14.5. Da sessão de abertura dos envelopes, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual se mencionará
tudo o que ocorrer no ato. A ata será assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
representantes credenciados que desejarem.
í4.6. Só terâo 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 hipotese será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas
exigidos no edital e não apresentados na reuniáo de recebimento, salvo condições previstas no Art.
48 § 30 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 (úinta) dias contados da
apresentação das propostas. Se os mesmos não forem retirados no prazo de ate í0 (dez) dias após
aquele pÍazo, 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 licitatorio, (tanto como membro da diretoria
da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo go., 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 aquisiçáo poderá revogar a licitação por razÕes de
interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocaçâo 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 informaçôes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitaçâo.
14.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessâo 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 Padráo 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 18 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 II

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCTAL No. _/20í6.
Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a Resolução
no 604/2015 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em atendimento a Secretaria
Municipalde Saúde.

Modelo de Carta de Credenciamento

PnereruRA Do MuNtcípto oe CÂnDtDo DE ABREU

F".

Sr.(a) portador da cédula delndicamos o (a)
identidade no. CPF no.

"l1Tl't, 
,153i3T l'il:*§51, #:'.}r: H?i : #I

prestar todos os esclarecimentos de nossa proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos,
enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento.

de 20í6.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

" anexar cópia autenticada do RG e CPF do Credenciado.

10
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ANEXO il!

Município de Gândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCTAL No. _/20í6.
Obieto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a Resolução
no 604/2015 - APSUS da Secretaria Estadua! de Saúde do Paraná, em atendimento a Secretaria
Municipalde Saúde.

Modelo de 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 licitatórios.

2 - Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou
conhecimento de todas as informaçÕes, condiçôes locais e grau de dificuldade da entrega.

3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com orgâos da
Administraçâo Pública Federal, Estadual, Municipale do Distrito Federal.

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

de

ll
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ANEXO IV

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. _/2016.
Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a Resolução
no 604/2015 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em atendimento a Secretaria
Municipalde Saúde.

Modelo de Declaraçâo de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no editalde PREGÃO PRESENCTAL no._/20i6, DECLARAMOS
que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participaçáo 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.
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ANEXO V

Município de Gândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. _/20í6.
Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Gampão, de acordo com a Resolução
no 604/2015 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em atendimento a Secretaria
Municipalde 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.BS4,

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.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
Sim( ) Quantos( ) Não ( ).

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

de
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ANEXO VI

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENGTAL No. _/20í6.
Obieto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a Resolução
no 604/20í5 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em atendimento a Secretaria
Municipalde Saúde.

DECLARAÇÂO OT ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

(nome da empresa), CNPJ/MF no. (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as
penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os
benefícios da LeiComplementar 12312006, de'14 de dezembro de 2006.

de 2016.

(Carimbo e assinatura do Representante Legal)

(§ "* 'iqÀ.
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VIII. MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO No. xx
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
cÂttoloo DE ABREU, EsrADo Do pARANÁ e a
EMPRESA xx, GONFORME LtctTAçÃO nAOOALTDADE
pneoÃo PRESENcIAL No. _/2016.

Pelo presente instrumento particular celebram entre si, de um lado, o Mur.lcípro oe CÂruoroo oe Agneu,
inscrito no CNPJ no. 76.175.926/0001-80, com endereço à Avenida Paraná, no 03, Centro, Cândido
de Abreu- PR, neste ato, representada pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSE MARIA REIS JUNIOR,
brasileiro, casado, portador de cédula de identidade no. 5.711.342-1 SESP/PR e CPF/MF no.
024.056.029-97, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa: xx, inscrita no
CNPJ no. xx, neste ato representada pelo Sr.xx, brasileiro, xx, xx, portador da Cédula de ldentidade
no. xíxx, inscrito no CPF no. xx, residente e domiciliado na xx, no xx, xx, xx, doravante denominado
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar a presente Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei
n.o 8.6,66/93, e alterações posteriores, assim como pelas condições da Licitaçâo Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL No. 

-/2016, 
bem como nos termos dã proposta a[resentada pela

Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigaçÕes e
responsabilidades das partes.
GLAUSULA PRTMETRA - DO OBJETO E DO PREçO
Parágrafo Primeiro: O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de móveis e equipamentos
para UBS Campão, de acordo com a Resolução no 604/20í5 - APSUS da Secretaria Estadualde
Saúde do Paraná, em atendimento a Secretaria Municipa! de Saúde, de acordo com as
quantidades e respectivos valores descritos de acordo com o sistema EQUIPLANO, (Anexo l).

Parágrafo Segundo: O valor total contratado é de R$ xx (xx).
CLAUSULA SEGUNDA. DA VIGENCIA E DO REAJUSTE
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de assinatura do contrato.
Parágrafo Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pela contratada, uma
variação considerável no valor do produto.
GLAUSULA TERCETRA - DO pAGAiltENTO, DOS RECURSOS E DA DOTAÇÃO.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será efetuado no ato da entrega do produto, 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 Fiscaldo FGTS.
Parágrafo Terceiro: Em caso de não cumprimento pela contratada de disposiçâo contratual, o
pagamento poderá ficar retido até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições
contratuais.
Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta
da seguinte classificação funcional programática:
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
003. Hospital Municipal
1 0. 302. 070 1 .21 12 - Transporte San itário/Equ ipamentos U BS
5030 - 4.4.90.52.00.00 - 379 - Equipamentos e Material Permanente
CLÁUSULA QUARTA. PRAZO E DA ENTREGA
A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá a licitante vencedora, cronogrema de entrega do
produto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até í5 (quinze) dias após a solicitação.
CLAUSULA QUINTA . DAS RESPONSABILIDAOES
Parágrafo Unico: A Contratada se manterá durante toda a execuçâo do presente contrato em
compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive fiscais.
CLAUSULA SEXTA. MULTA
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Será aplicado multa contratual de 1Oo/o (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.
CLAUSULA SETIMA. RESCISAO
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 previa autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar ou
transacionar qualquer direito decorrente deste Contrato;
Demais dispositivos da Lei no. 8.666/93
CLAUSULA OTTAVA - LEGTSLAÇAO APLICAVEL
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.
CLAUSULA NONA. DAS PARTES INTEGRANTES
Parágrafo Primeiro: As condições estabelecidas na Licitação Modalidade Pregão Presencial no.

J2016, anexos e a proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste
instrumento, independentemente de transcriçâo.
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.
CLAUSULA DECIMA. DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e demais legislaçÕes pertinentes.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência do seu conteúdo, aceitando
todas as condições nele relatadas.
cLÁusuLA DÉcrMA SEGUNDA - DlSpOStÇOeS CennrS
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 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) 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.

Candido de Abreu - PR, _ de _ de 2016.

JOSÉ MARIA REIS JUNIOR
Contratante Contratada

TESTEMUNHA TESTEMUNHA
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142/20 16-PG, de 1 3/09/2016
7.048, de 29/07/2016
Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
Pregão na 62/2016. Compra de móveis e equipamentos para
equipar UBS. Análise de minutas.
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Parecer na:
Protocolo nq:
Interessada:
Assunto:

2.

1. Aporta nesta Procuradoria o procedimento supra, para fins de análise da minuta de edital e, como se
trata de Registro de Preços, da minuta da ata correspondente, nos termos do que determína o
parágrafo único do art. 38 do Estatuto das Licitações:

Art 38.......
-:.

Parágrafoúnico. es.minu & edibis de ticitaçãq bem como as dos
contratos, acordos, convênios ou ajust* devem ser previamente examinadas e
aprovadas por assessoria jurídica da'Adrflinistraúo.

O objetivo do procedimento é a aquisição de móveis e equipamentm por solicitação da Secretaria
Municipal de Saúde, a fim de equipar a Unidade Biísica de Saúde do bairro Campão conforme consta
do Ofício ne 41512016-SMS (fls. 01), utilizando-se a modalidade "Pregão Presencial", com escolha de
produtos pelo menor preço por item. Nesse aspecto notamos incongruência com o Termo de
Referência (fls. 108/115 e 1a8l155) que estabelece a escolha da melhor proposta por lote, e
incongruência, também, com condição editalícia, que estabelece como proposta vencedora aquela
que oferecer menor vator global (fls. 118). É imperioso que se decida qual o tipo a ser
efetivamente adotado, sob pena de anular-se todo o prcedimento dada a confusão que ceftamente
haverá entre os prováveis licitantes.

A modalidade "Pregão" se mostra mais eficiente e rápida, embora pudesse a Administração utilizar
outras formas como Concorrência, Tomada de Preços ou Convite. O Pregão, todavia, possibilita à
Administração obter preços mais vantajosos, umarvez que os valores inicialmente apresentados
podem ser reduzidos durante a realização da sessão. Essa modalidade de licítação foi instituída pela
leifederal nq 10.520, de 1010712002, sendo também aplicavel aos Municípios para aquisição de bens
e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação. A disputa pelo fornecímento
do bem licitado, feita em sessão pública por meio de propostas e lances, classifica os licitantes por
meio das propostas de menor preço, apÍicando-se subsidiariamente o Estatuto das Licitações,
conforme prevê a lei no 10.520102em seu art. 94, desde que não haja conflitos.

O encaminhamento dessa modalidade de licitação é norteado, além daquela lei, também pelo
Decreto na 7.892, de 231OL12013, que a regulamenta, sendo este adotado subsidiariamente até que
a municipalidade defina, por decreto, normativa local.

A justificativa da necessidade da aquisição dos móveis e equipamentos é reproduzida
telegraficamente no Termo de Referência (fls. 107/115), destacando-se que a despesa será coberta
por recursos oriundos de incentívo financeiro de que trata a Resolução ne 604/2015 da Secretaria de
Estado da Saúde, apensa ao processo (fls. 02/38), à qual está inclusa cópia de Termo de Adesão e A
Termo de Referência padronizado de equipamentos para Unidades de Saúde da Família. I l^,w

I
ú

3.

PROCUn,IoORIA GERAL

5.
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6. Analisando-se o edital em apreço, verifica-se conformidade com regramento legal, prevendo o
processamento regular da licitação, tais como as condições de participação de empresas
interessadas, o modo de credenciamento (decreto na 3.555/2000, aft. 11, IV), a forma de
recebimento, abertura, particípação e credenciamento das propostas, elencando-se os documentos
necessários e seus respectivos conteúdos para a devida habílitação.

7. No tocante aos documentos de habilitação, modelos são sugeridos (anexos II a VI - fls. t25ll29),
destacando-se, contudo, a ausência de modelo de declaração destinada a atender recomendação do
douto Ministério Público local e de obrigação municipal assumida em Termo de Ajuste de Conduta
junto ao órgão, no intuito de evitar que agente político, servidor municipal investido em cargo de
direção, chefia ou assessoramento ou de membro da comissão licitante, de pregoeíro ou servidor
ligado à contratação atue em licitação cuja proponente tenha dirigente com parentesco por linha reta
ou colateral até o terceiro grau com tais pessoas, trabalhe na licitação. A apresentação de tal
documento não é prevÍsta em qualquer dos diplomas legais citados, mas supre condição constante
do art. S, III, do Estatuto das Licítações e do ajuste celebrado com a representação ministerial local,
devendo ser providenciado.

8. O modo de julgamento das propostas que forem apresentadas, como abordado acima, deverá ser
melhor definido. Está prevista a forma de apresentação e análise de eventuais recursos, a
adjudicação e homologação do objeto licitado. As condições para o recebimento do material estão
bem definidas, assim como a forma de pagamentq que é condicionada a deposito bancário em favor
da proponente ou proponentes que vierem a ser contratadas,(fls. 122), estando em conformidade
com a Instrução Normativa no 58/2011 do Tribunal de Contas do Estado, que determina sejam todos
os pagamentos feitos exclusivamente por transferência eletrônica.

9. Os preços máximos aceitáveis foram devidamente estabelecidos (fls. 121), cumprindo-se exigência
expressa na Constituição do Estado do Paraná, em seu artigo 27, inciso )C(I e tiveram como
referência cotações de preços obtidas junto a várias empresas (fls. 39/104), atendendo-se o § 10 do
art. 15 e artigo 43, ÍV, ambos da Lei de Licitações (no 8.666/1993), partir dos quais se espera
redução de preços por lance oferecido.

10. A realização prévia de cotação de preços de mercado para:obten$o de preços máximos aceitáveis
decorre, ainda, de norma oriunda do colendo Tribunal de Contas da União, que a respeito emitiu o
Acórdão no 86U20O41 pela sua Segunda Câmara. Por ela, a AdministraSo deve promover, em
todos os procedimentos licitatóríos, 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.

11. O edital também detalha condições da aplicação de eventuais multas e sanções administrativas
derivadas do desatendimento de obrigações assumidas pelos interessados, inclusive no tocante a
descumprimento de ajustes contratuais.

http://portal3.tcu.gov.br/portaVpage/portal/TCU/comunidades/licitacoes_confratos/LICITACOES_CONTRAT
OS_3AED.pdf e http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/201409261AC_5187 34_14 2.doc
(acessado em 13l09l20l 6).
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12. As dotações orçamentárias para custeio das despesas correspondentes constam tanto do Termo de
Referência quanto da minuta do edital e também da minuta do contrato, estando de conformidade
com o art. 14 da Lei de Licítações.

73, A minuta do contrato consigna as peculiaridades típicas desse ajuste, estando consoante com os
artigos 54 e seguintes do Estatuto das Licitações. Vale ressaltar que o prazo de vigência do ajuste
corre dentro do exercício, cuidado que se compatibiliza com regras da Lei de Responsabilidade Fiscal
(n0 10U2000), que " veda ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dot's
quadrimestres do seu mandatq contrair obrigação de despaa que não possa ser cumpnda
integralmente dentro delq ou que tenha prcelas a serem pagas no exercícr:o squinte sem que haja
suficbnte disponibilidade de caixa para este efeito"(art.42).

T4,Finalizando a análise, não encontramos o Anexo I - FormulárÍo Padrão de Proposta de Preço - MíCia
Digital referido às fls. 123 e 139, e constatamos já estar disponível o edital, que foi emitido antes
deste Parecer. E nos processos futuros, a numeração das.folhas deverá ser feita de forma correta.

15. Por oportuno, e reiterando posicionamentos anteriores, ressaltamos o caráter meramente opinativo
dos pareceres jurídicos, conforme en§ina o colendo Triúunat de Contas da União (TCU) em seu
acórdão AC-0723-20105-P e do qualtiramos o seguinte exeêfto:

Além disso, vale atientar gue o parecer é opÍnativo e não vincula o
administrador. Este tem o comando da empresa e assume a
responsabilidade de sua gestão. Se entendsse de forma diverca, estar-se-ia
consrderando que o parecer jurídico é um aluará para o cometimento de
ilícitos, o que constitui um absurdo.

16. 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 Cofte de Contas
permite que o gestor possa se contrapor ao parecer jurídico, omo firmou no acórdão no 128/2009,
da 2a Câmara daquele Tribunal. De outra banda, doutrinadores como Celso Antônio Bandeira de
Mello, por exemplo, afirmam que 'b parecer não é ato administratfuo, sendq quando muitq ato de
administração consultiva, que visa a informar, elucidar, sugerir provtdencias administratiuas a serem
estabel*idas nos atos de administração atiud'. (MELLO, 200L, p.377).

17. O Tribunal de Justiç de Santa Catarina, ao analisar questão atinente a produção de parecer
jurídico, também teve a opoftunidade de reafirmar a independência funcional do profissional do
direito, conforme se pode observar a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - A60 CIWL PÚBUCA - ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - RECEBIMENTO DA PFfiÁO INICIAL - PARECER

EMMDO POR PROCTJRADOR GERAL DO MUNICÍilO - UVRE ÜERCICTO DA

PROFTSSÃO - INTEUGÊNCIA DO ART 133 DA CRFB/SS EART 20, § 30, DA

LEI NO 8.906/94 - ATO MERAMENTE OPINATIVO. GARANTTA DE
IMUNIDADE DO ADVOGADO - CULPA NÃO COMPROVADA - INEXISTENCIA
DO ATO DE IMPROBIDADE - DECTSÃO REFORMADA PARA REIETTAR O
RECEBIMENTO DA INIúAL COM FULCRO NO ART, 1Z § 80, DA LEI NO
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8.429/92 - RECURSO PROVTDO -
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18. Se pareceres jurídicos fossem vinculantes não serÍa possível ao órgão consulente divergir das
recomendações nele firmadas, constituir-se-ia em apossamento do poder de decisão e, quiçá, do
poder de discricionariedade do administrador público. Essa questão já havia sido detectada pelo

colendo STF que, em processo relatado pelo ilustre Ministro Joaquim Barbosa, trouxe a lume o
seguinte:

"quando a lei estabelece a obrigação de dsidir à luz de parecer vinculantq
essa manifestação de teor jurídica deixa de ser meramente opinativa e o
administrador não pderá decidir senão nos termos da conclusão do parecer
ou, entãq não decidil'.z

19. Pelo exposto, com os reparos acima, entendemos''que a licitação poderá ser realizada, salvo decisão
superior, a que se submete o presente Parecer.

Procuradoria Geral do Município de Cândido de Abreu, em 13 de setembro de 2016.

M#
l»o-oAB/PRNo 19283
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EDITAL oe ucraçÃo
Pregão Presencial n". 6212016

Entidade Promotora: Município de Cândido de Abreu- Paraná.
Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria no.8712015, composta pelos senhores:
Pregoeiro - Allan Diego Moreno Varoto.
Equipe de Apoio - Alan Manoel Miranda da Silva e Cleberson Leandro Koziel.

Data de Emissão: í4 de setembro de 20í6.
Data de abertura: 04 de outubro de 2016.
Horário: í4:00 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, lorna público a Licitação na modalidade Pregão Presencial, 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. 12312006, Decreto Federal 3.555/2000,
e com o descrito neste edital.
Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, deverão ser
protocolados no setor de licitações da Prefeitura Municipal, no endereço supramencionado, bem
como o credenciamento dos representantes das empresas até às í4:00 (quatorze horas) do dia 04
de outubro de 20í6.

1. OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão,
de acordo com a Resolução no 604/2015 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná,
em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme as especificaçÕes descritas no termo
de referência e (Anexo l).

2. COND!çÔES DE pARTtCrpAçÃO NA LTC|TAçÃO
2.1. Poderáo participardesta licitação as empresas interessadas que atenderem todas as exigências
constantes deste Editale seus anexos.
2.2. Não poderão participar desta Licitação as empresas:
2.2.1. Cqa falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissoluçâo, em liquidaçâo e
em consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de dissolução;
2.2.2. Que por qualquer motivo tenha sido declarada inidônea por qualquer órgâo da Administração
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou punida com suspensão do direito de
licitar e contratar.
2.2.3. Não 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 não satisfaça as
condiçÕes exigidas no presente Edital.

3. DO CREDENCIAIT'IENTO
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. (Modelo -
Anexo ll).
3.1.1. Os documentos mencionados no ltem anterior, inclusive o documento de identificação do
representante credenciado, deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas ou fotocópias
simples, acompanhadas dos respectivos originais, paru a devida autenticação, pela Equipe do Pregáo
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 o particular
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deverá conter menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e
lances de preços, para recebimento de intimaçÕes e notificações, desistência ou náo de recursos,
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 Sessâo, será vedada a substituição do representante da empresa devidamente
credenciado, ainda que esteja munido de instrumento procuratorio 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
exclusão 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 representante deverão ser entregues separadamente dos
envelopes de números 01 e 02.

4. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os
Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformidade com este Edital e
seus Anexos, no local e horário determinados no preâmbulo do presente edital.
4.2. Declarada aberta à sessâo pelo Pregoeiro, os representante(s) da(s) Empresa(s) licitante(s)
entregará (ão) os envelopes contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos de habilitação,
não sendo aceita, a partir desse momento a admissâo de novos licitantes.
4.2.1. As licitantes deverão entregar ao Pregoeiro, declaração assinada pelo representante legal de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, (conforme modelo ANEXO lV).
4.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informaçÕes:
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
PREGÃO PRESENCIAL N%2/201 6
RAZÃO SOCIAL E N9 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
MUNIC]PIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGÂO PRESENCIAL N%2/201 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 Habllitação.

5. DA PROPOSTA DE PREçOS (MíDrA DtctTAL)
5.1. A proposta deverá ser apresentada formalmente em uma via impressa com valores e dados do
fornecedor e em mídia digital CD ou DVD (com a extensão .esl nos parâmetros do Sistema Equiplano
conforme programa de geraçâo de proposta disponível no site
www.candidodeabreu.pr.qov.br SERVIçOS, DOWNLOADS - GERAL - PP 62t2016 -

NToSÉlnaUBS,semraSurasouentrelinhasdevidamente
assinadas na última folha e rubricadas nas demais, pelo representante legal da licitante. Serão
aceitas a apresentação de propostas em Pendrive (mídia removível).
O CD/DVD deverá conter as seguintes descriçôes:
- Razão Socialda empresa
- Modalidade, número e ano da licitaçáo.
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 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministêrio
da 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;
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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 produto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até í5 (quinze) dias após a solicitação.
5.5 Serão desclassificadas as empresas que:
- Não apresentarem a proposta em formato eslem mídia digitalCD ou DVD;
- O Sistema Equiplano utilizado pela Prefeitura nâo reconhecer, 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 divergência entre os valores unitários e totais,
serão considerados os primeiros, bem como a marca do produto ofertado.
5.6.1 - 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, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
5.8. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificaçáo da mesma por caracterizar preço
inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o produto ser fornecido sem
ônus adicional.
5.9 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condiçÕes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
5.10. Seráo desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do
presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissôes, irregularidades ou defeitos capazes
de dificultar o julgamento, ou ainda que apresentarem valores acima do fixado no presente Edital.
5.11. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes, para a entrega doproduto,
objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a
erro ou má interpretação de parte da licitante.
5.12. O Pregoeiro considerará como formais erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a
Administração Pública e náo implique nulidade do procedimento.5.13. As quantidades dos itens
indicados no Anexo I poderão sofrer alterações para mais ou para menos, conforme disposto no art.
65, § 1o da Lei 8.666/93.
5.13. Todo e qualquer fornecimento dos materiais fora do estabelecido neste edital, em desacordo
com as especificaçÕes, será imediatamente notificado à(s) licitante(s) vencedora(s), que ficará (o)
obrigada(s) a substituir prontamente, correndo por sua conta e risco tais substituições, sendo-lhes
aplicadas, também, as sançôes previstas neste edital.
5.14. Não serâo levadas em consideração quaisquer vantagens nâo previstas neste Edital.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.í. Após apresentação da proposta, nâo caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
6.2. Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro, equipe de apoio e
credenciados q ue desejarem.
6.3. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor valor por item.
6.3.í. Serão desclassificadas as empresas que ultrapassarem o valor máximo fixado por item.
6.4. Lido os preços, o Pregoeiro relacionará todas as propostas classificadas em ordem crescente.
6.5. O autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com preços alé 10o/o (dez por
cento) superiores àquela poderâo fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamaçâo do
vencedor.
6.6. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, o Pregoeiro
classificará as 03 (hês) melhores propostas, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam seus preços ofertados na proposta escrita.
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6.6.1. Caso haja empate no valor das propostas escritas, e estas se encaixarem no disposto nas
sessôes 6.5 e 6.6, o Pregoeiro seguirá o disposto no Art. 40 do Decreto Federal 3.555/2000, ou seja,
em favor da ampliação da disputa entre os interessados em fornecer o objeto deste edital.
6.6.1.1, No caso de empate, conforme descrito acima, será decidido porsorteio à ordem dos lances
verbais.
6.7. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em
ordem decrescente de valor.
6.7.í. Não ficará fixado o limite mínimo do valor de cada lance, ficando a cargo do Pregoeiro decidir a
respeito.
6.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusáo do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo
licitante, para efeito de ordenação das propostas.
6.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades constantes deste Edital.
6.10. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação, se atender as necessidades da administragão o
pregão será validado e passará para a fase seguinte.
6.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
6.12. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação
de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
6.13. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
6.14. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
6.15. Nas situações previstas nos subitens 6.10, 6.11 e 6.14, o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
6.16. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
licitantes presentes; a estes, sendo-lhes facultado esse direito.
6.16.1. Havendo recusa de qualquer licitante em assinar a ata, este fato será registrado pelo
Pregoeiro, presumindo-se concordância de tal licitante com todos os seus termos e conteúdo, ficando
precluso o direito de recurso. .

6.17. As ME e EPP terão preferência de contratação em caso de empate.
6.17.1. Entende-se por empate aquelas situaçôes em que as propostas apresentadas pelas ME e/ou
EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
6.17.2. Em caso de empate, a ME e/ou EPP mais bem classificada poderá, na
sessâopúblicadejulqamentodaspropostas, sob pena de preclusáo, apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado.
6.17.3. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, a mesma deverá apresentar
declaração firmada pelo representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as
penas da lei, no ato do credenciamento, conforme (Anexo Vl).

7. DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HAB|LITAçÃO
7.1 Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos à:
habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista.
7.1.1 Os documentos comprobatórios pertinentes à habilitação jurídica, e regularidade fiscal e
trabalhista, deverão se encontrar dentro do Envelope No. 02 (Documentos de Habilitação).
7.1.2 Será comprovada a veracidade das informações constantes nos documentos apresentados,
mediante diligência via online, caso haja divergências entre o documento apresentado e o verificado,
prevalecerá às informaçóes online.
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7.1.3 Os documentos de habilitação deverão ser autenticados por cartório competente, ou por
servidor devidamente qualificado.
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 í0 minutos).
7.'1.3.2 Não serão autenticados documentos na sessâo, 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 Habilitação Jurídica
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;
b.l)os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alteraçôes ou da
consolidação respectiva;
c) inscrição 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 registro ou autorizaçáo para funcionamento expedido pelo Órgão competente,
quando a atividade assim o exigir;
e) Comprovação da Situação junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
7.2.2 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede
da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
a.1) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidâo Quanto à Dívida
Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
b) prova de 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) Certidão 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 expedição não
superior a 30 (trinta) dias, da data prevista para apresentação dos envelopes.
7.3 Os Fornecedores deverão apresentar declaraçáo, 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
todas as informações, condiçÕes locais e grau de dificuldade da entrega (ANEXO lV);
b) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgáos da Administração Pública
Federal, Estadual, Municipale do Distrito Federal (ANEXO lll);
c) declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitaçáo, na forma do Art. 32, § Ze, da
Lei 8.666/93 (ANEXO lll);
d) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 70, XXXlll, da Constituição
Federal e art.27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo anexo V).
NOTA IMPORTANTE:
7.4. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgâos públicos Federais, Estaduais e
Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça. a
expedição de documentos oficiais, a habilitaçâo da licitante ficará condicionada à apresentação do
documento que nâo 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 órgão), haverá a inabilitaçâo em razão de fato superveniente, de
acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 5o da Lei no 8.666/93.
7.4.2. Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de empenho e/ou Contrato), vindo o
Contratado apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante está irregular

Rubrica
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perante determinado órgão), ocorrerá a rescisão contratual, por inadimplemento de cláusula do
Contrato, conforme artigo 55, inciso Xlll c/c artigo 78, I da Lei Federal no. 8.666/93.
7.5. Nos casos de empresas ME e EPP, havendo alguma restriçâo na comprovação da regularidade
fiscal, a empresa não será declarada inabilitada, e será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis
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 regularizaçâo da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas
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 penas 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$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhôes e seiscentos mil reais).
7.7. Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito como
válido com data de emissão não superior a trinta dias corridos da data prevista para apresêntação
dos envelopes.

8. DA TMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATORTO
8.1. Qualquer pessoa poderá §olicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital.
8.2. As solicitaçÕes de esclarecimentos, de providências ou as impugnações do presente edital
deverão ser protocoladas na Prefeitura Municipal na divisão de licitaçÕes, em prazo não inferior a 03
(três) dias anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
8.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petiçâo no prazo de 24:00h (vinte e quatro horas) e informar.
8.4. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data 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 razÕes do
recurso, Íicando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razôes em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicaçáo do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
9.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
9.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.5. Decididos os recursos, a autoridade competente iarâ a adjudicação do objeto da licitação ao
licitante vencedor.

í0. DA ADJUDTCAÇÃO E HOMOLOGAçÃO
10.1. Caso não haja recurso, o Pregoeiro, na própria sessâo pública, adjudicará o objeto do certame
à licitante vencedora, encaminhando o processo para homologação pelo Prefeito Municipal.
10.1.'t O resultado do julgamento será homologado, nos termos do Regulamento de Licitações e
Contratos.
10.2. Ao Município de Cândido de Abreu, fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente
licitação, em parte 9u no todo, em decisão justificada. Em caso de revogaçâo ou anulação parcial do
certame, o MUNICÍP|O podeÉ aproveitar as propostas nos termos não aúngidos pela ievogação ou
anulação e na estrita observância aos critérios de julgamento previstos neste edital e na legislação
vigente.

1í. DO PREçO MÁXIMO E DAS CONDrçÓES DE PAGAITiENTO
11.1. O valor máximo importa em R$ 93.003,47 (noventa e três mil e três reais e quarenta e sete
centavos,f.
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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 licitaçâo, 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 CONDTçOES DE RECEBTMENTO DO OBJETO, VtcÊNclA E REAJUSTE.
12.1 A Secretaria Municipa! de Saúde fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega
do produto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até í5 (quinze) dias após a solicitação.
12.2 O objeto da presente licitação deverão ser entregues na Secretaria Municipal requisitante, ou em
locais por ela determinado.
12.3 As entregas deverão ser feitas de segunda a sexta feira nos seguintes horários: Pela manhã das
08h00min até às 11h3Omin e à tarde das'l3h00m até as 17h30m, não 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 licitação serão recebidos provisoriamente em até 05 (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 urgência a sua
substituição ou adequaçâo 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 3111212016, podendo ser prorrogado se houver interesse
de ambas as partes.
í2.10 Será admitido reajuste do valor, desde que comprovada pela contratada, uma variação
considerável no valor do produto.

í3. DAS SANÇOES
13.1. A licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei no. 8.666/g3 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 na razáo de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da proposta, até 05
(cinco) dias consecutivos.
13.1.2. Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos
estipulados neste edital, aplicação de multa na razáo de R$ 5,00 (cinco reais), por dia, 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 10% (dez por cento), sobre o valor total da proposta, por infração,
com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição do produto.
13.1.4. Nos termos do art. 7" da Lei no. 10.520, de 1710712002, a licitante, sem prejuízo das demais
cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de
licitar e contratar com a Administraçáo Pública e descredenciada do Registro Cadastral de
Fornecedores do Município de Cândido de Abreu, nos casos de:
a) apresentaçâo de documentaçâo falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento in idôneo;
e) fraude na execução do Contrato;
f) falha na execução do Contrato.
't3.1.5. Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa
prévia, na ocorrência de quaisquer das situaçôes previstas neste edital.
13.1.6. As multas previstas nesta seçâo nâo eximem a adjudicatária da reparaçâo dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.
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í4. DAs orsnosrçÕEs cERAts
14.í. As despesas decorrentes da aquisição do produto, objeto desta licitação, correrão por conta das
seguintes dotações orçamentárias:
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
003. Hospital Municipal
1 0. 302. 070 1 .21 12 - Transporte San itário/Eq u ipamentos U BS
5030 - 4.4.90.52.00.00 - 379 - Equipamentos e Material Permanente
14.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação.
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 licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de
todas as disposiçÕes contidas nesta licitaçáo.
'14.4. Uma vez iniciada a sessão, não serão admitidos à licitação as participantes retardatárias.
14.5. Da sessão de abertura dos envelopes, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual se mencionará
tudo o que ocorrer no ato. A ata será assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
representantes credenciados que desejarem.
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 aprêsentaçâo de documentos e propostas
exigidos no edital e nâo apresentados na reunião de recebimento, salvo condições previstas no Art.
48 § 30 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 pazo, os envelopes serão inutilizados.
í4.9. 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 determinaçáo do artigo 90., 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 aquisiçáo poderá revogar a licitação por razões de
interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofÍcio ou por provocação de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
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. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
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 Declaraçâo de não emprego de menores de 18 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 II

Município de Gândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 62120í6.
Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a Resolução
no 604/20í5 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em atendimento a Secretaria
Municipalde Saúde.

Modelo de Carta de Credenciamento

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

portador da cédula de
CPF no.

.como nosso representante legal na Licitação em
umentos(habilitaiÉoeproposta)]manifestar,dailances,

prestar todos os esclarecimentos de nossa proposta, interpor recursos, desistir 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
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ANExo* '"Qg, ,/
Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. 62120í6.
Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a Resolução
no 604/20í5 - APSUS da Secretaria Estadua! de Saúde do Paraná, em atendimento a Secretaria
Municipalde Saúde.

Modelo de Declaração de:
lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitação,
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 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 compôem o Edital foram colocados à disposição e tomou
conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade da entrega.

3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

de
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ANEXO IV

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. 62/20í6.
Obieto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a Resolução
no 604/20í5 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em atendimento a Secretaria
Municipalde Saúde.

Modelo de Declaraçâo de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no editalde PREGÃO PRESENC|ALno.62t2}16, DECLARAMOS
que cumprimos plenamente os requisitos de habilitaçâo exigidos para participação no presente
certame.

de 20í6.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação.

de
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ANEXO V

MunicÍpio de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 6212016.
Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a Resolução
no 604/20í5 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em atendimento a Secretaria
Municipalde Saúde.

DECLARAÇÃO

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA, para fins do
disposto no incisoVdoart.2T daLei no.8.666, de21 de junhode 1993, acrescido pela Lei no.9.854,
de 27 de outubro de 1999, que nâo 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
Sim()Quantos( ) Não( ).

de 2016

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

t4

de

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná,03 - Fone/fax: (4313476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000
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ANEXO VI

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. 62/20í6.
Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a Resolução
no 604/20í5 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em atendimento a Secretaria
Municipalde Saúde.

DECLARAÇÃO OE ENQUADRAMENTO COMO MTCROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

(nome da empresa), CNPJ/MF no. (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as
penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os
benefícios da LeiComplementar 12312006, de 14 de dezembro de 2006.

de 2016.

(Carimbo e assinatura do Representante Legal)

_4h:

de

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

t4



PneremuRA oo MuNrcípro oe CÂxDrDo oe Asnru
Esuoo oo PmlxÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná,03 - Fone/fax: (43)3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

MunicÍpio de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 63/20í6.
Objeto: REGISTRO DE PREçO para futuras e eventuais aquisiçôes de Materiais
Odontológicos, em atendimento à Secretaria Municipalde Saúde.

DECLARAÇÂO Oe rUeXSrÊruCrA DE INCOMPATIB|LtDADE FUNCTONAL

Declaramos sob as penas da Lei que esta empresa não possui dirigente com vínculo
de parentesco por linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, de servidor municipal investido
em cargo de direção, chefia ou assessoramento, ou de membro da comissâo licitante, de pregoeiro
habilitado ou de servidor encarregado da contratação.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

em de de2016

(nome e assinatura do responsávelda proponente)

ry"q
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QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
cÂttotoo DE ABREU, ESTADo Do pARANÁ e n
EMPRESA xx, CONFORME LtctTAçÃO IUOOeLIDADE
pRecÃo PRESENcTAL No. 62/20í6.

Pelo presente instrumento particular celebram entre si, de um lado, o MuurcÍpro oe CÂruoroo oe Aeneu,
inscrito no CNPJ no.76.175.926/0001-80, com endereço à Avenida Paraná, no 03, Centro, Cândido
de Abreu- PR, neste ato, representada pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSÉ MARIA REIS JUNIOR,
brasileiro, casado, portador de cédula de identidade no. 5.711.342-1 SESP/PR e CPF/MF no.
024.056.029-97, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa: xx, inscrita no
CNPJ no. xx, neste ato representada pelo Sr.xx, brasileiro, xx, xx, portador da Cédula de ldentidade
no. xíxx, inscrito no CPF no. xx, residente e domiciliado na xx, no xx, xx, xx, doravante denominado
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar a presente Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei
n.o 8.6_66/93, e alterações posteriores, assim como pelas condiçÕes da Licitação Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL No. 62t2016, bem como nos termos da proposta a[resentada pela
Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidades das partes.
CLAUSULA PRIÍr,lElRA - DO OBJETO E DO PREçO
Parágrafo Primeiro: O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de móveis e equipamentos
para UBS Campão, de acordo com a Resolução no 604/20í5 - APSUS da Secretaria Estadual de
Saúde do Paraná, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as
quantidades e respectivos valores descritos de acordo com o sistema EQUIPLANO, (Anexo l).

Parágrafo Segundo: O valor 1s1sl erontratado é de R$ xx (xx).
CLAUSULA SEGUNDA. DA VIGENCIA E DO REAJUSTE
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de assinatura do contrato.
Parágrafo Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pela contratada, uma
variação considerável no valor do produto.
GLAUSULA TERCETRA - DO PAGAi'|ENTO, DOS RECURSOS E DA DOTAÇÃO.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será efetuado no ato da entrega do produto, 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 licitaçâo, 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 Certidáo Negativa do INSS e do
Certificado de Regularidade Fiscaldo FGTS.
Parágrafo Terceiro: Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, o
pagamento poderá ficar retido até posterior soluçâo, sem prejuízos de quaisquer outras disposições
contratuais.
Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta
da seg u inte classificação funcional prog ramática :

07. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
003. Hospital Municipal
í0.302.070í .2112 - Transporte Sanitário/Equipamentos UBS
5030 - 4.4.90.52.00.00 - 379 - Equipamentos e Material Permanente
CLÁUSULA QUARTA. PRAZO E DA ENTREGA
A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega do
produto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até í5 (quinze) dias após a solicitação.
CLAUSULA QUINTA . DAS RESPONSABILIDADES
Parágrafo Unico: A Contratada se manterá durante toda a execução do presente contrato em
compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive fiscais.
CLAUSULA SEXTA. MULTA

VIII. CONTRATO

CONTRATO No. xx
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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 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 . RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de notificaçâo judicial,
nas seguintes hipóteses;
lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
Liquidação 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
CLAUSULA OTTAVA - LEGTSLAçAO APLTCAVEL
Aplicam-se a este Contrato as disposiçÕes da Lei no. 8.666/93 que regulamenta as licitações e
contrataçÕes promovidas pela Administraçáo Pública, bem como demais legislações pertinentes.
CLAUSULA NONA. DAS PARTES INTEGRANTES
Parágrafo Primeiro: As condiçÕes estabelecidas na Licitaçáo Modalidade Pregão Presencial no.
6212016, anexos e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sâo 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 CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA. DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e demais legislaçÕes pertinentes.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do ooNHECIMENTo DAS PARTÉS
Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência do seu conteúdo, aceitando
todas as condições nele relatadas.
cLÁusuLA DÉcrMA SEGUNDA - DtSpOStçÔeS OennrS
A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigaçôes
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.
GLÁUSULA DÉGIMA TERCEIRÂ - 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.

Candido de Abreu - PR, _ de _ de 2016.

JOSÉ MARIA REIS JUNIOR
Contratante Gontratada

TESTEMUNHA TESTEMUNHA
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018í50 Armário de aço com I portas com cadeado: Armário Duplo com 08 (oito)

portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de caÍbono, com acabamento pelo
sistema de trâtamento químico da chapa (anii-ferruginoso e fosfdizante) e pintura através de
sistema elelrostâico a pó, com camada minima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas)
lateÍeis e uma divisória vertical central em chapa de aÇo n' 24 (0,60mm). 01 (um) f undo e 02
(dois) meictampos (superior e inferior) confeccionados em chepa de aço n' 24 (0,60mm),
refoíço intemo (esquedro) confeccionado em chapa de aço n" í8 (1,2mm) fixando as lderais. .l

(um) ecabamento frontal composto de dcis Íechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em
chapa n' 24 (0,60mm) soldado a um acâbamento da divisória cenlral em chapa n. 20 (0.gmm).
A base deverá ser confeccionada em chapa de aço n' 18 (1,2mm) e possuir quatro pes
reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito)
compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças inlemas. Área
de entÍada de cada poria de no minimo 39,5 x 24 cm, e área interna 41x30x42, S cm. lrontagem
através de relútes. Dimensões: Altura: 1,85 metros, Largura: 60 cm, PÍofundidade: 45 cm. DE
ACORDO COM AS NORI\i|AS ABNT.

0'1815'l Armário 02 portas: Corpo (lderais, base, prateleiras e f undos)

confeccionado em madeira áglomerada '18 mm de espessura, revestimento dupla facê em
laminêdo melâmínico de baixa pressão, bordas laterais com f ita de PVC. Superf ícies lisas e de
Íácil limpeza e desinfecçáo. Tampo superior corúeccionado em medeira aglomerada de alta
densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180', boÍdes láerais
em fita de PVC, reveslimento melemínico. Fechadura frontal, tipo cilindíco, dobradiças
metálicas com abertura de 270'. Puxadores confeccionados em aluminio (acabamento fosco).
03 prateleiras inlernas, confeccionedas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com
revestimento melaminico e diversas regulagens de allura e dispositivo pâra f ixação em aço
lref ilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 - podendo ter v ariação de +/- í O%. Garantia
de f abricação de no minimo 12 meses. DE ACORDO COM AS NORIItAS ABNT.

0í8152 Armário vitrine, com 1 porta e 3 prateleiras em vidío: uso hospitalar.

Armário com 01 porta e 03 práeleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na
cor branca. Tratamento anli corrosáo. Porta ôom fechadura cilíndrica. Pes pÍotegidos por
ponleiras dáslicas. Portas e laterais em vidro com espessure minima de 4 mm. Dimensóes
aproximadas de 1,50m de altura X 0,50m de largura X 0,40m de profundidade. DE ACORDO
COM AS NORMIAS ABNT.

0'18153 Cadeira giretória executiva c/braços, temenho málio.

Asseúo e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada
anatomicamente em densidade media (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura.
Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 1007o poliester na cor azul
escuro e espessura mínimo de 'l mm. Bordas em PVC no contorno do esiofado. [\ilecanismo tipo
"back system". lnclinêçáo do encosto mediante acionamento de alavanca. Í\,tolas p/retoíno
automáico do encosto e ajuste aúomáico na frênagem do Íeclinador. Regulagem da altura do
assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de
giro, esferas e anuelas de eço com cduna e mola a gás pare regulagem de altura e
amortêcimento de impactos ao sentar, acionâda por âlavanca. Regulegem de altura do encosto
para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de S hastes,
apciado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano
injetado, com alma dê aço e regulagem vertical e horiantal. Fabricada em confoÍmidade com as
normas da ABNT. Ívledindo o encosto 35 cm de altu.a X 40 cm (mínimo) e 55 cm (mâimo) de
largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de prof undidade -
podêndo ter variação de +l- 10o/o. Garantia mínima de 0'l (um) ano para defeitos de fabricaÇáo.
CONTENDO REGISTRO ABNT.

0í8154 Cadelra Espaço Saúde e recepçáo (cadeira empilhável).

UN

Unidadê
UN

Quantidade
4,00

6,00

UnitáÍio
931.08

Valor
3.724,32

662,46 3.974.76

688.48 2.753,92

409.58 2.457.48

1.640.00

4,00UN

6.00UN
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Cadeira empilhável, coríeccionade em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para

transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150
kg .GaÍantia 12 meses.
CONTENDO REGISTRO ABNT.

018155 t\Iesa para refeitório: Com tampo em compensado, com espessura de 25 mm,

revestido nas duas Íaces em laminado melaminico na cor branca, com bordes em PVC preta-

Supêrfícies lises, duradoras e de fácil limpeza e desiníecçáo. Comdimensões de: 1,20 X 0,80 X
0,78 cm, com pÉs em aço cromado resistenle à ferrugem. Acabamerdos arredondados. Garantia
de 1 (um) ano.DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT.

018156 [\/esa para reuniÕes: lúesa de Íeuniáo re{angular c/ lampo em madeira

aglomerada c/ 25 mm de espessura, revêstida em laminado melamínico na cor branca, c/
bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limp€za e desinfecçao. Painel fÍontal em
madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 101011020, e seção c/ reíorÇo ldeíal paralelo

em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura ele,trostática em eÉxi É. Ponteiras de ecabamenlo
na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Pertes me,táicas, c/ tratamento
anticonosivo e antiferruginoso c/ pintura el€drostáica em epoxi po na cor prelo fosco. ÍVled: 200
x l l0 cm. Acabamentos arredondados. Gârantia de 1 (um) ano. DE ACORDO COM AS
NOR[\iti{S ABNT.

018157 Í\resa escritório com gavetas (medida - 1,20 m dê larg. x 0,70 cm).

Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta rêsistência e 25 mm de espessura,
revestimento com sistema poslforming 180". Painel frontal confeccionado em madeira
aglomerada de 15 mm de espessura, revestimenlo laminado melamínaco de alta resistência,
dupla Íace, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamerúo confeccionada em
chapa de aço, com tratamerÍo antiferrugêm e acabamento em pintura epóxi. Acabâmenlos
arredondados. Com02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano. DE ACORDO COM AS
NORÍ\iIAS ABNT-

018í58 Balança Antropometrica Adulta: Balança ele,trônica digital adulta com

régua antropomárica acoplede, visor em LCD digital, com capacidade pâra 200 kg, com
divisões de pêlo menos 1009, pesagem imediata dispensando prá aquecimenlo. Acabamento
em tinta eletrostáica. Tapete/piso em borrecha antiderrapente. Pés reguláveis em borracha
sintáica e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Af erido pelo lNtvlETRO. Garantia minima de
01 (um) ano. Garantia minima de 0'l (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em
adioma português. Assistência Técnice do eguipamento deverá ser no Estado do Paraná, se náo
houver, a empíesa vencedora deveÉ compromeler-se a realizar gratuitamente o translado dos
equipamentos até o local da Assistência Técnica.
CONTENDO REGISIRO NO IPEM E INMETRO.

018159 Autoclave HoÍizontal De [íesa: Capacidade peÍa 42 litros.

Capacidade: 42 litros Controle totalmente Automáico que deve ser realizado alraves de
microcontrolador Seleçáo de Temperatwa: 120 a 134"C Ciclo: ate 60 minúos. Tempo de
secagem: até 45 mrnutos. PÍecisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e
Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula
solenoide: em lalão forjádo tipo diafragma. Vávula de Segurança: construíde em latão. Câmara:
deve ser em laço inoxidável, com gârantia de 03 anos de garantia revestida externamente com
maleÍial isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a
temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara intema da aúoclave deverá ser
aúomáico, assim como o ciclo deverá ser automáico. Bandeja: conf eccionada em aço
inoxidável, lotalmente perÍurada, para permitir uma boâ circulação de vapor. Tampa/portâ: em
aço inoxidável, laminado, com garâdia de 03(três anos), com anel de vedaçáo em borracha de
silicone resislente a altâs temperaturas. Sistema de f echamento da Porta Disposiiivo que
impeça o funcionamento do equipamento com a porla aberta. Deve seÍ conslruída de forma
robusta e dotda inlernamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e
suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao caloô. Resistência:
deve ser níquel-cromo, blindada em cabo de eço inoxidável Gabine,te: deve ser em chapa de
aço inoxidável reforçado, com tratamento anlicorrosivo e driura êletrostâica, eíerna e interna.
Deve apresenlar abertura paÍa ventilação llpo veneziana. Deve possuir chave on/off,
manômetro displey e teclas de conlrole. Sistema Ele{Í6nico de Segurança: Deve desligar
automaticamente caso a lemperatuÍa exceda em 3'C a lemperatura programada. Sistema
Íúecânico e Eletrico de Segurança: Deve possuir vávula de alivio, fusível de proteçàr,
termostalo de segurançe pare evitar a queima des resistências e dos materiais em caso de falta
de á'gua. Construída com base nas Normes ASME e ABNT, etender a Norma NR '13. Dimensões
Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões lnternas Mínimes: 30x60: cm. Quantidade Mínima
de Bandejas: 02. Potêncies minimas: 2400 w. Voltagem: 11Ol22O v. Garantia mínima de .lg

meses para peças e serviços.
CONIENDO REGISTRO ABNT,

018160 Balança Eletrônice Pediátrica 15 Kg: Balança digital de mediçáo

exclusiva para cÍianças aé 2 anos de idade. Capacidade de pesegem de, no mínimo, .15 
Kg.

GÍaduaçáo (precisão) de pesagem de, no máximc, 10 9. Ívlostrador (display) digital com
indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. FunÉo de tecla Târa (êÍo) no painel f rontal.
Construída em maleÍial resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e
fabricada em maleÍial resislente, de metal, acÍílico, plástico ABS, poliprofileno, etc. pes
reguláveis, revestidos de material antidenapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave
seleiora de lensáo de 1 101220V. Af eÍida e ceÍtif icada pelo IPEIr/yINMETRO. Garantia minima
de 01 (um) ano. Acompanhê menual de instrução de uso em idiome português. Assistência
Tecnica do equipamento deveÍá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empÍesa vencedora

UN

UN

711.55 711,55

2.00 6í 5.66 't.231.32

8,00 268.00 2.144,OO

1.346,65 1.346,65

1,00 4.286.40 4.2ffi,40

755.52

UN

UN
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deveÉ comprometer-se a Íealizar gratuitamente o translado dos equipamentos ale o local da
Assistência Técnica.
CONIENDO REGISTRO NO IPEM E INMETRO.

01816'l Balde cilíndrico porta detritos, c/ pedal, capacidade aprox. 'Í0 litros

Totalmente conslruído em eço inoxidável, tampa acionada por pedâ|. Capacidade aproximâda de
10litros. Garantia mínima de 01 (um) ano.

018162 Banqueta giráóÍia, tipo mocho: Totalmente em aço inoxidável, altura

regulável com apoio para os És, Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,61m. Estof amento
resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade corúrolada que
permite limpeza e desinf ecção. Garantia mínima de 0'l (um) ano para de{eitos de f abricação.
DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT.

018í63 Câninho parâ curáivo em inox: EslnÍura tubular em aço cromado,

tampo e prateleira em chapa de aço inox, pÉs, varandas e suporte para balde e bacia cromados,
pes com rodízio de 2 a 3" de diâmetío, f ixação do tampo, da pEteleira e armaÇáo por meio de
parafusos sobre arruelas de píessáo, acompenha 01 balde em alumínio polido ou em eço
inoxidável- Dimensões aproximadas de 0,45m de largure X 0,80m de altura X 0,75m de
profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeilos de fabricaçáo.

018164 DetectoÍ de bâtimento cardíaco f etal: Dáector de batimerúo cardiaco

f etal, modelo portâil, elimentado poÍ bateía I v, que permita guarda do cristal. Deverá estar
acondicionado em esto.io de couro, e quê permita fAcilidade de troca da bateria. I\iledidas: 4 X I X
18 cm. Estas medidas poderão sofrer variaçáo de * 10 %. DeveÉ trazer a marca do fabricante
e lote de fabricação graveda no eparelho. Garantie mínima de 01 ano. Apresenlar Catálogo e
l,Ianual em português, rêgistro no MS/ANVISA, Certif icado de Ebas Páicas de Fâbícaçáo.
Comprovar assistência técnica no Estado do Pâraná.
CONTENOO REGISTRO REGI SÍRO MS/ANVI SA.

018'165 Escada clinica 02 degraus: Escada com dois degraus todo em aço inox ou

aço com revestimento anticorÍosivo de cor branca, reforçada, com degraus revêstidos em
borracha antiderÍapante, pes com ponteiras em borracha. Garantia mínima de 12 meses

018'166 Esf igmomanômetroaneróide portátil obeso: Ívlanômetro aneÍoide - montado

em armaçáo de material plástico, envolta por amorlecedor emborrachado para maior resistência
e quedas. Deverá ser resistente a desregulagemfreqüenle, com graduaÇâo de 00 a 300 mm Hg.
PossiUlitar giro de 360' sobre seu eixo para Íacililar visualização. Braçadeira - confeccionada
em nylon siliconizado, de I'qualidade, antialérgico, rêsistente, extremidadeÍlexÍvel,
impermeável. Fecho com velcro resistente. DeveÉ conter a marca do ÍebÍicante, indicação do
lamanho da circunÍerência do braço, com o comprimento total de 68 centimetros, largura de'15
centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterid em adultos obesos e conter
indicação do ponto correto de posicionemento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de
mecanismos nas operações de ráenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto,
ambidestro, antialérgico, livre de láex: Elolsa e pêre - confeccionadas em borrache especial de
comprovada vedaçáo e Íesislência, livre de láex. Deverá possuir identif icação de maÍca e
fabricanle do produto na braçadeira e no manômetro.Embalagem - deverá ser embalado
individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro mâlerial resistenle. Comprovar assistência
técnica no Estado do Paraná. Garantia mínime de calibraçáo de 05 anos, comprovada áravés
de caÍta do fomecedor. Os aparelhos quando enlregues deveráo vir acompanhados do laudo
técnico do IPEM certif icando sua af eriçáo individualmente, bem como tamtÉm o registro no
lúinisteÍio da Saúde.
CONTENDO REGISTRO NO IPEM E ANVISA.

018167 Esf igmomanômetroaneÍóide portâil pêdiârico: ManômetÍo aneroide -

moniado em armaÉo de material plástico, envolta por amortecedor emborachedo para maior
resistência a quedas. DeveÉ ser resistente a desregulagemfreqúente, com graduaçáo de OO ê
300 mm Hg. Possitilitar giro de 360" sobre seu eixo para facilitar visuelização. Braçadêira -
corúeccionada em nylon siliconizâdo, de P qualidade, antialergico, resistente, extremidade
f lexível, impermável. Fecho com velcro resistenle. Deverá conter a marca do f abÍicanle,
indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 28,5 certimetros,
largura de g centímetro§, indicado para verificaçáo adequada da pressão arteÍial em crianças ê
conter indicação do ponto coneto de posicionamento sobre â aÍtéria. Válv ulâ - peça em metal
leve, de mecanismos nes operaçóes de rc{enção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito:
adulto, ambidestro, antialergico, livre de lâex. Bolsa e Éra - conf eccionadas em bonacha
especial de comprovada vedação e resistência, livre de láex. Deverá possuir idenlificação da
marca e fabricante do prodúo na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser
embelado individualmente em bolsa plástica, courvim ou oúro material resistente. Garantia
mínima de calibraçáo de 05 arEs, comprovada através de cârta do fornecedor. Os epardhos
quando entregues deverão vir acompânhedos do laudo técnico do IPEM certiÍicando sue
aÍerição individualmente, e regislro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado
do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em portuguà.
CONTENDO REGISTRO NO IPEM E ANVISA.

0'18168 Esíigmomanômetro para adulto: Manômelro aneroide - monledo em armaÉo
de máeÍial plástico, envolta por amortecedor embonachado para maior resistência a quedas.
Deverá ser resistenle a desregulagemfreqüerie, com graduaçáo de 00 a 300 mm Hg.
Possibilitar giro de 360" sobre seu eixo para facilitar visualizaçâo. Braçaddra - confeccionada
em nylon siliconizado, de 'la qualidede, antialérgico, resistente, extremidade flexível,
impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter e marca do febricente, indicação do
tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímeiros, largura de
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14,5 centíme,tros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adullos e conter
indicaçáo do ponlo corÍeto de posicionamento sobre a aÍléria. Válvula - peça em metal leve, de
mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto,
amtÍdestro, antialergico, livre de láex: Bolsa e Éra - confeccionadas em borracha especial de
comprovada vedação e resistência, livre de látex; Dêverá possuir idenlificaçáo de meÍca e
fabricente do produto ne braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá seÍ embalêdo
individualmente em bolsa plásticâ, courvim ou outro mateÍial resistente. Garantia mínima de
calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando
enlregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferiçáo
individuahente, e registro no MSANVISA, Comprovar assistência técnica no Estdo do Paraná.
Apresentar Catálogo e [llanual em português.

CONIENDO REGISTRO NO IPEM E ANVISA.

018169 Estetoscópio adullo: Com duas olivas malúveis de bonacha macia ou

similar, com sistema de fixação sem rosca. Formáo duo-sonic que permita ausculta de sons de
baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variaÉo dê até 10 Hz
para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diaf ragma deverá possuir uma
6pessura erúre 200 e 350 micra e deveÉ conter anel não frio Ílexível e consistente, facilitando
sua limpeza. Borda do sino com ptoleção de borracha maciâ e consistênte. Na extÍemidade
proximal deveÉ possuir mda na junção dos tubos auriculares, permilindo flexibilidade e
distensitilidade, proporcionando âdaptação suave das olivas nos condúos auditivos externos.
DeveÉ ser erúregue em embalageín individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar
Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e essislência técnica local
comprovda.
CONTENDO REGISTRO MS/ANVISA.

0'18170 Estadiômetro (Regua antropométrica): Equipamento portátil, compacto,

Para medição de comprimerúo de individuos em posiçáo horizonial (deitada). Corúeccionado em
acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona dástica, resistente à abÍasão, que não ebsorva a
umidade e que possitilite a higienizaçáo sem deterioÍizaçáo da escale de medição. Escela
numerada a cada cenlímelro, com faixa de indicaçáo de 30 cm a 1,0m. Garantia de 1 (um) ano.
CONIENDO REGISTRO NA ANVISA.

018171 Estetoscópio pediatÍico: Com duas olivas maleáveis de borrecha macia

ou similar, com sistema de f ixação sem rosca RegistÍo MS/ ANVISA Formato ducsonic que
permita ausculla de sons de baixa e alta f reqüência, com audiblidade de 20 a 500 HZ podendo
ocorreÍ variação de até 1 0 Hz para o menor valor e de elé 20 Hz paÍe o maior v dor. O
diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conler anel náo fÍio
flexível e consistenle, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e
consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mda na junção dos tubos auriculares,
permitindo flexibilidade e dislensibilidade, proporcionando edaptaçáo suavê das olivas nos
conddc auditivos extemos. Deverá ser entregue em embalagem individual. C,arantia de no
mínimo um (1)ano.
CONIENDO REGISÍRO MS/ANVI SA.

0'18172 Foco Auxiliar: Luminária f lexível com lâmpada, estrutura em tubo

redondode1"X1,20mm. Comanel defixeção, hásteflexível ecromada, pesemferrofundido,
acabemento em pintura eÉxi, altura aproximada ê 1,1ocm e máximo de í,60em. O f io de
alimernaçáo eláÍica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpede de 110 v. Garantia de
1(um) ano. Febricado dê acoÍdo com Padrões lntemacionais de Qualidade, Normas da ABNT,
APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA,

18173 t\,lesa auxiliar para mâterial ginecológico: Tampa e praieleira em chapa

de aço inox 20 de mabamento polido, pes em tubo de 1 X 1,20mm, pes providos de rodes
giratóÍias de 3" de diâmetro com aro de rodes de polietileno, enremidedes sem arestes. Fixação
da prateleira seja por sdda com acabemento liso. I\ edindo aproximedamente O,4O X 0,60 X
0,80m. Garentie de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões lnternacionás de Qualidade,
Normas da ABNT, Apresentar Registro no MSANVISA

018174 lvlesa de exame clínico: Estrutura tubular metálica esmaltade na cor

branca (pintura epóxi ou detrostáica), leito acdchoado em espuma de poliuretano de l,
qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabecdra reclinável manualmenle através de
cremdheiÍa, pes com porüeira de borrache. Acompanhe suporte para lençd de papel de SO mm.
Dimensóes aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de eltura. Garantia
de 1(um) ano. FabÍicado de ecordo com Padrões lntemacionais de Qualidade, Normas da ABNT.
Apresenter Registro no MS/ANVISA.

018175 t\íesa de exame ginecológico. (Cama para exame ginecolfuico tipo divã):

Eslrúura em madeira com espessurâ mínima de 15 mm, MDF de fabricante certif icado.
reveslido em leminado decorativo, ne cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas ê uma (.1)
porta em ceda lado, uma (1) porta central com uma prateldra interna. Os puxadores deveráo ser
metal e cromados. O revestimento interno do móvel deveÉ ser do mesmo mateÍial da parte
extema. As gavetas deveráo ser deslizantes, através de conediças tdescóFicas. As dobradiças
deveráo ser 35 mm. O leito deverá ser estoÍado, reveslido em couNim marÍom, sendo as
partes anteíor e posterior do leiio ajustável através de cremdheiras duplas, unidas entre si,
fabricades em aço inoxidável, com no mínimo quatro (4) posições. O móvel deveÉ vir
acompanhado de um par de pemeiras anatômicas, em poliuíetano in etado, que permitam ajuste
de altura e com mobilidade anterGposterior. A fixaçáo desta haste deverá ser fdta etravés de
uma eslrutura com no mínimo 14 X 5,5 cm. Deverá possuir gâveta perã escoamento de
liquidos, em aço inox e puxador em inox. A gaveta deverá possuir o mesmo temanho da
abertura fdto no móvel para a mesma, náo podendo ficar espaço peÍa acúmulo de sujeiras. A
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gaveta fechada não poderá Íicar mais do que 2 cm inlemamente ao móvel. DimensÕes do
móvel (variação permitida 5%): Comprimento 1,85m; Registro ABNT largura 0,64m; altura
0,76m. Dimensões do estof amento (variaçáo permitida 5%): Comprimento'1,85m; largura
0,64m; altura na cabeceira 0,15m e nos És e parte central 0,10m. O revêstimento eslofado
deverá epresenter espuma com densidedê 28, revestida em courvim soft 8 marrom. A marca do
fabricante deverá vir gravada na maca ou em plaqueta máálica fixada de foÍmâ resistente na
cama. Garantia de l(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões lnlemacioneis de Qualidade,
Normas da ABNT.

018176 Otoscópio: Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra UN

óptica em máeÍial de alia resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05
especulos permanenles de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm-
8,omm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente.
Possuir cabo em aÇo inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. AcompanheÍ
lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamenho médio para

Filhas. Possuir lupa redonda. Possuir coúrole de intensidade de luz des§ávd. Alimenteçáo por
pilhas medias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e trânsporte,
contendo: Lâmpada e visor sobressdente e 05 (cinco) especulG permanentês de plastico.
Garantia de I ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português.
Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estedo do Paraná, se não houver, a empresa
vencedora deveÉ comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o
local da Assistência Técnica.
CONIENDO REGI STRO MS/ANVISA.

u18'177 Desf ibrilador a Semi Automâico DEA : Aparelho üilizado para

interpretar aúomaticamente o traçado do ECG da v ítima e aplicar mediente acionamento
manual, o choque para reversáo de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia
ventricular. Características Gerais: O equipamento será utilizado para interpre,tar
automaticamente o treçado do ECG da vitima e aplacar mediante acionemento manual, o choque
para reversão de parada cardiaca nos casos de fibrilaçáo ou tequicardia ventricular, devendo
ser composto de: 1 - Uma bolsa para transporte do desfibÍiledor que deverá ser confeccionada
em tecido resistente e possuir compartimento pera assessórios, módulo compecto. 2 - Um
aparelho com medides máximas de 250x140)€00mm, possuindo onda bifásica para choque,
ajuste automáico de impedância para o uso em adultos ou em cÍianças. O choque para adullos
deveÉ ser, no minimo, dê 100 J (cem joules). O choque pera crianÇas deverá ser, no mínimo,
de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanher baterie não recarregável de Lítio de alta
performencê para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitonzação. - O peso máximo do
conjunto comdeto (OEA, báeria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dci§) quilogramas.
- Deverá acompanhar três paíes de elet[odos adesivos para adulto e um par de ele,trodos
adêsivos para crianças, multifuncionals, descaatáveis. - Deverá possuir instruções de áudio
bem clâras e icones visuais auto explicativos dos procedimentos de RCP. - Dêverá permitir
registro em memóÍia de: ECG contínuo, eventos crilicos e procedimentos realizados. - Deverá
possiulilar através de poÍta irúÍavermelho ou USB própria conexão para o sistema operacional
'Windo\,r,s )G'' ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do
traÇado de ECG, procedimenlos execúados e demais ddos disponíveis para arquivo. Devêrá
ser fornecido herdware e softrâ/are necessárioG para este transmissão. - DeveÉ reâlizar auto,
tesle periodico com evisos de bateria bâixa e necessidade de manutenção. - Deverá têÍ
instrução de voz em português, alto-falarÍes intemos, sineis sonoros e botáo de choque com
indicador luminoso. - Deverá apresentar no mínimo ceÍtiÍicação - lp-55 (resistêncie a É e
água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de allure. - Deverá permitiÍ atualizações
dos prctocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema aúomáico de identif icaçáo dos
eletrodos, diferenciando o de adulto e o Infaniil; - Deverá possuir tempo de caÍga pera aplicaçáo
de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjurÍo de dlhas
novo totalmente carÍegado. - lvlanual de operação em português. - CêrtiÍicado de garanlia do
Íabricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA e seus acessórios.
CONTENDO REGISIRO NA ANVISA.

018178 Aperelho para a inalaçáo uso individual: Aparelho que permite a UN

a inalaçáo em qualquer posição - em pé, deitado ou em Registro inalaçâo- uso movimentc sem
risco de derramar o medicamento. Silencioso, para dilização ANVISA individual na admanistração
de soro fisiologico ou medicamentos por inalaçáo. Deve dispor de conlrole de intensidade de
névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/
transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 coposi 01 lubo corrugado flexivel e conectores .lOS cm
comp. aprox.: 02 máscâras; tampa do reservetório: boquilha p/ inalação oral; manual de
inslruções. Controle de lntensidade de Névoa - Potêncionamento deslizante. Dimensóes
aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 13509. Consumo t\ihx 17 w. Dados Técnicos - 1101220 v
c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assisléncia técnica local comprovada, Ívhnual e
Catálogo em português, garantiâ minima de 12 meses.
CONIENOO REGISTRO NA ANVISA.

018179 Oxímetro de pulso de mesa: Com tela de cristal liquido e capas de ser UN

úilizado em qualquer ambiente, com baterias recênegáveis que duÍam até gh, telâ Õom curva
pletismográfica, sensor para utilizaçA) em pacientes adultos, pediáricos e neonalais. Deve
possuir gráfico de barras das ultimas 24h, deve Íuncionar em110/220 aúomaticamente. Bateria
inteína, recaÍregável, com autonomia minima de 3h, peso infeÍior a 3kg Além dos
acessóriosobrigatóÍiosfornece para cada equipemento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensoÍ -
pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e
automáicos para Sp02 e pulso, máximos e mínirnos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de
silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 er pulso, e barra de elêrtadscaráo indicando que

UN

'1,00 366,25

1.00 9.107,40

1,00 1.063.06

366.25

9. í07,40

1.063,06

1.433.1 3

Emitido po'r GLAUCIA BEATRIZ FLORIANO, na wsão: 5514 y

1,00 1.433,1 3

0&092016 10:04:56



J5r
àFUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU

Solicitação í95/20í6

Termo de Referência

Págim:6

algum alarme foi ullrapassado. PULSO: f aixa 3G250 bpm PRECISAO: 2bpm RESOLUÇÃO: '1

bpm TEMPO Oe UÉOtl 8 segundos SAruneçÂO: FAIXA: G100o/o PRECTSÂO: 2%
RESOLUÇÃO: 1% TEMPO Og UÉOtn: I sêgundos. AUDIO: os alarmes ê pulso deverâo possuir
tonelidade variável com â mudança no valor da sãtureçáo> TELA: fipo monocromáica de
catodo f rio. Temenho da tela: 32 mm x 27 mm (atturaxlargur4 Curva pletismográf ica: cristal
liquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA

018180 OÍtalmoscópio:Lámpada: Mínimo de 2.5 V, XenonHalógena ou LED,

ecompanhado de 02 lâmpadas; Seleçáo mínima de 6 aberturas, com Íiltro livre de vermelho
(utiliável em qualquer ebertura); Fillro Polarizador para elimineÉo de ref lêxo Mínimo de 20
lentes para aiustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptries: -25 a +22i lvbrcador de dioptries
iluminedo; Saída de luz e aberture selada à prova de poeiras e sujeiras; Bonacha de proteçáo
paía evitar riscos na lente: Cabeça em ABS resistente e impaclos; Clipe de bolso e interruptor
liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; AlimentaÉo atraves de pilhas alcalinas e ou
bateria recanegável, em caso de bateria recanegável deve acompanhar recanegador de bateriai
Estojo macio ou Íígido; Garentie mínima de 01 ano;Ívlanual de inslruções em
PoÍtuguês;Apresentar registro na ANVISA.

0'l 8'l 8í Conjunto Odontologico-Cadeira, Equipo, Ref letor, unidade

auxiliar acoplade à cadeira: Conjunto de equipamentos compativeis e produzidos pelo mesmo
fabricente, composto Registro no odontológico pelos componentes abaixo relacionados:
INMEIRO (cádeira, equipo, refletor, unidade Câdíira OdorÍológice. Estnitura fabricada em aço.
Tratamento antlconosivo. Pintura epóxi ou elárostáica lisa. Estatilidade estáica e dinámica
em todas as posições de uso e ANVISA auxiliar acoplada na sua capacidade máxima. Base c/
prdeçáo em borracha ou material similar. à cadeira) Revestimento do estof amento em material
PVC laminado, sem costuras, na cor verdê clara. Proteção plástica p/ os pés do paciente. Braço
da cadeira c/ formáo e fixação quê feilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça
articulável, c/ movimento longitudinal. Acionamerto através de comandos eletricos c/ atuadores
hidÍáulicos ou motcredutores. Controle de É (pedal) p/ os movimentos de subida e descida do
assento e do encosto. Alimentação eletrica I 10 ou 220 v (60H2), de acordo c/ a rede local do
município de entrega. Resistência de carga mínima de aproximada 140 Kg. Fornecimento de
plantas baixas e oúres necessáías p/ a perfeita instalaÇáo do equipamento, c/ todes as
inf ormações sobre alimenieção eláÍicas, hidráulicas e pneumâicas. Fornecimento de manuais
de operação e manuais de serviÇo c/ vista _.... -, explodida e detalhamento das peças,
principais defeitos e coneções, c/ diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos.
Garentia mínima do conjunto de 12 mêses. Equipo odontológico tipo caÍt ou acoplado. Cnpo cart
com estrutura montada sobre rodízios e tratamento anliconosivo. Tipo Acoplado: braço
articulado, com movimento horiantd, c/ batentes de f ím de curso e movimento vertical). Três
lermineis, sendo 01 p/ micromotor, c/ spray (tipo borden), 01 p/ alta rotação (tipo borden) e O.l

seringâ triplice. Suporte das pontes c/ acionamento individual e automáico. Pintura epóxi ou
eletrostáica, totalmente lisa. Sislema de desinfecção de dutos de água e spray c/ válvula anti-
refluxo. Pedal de acionamento do equipo com controle variável (progressivo da Íotaçâo dos
instrumentos). Com caixa de ligaçáo (distribuiçáol, sendo as mangueiras anedondadas e lises e
contendo todos os acessórios necessários à sua instalaçâo. Caixa de lig4ão (distribuiçao)
independentê da cadeira. ReserváóÍio de agua do equipo e sislema de desinfecçáo em maleÍial
trânsparente ou tÍanslúcido, de no mínimo 500 ml. Bandejas removívêis de aço. Unidede
auxiliar, acodada à cadeira. Bacia da cuspiddra removível, em porcdane ou ceÉmica. Ralo
separador de delritos, Íixado à unidede de água ou à ceixa de ligaÇâo, conectado à mangueira de
sucção. Rêgistro il eionamento da á,gua de cusÍÍdeira, minimo de 02 (dcis) terminais de
sucção, c/ diâmetro eproximado de 6,5 mm, c/ mangueiras e terminais lisos. Formas
arredondades; estrutura em alumínio ou âço, com proteção anti-conosáo. pintura eÉxi ou
eletrosláica, totelmente lisa. GaÍantia mínima de l2 meses.
CONIENDO REGISTRO NO INMETRO E ANVISA.

018182 Caneta de Alla rot4áo: Cenete de alta rolaçâo com cabo inveÍtido no

mesmo sentido da cabeça, aumentando a RegistÍo Rotaçáo visibilidade do operador durante o
procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação MS/ de 45'. Alto torque, confeccionade em
aluminio anodizado, o que possihilita leveza e excelentê acabamento superficial, facilitendo a
desinfecção; cebeça com linhas anedondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos
apdado. Peso g 38 a 44. ANVISA Rotaçáo (rpm) O a 420.000. Fixaçáo da broca (saca broce).
Pressão (psi) 30 a 40. Consumo dê âr (Umín) 42. Consumo de águe (mumin) 42. Nivel sonoro
(dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.
CONTENDO REGISTRO MS/ANVISA.

018'183 Contra ÂNGULO: Contra Ângulo lntra MXcom ref rigeração externa ao

corpo, acoplável ao micro molor com sislema intra onde o torque e e rotaçáo são transmitidos à
broca através de um conjunlo de eixos ê engrenagens com rotaçáo de transmissão 1:1. Corpo
em alumínio anodizado, giro livre de 360' sobÍe o micÍo motor, ángulo de 20' graus eÍúre o longo
eixo e o pescoço da cebeçe, trava da broca por làmina de aço deslocável lateralmente em
ângulo com encaixe para adadar-se ao canal da broce, tamanho co Especificações: Spray:
Com spray extemo eo corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 2O.OOO rpm com reversáo,
Pressâo Ar:60 a 80 (PSl), Comumo de ar: 65 (Umin), Raáo de Transmissà de velocidade: 1:1,
Autoclavável: 135"C, Peso: 90 g, Ruido: 70 dbs. Registro ANVISA e assistêncie técnica em
todo Estado do Peraná.
CONTENDO REGISTRO NA ANVISA.

018184 MICROMOTOR: Micro likÍor lnlra com ref rigeraçâo; spray externo alravés UN

de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e
excelenle acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfêcção. Sistema intra de
encaixe rápido, permitindo o giro de 360" das peçâs acopladas. Conexão tipo borden (universal 2
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furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que
permite a reversão da rotaÉo, baixo nível de ruído; autoclavável áé 135'C por mais de '1000

ciclos. Especificações: Spray: Com spray exlemo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidede:
3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSl.) Consumo de ar: 65 (Umin).
Raáo de Transmissáo de velocidede: 1:1. Aúoclavável: 135'C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs.
Registro ANVISA e assistência técnica em todo Eslado.

CONTENDO REGISTRO ANVISA.

018185 PuÍificedor de Água: Com filtro refrigerado, elétrico, ligado direto

ao ponto de água, serpentina de cobre externa, sem contato com â água, depósito de érgua de
fácil assepsia, com lermostato de fácil acesso. Refil com tripla filtragem que elimine odores e
sabores de cloro, bano, ferÍugêm e sedimentos, com saída de água na temperatura natural e na
temperatura gelada Dimensões aproximadas: 312 mm x 410 mm. Cor Branca. Garantia de 12
meses.
CONTENDO REGIS]RO NO INMETRO.

018í 86 Geladeira para guaída de vacinas com registro na ANVISA:

Equipamento vertical, de f ormáo extemo e interno retengular, desenvolvido especif icamente
para a guarda científica de vacinas, capacidade para armazenamento de 280 lilros (úeis),
refrigeração com circulaçâo de ar forçado, registro na ANVISA, câmara intema em aço
inoxidável, com quat.o gavetas fabÍicadas em aço inoxidávd com sisteÍnes de contra poÍtas,
isolamento téÍmico mínimo de cinco cm nas paredes em poliuretano inje,tado livre de CFC, porta
de acesso veÍlical com visor de vidro lÍiplo com sistema antiembaçamento, equipado com
rodízios especiais com freio, degelo automáico com evaporação de condensado, painel de
comando e controle frontel e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digilal micÍo
processado pÍogremável de 2"C a 8'C, tempe.atura controlada automaticamente a 4.C por
solução, sistema de alaÍme sonoro de márima e :nínima lemperatura, comando digilal micro
pÍocessado com temperáura de momento máxima ê mínima no painel, sistema silenciador de
alarme sonoro, alarme sonoro de falta de energia com báeria Íecanegável. Chave geral de
energia, luz interna temporizada com acionamento extemo mesmo com porta fechada por S0
segundos e com acionamenlo adomático na abeÍture da porla, equipemento em 1 10 v, 50/60
Hz potência de 400 Watts, consumo 148KW/HM, manual do proprietário em português. Dlscador
telefônico para áe três números. Sislema de emergência integrado que manlenha a temperatura
ideá do equipamento por 24 horas sem energia elârica. Gerantia contra defeitos de fabricação
por 24 meses. Assistência Técnica do equipâmento deverá ser no Estado do paraná, se nâo
houver, a empresa vencedora deveÉ compromeler-se a realizar gratuilemente o lranslado dos
equipemêntos até o local da Assistência Técnica.
CONTENDO REGISTRO NA ANVISA.

0'18187 Kit Saúde Reprodutiva: Cada kit contendo: - 1 álbum grande de

familiaÍ e reprodutivo contendo figuras coloridas sobre o eperelho reprodutor Íeminino,
masculino, amamentação, máodos contraceptivos naturais, métodos de barreira, máodos
quimicos e máodos def initivos. Deve ser apresentedo em capa dure e espiral tipo'h,irêo'.
Devê conter páginas seriadas, tendo no verso de cada lâmina, textos explicativos sobre o tema.
Deverá acompanhar manual sobre orientação contraceptiva contemplendo mâodos de barreira
(diaf ragma, DlU, preservativo masculino, preservativofemínino); máodos químicos
(anticoncepcional oral, vaginal, injetávd e contraceptivo de emergência) e métodos definitivos
(laqueedura e vasectomia). Opção: Sacola para Transporte. - Kit Reprcdutor Feminino e
Àrasculino - vulva de silicone e penis de 13,5 cm com escroto. para o ensino da colocaçáo da
camisinha feminina e masculina e demonstração da relaçáo sexual. Para o auto-conhecimento,
cuidado com a higiene pessoal e pÍevençáo de DSTs. Acondicionado em estcio especial.
I\Iedidas do Estojo: 18,5 cm x 12 cm. Peso: 0,400 g (com Énis de 13,5 cm) - Ívtodelo pélvico de
Acrilico - tndimensional, f abricâdo em acrilico com uma lâmina móvel que permite visualizar o
endomário e os órgáos que comfioem o aperelho reprodutoÍ f eminino. Utilizedo tembem para
demonstraçáo da colocação de diafragma, do DIU e da camisinha feminina. Acompanhe manual
de instrução. Acondicionado em caixa especial para transporte. Ivledidas: 24 cm x 22 cm . Peso:
0,550 kg - Ítlodelo Pávico de BorÍacha - modelo FÉlvico do aparelho reprodutor f eminino,
tÍidimensional, em espuma de borrecha para demonstração de colocaçáo do diafragma,
cemisinha feminina e para ensinar a mulher a conhecer o seu próprio corpo através do toque no
colo do ulero e demonstrar a relaçáo sexual. l,tedidas: '12,5 cm x 11,5 cm x 9,S cm peso: O,1OO
kg - Pênis de Boneha - modelos penianos com formaio nalural (com bolsa escrotal), _ _
apresenlados nas cores morena e negra com tâmanho de 15 cm para fins educativos. tvledidas:
15 cm Peso: 0,300 kg. - Quadro lmantado com imagens na frente e verso do Aparelho
Reprodúor Í\ibsculino e Feminino contendo 37 f iguras imantdas para mostrar sobre:
Sexualidade, ÀilenstÍuaçáo, fi/táodos Conlraceptivos e Def initivos, Reproduçáo e Gestaçto.
Deve acompanhar suporte de madeira, cademo sobre Orieritaçáo Contracepliva, manuel de
instrução e sacola para transpoíte. [lledides: 50 cm x 37 cm Peso: 2,650 kg - Quadro de
métodos contraceptivos moldurado com contraceptivos contendo I Diafragma, 1 DlU, I
PreseNativolvlasculinoelFeminino, lAnticoncepcional Oral ellnjdável elContÍacepçãode
Emergência, para compreensáo ê conhecimento destes máodos, de forma real. DeveÉ
acompanhar 1 caderno sobre Orientaçâo Contraceptiva bem como suporte de madeira. Í\iledidas:
50 cm x 35 cm Peso: 1,700 kg - Sacolâ para transporte e acondicionemento dos mateíais
educativos, confeccionada em ny lon com alça tiracolo e Íechamento com áper de dois
cursores. Medidas: 66 cm x 46 cm Peso: 0,400 kg

018188 Kit de Equipamerúode UÍgencia Equipamento Laringoscopio infantil/ UN

adullo com conjunto de laminas 2 Ambu Adulto com mascaras 3 ambus inf antil com mascaras 4
jogo de cenulas de gueder n 5,7 9 e inÍarúil 3 e 5:
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA:Descriçáo básica-Dispositivo m&icGRegistro na

2,00UN 54't.67 1.083.34

22.030,00 22.030,00

4.W.67 4.644.67

3.435,67

UN

UN

Emiüdc poí:GLAUCIA BEATRIZ FLORIANO, mssão: 5514 y

1.00 3.435.67
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EQUIPAMENTO hospitalar utilizado para auxiliar na entubaçâo endotraqueal. ANVISA
URGENCIA Especif icaçÕes técnices minimes: EQUIPAMENTO Conjunlo de laringoscópio com
cabo em metal recartilhedo e alimentação áraves de dlhes tipo C. 1-Laringoscópio Gmpada de
LED com vida util aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior inÍantil/adulto
luminosidade. com coniunto de Lâminas em aço inoxidável com lransmissão de luz por Íibra
óptica. lâminas. Deverá acompanhaÍ quatro lâminãs, modelo l\ihcirúosh, tâmanhos 1, 2, 3 e 4, e
quatro lâminas modelo Miller, tâmenhos 1,2,3 e 4.2-Ambú Adulto Tod6 as lâminas deveráo
ser isentas de pontos de soldas e autoclaváv eis. com máscaras. As lâminas e os cabos
dêvem possuir sistema codificado verde compâtíveis com laÍingoscópios de fibra óptica padrão
inteÍnacional. & Ambú lnfantil Devê acompanhâr um estojo para acondicionaÍ o conjunto, duas
lâmpadas com máscaras. sobressalentes e manual de inslruçôes em português REANIITADOR
IVIANUAL (AMBU) - adulto e irf anlil -Descriçáo básic+São balÕes autcinf láveis transparentes
que permitem preticar ventilaçáo artificial manual sobre SJogo de cánulas máscara, sobre
sonda de entubaÇão ou cánula de traqueoslomia, reutiliáveis. decuedel (adulto Especificâções
técnicas minimas- Aspectos gerais n'05,7 e9 e Reenimedor manual em silicone translúcido dê
alta qualidade, autoclavável, com infantil n" 3.51) válvula potroff de alivio de pressão Válvula
unidirecional transparenle com membrana de segurança na porçfo ânteÍioÍ, que se conecta a
uma máscara transparenle removível para visualização da face do pecienie. Reservatório de
oxigênio tipo bolsa, removÍvel, conectado a uma válvula posterior, com enlrada suplementar de
oxigênio e de êr ambiente. Capacidades: Adulto, balão autoinf lável com volume mínimo de
1.800 ml e íeservatório mínimo de 2000 ml: Pediárico, balâo auto-inf lável com volume minimo
de 500 ml e reserváório mínimo de 2000 ml: Deve ser tomecida uma máscara para ventilaçâo
para cada unidade, com a seguinte caracteristica: tamanho adullo, máscara rigida transparente
com borda meleável de silicone, ou borda inf lável; tamanho pediáÍico, máscara rígida
tÍânsparerúe com borda maleável de silicone, ou borda irÍlável; Deve cumprir normas ISO
106514:2002 e ISO 8382; '1988. Deve seÍ totalmenle desmontável para limpeza e esterilização e
dobrável para armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos
endotÍaqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom
funcionâmento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as paÍtes e
acessórios devem ser livres de lâex. CÂNULAS DE ENTUBAÇÁO ENDOTRAeUEAL-Descíiçáo
básicaTubos em PVC, utilizados para cont.ole de vias aéreas, permitindo ventilâção artiÍicial e
para proteçáo contra aspiraçáo de secreções, vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas
Transparenles, livre de propriedades tóxicas ou irdtentes, Com linhe Íadiopaca, superfície lisa,
eslereis, Orifício proximel com diâmetro padrão e conexão Standard, e oÍifício distai. Dotedo de
balonete distai macio e f lexível de allo volume e baixa pÍessáo e balonete dloto com válvula
anli-retorno. Tamanhos: 3.5 sem balonete distai. Tamanhos: 5.0, 7.0, 9.0 com balonete.
CÂNULA OROFARINGEA (GUEDEL)- Dêscriçáo básic+Equipamento médicohospitatar
destinado a manúenção de permeatilidade das vias aéreas superiores em pacientês com
rebaixamenlo de nível de consciência. Especificeções técnicas mínimas FabÍicada em PVC
rigido, dóxico, transparente e inodoro, não flexÍvel à pressão de mordedura; Porção pÍoximal
com apdo para lábios ou dentição arúerior do paciente; PorÇáo distal encurvada e achatada;
Abertura central (luz) com diâmetÍo adequado à passagem de ar e introdução de sonda de
asfÍraçáo, NumeraÇáo: 1, 3, 5
CONTENDO REGISTRO NA ANVISA-

TOTAL 93.003,47

roiâiomt;diri sroejtr

Emitdo por: GLAUCIA EEATRIZ FLORIANO. m wsào: 5514 y 08,092016 10:04:56
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000 !6J

Avrso or ucrlÇÃo
nuellclçÃo DE EDITAL N.o 62/20í6

MoDALtDAoe pnecÃo PRESENcIAL

OBJETO: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campâo, de acordo com a

Resolução no 604/2015 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em atendimento

a Secretaria Municipalde Saúde.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 14h00m do dia 04 de outubro de 2016.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 14h01m às 14h30m do dia 04 de outubro de 2016.

íttlcto DA sEssÃo DE DISPUTA DE PREçOS: às 14h3ím do dia 04 de outubro de 2016.

LOCAL: setor de licitações localizada na Sede do Município, na Avenida Paraná, no 03 Centro,

Cândido de Abreu - PR.

GRfÉRrc: Menor preço por item.

PREçO MÁXliiO:R$ 93.003,47 (noventa e três mit e três reais e quarenta e sete

centavos).

RETIRADA DO EDITAL: de 1410912016 à 0411012016 no site do Município

www.candidodeabreu. or. gov. br.

INFORMAÇÓeS COIfpLEMENTARES: 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 6-1 222, ramal 209, e-mail : I icitacao@candidodeabreu. or. qov. br

Cândido de Abreu, 30 de agosto de 2016.
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TCEPR

Entidade Executorâ i MUNICfup DE CÂNDIDO DÉABREU

:Es_c_.9-Í-q9-s".p-r9!f-G-!igtr..tsç..íF*.9rI!-.!!!-3-qor_-l!!!_Gr33_€J9trúr-/-§-9!tilri$,r.l.t íÊ.9rÉíl!9-
i eIRo - BANCo MUNDtrAL - BA,\ro rNrERÀtAcIoML pARA REcolrsrRuÇÃo E DEsEM

Volbr

n*. .zàiá ,:i
No lÍcitaçãoidispensa/inexigibi,idad"-, ç------

i.,.

Modalidade* t;*r;
I

Número edítal/processo* j 6j

krstituição Financeira

Contrato de Emprésümo

Forma de Avalição

Dobção Orçamentáriax

Preço máximo/Refêrência de prêço -

P.$*

i Menor Preço

, 07004 1 0302070 12tL244W52037 9

8201.M-ESTADODoPARANÁ

Descriso Resumida do objeto* 
iAquisição de móveís e equípamenbs para uBs campão, de acordo com a

r Resoludo no 60412015 - APSUS da Secrebriâ Esêdual de Saúde do paraná, em

I ôtendimento a SeÊretôria Municipal rle Saude.

,4

Datr de Lânçamento do fdital

Data da Abertira das Propostas

Data da Aberfura das Propostas

Data Cancelamento

:93.003,47
1. ._...

I l:la'e!20u6 :

i 
04{10/2016

i ,' ""''""'"""" " '' i

Data Regis8o

Data Regisfo

CPÊ, 47 47 613946 (looout )

Detal hs proceso I icitatório

htp://senice.tce.pr.gor.br/TCEPR/Mu'nicipal/AMUDetdhesProcessoConprampx 1t'l
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DO MUNICIPIO de CANDIDO DEABREU/PR
Lei nq 720, de 07 /OS /2012, publicada no Jornal Tribuna do Norte em 09/O5 /2072, Edição 6.373, página 05

Assinado Digitalmente por:

ORGAO

Diário Oficial Eletrônico do Município de Cândido de
Abreu/PR

José Maria Reis Junior
Prefeito Municipal
§amuel Martins Delgado Junior
Vice-Prefeito
Avenida Paraná, 03, centro
CEP:84.470'0{[
Flone:43-3476-7222
Site: www.candiiJodeabreu.pr.eov.hr

LIGITACOES

Avisos

DECRETOS

DÉRIo oFICIAL CERTIFICADo DIGITALMENTE
A Prefeiturâ Municipal de Cândido de Abreu dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizâdo âtravés do site

LC e rj:*;i:1i",ff:p["i;Js#,;:="H
-IffiI§Il o,sn.,, e rcp-ÉRAsrL e a rnrraesrwura
âf. Leg€l Brasileira pqra CertitiEãção Digital,
xp rc de acor.to com a Medid€ Prúvisória 22oú
*-r;'" -^- -" que 

.. 
estabelece e normatiza eslâs

conqrçoÊs.
Sendo as§im, sâo consideradcs legqlmerrte válidos, no
gmbito n€cíonal, apenqs os ceriilicados emitidos púr
aúoridades cediÍisados credenciadas jurÍto â ICP-BRASIL.
Com o ueo de CertiÍicâdos Digitâis é possível apostar
assinqtLrras digitâis em àrqui\.os digitais e ássim ãtribuir-lhe o
etatLrs cle dúGumerlte váliclo e Êriglinal também de acordo cotn
â LEi 11 ,41 g.

,r.runlcino os cÂNoloo og aantu
##ATo Avlso - pREcÃo PRESENCTAL N" 6212016
ár#TEX OBJETO: Aquisição de móreis e equipamentos para UBS Campào,
de acordo conr a Resolução n' 604/20 I 5 - APSUS da Secretaria Estadul de
Saúde do Paraná. em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: ate l4h00m do dia 04 de outubro de
201ó. ABERTURA DAS PROPOSTAS: das l4h0l m às l4h30m do dia 04 de
ourubro de 2016. istclo o,l srssÀo DE DISPUTA DE PREÇos: às
I 4h3 I m do dia 04 de outubro de 20 I 6. LOCAL: Setor de licitações localizada
na Sede do-Município. na Ayenida Paraná. no 03 Centro, Cândido de Abreu -
PR. CRITERIO: Menor preço por item. PREÇO MAXIMO: R$ 93,003.47
(noventa e três mil e três reâis € quarentâ e sete centavos). RETIRADA
DO EDITAL: de 1409i 2016 à 04/10/2016 no site do Município
\ffi.candir.lodeabreu.pr.sov.br. INFORMAçÔES COMPLEM ENTARES:
Diretamente na sede do Município de Cândido de Abreu. situado na Avenida
Paraná. nu 03 Centro Cândido de Abreu - PR. ou pelo telefone (0xx43)
i47ó-l 122. ramal 209. e-mail:
##DATAt4/09/20t6
IÊ#ASS Allan Diego Moreno Varoto
##CAR Pregmiro

DECRETO Ne 139/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÂNDIDO DE ABREU, EStAdO dO
Paraná, no uso de suas atribuições, de conÍormidade com o art. 87 e
seu parágraÍo único da Lei Orgânicâ do MunicÍpio, combinado com
disposiçÕes da Lei municipal nP 671 , de 5 de julho de 201 1,

REgO!Y,E

Nomêar DANIELE PINHEIRO PIEDADE, advogada inscrita na
OABiPR sob n'48.708, para o cargo de Assessoria JurÍdica a partir
desta data.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CÂNDIDO DE ABREU, EM
14 de setembro de 2016.

JOSÉ MARIA REIS JUNIOR
Prêfeito Municipal r{
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ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAST Até re I

ABERTUR"{ DAS PROPOST,§: Dia 18/09/:

DOCUMENTO CERTIFICADO

CODIGO LOCALIZADOR:
60296íst6

Documento emilido em l9/09/20'16 08:48:42.
tNicto DA sESSÀo DE DTSPUTA DE PRE(

l0h00min

FoRM,{LlzAÇÀo DE coNSULTAS: Pregâo

Súe
1517-1t58

RADORA: rvrvw bll orq br

REFERENCIÀ DE TEI\'lPO Horáro de Brasilra - DF

BOA ESPERANCA DO IGUACU. I 5 de rtembro de 2016
lVAr-lR RUFATTO
Pregoeiro
CLALiDEMIR FREITAS
Pref'e rto

I candido de Abreu

PREçOS No 06'20í6 DE í5.09.20í6

1 pedras irregulares. convenio com o Estado
3, referente aos Trechos;

TÍ€cho lV: EstÍada Planalto Piquirizinho com 3.900m2, à serem
executados conforme Edital e §us peçâs, projetos, Planilha Orçamentaria,
Memorial Descritivo ê Cff, Íornecido pela PMC.
2. Regime de execução: lndiÍeta, empreitada por preço global;
3. Valor Máximo R$ 840.946,04 (oitocentos e quarentâ mil novecentos e
quarenta e seis reais e qualro centavos);
4. ContÍapartida fisica: O Municipio participará com conirapartida Íísica
em serviÇos. de acordo com o especiÍcado na planilha orçamentaria,
5, Abertura: 09h30 do dia 05.'10.2016, na sala de licitações da Prefeitura
Municipal de Corbelie, sito, a Rua Amor Perfeito, 1616, Corbélia - Pr.:
6, Edital: A integra do Edital estará à disposiÉo dos inleressâdos a paÍtir
do dia 16.09.2016, horário normal de expediente, informaÇões pelo
telefone (045)3242-8810, ou ê-rnail: -çêsã:ij-Çj0;§pj-rj-ç-lia,p-i.qcv.ilr.
7. Recurcos: Convenio SEAB - PR no 66'l/2013 e próprios do município;
8. Legislaçâo aplicável: lei Federal n" 8666/93 de 21106/1993 e suas
alterações:

Gabináe do PÍefeito Municipal de Corbelia, aos l5 dias do mês de
Setembro do ano 201 6.

NELITA CERIOLLI BOMBARDA
PREFEITA EM EXERCICIO

85767/20í6

I Cruzeiro do Sla,l

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PHEÇOS N' 006/2016 - MENOR
PREÇO - O MUNTCíP|O DE CRUZETRO DO SUL. através da
Comissáo Permanente de Licitaçóes, designada pela Portaria ne

87112016 de 05 de Fevereiro de 2016, com a devida autorizaÇão
expedida pela Sr. Ademir Mulon. PreÍeito Municipal, de
conÍormrdade com a Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993, suas
alteraqões e demais legislaçáo aplicável, bem como, com o
Contrato de Empréstimo n0 8201-BR, celebrado entre o Estado
do Paraná e o Banco lnternacional para ReconslruÇão e
Desenvolvimento - BIRD, torna pública a realizaçáo de licitação
no dia 06/'10/2016, às 09:00 horas, na Sala da Divisáo de
Licitagôes e Compras do Paço Municipal, sita Avenida Dr.
Gastão Vidigal, 600 - Cenko, na modalidade TOMADA DE
PREÇOS objetivando a aquisiçáo de um veículo Van/Minibus
zero Km destinado ao transporte de usuários para transÍerência
entre os serviços de saúde do município para outros municípios,
conÍorme Programa de QualiÍicaçáo da Atençáo Primária à
Saúde - APSUS e descriÇão constantê do item 2 deste edital,
nas condições fixadas neste instrumento e seus Anexos, sendo
a presenle licitaÇáo do tipo MENOR PREÇO. Os interessados
poderáo retirar o Edital e seus anexos através do Portal de
Transparência de Cruzeiro do Sul ou, requere{o via e-mail
secretaria@cruzeirodosul.pr.gov.br. lnÍormaqões pelo teleÍone
(44) 3465.1299 - Divisão de Licitaçôes e Compras, das 8:30 às
1 1 :00 horas e das 1 4:00 às 1 6:30 horas. Cruzeiro do Sul, .l 5 de
Setembro de 201 6.
Ademir Mulon - Prefeito Municipal

84949/20í6

I carüiva

AVTSO DE LtCtTACÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N 26/2016

O MUNICíP|o DE CURIÚVA, Estado do paraná, através do pregoeiro, de

mnfoÍmdade com a Lei Federal No 10.52012002, Decreto Municipat N" 05/2006 e

subsidiariamente, as Leis Federais N0 8.666/93 e 8.883/94 e '14712014 torna públim

que se encontÍa a disposição dos interessados. a partir da data da publicação deste,

até as 17h30min do dia 30/09/2015, o Edital de Pregão Presenciat objetivando

Aquisição do plano de aplicação do PEJA (PRoGMMA DE EDUCAÇÃo DE

JoVENS E ADULTOS) e do prograrna PDDE ( PÍograma DinheiÍo direto na Escola)

Fo

Patu vêificar a autenticidadê dêslâ
L@lizadat

85í 05120í6

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
##ATO AVISO - PREGÁO PRESENCI.{L N" 6212016

ÍÍ#TEX OBJETO: .{quisiçâo de nrôr eis e equipilentos para UBS Canrpâo. de
aL-ordo conr a Resoluçào no 60:l/20 I 5 - APSUS da Secrerria Estadual de Saúde
do Pararà cm aterdinrento a Secretaria lllunicipal de Saúde. RECEBIMENTO
DAS PROPOSTAS: ate I 4h00rn do dia 04 de outubro de 20 I 6. ABERTIIRÀ DAS
PROPOSTAS; das l.lh0lm às l4h-10m do dia 04 de outubro de 2016. iNICIO
D-A SESSÃO DE DISPIITA DE PREÇOS: às l4h-l tm do dia 04 de outubro de
20 I 6. LOCAL: Setor de licitações localizada na Sede do NÍunicípio. na Avenida
Parmâ n'03 Centro. Cândido de Abreu - PR. CRITERIO: Menor preço por item.
PREÇO MÁXIMO: R$ 93.ü)3,{7 (novenaâ c três mil e três reais e quarenta
e sete centavos,). RETIRADA DO EDITAL: de 14i09i2016 â 04/ l0/2016 no site
do Municipio )].)).)r.,.r:illiit!i1l!l!.1!,ihçrt.i.u t,J\ i)r INFORMAÇÔES COMPLE-
M ENTARES: Diretanrente na sede do Municipio de Cândido de Abreu. situado na
Alenida Paraná, no 03 - Ccntro - Cândido de Abreu - PR. ou pclo teleÍbne (0§4i)
i176-1222.. ratnal 109. ernai l: lri11ieç:ittlii.çrii trltr l,,lilii;l:iç:,t..i:i..ll9t,ltL
4*DATAIJ,09i]OI6

iIHASS .{llan Diego Moreno Vâroto
íÍ#CAR Pregoeiro

&479/20í6

I Cascovel

A\1SO DE ALTERAÇ.\O - pREcÀO ELETRONTCO N" lO5/2016
O MUNICIPIO DE CASCAVEL. Estado do PaÍaná. por rneio do DepaÍamento
de Cornpras. comunica que se encontra a disposiçào dos interessados o
COMUNICADO I (inÍorrraçào e prorrogaçãot. disponír,el nos sires: cascalel.
atende.net ou \§\l)!t!!J"4!r nc!l!!!.jl. Cascavel/PR. 16 de seteDrbro de
2016. Marly do Rcio Conea. DiretoÍa Depto de Compras.

85835/2016

I céu Azul

MUNICÍPIO DE CEU AZUL. PR
AVISO DE LÍCITAÇÀO - PREGÀO N" 99r:016 -M.C.A. - EterÍônico

ObJetoi Regisn o de Prrços para t'ururas e everrtuais aquisições de rnateriais odontológicos
para uso nu clinicm da Secretaria NÍunicipal da saüde inclusive nos bairros (o Íegrstro de
preços terá vigência poÍ I f rneses). A berrura dia 01,/l 0/2016 6 09:00 hoÍõ A presente
licitação destina-se exclsivarnenle oaía lvlicro Empresõ e Eúprcsas de Peoueno Pone-
para üurnprunento corn o Artrgo 49 da Lei Cornplernentar Munictpal n'001/2015t em
uonÍ'orrnidade com o rlisposto no Aft -17, -18 e .19 da Lei CotnplementaÍ I 1311006 e Lci
Conrplenrentar n" l.l7i l0 l.l O texlo do Edxal podeÍá ser obtido no site rww:ceuazul.
pr.gov.t:r ou no Paço lVlunicipal de Céu Azul, Tel. .15-126G I I ll, e-rnail: pref.cornprc@
nctccu.com bÍ Céu Azul/PR. l5/09/1016 Jainre Luis Basso -Prefeito Municipal.

858ílU20't6

I colombo

Avrso de Lrcitação
Errata - Edrtal - Tonrada de PÍeços n" 0 I l/20 I 6

Obleto: Contrataçào de empresa de Consulloria especialrada para elaborar o Plano Municr-
pal de Gestào Integrada dos Residuos Sólrdos (PMGTRS) do Murrrcipio de Colombo - Pr
Comunicamos am licrtantes que a sessào da refeÍida TOI\4ADA DE PREÇOS for trans-
l'errda para o dra 05 de OLITUBRO de :016 õ 09 00 HOR.\S, conforme ERR.\TA I
publrcada nositio doMunrcipro uwcolonrbo prgovbrtlicitacoes

Colombo. l6 de seternbro de 201 6.
lzabete Crrstina Pavin

Prettita Municrpal

85720t2016
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crito na bgislâção pcíincrtc. no silc \§w.licitacocs-e.com.bf, ll-
crndo mb o novo númcro da licilaçào. qual s(ja:646440. e no sile
hilp:..lmnsparcnciajoaopcs@.pb.gov.br/liqilacocl. CoNuhâs com a

Prcgocim c sua cquipe dc apoio. no HORARIO UNICO dc 08h00 âs
l-1h00. no Fonc: Ii3. l:14-7937 ou pelo .-mâil cel.sms-
jpg,gmail.com.

loi;, i)<ssir. i6 tlc SLrüxrb(! d( )íriíl
JULIANA PEREIRA DE LII\4À

l'risoLIrtr.i:r (l§[

.r\ Iso.Dti l.l( 11Â(Ào
co§(:oRRe\clA i\" -r-1003201ô

A PÍsfcitúm Municipal da Joào Pssoâ at6vés da Comisão
Espccial dc Licitaçâo. consliluida ôtm!és do Decrcto N'8.750/:016.
daEdâ dc 04 de julho dc 201ó. bmâ público quc [aÉ rsaliâr a

licilação nâ modâlidadc Concorrência N'13003/1016. cm rcgimc de
ç'r.cução de smprcilada por PREÇO UNITARIO. çom tipo de Ii-
cihçâo MENOR PREÇO GLOBAL. com Recu66 PÍóprio c de Con.
lanio. a s.r roaliada no dia 25/10/201ó. às m:00 homs. rcndo como
objcro a conrmlação dc cmprcsa cspcciâliádâ pâÉ EXECUÇÀO DO
PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL. PTTS PARA RE.
Lo('AÇÀo DA co\ruNrDADE Do SATURNTN0 DE BRITo.No
MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB.

A cópia do Edilal (. s.us ancxos cstào à disposiçào dos
inlcrr'ssados na sr'dc da SEPLAN. na Run DióBcncs Chianca- 1.777.
Pródio Ancxo 4" andân ABUô Frií. João Pessoa - PB. no honirio dâs
o8:o0 às l4:mh. podendo scr âdquirida mcdianrc a cnrrcga dc l(um)
DVD ou Pen drivc. o exhto do ediBl cslari disponivel no sirio da
PMJP nô cndercço: htrp7/\ywwjoaopcs$a.pb.goubrllicihccs ou
hupirLrânsparcncia.ioaopeason.pb.gov.brlicíacocs/ . Qualq!eÍ infor"
maçào scni prestadâ no local c honirio ãcinra cikdo.

.l,,to i)§s\oâ. ii, il( ilirilil)ro Jc :rjii.
NEWTON EUCLÍDES DA SILVA

i'rtri.h:tr,: ri,, I oorirsit) lsf!.i.ii ,is l. r.ii:,i::s .

suti.i\
,§ ,§0 Dr: t.t(:tT^(;,-ro É'R"\(:.{ss^D,r

A Sccrclaria dc Educnçào c CuhurÂ do municipio de Joâo
Pcssoo nrmlds da Prcgaira toma público paú conhccimcnlo d6
inlcrcssados, quc a Licihçâo na modâlidadc Prcgro Elcúônico SRP
de n" 090ll/16. realiada no dia 02 de scrembro de 201ó às 09:10h.
quc tcvc como objclo Sistcma dc Rcgislío dc Prcços pâÉ ê\enrual
aquisiçào dc pncus ruomorivG pam a Iioh oliciâl da SecÉGria d..
Educaçâo c CuhuÉ dfl Prel.iluÉ Municipal de João Pssâ. rcvc os
ircns 0l a 09 declaÍâdos FRACASSADOS. rcndo cm visla o lbr-
n.'ccdoí pâfliciprntu nÀo cncíminhou a deumenlaçào c proposra dc
prcços ípós i linaliTâsào da *-ssào.

dircilo ao regislro de praços proposlas. c à conlmbçàô. scm ptuljuiT-o

das sanções pÍsvisras nos incisos III ou Mo capur do An. 87 da Lei
n" 8-666/1993. ou no An. f7 ,s 3,' dâ L!'i no 5.450/2005. Declaro
l'Écâsd6 pelo valor os lolcs 06. 13. 16. 25.28. 32. 19..11.49.60.
ó2.63. ó7. e 71. Dcscíos os lobs 15.46 e 47.

.lo;ô P!rsr,r. ii) i. )iararii.f ,l! )1'lí'.
ADALBERTo FULGÊNCro Dos sANTos

JúNtoR
ScJ'(i.,fi,' !:a >.rrri'

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

RETtI.lc^(:.io

Na publicâçâo do Diário OliciÂl da União do dio 04/07/2016.
páginâ 220. exrmto dc conrato 0.15/2016 da Prcl'cirura M(nicipal dc
PcdÍâs de Fogo: p6zo aontntuâli aonde * l(r: "150 (ccnto c cin-
quenk) di6*. lcia.s: "270 (duz.entos c setenh) dias".

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE PILAR

EXTR{TO DE TERITIO ADITI\ (}

0l- Processo: N'491/2016 02- Tomadi dc Prcços: N" fi)01,2016 03-
Contmb:04,'2016 M- Objeto: Prorrogaçâo do p@! dc ligônciâ do
conlmb ori8inal.os- ConrÉ@re: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-
TENCCIA SOC'lÀL DE PILAR 0ó" ConrÉrado: INSTITUTO ENSI-
NAR DESENVOLVIMENTO SOCIAL 07- Vâlor: R§ !77.619.0O (du-
zÊnlos e *lcntâ c sclc mil *iscntos c dczenovc rcais) 0tt- Aditi\o:
PRIMEIRO TERMO ADITM o prazo vigôncia do slpíncilado con-
trâlo ená aditivado âté 22 dc fclcrciÍo de 20lll c proceder a repac-
rüâçào contÉluâl 09- DATA DO ADITM: :4 dc agoslo dc 20tó
AÍipam Legâl: An. 57 dâ Lei n'. lt.«,6/93: pâÉ adiumsnlo dc pú-o.

PREFEITURA M1JNICIPAL DE POMBAL

IXTRAlO l]U (:(]t§tRÁ1(,

Objelo: ConEbçào dc cmprcsâ pam o lbmecimcnro c insulaçâo de
lbro de gcs$. paB arender a dcmnndâ ds divcMs sccrclarias dcsra
cdilidadc.Fundamento:Pregão Prcscocial 86/20l6.Dohção:GP;o4 122
:002 2003 MCPi02.020 PCM;(X l:2 2003 2005 MPGM:01.010
SA;fi 122 2005 2006 MSA;02.040 SPAG:o4 122 2{m4 :00tt MA-
PAC;02.050 SF:04 123 2006 2010 MASF:02.060 SEDHi02.060
SEDH:02.0?0 SS;02.0Ít0 S44i02.090 SlDUto2.l00 STASr02.lU)
STAS:02. I I 0 §CETI02. 120 StC:02. I 30 SMADSI0].l40 STT:02-l 50
FMSi02.ló0 FMAS.Vigência:aÉ o Íinal do exercicio tinanccirc de
:01ó.Conmranlss:PMP e:CT l5S/:016-15.09.16-Vhíderilto Lima
Lopcs-Me-R$ :1.000,m.

8X'ÍRaIO DE ',rliRI\tO ÂrrtTl\'Í]

AdministÉtivo 08.948.697.0179i2015 - Prcgão P6cncial l0li/20t5.
Espécie: Primeiro Temo Adirivo ao conHlo 2J1,2015. commrâÇão
cmpresa pam prcslaçâo d. sêNiç6 cspccialiTrdo L.m asícssria. tr-i-
namcnrc na gcst?lo sus n6 âçôes dc módia c alE complcxidâdc paú
atendcÍ as nêccssidâd('s dâ $crchria dc saúde deslc município. lcm
por objerivo âllemÍ a clâusula lcrccim do conlmto lll/2015. As-
sinatura: 16109/2016. ContBranlc: Yasmiâ Pollyanna WcÍton Dutrâ
psla Con!Éhda: CalTâvaÉ E Viam Lds-Mc.

PREFEITUM MTJNICIPAL DE SÀO JOSE DOS RAMOS

.\\ ÍsíJ DE 1,t(:t I^çÀo
PRIcÀo P,rEsEfict.\1.. sRp j\', 3o/2otó

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀo JosE Dos RA-
MOS roma público paÉ coúecimcnto dos inrcrsdG nos rcmos da
Lci 10.520/02 c dispciçõcs da Lri tl.6f6i93 c suas allcmções. Lci
complemenlar n.o 123/2006- Dccrclo n.o 78912011 c âlNEçõcs tEm
coho toda lcgislâção corelara. quc rcalizani liciraçào na modalidadc'
PÍcgào Prcscncial Sisrcma dê Registro dc Preço do tipo ntcnor prcço.
EXCLUSIVO pam ME c EPP. cm ícuniào quc ocotrcri na $d. da
Prcfcíum Múnicipal dc SAO JOSE DOS RAMOS. no di.0.1 dc
oulubro de 201ó ôs 10h00Ínin. Objcti!o: Evcnrual aquisiçâo pnrcclads
dç móscis pâm esritório. cl.lrodomdslicos s equiÍrâm!'nt6 dc in-
l'omárica deslinados â6 Ccntr6 dc Saúdc P.dro Ram6 Coutinho
PSF Il Proli. Maria Dolo6 dê Amujo Ramos: Poslo dc Saúdc dc
Jcnipâpo e Posto dr Sâude dc Palu Ednil$n Alexrndrr'dc Paiva.
Maiores inlbmaçôcs c aquisiçào do cdilnl completo ní Phça Noó
Rodrigucs de Lima. sh - Ccnrro - Sào J6é d6 Rnmos-PB. no
hoário dc expcdicnle noÍmal dc 0li:0Í) as 13:00 Homs ou pelo fone:
(lr3) 3682-totrí.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MTINICIPAL DE ALMIRANTE

DE TAMANDARE

^\ 
rs(, I)t: t-.t(.t t:{( i()

PRE(;.\() El.UrR()\rC0 \' 37r0t6

Dau Para Enlrega das Proposhs:01/10/1016 às 09h00mit.
Dah Pím Abctum: 0J. llr20l6 às I0h00ôin.
OBJETO: ''AqUISIÇÀO DE EQUIPAMENTOS PARA OS NOVOS
CMElS".Pelo crilério dc MENOR PRIÇO DE CADA LOTE. con-
fomc Ancxos desle EditÂI"-
VALOR MAXIMO: R§ ll6.lflt.f0 (crnlo c vinte (. ssis mil lrcT.cnros
e vinrc c oilo rcais e tínla ccnravos)
Local dc Abeíum: Pôr nrcio do endereço .lctrônico ww.liciucôcs-
e,com,br
lnlbrmâçõcs Complcmcnhrcs: O(s) Edilalls) podcrá (ao) ser rcriadoi
pclo cndercço clctrônico rvwrv.liciracoes-c.coir.br c pclo sitc da Prc-
fcitura s *rr.tamandarc.prgor.br.
Dú\idas pclo rclcÍonc númcro {4lt 1699-E661 dc scgunda a sxla-
lcim das Iihoo 6 l:h00 r das llh00 âs 17h00.

Àiniruir l'.,:::r,nrJ.rr l5 di srramhla (i. :{}16.
XENIA MARA DE PAULA SEBOTAIO

1'r rr:or rrrr

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICÍPAL DE ADMINISTMÇÀO

É:x'l RÀr() D!: Rt:ctsTR() Dli pllt:(Í)§

Licilâçào: Modâlidadc Prcgào Prcscnciíl n t)1t6,2016 - Proccsso
Adm. N' 140/2016
OBJETO: RICISTRO Df pcÍâ íqursiçào dc malcfliis. rsaqcnlcs c
insumos cm âkndimcnlo âo LíboÍârório Municipal dc Análi*s Clí-
nisas !. CTA. em alcndinrnh â Sccrcmrií Municipal dc Saúdc.
Cumpridís.s lomílidad(.s l!'gais c consrdcmda a adiudicíçào do
pccdimcnto licihlório. cm cpigmlt pclo Prúg@iro Municipal. ho-
mologo. confomc rcgistmdo I scpuin conr cspcciÍicâçâo do itcm c
seu preço unilário linal:
ZELDA BoZOLLA DE ÀLMUDA - Mr. CNPJ n.
07.5il.067/0001-30. ATA DE RECTSTRO DE PREÇOS N.
47212016. VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA. CNpJ n,
r:.02t.r51/m0t{5. ATA DE RECTSTRO DE PREÇOS Nó
.t7ll:016.
ValoÍ Total: R§ l5{.150.-'6 (ccnto c cinqul'nla c quarro mil. ccnto c
crnqucnh rears c rtn['L'*is c§nh!os). obs: As auanlidâdG c os
valdrcs rcgistmdos lmlâm-sc dc uma mcra r'stirnativh dc uso Dam o
pÍazo nàu supcrior â 12 (do^ mcscsl. podcndo ou NÀO sàr uri-
Iizado/conlÍâlado pcla Adminrsrmçào.
Rcl-cridos ilcns. quínlidadcs L'\âlorrs ní inl!'gÍa cncontmm-sc à dis-
pGiçao no Diário Olicisl do Munisipio. no indcrcço ssv.impon-
gas.pf,go\.br/dtaflo.
Pmzo dc rigência ll (dozc) mcscs conbdos a paíir dc 0l/09/2016.
Drlsc puhlrcidadc flo ík) {tirc-s( cm lulrr dc coslumc.
Drh r A"sinalums

PREFEITURA MUNICTPAL DE CÂNDIDO
DE ABREU

4\lso I)t t.t(,T,\(:Âo
PRE(;AO PRESE\CIÀL \" 6]/'I}Iá

OBJETO: Aquisiçâo dc ntólcis c (quipamcntor Dara UBS Camoào.
dc âcordo com â Rcsotuçâo n,6ú.i0t5 - APSUS da Sccreiaria
Esladual dc Saúdc do Pôrnná. cm al!'ndimcnlo a Sccreraíia Municioal
de Saúdc. RECEBIMINTO DAS PROPOSTAS: are l4h00m do àiâ
04 dc ourubÍo dc :olí,. ABERTURA DAS PROPOSTAS: das
l4holm às l4h30m do dia O{ dc oulubÍo dc 10t6. iNlClO DA
sessÀo DE DtspUTA DE pREÇoS: às t,thllm do dia 04 de
outubro dc:016. LO('AL: Sdor de licitdçõcs localiz-ada m Scde do
Municjpio. nâ Avenida Pamná. n'' 01 Ccnlro. Câtdido de Abrcu - pR.
CRITERIO: Mcnor prsço por rr!'m. PREÇO MÀXtMO: R$ 93.00.1.47
(no\cnli c trés mil a úis rcíis c qurrc»lí c sctc ccnEros,, RE-
TIRADA DO EDITAL: dú 1J.09.:016 à 04,t0.2016 no silc do Mu-
nicipio ww.cmdidodcabrcu.prgor.br TNFORM^ÇôES COMPLE-
MENTÂRES: Dirctam!'ntc nâ sede do Municipio dc Cândido dc
Abrcu. situado na Avanidí PaÍaná. n" 0l - Ccnlro - Cândido de Abrcu. PR. ou pclo tclcÍonc (oÍr4l) 347GIl:2. mmal f09. e-mail: li-
cilacno(Írcandidodcabrcu.prgo!.bÍ . l:lI)9/1016

I J.t. I\ FtIi]r) \1()R[\O \rr.itL,l (]
I,..r:,.+:r..

PREFEÍTURA I\{LTNICIPAL DE CASCAVEL

- a\'_lsí)
PRt:(;.{.(' r:t_It R()\lC() \. 205,;!01ó

o MuIltCiPtO DE (:ASCAVEL. E§rado do paraná. por
nreio do Drpatamrnlo d§ ( on)pms. contunica quc sc cnconlÉ â
dispciçào d6 inEícssíd6 o COMUNICADO I (ütbmaçào e pÍoÍ-
Íogaçâo,. disponí\cl nos sircs' casci\al.al.ndL..nLa ou Nw.bbhnc-
tlicitacao.com br

loatrr l!\$r. ió dc i.l.rrbo (!( :0is
CLAUCIA KALINE A. DA FONSECA

CARVALHO
l,rj.:,.f:.: §Í:I)f(

Â);rsr) Dr: Hí)Àr(rr,()(;,l.("À()
PRÍtG.\í) Ul..E',tRotilC0 ti" 10.0ó8i:01ô

PROCCSSO N' 06.857/2016
I 0.0óli/l0ló

PRECAO ELETRONICO N'

OBJ-ETO: SISTEMA DE RECISTRO DE PREÇOS PARA A AQUI-
SIÇÀO DE MEDICAMENTOS. CBAF IV
Com basr nas infomações con$ânss no Prccsso n". 06.A51/2016.
rcrcÍ.nle ao Pícgào Elcrrónico n". 10.068,2016. c cm cumprimcnlo
íos Lcímos do Anigo 41. lnciso Vl. dâ Le, n'8.(*6/9J c âllcÉçôcs
poslcriorcs. acolho o rcl.tóÍio dâ Comissào S.lorial dc Licilâçâo
HOMOLOCO o prmcdimenro ofr cscolhido cm Íavpr das cmpresas:
AUROBINDO PHÁRMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.
sob o CNPJ n' M.l0l.8E4/0001-75. loE 08. no vâlor rokl de R$
11t5.000.00i CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.
sob o CNPJ n" 0?.814.49710007-00. IoEs ló. 37. 18. «. e 50. no
yalor toral dc RS 261.000.00: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA"
sob o CNPJ n" 40.787.15?0001.09. lolcs 02 c 24. no valor rotnl dc
R$ (r]:.or)Í).(x): cRtsTÀLtA PRoDUTOS QUiMt(OS E FARMA-
CEUTICOS LIDA. sob o CNPJ n'44.714.671/0001-51. lorc ó4. no
ralor tohl dc R$ I 15.0m.00: DEPOSITO CERAL DE SUPRÍMEN-
TOS HO§PITALARES LTDA. $b o CNPJ n'06.1:4.1:li000l-56.
lorcs I l. l$. 19. 20. ?1. 12. 26. 17. I l. 15. 10. 5ó c 5tl. no valor rotsl
dc R$ 5.51:.700.00: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA. sb o CNPJ n'02.520.829/0001-40. lotes
01. 05. 10. 17.23.34.52. 57.65.6t1. ó9 c ?0. no vâloí tolai dc R$
:.614.200.m: DROCAFONTE LTDA. sob o CNPJ n'
0tt.77tt.:01/ü)01-16. lotcs 07. 09.51.55 c 72. no valor lobl de R§
6:1.000.m: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. sob o CNPJ n'
Il.lt .53ll/0o0l-42. lorcs 01.04- ll.13.4:.41.411. 59.61 e 7l no
ralor lolal ds R$ 816..100.00: PROMEFARMA REPRESENTAÇÔES
COMERCIAIS LTDA. sob o CNPJ n' tll.70ó.251/0001-9t1. lorcs 45.
Sl ( 66. no \ator rolal dc RS I95.Í)íI).00t PANORAMA COMÉR('IO
DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA. sob o
CNPJ n" 01.7:2.29(r0fml-17. lolcs 14.29.30 c 54. no valor rcEl de
R$ l.16?.100.00: pcrlàrcndo o valor global dc R$ 12.315.500.00
(Dozc milhô(s. tÍcrcnlos s quin/r mil. c quinhcnlG rcâis). clas-
silicads pclo criúrio dc menor prcço por lole. com basc no Aí. 7'-
Incis lV do Dccrelo Municipal n" 4.9ti5/2001. no An. 7'. inciso lV
do Decrelo Fedeml n" 1.555/2000 c no Aí. 4'. Inciso XXll. da Lci n"
10.510/1001. cm cons.qüência. Ílcam co0vocâdas as proponenlcs pa-
m assinnNm das Ahs dc Rcgisro dc Prcços. sob pcna de dccair o

Siir.:o* ,lr,s il]rrrrs. i I rlç s<l(rihr{, il! :r,16
ANCELINA LOURENÇO DE MELO

Ir..!üri 'ii

! ri. :a iL' Íatr:nh(, dt iill(,
MARLY DO ROCIO CORREA
i)ri,rr,,-, rjr) I)!ino rL ( lrrprrr

Esla dGumcnto pode scr vcrilicado no cndereço clerl6nico hup://N\sv.in.fov.5íi:@ici&dciúrI.
pclo codigo 0m3201609 19001 6l

Dcumcnto assinado digiralmcnre conl'omc MP ne:.200-: dc:4/08/:00t. quc insrirui â
InlÉasrutura dc ( hn\cs Públicàs Brâsilcira - ICp-Brâsil
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PnereiruRA Do MUNIríPIO DE CÂruomO DE Anneu

Esrloo oo PeneruÁ

secretaria Municipal de Gestão de Licitações e contratos

ur*mmru»,,,-$m*,ffii3,,#l,ifli.I#tfl,iírÍ$..I#llr.]il,ffil»1,,,1 C,1=:ffi
CREDENCIAMENTO

REF: PREGÃO PRESENCIAL N" 062'20í6

N1
DISTRIBUII

JVPM
EQUIPAMEI
12.980.gffifi

CKYOK
04.340.669/(

IBI LIFE IU

í0.493.078/0

12.501.677

AWR
PRODUTOS

- 08.

CROCETTA
ME - 07.287.i

r; ts'l (r

,1*.,'

nepneseNTANTE(S) 
' 

RG
EMPRESA(S) / CNPJ

ffio FELlclo-80303{1-4DIMAA - MOVEIS PARA

ESCRITORIOS E INSTALACOES

COMERCIAIS LTDA ME

02.411.982/000í -30

tose rvtrttoes DE REZENDE - 979.507c- cARVAtHo MEDIcAMENToS
ME - 24.864.42210001 -7 3

ffiDo cALLo - í3269521'0nosplrnorlrcn coM EQUIP MED

HOSP LTDA - 17.737.428í/0001'14

ffico FIRBIDA RocHA

s+ssffsz-o
ÉoulpauENTos PARAI SILVA EQUIPAMENTO§ PA](A

ESCRITORIO - ME - 09.230.568/0001-

73

cuSTavo IIENRIQUE cARREGAffiDuros MEDlco
HOSPITALARES LTDA ME

1í.í01.480/0001-01

ilauono uont Do couro - 8.628.065-
M H M DO couro - coMERclAL -
ME - 97 .533.2411000í -38



PnrrrruRA no NluNr-'pro nr CÂr*DrDo ur Aanru
Esraoo oo PenaruÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Par

('

,'i.U

3q
tsoI

JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

- 13.550.569/0001-72
GUILHERME DE CLIVEIRA RIBEIRO DA
sILVA - 8.966.808-5

F P GARALUZ - ME - 07.299.5581000í -
69

LUCAS FLORCZAK MACHADO - 10.256.071.
0

J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA
LTDA - ME 0 84.972.926/000í -39

JOAO RIBEIRO DE SOUZA - 3.988.43í-3

CUNHA & PRACZUIIí LTDA - ME -
í0.692.055/000í-63

DOUGLAS ANTONIO MARTINS DA CUNHA -
9.004.2424

cÂttotoo DE ABREU EM 04 DE ouruBRo DE 2016.
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WÁ"L§ÇI xb{§$tT$ ot} f}§TsRsIÇ^{c mg *ô*:xr;i .ri.r*çgtr{fir .or: *lter\*i{sd* *p*al4u*l xrci*, a xr*iufu& **,iá*iÀ-* gxividd** i}$§r t.}§ }rcrx;lex*r, },riL.;r-r\' rll{l;rl'}i'r'' \&; sr*tà*i frrgl*§vç§ *u ixcx}xniMo interu*se s--tss ou d{,# *cirrs ******, 
"'r--"-,''r'*r; seriliÜ *s**r*d* ,á* ?iguidxtd* í)âxm hs§* na *inmçâ* pârr§mskl d* *xr*i*d*de, di.c&* r{$r flâr,,iL,;r

à';ir'*;9t'tx*ir ítmk* : * {'} mesmo rr"roú*** ssÍrÁ.@i*ds em ots{e§ &&*s$ ryB q*e * r*li«{ud* sê m$:ir,* *r.r:',;.- '. ,: ír'li r(ràlirr

I rr' :n<*r*r*'i§ffecisle- 
YlY.t- *b ry 

pe*ss dá lá ds ú ntu -*a" *mp*em* de earçw a *w**ii,tfrru4;àr ,;;;,1r'i'",{:;'!]Ít:,.6x;rir:i*+.pecí*I-0"tJLtnulrtrxte-"tee0ü@*-i*i*l,*;Gffi*e;bçs*Íg*trxrJe.lir-,ii
l!*li;r iil*'* ve*ie, aini** qr.r* rcmp:reri*mmte. * wsss * cryr pÉh*i*c*; {rú pr sr$re rdinr**l;Ày. .i,:' 'r ": i .rri**çâr)" r}(ilt*à si, ouP?? *r"rncussâo" pwuhta, §*r c{}Br§ ; effi__frê gop*ltr, &'ltnü i: *irtsrÍr* ih3*.g:üs, r, .ri;rr:irlriiÍtl. cí}l)rra ni)ffnâá; d* defess da rmn«xrê*r:.it- ,*rttu * 

-túuç*ot 
de eçnxuro*r. f* p*AiiÀã;';;;r:;.,

J;J,1jr . ,..: *r?t*Jtti), *tyl *tix.id**.1*s e]§lrenhas n* ixle,rtste,i ;{},i}'} irJ}Ê}f&r' t:x *iid!:tliàr hlln* i*1r"1ç*íri d* xxlitcl.rije, ae

{"},muhir, i § *$r Muiri r!* â*}3"

Cã-"*
.triís,ü

I rr' *"4;i(,s *leg*r* e fçr* dc ct*rjrihâ^ b)stad* do Pemüá. pura ttirímirw q$si§*§r dri.ridsé*, rxi*rn{as d* pío.rr.r
'i:\í'Í-i:l:1*§'!li)' r*srmülráilrr ****se já qü,]qt:er *utru, pr müis p*il*si-d" q"{rê seju o* rr*rt*e a wr.í:: ff,t s* nch;rspm ,unn pcr*ltn *-i**, ü ruda qss *w* i*Btrym*mí-r Êi*Írêcirj.,;;'ri;Àiii'' ,txrg';*Jrt**B il *i.*§Êf{r ii*}ments Ç} preâef** Co*tr*ç Í$frÊi*t, r*x*i*g***ç- * **.p.Í}âsrnÇ;j ,.:1,
r':"iri.i'trêír'1it§)í ;i§&i.x.; rlrllnq:,id&s {: irlenrif icadcr^f r_m íJ3 qtrês t viíIs de igx*l f&rrna e trgqx.

{,7

L.t**,ytygç§ay p11y;

ffis*$Éfiffi#

§ *r^rt+Sluryhnx
.rí
it"a*.:
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Ôbitos e Privativo de Casâmentos, 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 Lei8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato conÍirmo sua autenticidade através da CÓdigo

de Controle e Autenticação abaixo.
0 referido é verdade, dou fÉ.

Este documento foiemitido em 03/0ô12016 às 15:59:11 (hora de Brasília)'
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REPUBL}CÂ TTDENÂ§'* OO EÊASIL
úgrÂn* rn Pnmsln*

ctntÔmo *gevÊ,ga BAST§§
FUIID*§O E§ {ü88

Frumsmo RsstSTRs Çtvtt- §§ X*aCn*g»rO É ÔsrOaSrrxnÍÀxryo §E CÀ§À;itENT§§'

rxrxntrõ,1üt:§iüi§i§ü*c§f*ffi cÁüt",ÜÂop§,8§§À

Av.Epitá«ioPeçsç*,114§B*ino&g§at*doo50s3s,s0'JoãoPe*soaPB- 
id.:'tss) 3â44*S4S4 í Faxr t83) 3â{4-sitsê

trç:irunrw.azovoC*asfoanot br. 
.

E-mail: cartorin@arevedobcstoa'not"br

crnnnÂo D€ Àt TÊllrttàçÃo monet

0 Set, Vâlber Àsevêdo de Miranda §avakanti, Ofioial do Primsiro Registrc tivll d3 Nas§imentos e

Ót*tos a Privrtivo de Casamantos, lnbrdiçôes á tutalas corn atribulçüo dê âütêntics' ê 
.

recorhec*r finnâ§ *a áornurca ãé'Wo eásssâ CsSiUl do §stâdo da Paraíbs' 6m vi**dê €ic""

cerüfice üom bâsê na Lei 893S§4 - art. ?o - inC. v, qu+*o(r) documentots) em anexo é repro*ução

li*t do origin*t qLrs ms lot apresent*do * n*ti-ign,irf,nfr'{ ius aut*nttêúaoe através do §êdigo

de §ontrole § Autsnticâçâoakixo.
O refarido ê verdade, dou fÔ'

E*te docuínsnto toi einitida ern 0§10§120{6 às ÍE:59:23 thara de Br*s{lia}'

Â cftava d§ital acirna. âarântâ q*e esto do6rrmên!0 foi gGrado para EFETIVE PROOUTO§

MÉD|CS t{ü§plTÀL§nfç lfnn e amitido attatôs m ãim do CâneÚü Azevêdo Ba§tüs- üe

ffiIffij,o"iü;;ür$Fsdêr; e,rnuigêrArt1o. e'too. § 1u. da Mp !2s0í01'

Éstâ §o*tisús tem t siln *slld*d* al& S$§§ffiÍ7 àt &*:§$*3

tódigo de Csrtsole da CeÍtld§o: Sd12sS

§ódieü de Cofiürde *a Àrr*ntlcrçSt:

t6s20r§í$1§t?r803§'í

A autenticidads dsàtâ csÍsdüo poderá ser oorffmeda por qua§t1er pryqoa e a qualquor
-- 

atiaver Cs site: htlp#wurrrr.azeveAobe§t6'nolbr

,0-

4

BHÀ'IÍE DIêTTÀL

3c8Ê2a6ffibe7edd*?02

32IaS1 s?ãsbaffi rí47gfzrc7rrO*aOcmáúUAãCsd'l e*tl74{Mãs3§d6#3§8g§?8*a5

+N



&soffiâIffiü&nm**A
§§ TÀ&*LISN,$'TO *ã t'lüTÀ§

Oséa* Ribas F*rreira Junior
NOÍARIO

ftus Dr. Mud§y' n§ 4*S'Õeniro 'S*r§i§c - FB

Fc**; {4Í} eaàs*m - r«*j}$fiS1ÜES

l:§W-"* §*th*ra quantm çste públi§o insirurneltÚ S*
prucuraç&o bsstante vlrêilt, tuu *o*í& «ü* ifii§u::l:'::-;n# §?**ef'â#'t
§tlffiii§ffffi§iT'l:ffi ffiJõüÃ-*;od* 1 s m",*n :l1;igiffi {;
n*çt* cidade d* Or*ritiba, Cápital*a getaUc *oir**i**, gnr S*rvantia cuio* rerviçcs ao

Na1táric fçrrnrn ,***lsffi*mt ãàregsAsa p*U r*d*t'Priblicn -Êstatat' 
persntê mrm

Ês**âvan!ê do E* Tahe*ÔnsÍo, **pu'**'r*À" ãt*úànte:' EF§T*'§ pRs§lJT*§

mÉu$o**egpr*úããc-r-ÍnA *tiç, B*uã* il{idi--t oã oiretlo privado' com sede *

for* na Rua Dae carÀê1;&s r,; e3a, Hà'u'l dritit';É-*.-a' in*"'itt no çNPJ/BÍF r§

11.1Õr.4§§1ü,üü1-ü'1, neer* ** u*p***f*in ü;ffi*;Ô"6r çr*upeulg Jô§E no§

âÂslrss, br.aeileiro, q*s se u*uo **ã{u, arnprçs*rio, parta&r d* tllgü n&

s.n8§.?4s-trssp/Pn ;;;;,§ * cprniF foh o n§ s41'§4*'Üâ§ s' residente s

domicitiado na ftuc Cãio'eiaccfro X**g*,, * Sf' 1$9§udr"'&üiÍ íitiba' Psraná'

csr: E1.?âs-3s0. **ti*ü üüt roqffiÔi "t*tigr*"mfffi-g ffi.,*?J'§;

; &ffilid;çã dc Ç*r*t@4!fr@ial' mgktrad§ § ârqgffiâ{l6:"'flã:r*ruírt6 tr('í'ÍçFrit'wrr v'

parsná sob ns m * *offi rr,ffitJiã uã-ryiÀr'1aíi ?r.ffiffi §irnp lifi**do exped idm

peta Jr.rnta cornerciaiãlir*ffiry t* te nTtie lt ã'#ãe?4+t sxÊçdida eill'-dttâ de

11/01/2CI16,rucu**u'nffi'ãü&ãd*;*;i;U"-üry-4,trr:T.trmtffiT;i:j.ffi*tsh;,xffi ffi'
ffiü;Tü:;iffif:X,',ffi#Hffiãffi, * i**'a&i#i.t*da, mê.f.-oj$ib qus p§rÉÊctq"púulicffrprtt*rnernír !' ttl

methor forma de dir*ifio;:notneia e constitai;ããté'üffiúin1'64tÊ-frâ*of6l t1'sERGtC

§H sktvet&n;;i. ,, bratilairo, *aaü;i;;*dit§%19{ie. r#J'*qrtador da

Ç*Rün1**r. ,--a$ffi b{ie--.:§y{il:á":itr':y}.*]ffiffi.f ,Y§;ll:

§iffiffij$àiCI?g.222.6S9-55,'rS{
paranr. cre, as,dffi-óõ'sl õ. *}}§fnsCIüãE souqt -xÊdlt' 

brasilein[ Ê§§Eq * l

r*aior e câpaz, representante cornàrEar;ütt.d; i.* qo*qlll3,iif'"';'J *§§ffiiir ffiffiffimi §i,i,"*o*#*;nti üe-ffii* e,um,s*'inã,-càlonruno, Farsnâ ?:f-: 
*:i1ff§, 

§§§
i RAfaXf- FrREIRA AMAZOHAS, Urr*it*io,-ioit*iro,' n?tr:1e ffipaz' repi* * i§l
f comerrr m n, pç *sd * I §"@i1 ffi:i,iiig§: í§§Aff'f. X ?ii,Y:l d' tfr Í

4Y(
à

nepiinuc* r§stx§§lvÂ

l*
sg

gi#rffi§,Jr-EÂnAú

S***"{#.1';;- HF'§TIVE

l** soii*ãüY-* ou* \ ;Hõüiôõ'Ãr6nióSi&gtrá*nss LrüÀ

"*x#A. *\ mE, nator*a

Gxp: EI.raçI-.ÍsrJ. ry !ô.*.#rrr*,r*Er vyvb 
tí;--t,ie{óâ&*r * }m*grit* r}ü

ãsaou, 
"ã*iniut'a**,^ 

p:**l .* jff. X*iffi:.ffi Hffi'ffi;? ;ffi 'r;ii,
CpÉfúf sob 0 no 037.9&4.36S,S§, reetdAnE ê domffifia$espx r'p* r'i#'*,,, vq'rve ' r-'r'

r..&b^ **u*á ."oT ir-irõIãu"i$ Wunds Alter*çâo
;; iãáô, BoqüsirÊ§, §urit16a,.p*rsná, GÊê s1.7§Ss*ãtà,.ffi§§,§Egg-Eqluurl'q n'rw'FlMl

r'-'- i- rà*-*ú'iÁ'Ê*rial ***i"ii** uÀffi*xi*m;Junt'a comerciat do

i.i4

resid*trtgl,' ;ffi M*ria Sllka *cttst*n, tÍ8'1
I §§ Sl"lV§lRÀ, braa,iloirc'

üpFffiffi,ffi 'àt'§§ ;"-: -iffi,,s:*f f,rt1Íl} ffi
ÀLfs,gffil
q1*t1"di:ffi*ffiffi,§ffi §3*f"*r§*":,s.ffi?§*3[-1$ll§§ti.&*§
ff *f ffi il'lffi ffil§-:§Xü'ffi [§ãü"§ãi'ü4:gdfr:'t1iY§l§âtffi §]Paraná. ÇEF: 85'õU'Z'{.ruU' ct,',{üld}çrt"rlt' PL evv ti.egâ.gsr-sd*
r*aior e câpaz, t"ptuu*ni*nt*'"o*egg, f -H1t- 

11 :I1G, ::f"i*ar{a n* Rt â

q

ff::f ffi #H.§TTr ffi;ffi'?t§i ffi Lid--r; *;r,:,ffi 
sfr §*§ffi â inãirv sã*'** uá áiíi*-o' i-n§,^XPIS3-:1.,Ê§Xig3, ?j

ffü Lri"", Cascavel, Paraná, WP: 85'B'l*ãil

,VÀ brasileiro, solteiro, maior e É'apâ3,-r-ÊP'f §H.
;.:ádr;',*;;rs'.qprpR ã imcrtto Áo CPFff r[ 3]''

úã.*§{d*&-*§, re*isente e domieiliado na Rua

§ffiffi



SôA;"§l§coT rc Ô'7J'cU§Tâ\'o
&*EHRIQU§ SÂftRE§fi, átl*it*iuo, solt*irs, rr*aitr e **p#§, r*pre*entante çomercisl'

ffi;j;;-ãr-iliiÇ nê 1?s40s*7-8r§§piPn e in*uritr ü* üptr/Mr sob o n*

ilãiios,ziõ-ta'r**i*àn1g e dor*i*iliado na Rua Fernanso de N*r*nha nu st§'

il]f,|[;-,; rioa, 
-r*núo, 

Lü*#rin*, Fsra*á- Ç§P: 8S.02$**S*, 8) PÀpI§LA Dü§

FI"fiOã g*nCeig6, brasilslra, eokeiry. rneíor e mpsa repr**ntantn comêrcitl'

!notts**.* da Ct/Rit'no tg,Ofe,:28''tÍ§SptpR ê lneerita n8 CPrÂ4F sob nÔ

fr;;;-,; eÊn 14 *sxi,**ns* s r.t*mir..ttisrtr* rta §ltt* .lacsr*ztnh* n§ t§80. JSíd*m Alto
hi*.ialneú-g't, resi*ante m d*mieilisda na Rua Jasarcztnhü R§ tSS0,-J§rd*t§F
l'rcrírmá. pinhois. pmian*, tEP: 83"32§-330, e s) AXD$ÊA rtüAfilfi rRÀ§çA,

ffi;it[i1;,""ãí"r*U* iúú*lut*ente, râprsssntêfitê somêr*ial, p*rtascra da Cllftü na

[.irá.rr;"als§pipn'e inscrtta np CPFIMF sob n§ 74s.s*a.sss-04, residente e

,ü**i*iiiã*" n* nua Fr:*i T**Íilo, nQ 1§S, Capâc Raso, turitiba, Paraná, CEP:

81.130-0?0. a quem confere poderes para aair,qF coniuqlo Çy i$.gJaÊametttq, p§rântÊ

hepartiçOes Püblicas em geral, seiam Federais, Estsduaia. Municipais §u A§târqulÇas,

b*üáà*lm*nüê p*rânte §refshilrs§, com pod*res espscíficc* pap_.ioryar qualquer

d*creã* durante todãs âs fas** de qu*t*quer ltcitaçOes, e suas modclid*des, in*l*slvn

hói**nt*r proposta e declàraçâo de atendirfiêIlts Sos requittt* do h*bilit*9áo em

*u *çit*f,ôEnt*, Íormular varbulmsnte nova$ prcpostas de preçoo nas etapao de
rverbais,-desi*tir exproesamento de int*nçâo de interpor rêcurBo adminigtrattvo,

ánife*txr,se imedÍata * mstiva$arnsnte a int*nçÊa de irtterpor rêâ$§ô *dnttnistrstÍv*

í+c
üLlvro:§{S§"F Foíhe: &'!&§f

gnst O* s66s&o, i*t*&or rs{Bmsss admÍnigtretivos, assinsr ã Atâ dê §§sáo, retil*r
dc empentrç,le*tcriraçS** a*einêr üôntlato, prrngtar tdO* Op &§lerBÊirnB§trü§

pâU Pregoeir*lÊ'res$*en& do tomiaoao de{icimçâÜi f{nfisr sê §§ltt êt§Etês

c6*trãtuais, púhlic*s ou. porttclrbm; ootip*lsr üla*sulas, preonçhsr

squeriraentoâ, guia§, fsrmulárics, cadagtrffi, têÍtltos,'ffeha* e doc*mç+ttr*' Fr§slâr ç
rÀ*r d.e*laraç6s e ü*f*r*raçôes; zumprir Exigênciee, r§qilsfsr' n!*gar e a* inar o que

nyiart p*gár tgxss s emelgnnsç1tcs, prduzir e Êprc§antâr prü\rââ, iüíItef S

e*ntranfiai deçtnaantos; *nfisn, prat*aâç.todo* s dernai* aloe n§t§s§ários ao bçrn e

cumprirn$nto So pra**nt* mând*to, ê etjb§tâbe§§r no tod§ üu ern part* m'trhe

($O§ MINIJTA AÊR§§üNTAOA). Â quslifi**ção do*- Prosurador$§ s §§

rslativo* *o ehieto dp precsntc ifptrurqn$tO tqFe$! forntcidsc e-;J. -""t"Áiit". ou' iorma ieprá*nade, qua' por alsspê{* forme rsp'o rritt; 'Re fôtffir rs$rç*êhü[ü*' qut par &to§

. §uia dã ftsoolhtrrsntú'â§'Fi'rllR§J§jS'*o vel*r dç R$'3Í,14, âm

da 6l*torgant* scb ne ?4S*0 000012?4894-?, referante a *liq*ot* da 2§Yo ssbre
noü*rÍais osrrr mênsr axpress*o 6*ort#niso, Brya §ffi d*ta dq 0tl0âES1§,

rrfirrme Lei n'* 18.41SJ14, Ê dr c$mp s*Eim disw, me pedlu qu* lho f*ees** qAtç

ú.bti*o instr*rntnto. que d*pnis d* lídE ê sfn tudo achsdc confÊ , a*eÍta' §$iüÍ$6 ê

di*penxando ê prê§sflSÊ s asainatt*m de tester*unlrg.s ine

ds áiap*eto no art§o §84 d* tÔdi§e da Ssme* de forn

tr{EITOR DE §ÔU§A
bubsuevi. Curitiba,,0l
lcmunrsnffit
áuw*rç;*ffa" FS
E a{ ./ Ê"Tràb
i {--z:-a****
i 1 ,lít '."nrtro*rrd FÉf,fi§l

i, §,scrêwnte, quô â
dc 2St§. a.*. üLr4U§
, Custas: 4*4,*2

$,75. "NASA MÀt§'
a *e digitar

üurilib*, S3 ds fsverelrç

ffi!
rúÍriêÍ 

I

*Ê#,§ffiId*
d#*fts 'ry

'ü,.i.

§T
E

o

&. §i:1i

orix*&*l'*tdu *!u*tiçe do €xtads dc FEraná,; tudt

DIGITAL I'ls m*tnr,
sr$PP

§n! ,".,

Êâti+
Siii.:
u*t:
âÊí rl
I tfi:'l

0à
§hfil,

i

i*
s

*
B
u



Ja"

nerÚguc* FÊB§nÀTruA Do BRA§IL
EsrAoo p* pnn*ix*

c*RrÔRm Aã§r,Ê§§ BÂ§TÜ§
FU!*§ApO EÍrt 1888

FRIMEIRO REGI§TRO OIvIL oE NA§cIMENro r Ôaros E PRIvATIvO DE ÇA§ÂMENTO§,
mrrRolçÕEs E TUTELÂs DA ccriÀRcA sE JoÃo FEssoA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos §stados §8030-00, Joâo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-§4041 Fax (83) 3244-5/,84

http:/lwww.azevedobastos. not. br
E-mail : cartorio@azevsdobastos,not.br

ceRnpÂo 0E ÂurrxTrcÂçÃo üllGrrAL

CI Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do'Primçiro Ragistro Civil de Nascimentos e
Óuitos a Privativo de Casamentos, lnterdiçôes e Tutelas com atibuição de autanticar e
reconhecer firmas da Comarca de Joâo Pessoa Capital do. Estâdo da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - arl 70 - inc. V, que o(s) doa.rmento(s) em anexo á raprodução
fiel do original qus ms foi apretentado e neste ato confirmo sua autenticidade atravês do Código
de Controle e Autenticação abaixo,
ú refêrida é yerdade, dou fé.

Este documenlo foi emitido em 19/0?J2016 às Í4:55:46 (hora de Erasília).

CHAVE DIGITAL

»

00O05b1 d734fd94f057Í2dô9fe6bc05b010cda9aa25sgcêdbeb541cde731 ce526741 5faôbgâfd8Sâdcga31
b76881228b25587479f2fc757&t28êEbcbabdcl ôaagab,4fccba576b77700942ccac84e

A chave digitalacima, garante que sste documento foigerado para EFETIVE PRODUTO§
MEDICO HCISPITALÂRE§ LTüA e amitido através do slte do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo coÍn â Legislação Federalem vigorArt Ío. e 1tr. § 'lo. da MP Z2A0,{1.

Esta certldâo tem a sua validads atá: lglür,12§17 às t4:41!:01 (Dla/Mês/Àno)

. Código de Controle da Certidâo:4885ô8

Códlgo da Contrslo da Autenticaçâo:

3§02Í 6021 60920090906-1 a t8021 802í 609A00S090ô-2

A autentisidade desta certidâo poderá ser ànfirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
atrêvés do site : http :l/www.azevedobastos. not. br
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Rrpúeltce FEnERATtvA Ds BRA§IL d

E§TAao P* P*x*lB*
clnrÔmo nzevÊro BAsros

FUNüADO EIJI í8T8
pRtmslRo RgcrsrRo cmtt. DE l.tÂsctirÊltro e ôgmos E FRlvATlvo §E CÂ§AMENTO§'

rnrrnórçbrs írúiÉLÀs oa coMARcA Oe JoÀo pE§§oA

Av. Epikâcio Pe§§oâ, 1145 Bairro dos EstadOs 5803Ü-00, Joâo Pessoa PB

Tel.: (83) 3244'W041Fax: (83) 3244'5/.W
http//www' azavedob'artos 

" 
not. br

E-rnail: cartorio@azevedobastos.not. br

cERflnÃo DE AUTET{TICAçÃO Ol§lrAL

CI Bel. Válber Azevôdo de Miranda cavalcanti, oficial do Primeiro Registro civil d.e Nascimentos e

õbit* à úuativo O" Cáúmento§, lnterdiÇôês e Tutelas com atribuiçâo de.autenticar.e

reconhecer firmas Oa Óãrnarca de Joâo Pêssoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc"'

certifica com base na Lei sg35/s4 - art. 70 - inc. v, que o(s) documento(s) em anexo é reprodugáo

fiel do original que me iá ápresentado e neste ato cãnRrúó sua autenticidade através do Código

de Controle e Autenticação abaixo'
O referido á verdade, dou fé'

Este documento fsiemitido em ?91ÜS/201ô às 15:05:34 (hora de Brasília)'

CHAVE DIGITAL

A chave digitat acima, gârânte qu§ ê§te documento íoi gerado para EFETIVE PRODUTO§

üÉDtôô-à"C;§ÊiiÂünEs LTDA e emitido através co õito do Cartôrio Azevêdo Bastos, da

ácorao com a l-egislafd Éederalem vigorArt 1ô. e 10o. § 10. da MP 2200/01'

Esta certidâo têrn a sua valldade até:291091201? às í5:04:39 {OialMêslÀno}

Código de Çontrole da Certidão: 593905

Código de Conlrole da Autenticaçâo:

36022§09{ 6094$2203§§'í

A autentieidade desta certidâo poderá ser confirmada por quaíquer pes§oâ e a qualquer momento

através do site : http :llwww.azevedobastos' not' br
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;;;;;"r Nacionat : oprantc pero simpres Nãcionar desde ouoll2olo
iituação no SÍMEI: ÍtÃO optante peto SIMEI

3 Períodoc Anterionês

Opções pelo Simples Nacional êm peíodos Anteriores: Nâo Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Exlstêm

I Agendâmênto§ (Simplês t{aclonal)

:ventos Futuros no Simples Nacional: I{ão Existem

B Eventos Futuros (SIMEI)

:ventos Futuros no SIMEI: Não Exlstem

lquê aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.
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Rrpúauc* FEDERATTvA Do BRAsTL
ÊsrAoo nn p*R*Íe*

caRróruo ezev&no B*sro§
FUNDADO EM 1888

PRIMEIR0 REcl§TRo ctvtl DE HAsoirrNro s óerog s pRtvÁTtvo DE cAsÂt$ENTo§,
rNrrRolçÕEs E TurErâs DA coMARcÂ ne.loÃo prssoA

Av. EpitácÍo Pêssoa, 1145 Baino dos Estados 54030-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-54041Fax: (83) 3244-5484

http/Arvww.azevadobastos. not" br
É-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

GERTTDÂO DE AUTENTTCAçÃO D]G|TAL

O Bel" Válber Âzevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Rêgistro Civil de Nascimentos e
ÓHtos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribui$o de autenticar e
reconhecêr firmas da Comarca de João Peseoa Capital do Estado dà Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo ê reproduçâo
fi.el do original quê mê foi apresentado e neste ato conÍirmó sua autenticiúade atravrâs do'Códi§o
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

§ste documento foiemitido ern 2§1091201ô às ls:0s:§3 (hora de Brasília].

CHAVE I}IGITAL

A chave digital acima, gârantê que este documento Íoigerado para EFETIVE PRODUTO§
MEDICO HO§PITALARE§ LTDA e emitido através do site do Cartôrio Azovêdo Bastos, de
acordo com â Legislação Federal em vigor Art 10. e 10o. § 1o. da Mp ZZ0O!O1.

Esta certldâo tom a sua validade nté: 29109120í7 às 1§:04:3§ {Dla/Mês/Ano)

Côdigo de Controle da Certidão: 593904

Código de Controle da Autenticação:

36022909í 80§400§0328-1

A autenticidade desta certidâo poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site : http://www.azevedobastos. not.br
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00005b1 d734ÍdS4f057f2d69fe§bc0§bda57c6dÍef8e50b933§r90d8590bb2a4ôa3377aSc65Í1 31 Sd2e
e2679a228b25§7479Í2íç7570428e8bcb'abdc299cb89635271 73s89fd5ecc2ce6102
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pREFETTURA MUNtclpAL DE cÂNolno DE ABREU
ESTADo oo pRneruÁ
coMrssAo nERMANENTE oe llclrlçÃo
pnecÃo PRESENcIAL No o62tzarc
Objeto: Obieto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo
com a Resolução no 604/2015 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná,
em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

derqúé üUmpr,e lüô§iderhabi

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL no.062/2016,

DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos

para participação no presente certame.

Curitiba, 04 de Outubro de 20'16.

{

CRuadasCarmelitas,634-Hauer.81610.070-Curitiba.,-*/<À.(
-\ Tet/Fax: 41 3so't -t3ss ll V 0

VO HENRIQUE CAR
CPF: 084.265.2í9-16

RG: 12.640.687-8
REPRESENTANTE LEGAL
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pREFEITURA MUNtctpAL DE cÂttoloo DE ABREU
ESTADo oo panlruÁ
courssAo nERMANENTE oe lrctrRçÃo
pRecÃo pRESENcIAL No o6uza16
Objeto: Obieto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo
com a Resolução no 604/2015 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná,
em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES, CNPJ/MF no. 11.101.48010001-

01, RUA DAS CARMELITAS, 634 - vlLA HAUER - cuRtIBA/pR, dectara, sob as

penas da Lei, que a mesma está estabetecida sob o regime legal 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

Curitiba, 04 de Outubro de 2016.

REPRESENTANTE LEGAL

Rua das Carrnetitas, 634 - Hauer - 81610-070 - Curitiba - Para
Tel/Fax: 41 3501-7359

q
I

VO HENRIQUE CAR
CPF: 084.265.219-{6

RG: 12.640.687-8



4r at

t.À* f w..,rp

m '..._ffiffiF

1

f
I

'í
i4t-2\)e@

irog! nBclo crnREGl

rüllof,tr l0$lr roRrllís

Confer,; cí)ín ír Oríginol

-s9-kr- n a.u.* rt--b
Aom ;r, ã, p 

" 
r,n o ne n k C., -e,;c ;!o ça,.tp*ln;lo^o Jlíu;c;pal iu

tll,,n



ESCRITÓRIO O

(

Í';!.

L

,+.fr

,,,\"i"
'.'1 4.
t'f,'l'': .À.-

)' Í.+ii
{}," L

r 
':'ll l'. '

lr

r:..

,lí,' r'
\. - ,i:

.l tr,
,,, I
ri .

det
&

AQ - MOVEIS PARA ESCRITÓRIO§ E INSTAI,AÇÔES
COMERCIAIS LTDA - ME

CNIPJ/MF. N" 02.41 1.982l000L-30
SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

regimedecomunh,i'*lY*lHi"3#Tffi fl;Htfx;i1-1*"Ti3
das fls. no 29 do liwo B-07 do Registro Civil de tlbiratã - Pr. em 29 de abril
de 1995), empresária, residente ç domiciliado à Rua Pernambuco, no152 ,

Ivaiporã - Pr., portadora do RG no 6.285.722-6-SSPIPR e CPFAvÍF. n.o
018.336.659-02, EDIMAR PEREIRA DOURADO, brasileto, casado pelo
regime de comunhão parcial de bens, (conf. Certidão de casamento no 1..129

das fls. 29 do livro B- 07 do Registro Civil da Comarca de Ubiratã - Pr em 29
de abril de 1995), empresário, residente e domiciliado à Rua Pernambuco no

152, na cidade de Ivaiporã - Pr., porüador da CI/RG. n." 4.767.864-1- SSP/PR"
e CPF/MF. n.o 684.991.679-34, únicos sócios componentes da firma
rnercantil, quo gira sob a denominação _comercial de DIMAQ - MOVEIS
PARA ESCRITORIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA . ME,
com sede e foro em Ivaiporã - Pr., à Av. Brasil no 1.025, com contrato social
devidarnente arquivado no Junta Comercial do Paraná, sob n.o 4120379051-
4, em A6/02/1998, resolvem por este instrumento particular de Alteraçâo
modificar seu contrato social, primitivo e alterações posteriores conforme
cláusulas seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA: Em vista da modificação ora ajustada,
CONSOLIDA-SE o contrato social, com as seguintes redações.

CONSOLIDAÇAO

CLAUSULA SEGUITIDA:CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade gira sob o nome empresarial DIMAQ
_ MOVEIS PÂRA ESCRITÓRIOS E INSTALAÇÔE§ COMERCIAIS
LTDA_ ME.
CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem a sua sede na Av. Brasil, 1.02s

- Cenúro - CEP 86870-000 - Ivaiporã - PR.
CLAUSULA QUARTA: O objotivo social é Comercio Varejista de máquinas
e equipamentos para escritório, como atividade principal.
CLAUSIILA QUINTA: Fica neste ato distribúdo o capital social da empresa (-l
acirna, de R$5.000,00 (cinco mil reais), divididos em 5.000 cotas de R$1,00 h
(um) real cada, distribuídos entre os sócios da seguinte forma: 
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[§6crõ-- cotas
[srru.ev ALVES DouRADo 4.7s0
i E»nrann PEREIRA DouRADo 250

IMAQ - MOVEIS PARA ESCRTTÓRIOS E INSTALAÇÔES
COMERCIAIS LTDA. ME

CNPJ/MF. N' 02.41 1.982/0001-30

SEXTA ALTERAÇÃO DD CONTRÁTO SOCIAI.'

VALOR
R$4.750,00

RS250,00

TOTAL 5.000

di sposições regulamentares perhnentes'

ôtÁüiúla "nBclMA 
SEGUNDA: A administração da sociedade caberá

AOS SOCiOS: EDIMAR PEREIRA DOURADO E SIRLEY ALVES

DOURADO, com poderes e atribuições de administradores autorizados ao

uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao

interesse social ou ass,rmir obrigações seia em favor de qualquer dos quotistas

our terceiros, bem colno onerar ou alienar bens imóveis da sociedade' sem

ustorização do outro sócio (art.997r'r'I; 1.013, 1.015, e 1.064, CCl02)'

(.,," ,, f, i.i..t..ti (.)

Oq, 4 o__,

CLÁ1JSULA SEXTA: As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão

ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro Socio' a

quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de

preferência para a sua aquisiçãã se posta à venda, formalizando se reatizada a

cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art' 1'056, art' 1'057 ' 
CCl02)

CLAI-ISULA SETIMA: A responsabilidade de cada socio é restrita ao valor

de suas quotas, rnas tod.os respondem solidariamente pela integralização do

capital social. (art. 1.052, CCl2002).

ôiÀi,ÀULA OITAVA: Ao termino de cada exercício social, em 31 de

dezembro, o adrni.nistrador prestará contas justificadas de sua administração'

procedenrlo à etaboração do inventário, do balanço patrimo{al e do balanço

àe resultado econômico, cabendo aos sócios, na pÍCIporção de suas quotas, os

lucros ou perdas apuradas (art. 1.065, CC/02)'

ôiÀusüLA NoNÀ: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício os

sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o

caso (art. 1.071, 1.O72,$2o e art. 1.078rCC/02)'

ãiiUSúr-l óECIMA: A sociedade poderá a qualquer ternpo, abrir ou

fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contrafilal assinada por

todos os sócios.
ôiÀdsulA DECIMA PRIMEIRA: os sócios poderão, de comum acordo,

fixar tuna retirada mensal, a tínrlo de ("Pró - Labore"), observadas as
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IMAe - nnóvnrs PARA rscmrÓRro§ E rNsrAr-lçÔns
COMERCIAIS LTDA. ME

CNPJ/MF. N', 02.411.98210901 -30

SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CIÁUSUIA DECIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer

socio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, suce§sores e

incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou dos sócios

remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na

situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço

especialmente levantado.
pÀnÁCnAFO úINICO: O mesmo procedimento será adotado em outros

casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio, (art' 1'028 e

1.031 CC/02).
Cf,ÁUSULA DECIMA QUARTA: Os administradores declaram, sob as

penas da lei, de que não estão impeüdos de exercerem a administração da

sociedade, por lei especial, ou om ürtude de condenação criminal, orl por se

enconffarem sob ot 
"f"itot 

dela, a pena que vede, ainda que temporariamente,

o acesso a cargos públicos; ou por crimes falimer*ar, de prevaricação, peita ou

suborno, .on.,rrrío, peculato, óu contra a econOmia popular, contra o sistema

financeiro nacional, contra noÍrnas de defesa da concorrência, contra as

relações de consumo, fé pública ou a propriedade' (art' 1'011'' $ 1" CC/02)'

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DECLARAÇÃO DE

'MICROp,MPRESA: Os socios declaram, para os efeitos de enquadramento

collo microempresa que o valor da receita bruta da empresa não excederá, no

ano da constituição, o li*it" fixado no inciso 1, do artigo 2o da Lei no 9841, de

05 de Outubro de 1999, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de

exclusão relacionadas no artigo 3o daquela Lei.
CLÁUSULA DECIMA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca de Ivaiporã -
Pr. para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do

presente inslrunento.
bLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: As demais cláusulas do contrato social

primitivo que não colidirem com a presente alteração, perÍnanecem

inalteradas.
Lawado em O4-(Quatro), üas de igual teor e

JUNTA COMERCIAL DO P4!4I-4

ÉEsqÍ""sld-88,3{?8th:','Ylá1?ãô0,
§õe NuNrrRo, ?. o ô 4 052c2. t' 2

Protocoro: 04n52024-2
:: ' 'ir\':i :i
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1r.t. f.i,iltit. -1.::l:: i.T;'À MARIA TTJERÉZA LOPES SALOMAO

SECREÍARIA GERAL
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DrMAe vróvprs pARA nscrurónIos E nsr.t t acÕ-es t
couriclAls LTDA. ME.
CNPJ/MF. 02.41 t.982 10001 -30

NIRE N". 41203790514. ' -'- -.
NoNA ALTERAÇÃo or coNTRATo

SIRLEY ALVES DOURADO C EDIMAR PEREIRA DOURADO, bTASiIEiTOS, CASAdOS

pelo regime de comunháo Parcial de bens conforme certidão de casamento no 1.129 das fls'no

29 do livro B-07 do Registro Civil de Ubiratã - Paraná, em29 de Abril de 1995, empresários,

residentes e domiciliadãs em Ivaiporã Paraná, à Avenida Brasil no' 970 Apto' 01 --centro

cEP- 86.870.000, ela empresária, portadora da cI/RG. N". 6.285.722-6lSSP/?r; CPFA{F no

018.336.659-02, ele empiesario, portador da CI/RG. No. 4.767.864-1/SSP/Pr;'CPF/lvÍF no

684,s91ó79-14, únicos tó.io. da-empresa que gira-sob o nome empresarial!e DIIAa -
niôínri pARA EscRrróRros E IN5TALÀÇÔE5 coMERcIAIS LTDA' ME, com

sede e foro em Ivaiporã Paraná à Avenida Brasil no 970 - centro cEP. 86.870.000, com

contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob no

4tZO37gO5l4 em0610211998 inscrita no CNPJ/\4F sob no. 02.411.982/0001-30, resolvem por

este instrumento particular de alteração modificar seu contrato social, primitivo e última

aiteração no. 201 tilOqOlO em251081201l de acordo com as cláusulas seguintes.

ãiÁÜSÚLÀ pmr"rEtRA: A sociedade altera seu objetivo social que era. Comércio,

í;*Jt* d. móveis novos para escritório. (CNAE - 4'754'7'01), Comércio Varejista e

periierico para Informatica iCUeE, 5245-OlO2). Comércio varejista de elehodomésticos

iCNee - iZqZ-Arct). Coméràio Varejista de Artigos de Papelaria e Materiais Pedagógicos.

iCNeB - 4761-OlOi) e Comércio Varejista de. móveis hospitalares' PASSA A sER'

àomércio, Varejista de móveis novos para escritório. (CNAE - 4154'1'01), Comércio

Varejista ê periférico para Inforqrática (CNAE,475l-Zl0l). Comércio varejista especializado

6e eletrodomésticos à equipamentos àe áudio e video (CNAE - 4?53-9-00). Comercio

Varejista de Artigos de Pàpálaria e Materiais Pedagógicos. (ÇN-AE ' 4161-0103) e atividade

secundaria. Comãrcio de móveis para instalações hoipitalares.'1CNÃü-íU':I-UE;'
ôiÀÚiur,n SEGUNDA: Ficá eleito o foro de Ivaiporã Paraná para o exercício e o

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento'

Li*Ãü§ilÀiEncnma: permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato social

primitivo, que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

Lavrado em 04-(quaho), vias de igual teor e forma'

Setembro de 2011. C"tf-* conr o Originol
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dimOQ-fvfOreis para Escritório e Inst. Comerciais Ltda
.NPJ02'4ll'982/0001-30 

dimaqivp@rrotma,.collscr'Bstadual901'54998'23
Av. Brasil, 970 - Centro - Ivaiporã - Paraná

Fone/Fax (0a3) 347 2-1313

PROCURAÇAO

Pelo presente instrumento particular de procuragão e pela melhor forma de

direito, a EMPRESA "DIMAQ-Móveis Para Escritório e Instalagões Comerciais Ltda",
com sede na Avenida Brasil, no 970, devidamente inscrita no CNPJ N'02.411.982/0001-
30, representada, neste ato, por seu sócio-proprietário Sr. EDIMAR PEREIRA
DPURADO, brasileiro, casado, empresiârio, Portador do CI RG 4.767.864-l - SSP/PR,
ificrito no CPF sob o no 684.991 .Aig-l+ residente e domiciliado na cidade de Ivaiporã,
Estado do Paraná, nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. EVANDRO
RIBEIRO FELICIO, vendedor, brasileiro, casado, portador da cedula de identidade
RC no 8.030.311-4 SSP/PR, inscrito no CPF sob no 034.628.819-30 a quem conÍ'ere
amplos poderes para representar a empresa a outorgânte junto aos órgãos públicos de

ordem Federal, Estadual e Municipal. podendo para tanto realizar o cadastro do
outorgante junto a esses órgãos, assinar requerimentos, requerer editais, participar de

licitações nas modalidades: pregão presencial, pregão eletrônico, tomada de preços, carta
convite, concorrência pública, podendo especialmente negociar preços e demais
condições, ofertas, lances confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos,
assinar propostas, contatos, documentos de habilitação, atas, registos de preços e outros
documentos que se façam necessários, receber e dar quitação, interpor recursos e
renunciá-la, substabelecer, enÍim praticar todo e qualquer ato necessário para o bom e

fiel desempenho do mandato.

DIMAQ-Móveis para Escritório e Instalações Comerciais
EDIMAR PEREIRA DOURA

Sócio Proprietário
RG 4.767.864-l

xs8tY-WnYDm.WcFD
://Íunarpcn.com.br

inatura de DIMAQ , MOVEIS

rlçôes comERclAls $rDA
PERETRA OOURAOO. \013'

= 
sctoDigitat n" 2P3o6'1

= Consultc 6ssa srlo

! R..ont.ço;; ô;;;ú;;ç.

= 
PARA EscRlÍoRlo E I

! rcprcsciledo Por EDIIY]

22 dc julho de

cPF 684.991.679-34
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d i m O q 'Móveis para Escritório e Inst. comerciais Ltda

CNJP 02.411.982/0001-30 ' .Ê Inscrição Estadual 901.54998-23
Av. Brasil, 970 - Centro - Ivaiporã Paraná

dimaqivp@hotmail.com

Fone/Fax (043) 3472-tgt3

AI\EXO YI

Município de Cândido de Abreu-Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESE N CtA L ne 621 20L6.
Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a
Resoluçâo ne 60412015 - APSUS da Secretária Estadual de Saúde do Paraná, em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DIMAQ-Móveis para Escritório e Instalaçõe§ Comerciais Ltda, CNPJ/}vIF no

02.411.982/0001-30, situada na Avenida Brasil, 970,na cidade de Ivaiporã, Estado do

Paranâ, declara, sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal

de microempresa, conforme conceito legal e fiscal do nosso ordenamento pátrio,

podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar 12312006, de 14 de dezembro de

2006.

Ivaiporã, 04 de outubro de 2016.

DIMAQ-Móveis para Escritório e Instalações Comerciais Ltda
EDIMAR PEREIRA DOTJRADO

cPF 684.991.679-34
RG 4.767.86+t
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DtrrtAo tótEtg p, escruróruos e
rnsrar-açôes couERct Ats

AV. BRASTL S70 . cEilrRO
cE'P: ü0.t70-0oo



dimOq-Móveis para Escritório e Inst. comerciais Ltda
CNJP 02.411.982/0001-30 - Inscrição Estadual 901.5499g-23

Av. BrasilrgT0 - Centro - Ivaiporã paraná
dimaqivp@hotmail.com

Fone/Fax (043) ?472-t3tg

ANEXO IV

Município de Cândido de Abreu-paraná
Licitação Modalidade: pREGÃo pREsENctA L ne 621 2ot6.
objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para uBS campão, de acordo com a
Resolução ne 60412015 - APSUS da Secretária Estadual de Saúde do paraná, em
atendimento a Seoetaria Municipal de Saúde.

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃo PRESENCIAL no 6212016,
DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para
participação no presente certame.

Ivaiporã, 04 de outubro de20l6

DIMAQ-Móveis para Escritório e Instalações Comerciais
EDIMAR PEREIRA DOT'RADO

cPF 684.99r.679-34
RG 4.767,864-r

o2.1rr.g82moor-30
orule móvaa pl ;scitróRps í
Nsrauaçôec coilERcrAts

AV. BRA§|Le70.cEtÍÍRO
CEp: E6.E20.00O tyAtpORÃ+R
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CREDENCIAMENTO

Razão Socia|: C E CARVALHO MEDICAMENTOS- ME
CNPJ: 24.864.422/0001-73 tnscrição Estaduat: gOZ22ggS-7g 1 k

Endereço: Av 7 de setembro no 83S, Lunardelli- pR // lV
reterone: (4s)uta-1781. 
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§acntadr da ulcro e Poqu8na Êmprcea
Eecrelada da Raclonallzação e SlmpllÍlcação
D.pütamento de Heglslrc Ernpreaarlal e lntegnção
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lBclara, sob ar penas do lel, não eatar lmpedldo de exercer atlvHade anrprerúrtd, que nlo pgerul outro lpglrtÍa rle emprssárlo s requer à JUNTA
.;oMERctAL Do EtirADq oo peRANÁr

üuNTÀ couoRcrÀr Do EsrÀDo oo penaxii

CERTTFTCO 0 REGTST8o ?.U 24/05/20L6
PRoTOCOLO: 163089590 DE 23/05/20L6.
116001195375. NIRE: {1108070623.
c. E. cÀRvÀrtso uEDrcÀuEltros

REOIJERIMENTO DE

' Este doqrmento toÍ g€rado no poíál Eípresã Fúd

- SEDE

10:'l{ SoB N" 41108070523,
cóoreo ou vzn:rrclçÃo:

Àiúd*Prlídsl

4771701
Sqr&ir

4773300, 4751 201,,4757í 00,
4761008, 475470'l

PABÂ U§O EXOLUSIVO DA JUNIA COMERCIAL

COMERCIO VAFEJISTA DE MEDICAI,IENTO& MATERIAIS DE ÇCIN§UMO HOSPITE-AR,
EOUIPAÀ'ENTOS MÉOEO§ E HO§PÍIÂIAR, E{IUIPAÀiENÍO DE INFOBITiÂTÍOÀ EOUIPAÍI/IENTOS
ELÉÍRIcos E ELErRÔNIcos,IúATERIAIS Escol.âffEs E MoVEIs PARA E§oBITÓR]o.

Libertad Bogus
SECRETÁRIÀ GERÀL

cuRrrrBÀ, 24/05/20L6
Írr. eúprasafacil. pr, gov, br

À validade deste docuttrênto, aê iÍrpresso, fica sujcito à couprovação d6 aua aut€nticidâda
Informêndo seu! r.rpoctivos códigoe dê vêrj.f,icagão

U-ffi
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CABMOLUCIA GOMES JAROIM CARVALHO

AVENIOA 7 DE SETEMBRO
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PROCURAÇÃO PASIAN-IE O,UE FAZ: Ç.
E. CARVALHO ITgDICAMEI{TO§ - ME,
como segue:---.

:==rc§e[=f=[=[=ffi= os que este públicO instrumento de procuração

bashnte virem que, aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis

(07.07.2016), neste disfito e muricípio de Lunardelli, Comarca de SÍto João do

Ivaí, Estado do Paraná, perant€ mim Odilon Canralho Junior - Notário, compaÍeceu

como outorgante: a empresa C. E. Câ,RVALHO MEDICAMENTO§ - ME.

pessoa jurídica de direito privado, com sede na Ave,nidaT de setembro, no.835,

ccnfro, nesta cidade de Lunardelli, Estado do Paraná, cEP-86935-000,

conforme Número de Identificação do Registro de Empresas - MRE (Sede)

no.4l I 0807062-3, Inscrição CNPJ sob no.24.8u.42210001-23, representada

pelo proprietário: CARLO§ EDUARDO CARVALHO. brasileiro, solteiro,

maior, bioquímico, portador da C.I.RG-7.793,323-9-PB e inscrito no CpF sob

no.007.976.549-17, residente e domiciliado na Av. Sete de Setembro, s/no.,

nesta cidade de Lunardelli, Estado do Paranâ recoúecido como o próprio e

que, por este público insffumento nomeia e constituÍ seu bastante orocurador:

JOSE MENDES DE REZENDE. brasileiro, casado, comerciante, portador da

C.I.RG-979.507-SSP/PR., e inscrito no CPF sob no.168.678.23944, residente e

domiciliado na Avenrggl Pedro II, Vno., nesta cidade de Lunardelli, Estado do

r*úffir ;ü,ói8j *rplos, gerais e ilimitados poderes psra üatar assuntos

d. .êüfffuor, p"l*rt todas e quaisquerrepartições públicas e privadas,

entidades, pessoas e autoridades, podendo

, de licitações, roqucr€ndd e assinando o que feciso for,

k
2)

inclusive:

forrnular <ifertas e lances de preços, para mento 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 Cental Nacional de Indisponibilidade de Bens, em nome

da empresa C. E. Carvalho Medicamentos - ME, códtgo

HASH:«clfads.bse9.87at.530z.4ldc.935l.30ab,lee8.de7f A pedido das partes, lavrei

esta procuraçâo a qual feita e lhe sendo lidq aceitaram e assinam dispensando

expressamente a presença e a assinatura de testemunhas de acordo com o

Capitulo Il, secção 2, item ll.2.l8 do Código de Normas da Corregedoria

GÊral da Justiça deste Estado, do que dou fé. Eu, Odilon Carvalho Junior -
Notário, que o escrevi e assino. REGISTRADO NO LMO DE PROTOCOLO

GERAL SOB No.309, DE 07/0712016. (a.a)CARLOS EDUARDO

CARVALHO//ODILON CARVALHO JUNIOR-Y9tr{RI9. Nada mais

constava. Trasladada em seguida dou rc. gu é vlUlRA LUCLA

-

GASPAROTI CARVALHO = ESCREVENTE, que o digitei, conferi, achei

conforme dato dou fé e assino em público e raso.--

--_)
EM TEST" ( Ç 

'DA 
VERDADE

Lunardelli-Pr.,07 de julho (07) de 2.016.-

/o'.Áq=*b-*í
IúARA LUC*{ÊASy'enOrr CARVALHO

=ESCREVENTE=

nilIEl.SBoDreÍrulf $cll.3rr..rrl,Cüffi t ü.rütÍ
Cuuftllttsbml$rflpmcmb

u rE§il,§Ã-õ
,sutica 

"oáffi ffT,iül;i":??,13
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Secrelariada Micro e Peguêna Empresa
SowotaÍiâda Racionalkagão e Slmpllflcaçâo
Eepartamento-dê Registro Empresaiial e lntegragâo
ilunta Conerrlal do Eslado doPa*aná - JUCEPAR

JUNIÀ co!íERcràr Do EsrÀDo oo puenÁ - sEDE

"%?

/

D EC LAR A çÃO D E E NO UADRÂ|I E].ITO DE ü,ilGino EÍúp RESA

llmo. sr. Presidente da Junta Gomercialdo Esüado,do par.aná - JucEpAR

O Empresário C. E. CARVALHO MEDICAMENTOS, estabelecido(a) na AVENTDA 7 DE
$ETÊMBHO, 8s5 TERHEO, cENTRo; Lunadoill - paraná, cEp: 06€.95:000, r€quer a vos..sa
$enho*a, o arquivamônto do presente ln$rumênto e deêlara, ,sob as Benas da Leii que
enquadr;a na condlção de MIGROEMPRESA, ,Ros t€rrRos da Lei CIomplementar no lági
1il!A31006.

Código do atq 3í5
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MTCROEMPRESA

' EEta dw)nen,píai g,a,ado,to ,í,rÍal Eop?/sa Fáoll panÉ

SE

de

q i)

,(
1-

CERTIEICO O REGISTRO W 2UO5/20L6 10:rlrl SgB N" 20163089582. ' i
PBOTOCOT.O: 163089582 Dg 23/O5/2OLe. CóorCo os wgísrceçÃo: i
11500{96367. NIRE: {1108070623. / \c. E. cÀRvÀrto uEDrcÀt{Etuos / \

I

,É*'i*'.',ffi;, / à,srrRrrrBÀ,24/os/zor6 ll 

-

rrr. eq>reeafacil . pr . gov, bx <-/-

\

À valid'd€ destE documento' E6 TI:ã*oi'::":"*:;:.tr;:y::H:: ff ;::r?I:il:::o*o" nos rêsp€ctlvos posrâis.
I

I
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Busca

[_:_-::]iPi
Ar"i.i"l«vrrt", ilm';§«flF.i

,.1à,.': '.

lxlil

sulta OPtantes

rta da consultar 25 lo7 /2o 16
tdenüflcação do contribuinte

IPJ : 24.864.422/OOAr""73
,me Empresarial : C. E' CARVALHO Ê1[r'iCAMENTOS - ME

Sltu.ção Atual

:uaçãonoSimPlesNacional:oPtantel:'::loSimplcsNacionaldesde24lOSí2OLG

;ão no SIMEI: NÃO oPtante Pelo SI;'IEI

Pêrlodos Anterlores

pçôes pelo Simples Nacional em Perícdos Anteriorcs: Não Exístem

pções pelo SIMEI em Períodos Anteriorcs: Não Existem

Agcndamentos (Simples Naciona I )

endamentos no Simples Nacional: I'iáo rxistem

Evênto§ FÚturos (Slmples Naciona I )

entos Futuros no Simples Nacional: I'ii: ; Existenr

Eveíttos Ftrturos (SIM EI)

entos Futuros no SIMEI: Náo Existettr

reaqui para informações sobre como optar pelo SIMEI'

rltar 
I

,.!t-!s,ll:i

I
\

a
@

nr+



iüLç§!$glfu$§rmFÍliua;rqpntosagge11i!üdg'ü,0Ílsünlege trsqq 4q
ô

ANEXO VI

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL Ne. 6212016.

Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a Resolução ne

60É.|2OLS - APSUS da Secretaria Estadua! de Saúde do Paraná, em atendimento a Secretaria

Municipalde Saúde.

orcunaçÃo DE ENeUADRAMENTo coMo MTcRoEMeRESA ou EMeRESA DE pEeuENo poRTE

C E CARVALHO MEDICAMENTOS ME, CNPJ/MF ne.24.864.422/000L-73, AV. 7 DE SETEMBRO N'835,
declara, sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa ou
empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo
usufruir os benefícios da Lei Complementar L23/2OO6, de 14 de dezembro de2006.

Razão ALHO MEDICAMENTOS-

CNPJ: 24.864.42210001-73 lnscrição Estadual:
Endereço: Av 7 de setembro no 835,

v
Lunardelli-PR, 30 de Setembro de 2016 \ -/ n Ít;i'*.ft**,?,/,f-,$J.r*/ .4J I PAftáNAMED

carlosEduaÍdoÉrval/roJ I I f0ns.(431347g1,/-*,f*ír I #JffiIffii,,, /,
Av. 07 de Setemhro, 835. Lunadeili. pR'

l_ CEP:86,e3Sül{t J

_t

Í\

@

Telefone: (43) 3478- 1781.
-PR
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ANEXO IV

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: pREGÃO PRESENCTAL Ne. 6212016.

Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campâo, de acordo com a Resolução ne

6O4|20LS' APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em atendimento a Secretaria
Municipalde Saúde.

Modelo de Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL ne.6L/20t6, DECLARAMoS que
cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigldos para participação no presente certame.

422t0001
Lunardelli-PR,30 de Setembro de 20166.6.

IIEDICAÍIIENTOS+IE

PARANAMED

Setembrq 805 . lunardelli . pR

Fonr: (43) 3418 t78i ltcE*86.935{00 J
Razão Social:C

CNPJ: 24.864.42210001-73 lnscrição Estadual: 9072
Endereço: Av 7 de setembro no 835, Lunardelli

Ç,
ü

95-79

Telefone: (43) 3478- 1781.
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ANEXO ilt

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL Ne. 5212015.

Obieto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a Resolução ne

6O4l2OtS - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em atendimento a Secretaria

Municipalde Saúde.

Modelo de 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 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 foi colocado 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 Pú blica Federal, Estadual, M unicipal e do Distrito Federal.

Lunardelli-PR, 30 de Setembro de 2016.E.

E+"fr64.qzztoool
tlEUCAÍrlENTOS.tlE

PARÂNAiIED

Fone: (43) 3478 í781

de Setcmbm,835. Lumrdelli. PR

CEP:86.935{100 J

;
.)

A

ü

SsP PR

.976.549-L7

Razão SOCiAI: C E CARVALHO MEDICAMENTOS. ME

C N P J : 24.864.4221000 1 -73 | nscrição Estad ual : 997 22395'7 I
Endereço: Av 7 de setembro no 835, Lunarfflli- PR

Telefone: (43) 3478- 1781.
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ANEXO V

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL Ne. 6212016.

Obieto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a Resolução ne

6gp,|2OL5 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em atendimento a Secretaria

Municipalde Saúde.

DECLARAçÃO

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA, para fins do disposto no inciso V

do art.27 da Lei ne.8.666, de 21 dejunho de 1993, acrescido pela Lei ne.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.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz Simfl Quantos 0
Não(x).

,Ê4,,864.
Lunardelli-PR, 30 de Setembro de 2016 C.E. Cl,fuALFtO tt{EDtCAMENfOS.me

/ /) / rARANAmED

/ .1/ / rorie,(43)3478i78l

m;;,r^.:;.-,7o'"*l^thÍ /Av, üI de Setembro, g35. Lunardelli. pR

o

t
CEP:86.93$fi[ J

PR

L7

Razão
CNPJ: 24.864.42210001 -73 lnscrição Estadual: 90

Endereço: Av 7 de setembro no 835,
Telefone: (43) 3478- 1781.

*\
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ANEXO VII

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL Nc. 63/2016.

Objeto: REGISTRO DE PREçO para futuras e eventuais aquisições de

Materiais Odontológicos, em atendimento à Secretaria Municipal deSaúde.

DECLARAçÃO DE TNEXTSTÊNCA DE TNCOMPAT|BTL|DADE FUNCTONAL

Declaramos sob as penas da Lei que esta empresa não possui dirigente com vínculo de parentesco por
linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, de servidor municipal investido em cargo de
direção, chefia ou assessoramento, ou de membro da comissão licitante, de pregoeiro habilitado ou

+f

de servidor encarregado da contratação.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Carlos Eduardo

PR

L7

RAZãO SOC|AI: C E CARVÁLHO MEDICAMENTOS- ME

CNPJ: 24.864.4
Endereço: Av 7

Lunardelli-PR,30 de Setembro O" 2ffi4. .422i$001.73
MEDrcAI'IENTOS.ME

PARÂNAMED

Frrr:' (43)3ÁJ81781

0? de $etembro, 835' Lunardelli' PR

CEP:8ô,935{í}0 J

k
L

Telefone: (43) 3478- 1781. 
/, //l D-/l / /l/

nscrição Estadual : 907 22995-7 I
bro no 835, Lunardelli - fi
3) 3478- 1781. r //l ,/

:CECARV

V\a
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"?bbCROCETTA & SCHRAIBER LTDA-ME
cNPJ&tF . 07 .287 .798/0001 43

NIRE: 4120543581-9

Çonfere"t'ôYiY'b Orlttfi"oll F úàôrio d à
-efuWLÉK,

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL.

CECILLA CROCETTA SCTIRAIBER, brasileirs" empresá{l casada sm i',2: -

reglme de conrunhão universar de Bens conforme certidão à" "úr"nto 
n.o 1.288, às fls' | ' '"

n., Z3Zdo liwo n.o B- I 0 de I 8/04/ I .ggS ãilegistro Çivi.f da Comarca de Manoel Ribas Pr' ; ' 2 '' i ::'

residente na Rua. principal S/n.o. - err" ügiuãã:-ryi:fio de Arapuã-Pr'.CEP' E6'tE+ L 
't

000, portadora da cédula de Identidade n.o ã.214.525-6/SSi-pú expeaial qtlo-Fsituto de '": -"

Identificagão do Estado do Paraná em oaosn.g}g e cPF n'o 531'766'50949 € :';''':
FERNANDA CROCETTA SCHRAIBE& U.r"it"i.r' Tlo.', ã*a""t"' solteira conforme 'o-''.'o

certidão de nascimento n.o 7.016 àt. fl;.2õ ão fi*á 77 do cartório de registo Civil da

Comarca de Manoei niU". Pr. lavrado em l8/10/1.985,-resideRtc Rua Principal S/n'o' -
Alto Lageado - MunicÍpio de erapy-[.. CEP. 86.88/t-00d; nascida em 07/10/1985'

portadora da.Cedula ãe laentiaaa, i,.;g.Si1.94I{/SSP-PR, expedida Pelo lnstituto dc

Identificação do Estado do Parana em taltli1.998 e CPF' n'" tis0's8z'639-98' sócias

componente, d" .o.i"àade empresaria f imitad" ír" gira sob a denominação comercial do:

CROCETIA & SCHRAIBER LTDA-ME, estaLetàida na Av' Paraná n'"80 - c€ntro -
Ivaiporã- Pr. CEP. 86.870-000 com seu *nt"to Socisl arquivado na Junta-C-omercial do c

Estado do paraná sob n.o 412054358f -l por despacho em iessão de2310312'005 e ultima

Alteração Oe Contraio- social arquivada nã luo," Comercial do.Estado do Paraná sob n'o

20094780951 por despacho em sessão de nt0812009' Resolvem Por esrc lnstnrmerrto de

Alteração modificar o seu Contato Social Primitivo de acordo com as cláusulaS segUintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o rÜno de aüvidade da empresa que aÍrtes era:

ATIVIDADE PRINCIPAL: Comercio varejista de artigos de papelaria ( GNAE-FISCAL

4761-0/03); secundárias: comercio ,a5ffi'a..9ii".q"ãot t artigos recreativos (CNAE-

F ISCAL 47 63 -6 t o t) comercio "ti itã Ltpt"iuriáó oe 1u.l1a1e1::: Y,T""Ht,,*hr§ur\L 'rlQr-o/u,r"":i:;;'i 'àilr'n,--í------- iú a, outros artigos de uso
informática ( CNAE-FISCAL 4751-2l}l); comercio varej:

pessoal e domestico rcNee-FISCAL. iiíg'ytgil; ó*tttio varejista de outros produtos

(CNAE-FISCAL 47E;-ólg9) p*, uuria"à"- priítipat comercio- varejista de artigos de

papetaria ( cNAE-Fiicei-'+ze t-oros)i§fy1?:"t,-:oT^:*io vary]iy-de brinquedos e

artigos recreativos (cNAE-FlscAL- 4763-6lOL) co19r9io varejista e-sRecializado de

equipamentos e ,rp;i;;;s oe inrormÀti* ( cNAE-FlscAL 4751-2101); çomÊÍllo

varejista de outros artigos de uso p.rsóut e domestico (CNAE-FISCAL a759-8199);

comercio varejista de outros produtos [aiqae:nricAl 4789-0/99); comercio varejista de

cosméricos, produtos de perfum*i" .ê'nig*" qot'"l (CNAE-FISCAL 4772-5/00);

comercio varejista de artigos a" ca*n-i mãa e'uanrro (CNAE-FISCAL 4755-5/03);

comercio varejista especializado dc. eletrodomésticos e equipamentos de áudio vídeo

(CNAE-FIS CAL 47;;-ótoólt "orn"r"io-uúJi"t 
de embalagens (CNAE-q1qCAL 4686'

9[[2);comercio varejista de ,Coces, balas bombons e '"'n"lút"s 
(CNAE-FISCAL 4721'

l/0a); comercio varejisu cle suvenires, bijutorias. 
" 

*.tt=ut"s (CNAE-FIS-C4L 4789'0/01)

comercio v arej i sta de produro, *n"*?J;;;;trá.il. (,:§*-|}::ll iil?i"ffillI ii?jl',X "i 
olllr", 

do rysyy11" .;;.o;rios (cNAE-FIscAL +?814/00);

io varejista de tecido"s-i cxns-irscAl,-4';;-sl0D1t:§f§ ;fl?'ff 
t1*ffii

ffi;i ri;:'ffi ;: 
'["i 

*,u^ ;;" ;i;;; ;" ",mu'inr,o 
(GNAE- F I s cAL 47 s s's t a2)

ffimóveisglsl.ltW7íãiercúvuejistadeartigosesportivos(ct,{AE.

Aa,l;"\, 0

SELOi
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CNPJ: 7 5.7 40.81110001 -28 

er'/
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA.trECONfETE COM OTigiNAI 2

CNPJAvÍF . 07.287.79310001-43 Manoel Rlbas,- l-l-
NIRE: 4120543581-9

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO S
_-a ,

FISCAL 4763-6102) comercio varejista de livros ( CNAE-FISCAL 4761-0/01); comoroio

varejista de equipamentos de escritóiio (CN4P-fS'C AL 4789-0t07);

CLAUSLILA SEGUNDA: Fica alterado o endereço ,"ria.ntíí da sócia CECILTA I '';
CROCETTA SCHRAIBER que antes .*-R*. Principal §/n'"' - Alto Lageado - Município

de Arapuã-Pr. CEP. 36.884-'000 comarca de tVAIPbnÃ -pn para: Rua Bandeiranrcs n' -..:
355-airto.202'AemlvaiporãPr.CEP'86870-000' r---:^, r^ ^Á^:^ rE "'r n

CLAUSULA TERCEIRA: Fica atterúo o endereço residencial da sócia FERNAI'IDA ' ' ' '
CROCETTA SCHRAIBER que *,".-L*, Rua Principal S/n'"' - Alto Lageado -
Município de Arapuã-Pr. CEP. 86.884-000 comarca de IVAIPOnÃ -pn para: Av' Paraná

n. 260 Ivaiporã Pr' CEP. 86870-000'

cLÁusuLA QUARTA: Fica alterado o estado civil da sócia: FERNANDA cRocETTA

SCHRAIBE& gye antes era solteira, para casada 99nf9rme 
certidão de casamento n'

0g4657015 5 ZOt4 Z 00062164 000877 Z1a ato cqrtório de regisno Civil da Comaroa de

Ivaiporã Pr. lavrado em 10/05/2'014'
CLAUSULA QUINTA: CONSOLIDAÇÃO em consonância com o que determina o art

2.031 da l,ei número 10.406/2002, as sócias; RESOLVEM, por este instrumento, atualizar

e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito 
" 

p.ttit desta data as clár'rsulas e

condições eontidas no contrato social pri-itiro que, adequado às disposições da referida

Lei n. 10.406/2002, ufti"arruis a este tipo socictário passa a têr a seguinte redação'

CROCETTA & SCHRAIBER LTDA'ME
CNPJ/IVÍF . 07 .287 .7 98/0001-43

NIRE: 412056581-9

QUARTA ALTERAÇÁo on CoNTRATO SOCIAL

CECILIA CROCETTA SCHRAIBER, brasileirq empreúria'^Trs em regime de

comuúão universal de Bens conforme certidão de casamento n'o l'288' à fls' n'o 232 dO

livro n.o B-10 de l8/04/1.985 do RegisUo civil da comarca de Manoel Ribas Pr' residente

na Rua Bandeirantes n.o 355, apto 202'A. CenUo Ivaiporã-Pr ' portadora da Cédula de

Identidade n.'3.214.525-6/SSP'Pn, ,*p.aia" pefo !st!!uto de ldentificação do Estado do

paraná em 0205/1.989 e CPF n.o 53l.i(í,.5}g4g e FERNANDA CROCETTA

SCHRAIBER, brasileira, empresária, cassda em regime de comunhão parcial de bens

conforme certidão de casamento n.o. 084657015 s zotq 2 A0062 164 0008772 33 do

cartório de registro Civil da Comarca de Ivaiporã JJ. t::14t em l0t15/2'014' residente na

Av. paraná n. 260 õià. õz em Ivaiporã Pr. CEP. 86870-000, nascida em o7l10/19t5

portadora da cédula de identidade n.o 8.571.941-6/SSP-PR, expedida Pelo Instituto de

Identifrcação do Estado do Paraná em l8/11/1.998 e CPF. n." d50'582'639-98' Sócias

componente, da ,o.i.dade empresaria limitadu áu" gira sob a denominação comeroial de:

CROCETTA & SCHRAIBER LTDA-ME, estabelõida na Av. Paraná n'o 80 - centoé1-r

Ivaiporã- Pr. cEP. 86.870-000 com seu conEslo social arquivado ," {Yll1^c^o^?ti:l*,:: D"a/ 1."/,4120543581-9 por despacho em sessão de 2310312.005 e ultima
ÇolT'l o OrioirraLf,'rÊ--rl-ir.r<ArdÉtÉIh.:t:-.* i;

§trt í\ na riltima
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CROCETTA & SCHRAIBER LTDA-ME
cNPJÀdF . 07 -287.798/000143

NIRE: 4120543581'9

,)

e-t )

,o

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL'

SCHRAIBER LTDA-ME
CI/,U§ULASEGUNDA:AsociedadetemsuasedeedomicilionaAv'PaÍanÁn'80-
ú"i*a- Pr. CEP. 86.870-000' (art' 997'Il'CCn002)

cúusur,l TER.ETRA: o capital ro"iur-*nuri* scndo Rglo.ooo,oo (Dez mil reais)'

diüdido em 10.000 (dez mil) quotss ;;ã;;;.h"t de.Rl§t'oo (hurn real) cada umâ'

integralizadas n.rt, uà.m Ino"du corrente do País pelas-sócias:'

sóctos. quoias PARTo/o CAPITAL

CECILLA CROCETTA SCHRAIBER 
- 
ô.ióO 95'OO 9'5OO'OO

FERNANDA cRocirrn sçnelBER'5ú +g ^ lsOO
TOTAL. 

trlr rn ""-l_ *-iô.õffi 100,00 10.000,00

ãiiõíz,ur ,cctzoo2 (ART. l.oss, cct2002)'

cLÁusuLA QUARTA: o objeto social da empresa-é: ATIVIDADE PRINCIPAL:

Comercio varejista de artigos A" pu"]r'i" i-"N,i"fISôAL 4761-0103); Secundarias;

comorcio varejista de brinquedos ""ãiioà 
,**uti'o" (6NAE-FI51AL 4763401)

comercio varejista especializado de equipamartos e suprimeÀàs ae informática ( CNAF,

FISCAL 4751-AOD; comercio vareiiií ae-ãuttot úgot de uso pessoal c doracstico

(CNAE-FIS CAL 475g-8t99);*."r"io r*".;isa de ouP' ftoau1ot (CI'IAE ftSCAL 4789'

0/99); comercio varejista de cosmé1i*i íroa*os Oe pãrftrmaria o de higiene pessmt

(cNAE-FIScnr-+TziiIni;*.;i;lai'íüS:^Xi:s.*m:*ffi ."Hiffi'

ll38ti ;:1,;;:à:,fi',:H;:,1"""ã;i; de produtos saneantes domissanitários ( CNAF'

FISCAL 4?89-0/05); comercio n*"jirtt 
-dJ 

artigos-a9^ restuário e acessórios (Cl{AÊ

FISCAL 47814/00); comercio varejistaãLia'Jig1lAE-rtSC41 4755-5/01); comcrçio

varejista de calçados iilgz-aor);-comJrcio ;;jtr" 9:-.dt t de armariúo (CI'IAF

FIscAL 47 s 5's t oz) çomoroio'"*jü 4^ü; q f !!:!,)","*:::T*:T'ffi"$

Altemção de Contrato social arqúvada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n'o

20094780951 por despacho em sessão ii Zlngf2WgRpsolvem Por €stÊ inslrumqrto dc

Atts,ução coNsoaiõÀR o seu conãÃ--óooiur nimitivo de acondo as crá,s'las

ãflTi3t*A PRIIVTEIRA: A sociedade girará sob o nome comercial de: cRocETTA &

[!ffi'|);!ffi ;íl 
,;|ã'f #;ii* ;ôút-" Q ;ftroaomésticos 

e equtpomentos

de áudio vídeo (cNAE-FIS cAL 4753-gôõ» ã-*"i" ry{:?^o:."*TlTff ÍHffi
ff.tff;à1?-;üll;;;":;fi"";:íl* d''a;;*' baras bombons e semerhantcs (

F I S CA L 47 2 | - | t M) ; co m erc i o v arej i stale--suv-ón i;: 
-! !Yll?,3, 3j1;-?#.t, 

(

*ü*t*ffi,iJl'i.*?illi;Àtü:oiorãoit *,Àio varciista dc rivros ( ct'rAF-

FIS6AL 4761-0/01); comercio varejista dc cquipamentos ae áritório (CNÂE FISCAL

,1

...r.J_,1\â
1)

.l

.!a tl

:. t

oJ -.,,r

'))lJ

Ê

ccl2002
Cànfere

A,tmirsà,, ú[)r,r,onrnl" 3,. .!.;r;tnça" li
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CROCETTA & SCHRAIBER LTDA'ME
CNPJ/TvÍF . 07.287 -79810001-43

NIRE: 412054358t-g 
-rJ 

' :'":'
QUARTAerrenaçÃoDECONTRATOSOCIAL':à,:'

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor 0".'§ t:'" ;
quoras, mas todas r'*.*; rofiaariamãú peU integntizaçáo do capital' (art' l'052 --;,r.
CCf,/OOZ). 

"r--'--- - ""i
. '-Jle^

CLÁUSULA OITAVA: Ao termino do exercício social em 3l de dezembro' I " t'

adminisgadora prestara justificativas de sua administração, procedendo à elaboração do ' '" " ?

inventário, do balanço patrimonial " aá resultado oonáái*' "tbt!99 
as sócias na ' ' r r

proporção de suas quotas os lucros o, p".à* apuradas. (aÍt. 1.065 CC/2002)'

CLÁUSULA NONA: Nos quatros meses scguintes- ao termino do exeroício as sócias

deliberarão sobre as contas e designarao aamlnisraaores quandrj,for o caso' (art' l'071'

1.072, § 2.o e artJ J.078 CCl2002)'

6LÁUSULA DECIMA: A sociedade poderá ? 
qgqYt tcmpo' úrir ou fechar filial ou

outra dependência, mediante alteração cántrutu6 Ài*id" por todas as sócias'

cLÁusuLA DÉCIMA PRIMEIRA: As úcias poderão de çomum acordo fixar unta

retirada mensal a tituto de pró-labore, observ'adas as disposições regulamentarç§

pertinentes -- --?r:Ê r n -^ ^Áminictrqeín rta sociedade a sócie
CLÁUSULA DECIIVIA SEGUNDA: Permanece na administração da socied

CECILIA cRocú-rt ióHnerspr com poder* t.:5:*111."0.",^affr1ffi§
:f:jt* :§"r"""j;'* ffiffiiJiroi,riLil"ente, vedado nó entanto em atividades

:lYtr*1.*':f*' ::ll ::#'fr["""T'ffi,m::'g"l*:#:"1ff"H"ffi r f)
(art.997,vl, 1,013, lois " 

l.o64cc/2ooz)' 
eur 6ew".- 

Y
cLÁusuLA DECrMÂ TERCETRA: Farecendo ou interditada qualquer sócia" a r

sociedade continuará sua atividad. .o, os herdeiro', 'utã"o"s 
e intapaz Não sendo I

possível ou inexistindo interesse deste ou das sócias '"'*""ãn*s' 
o valor-dc seus haveres I

será apurado e riquidado com uur. ,i"'ritõieã ü"idi"l 
-da 

sociedaae, à data da ' , 
"',

ãrãf"ç*,rerifrcada em balanço especialmente levantado' 
! .qsí!q em oue a sc

§ UNICO: O mesmo procedimento-s1lá adotado em ouüos casos em que a sociedade se -"'
resolva em relação a súa sócia' (art' l '02ã ;l 03 | CC?Cf)»' ' 

'l .

ctÁusut A DÉcrMA eUARTA: A administradora declara sob pena da:lei que nâo

esta irnpedida de ";;; Jadministração da sociedade' por-iei especial' ot' 1t t'i"tt,,de de

condenação criminal, ou por ," "n"orr.ã;;"; "f"t5-*tt' 
I Pena que vede' ainda quo

tomporariamente, o'lce..á u 
"*gos 

Públicos, ou Por At"""ãfi'i"nt"àt' de prevaricação' -" '' '
áiBÀ ou subomo, concussão ou "onJ'" 

áiã'ãra popular' t:1T::'Y:mf"t: ' " ,

«ffi}l,rll"Um:,H1"ffi t1ltffiil#;; 
; ;;úç'ões de oonsumo' ré 

A

?i YY:: l,D ,4 b
I{.,,.",,.,;, oi, .*^'I ^-;;,I i'jr'.;.-.j, (;). .,,n :.,!.,, .,,1;.ii.,,,a,, I

! i.1,uf";rr.'n ,;t',,.y'Àr1*1,, 
ii ir',1,,r,.

- --\*



CROCETTA & SCHRAIBER LTDA-ME
CNPJ/]VÍF - 07 -287 '7981000143

{

"2t ç
d

a
(

. ..)
âÇa 'a

a- \.'

tc

a

a(

à v.
f

...!

c or'
t

cLiusLILA DÉcrMA euINTA: Fica eleio o foro da comaroa de Ivaiporã -Pr' pare o

exercíoio e o cumPrimeú dos direitos e obrigaçõas toJÃÀ dcste instnrmerrto dc

contrato.
E, Por estarem assim ju*os e conmtados' assinam o Pr€gcoto

insmrmeno em 03 (três) vias de igual tÊor e forma'

IVAIPORfuPR. 06 DE JI'JNHO DE 2'OI4

NIRE: 412054358t-9

QUARTA arreúiÃo DE CONTRATO SOCIAL'

li'--7--i
' -r: '-

--z'---- -

rn
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C.ROC]E Í-,I.4 E sCHRAIBER L,TDA-ME

cN P l/M lj. 01 .287 .798t000 l -43

NIRF.: 4120543581-9

QrrlN'IA ALI-lrRAÇÃ() DE CONTRATo soclAl'

('I1(.ll,l^('Roct..rl^SCHR^iBF:R.brasileira.empreúriacasgdâem

rcgirrr.. Jc Corrrtrrrlrào I niversal de tJens *nioÀt turtidão «le ca§xncnto n'" l'288' às lls'

,,.itj2 Jt, tirr.,.'..,n-irii.-iiiO+ir.98-< rlo ii"gitit".i.iril da.Cornarcade Manoel Rihas Pr'

rusidcnrc rru llua. i)rirrcipul Sr'n 
o. - ,'riro L.ag;-aã;'- Vunicipil tle Arapuà-Pr' CEP' 8ó'884-

(x)0. çxrrra«l.r,r <ta t'ca,rtl r3e ldentidao. n'" i'iii'52iliiíF-PR' esnedida pelo lnuituto de

Itierrtificaçào do Estad,, d. Paraná ".- 
'óZÀSl 

t 'qgg e CPF n'" 53 I '7ó6'509-49 e

f I..RNANDA cn«lCiiirir ScltRAltll;n. nrasir"it'" mnior- cstudânte' solteira conl'orme

ccrridão de .ascirncrliu',,.i i.oio oo canorio ãl"rei"rstro,i f ir da c'omarca dc Manocl Ribas

Í,r. tavrado crn l8/ l0l I .9tt5. rcsidente R"';;õ;i S/t.,l'"' . ll:o Laseado - Município de

.\nrpuã-t)r ( Í:1,. 86.88-l-ooti. f"n"an." a"'Cáf iJat iOtntiaade n'oi'571'941{/SSP-PR'

crpcdicla l,cl,, tnsrirut",r"-il"l,,incaçà,, do"#üài o],, ru-t1a.;m l8/ll/l'eeE c cPF' n'o

l)i0.582.íri()-98' S(tcias conrPottentÚs da tirma que gira sob o nome comerçial dc:

.t(o('LIt.,\ &. s.iri^rer-,n L't'un-rtJ--.t,uutrtiida na Av' l'araná n'%0'centro -

traipori- t)r. (.[i1,. nir.nc+-ooo. inscfita * iNi',r sob n.o 0?'387'798/0001-43' com seu

c()ntratô Social arquivarJtr na Junta co*"'"i'i'io'E'toao do Paraná sob n'".+120321ó20ó

yrr despachn em ,erra,, àc t0/01/1.995 e ;ffi;;;;;;r;ào d9 contrato social arquivada na

Junra Conrcrciat d. I'lsrado do Paraná t$';!ldi4+olzrr+ por dcspacho em sessào dc

llltllyt1lt l.l. Restllvcrlr p()r este lnrt*n',"ntu'i" ru*çao n,'tiifi"u' . seu Con6at. Social

tirirniri"., dL- acordo c()nl as cláusulas scguintes:

( L Á u s r ; r. A I' R r J ;; iü'- ;. k " 
; r*'io o' 

-*",i 
§ :*1iÍ: :liilH"t l,Xt:liT.-"fi

à

JuNrÀ coxrnctÀr oo tsttgy'fu PrRrxÁ - s'Dl

crRÍrrrco o f,tclElno
PROIIOCOLO: 1605120
P8160612055. lírBl:
cRocEIlÀ r

Bogüt
LT GINI!
1S/02/2016

1t:06 S Xr'
cóorgo Da,:fl

\
S.

r

I i l,Y 3l i ;l ; § I ü I i;T, I n : ::: :' 
"':;j 

i il ;; !il{ :: .rç:'ffi ":::â: I'lne 
o'

-1761-0r(rl): ,{l'lvrrl.'trri'i scôuNonnr'dil-t*"o':'-"1:1-'^ttl',i:",:tff§Íffi[gl:

w
-1761-01(tl): ,{ I lvlt']Al,l1") )L\-r'rrv/rr\rr ' rlizado de equipamentrn
1'.,g Jg31 i r, i.r-r ( C\ \ l : - t' l S( A 4 76 j-6/0 1 ) comercio varejista espec la

suprimcnros a" into,nerica ( CNAh,-l'lSCÀL 4751-2l1l); c-omercio vareiis6 de outn

arligos rrc ,rso pessoar- c-don'::'t:il'),Ll*::::':i::;ll}I.'lllffiin"'i?tr J

lllil: ri:ili:,ii:l"ll,loüi:,ii"iiü,,1rôr,'.o*.'.iu "1'-".rj:1, 
<re cosméticos' prcdu

d c per rir * a ra c rr c rr i u i c n c pc ssoa |' ;11í;ttÉ, .1* 
l';;;llglJl 

r* T;ff§" ,|*ilt
i;,fi:"':l:'i;,:",[T".,:'T;ff;'ic1Ài-nr§cÁr 4755-5103): comcrcio u"eil

cspecializrdo tlc clctrtxlt)mcstrsos t *"'",::*f :,".1,f;";,'#:rrn},**::Ílffii
ilffi ili.í;l::J:;:;i;;."'.-Ji"**i:y:;il.^:^,';ifÍ#l'"H:fffi:r/aÍ",T
de tloce's. bulas b.ttthons c'scmelhante's (cüllí:Sll'ii'^ll:LtJ3"'[[;:T.lffit
i;$i:.T,1lili;l-l'H.-"#iiâü,ii.:ir:ill.*-r:ig:.:::,:':;:1,'J;':i'J#l
:ianeantcs domissanitários ( CNAE-1"'ISCAL 1-'89-ó105)t tt'-.":::,::T'i:: .]LTffi::ianeantcs domtssantta[los I \'.rr'1L-r 'Jt- ejista «le tegidos ( CNI
,"rirá.i., e accssirrios (('NAf 'FtS('AL -i78I-4/00): corrlenclo var

l ls('^l -1755-i,0r ,' .,"tt""l" '""i;st' -a:l'.F:dn* 
ti-111:]19.]]:':::;:"t;,;'.::,Hl ls('^l -ll)l-),(,|): C()lllcrçr(' vorç.Í'-r" 

lrcjista de móVeiS (4
:,;ii;.. Jc anttarittlttr (('NAE-l-'lsCAl 47jr-5/o2) comercro ví

7()l) cttrttcrcit, varc.iist:'r cle artigr'- "'1"'ti"tts 
t('NAF'.tit*.11:,..0Ll'::]:l,,ffi

7 ol) c()rltcrcro vitrç.lr)"I,I'.,l.lii ,;i. jisra de equipammtos
rareiistl .1.: lirrr',' i i'X.'rtt-f tSCAL '176 l-0i0 l): conlerclo \rare

cscriti,ri. tL'irÀl:-1 rst ii 'l7lre-0/07): pÃnÃ' 
^'rlvlDADt i,T,:IÍ.'til;''"!ffii

:::li:l]l' ',i.'')1.,,*1,. dc papera;iu rcxÁÉ-r rs( AL '17ótl'.i,i): A'l'lv'DADE

s l iC l. l N D À R IA S : e otttcrcio varr-'i ista tf t Uii nl'"0o5 c arti gos tttii::::l T*l*:Í,
]i;$;i;XJ;.;.;";;;;i,,r.rp".ir,zado de equiparnentos e suprimentos de inrormáticrr

+(jNAIt-t:lscÀt .1751-2i01): comercio ,aiejlsà dc2utros.'"it: de uso pessml c";

iÉr.3.o, fica rujol
fnforoando 3'ua E 3[

L5lo?lz0L6
13102120L6

120543381t
Lml - lG

t valtdrde dcct€ docuo'nto' cr

Ll .pr ' gov .br

o
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CÍ{OC't: I-1.\ & SCt-lRAlBtrR ['TDA-ME

c'NPJ/Ml . 07 287.798/0001-43
N lttl:: 'l t10543581-9

QL l\ IA A[-TER^ÇÀO DE coN'l'RATo SOCIÀL

clonresrico (('NAU-tjls('i\L 4759-E/99;: comercio varejista de outros produtos (CNAE-

I lsc^1. -1789-0199): corncrcio *arcjiStl ,le cosmeticos. produttx de perÍirmara c de higiene

pcssoal (('NAL-1-'ts( Al 47-72-5100): cornciri-o'"r"iiri" dc.anigos de cama mcs{l e banho

r(-NA[-.-tjlS('^1. 4755-5/0i): com"r.in'uãitü -rqTillizaào 
de eletrodomésticos e

r,tluipamcrrr., dc áu,li,',;ú;; (CNAF't'lSCrÀL qZSf-9/00): comercio varcjisla dc doce's'

hulirs Lx.rtttborts. "n'"ttlun'"' 
tcNart'iisãnt' +zZt-ll04): comercio varejisa de

sir'cnircs. hijutr:rias .]-o.t"t-otu., (cNAtl-t-lsc'Ài +ugs-olol) cornercio varejista de produtos

slnsarrrc5 ciornissunitários ( CNAE-FISCAl' 478q{/05): comercio varejista de artigos do

vesruário c accsstirios ((.NAlr-l-lscAl JTg l-4/00): cornercio varejista rlc tccidos ( ('NAE-

rjrscAr. +755-5/0r): corncrcio varcjista ;i .-".,^t:1;:-qT:,-:':l): comercio varejisu de

arrigos ,-le amrarinh,, tt:NaÉ-r'lscÃt. 4755-5/02) comercio varejista de móveis $Try

7i0l) corncrcio ua'ciisra de arlig"t "-ttil':?: lt:lll:l'lficAL 
4763ó/02) comcÍcro

rarcjista de lirros t cx,tü,rii'Ãi- lzr,l-0/01): comercio varejista de equiparnentos dc

"r.titOtln 
(('\A1..-l lSC"\l -t7Í|9-0i071'

( l-ALlst't A Dt:( ll\44 Qt;lN'l'A: Fica ':lcito o fonr tla Comarca de' lvaiporã -Pr' para o

c\L.rcicio . u .,',n,p,i,r.n,u dtls dirc'il.s'"'ánrig^çoes resultanlL's dr'§le instrumcnto de

.j ()ntrato' 
F. por eslarem assirn .iust«rs c c()rltrctatkrs- ussinarr o presente

instrumento ettr 0l (urna) via cle igual tcor c lbrma'

tv,\ll)oRÀ/PR. l8 DF. JANt':lRo Dtl 2'01(r

tannnaRecoqlredl(§P
2.o oFlclo

fr''lw,e +Miw^ iJ*ntt*
scHRelgrn

j ioni.:ui. ,'

I09

;:IZ-r
i nrNlA COMÉRCIAL I

. OO fal'rnr

JONTÀ COlcacLrL Do tsr Do Do P'§J\!ú

cERTtErco o n.3Gr!,!RO U la/o2/2ol6
;RiÉórc, 160612055 Dt 

-L5-l 
02/ 20L6'

iÀróóóiãoss. NrRE: rt120513581
cRoctr?À r sc8BÀrBaa, r.lD^ -

Lib.lt d

- gEDt

11:06 so8 r' 201606120Ú6.
cóDr@ Dr vBRrtrclçlo:

cglltrBl,
Ífr.q,!ifrt

20L6
.pr.gw.br

À veridadr dssrê docu'.n*, "' iTrl:1;t'::i.t".i.'*ü fx;rr;:l,tIlf*

I '- "' ,, ' '-1.;r,'".ú.. t,

i*_y
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Juúr^ co.Gnc!,u Do tgrrDo Do PN'INÀ

c8Rrrrrco o Rrcrsrrlo g L3/02/?oL6
ffiorc. l6o6l2ot5 ot -l5lo2/2olé'i,ããõãiãóil. rtnr: 11205.3581e'
ãúàrte É scnltlln LTDÀ - lG

Li-b.rtrd Bo$r.
$cRnlRr^ cnàl

CIIRITIBÀ, L5I0212016
Yír . aqsatrtrcll 'PE ' gqv '

i Ccnfere í".ti:t Ír OriginOl

, lÍ.r:.,uicii*i l*
I

rutaocldada ac' É.,.D.q+tli!?,

í sog l" 201506uo55.
rco Dú t,tnrrlclclo:

r vrr tôrdr & I rG ôo c.ento' " i'ryr' 
",ego 

J :t'i "'"'lÊ;t-:r'ü1ê:" 
of .llit?Eõl



4ts
)-

CISSA PAPELANA E PRESENTES
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA

C.N.P.J.: 07 .287 .798/0001 -43
nvscruçÃo ESTADUAL: 903.33559-95

AVENIDA pARAxÁ, 80.
FONE: (43)3472-stt9
rvaponÃ - peneNÁ

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Liciração Modatidade: pREGÃO PRESENCIAL N.. 6212016.

objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a
Resolução n' 60412015 - APSUS da Secretaria Estadual de §aúde do paraná, em
atendimento a Secretaria Municipat de Saúde.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO IVIICROEMPRESA OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CROCETTA E SCHRAIBER LTDA ME CNPJII\4F no. 07.287.79810001-43, estabelecida

na Avenida Paraú, 80 em Ivaiporã-Pr, declar4 sob as penas da Lei, que a mesma está

estabelecida sob o regime legal de microempresa, conforme conceito legal e fiscal de nosso

ordenamento pátio, podendo usufruir os beneficios da Lei Complementar 12312006, de 14

de dezembro de 2006.

lvaiporã, 04 de Outubro de 2016.

?/o

CECILIA CROCETTA SCHRAIBER
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CISSA PAPELANA E PRESENTES
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA

C.N.P.J.: 07 .287 .7 98/000 I -43
ntscruçÃo ESTADUAL: 903.33559-95

AVENIDA pAnANÁ, 80.
FONE: (43)3472-slt9
rvArPoRÃ - panellÁ

AI\IEXO w

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃo PRE§ENCIAL N". 6212016.

objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a
Resolução n" 60412015 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de pREGÃo PRESENCIAL no. 62t2016,

DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para

participação no presente certame.

Ivaiporã, 04 de Outubro de 2016.

0-e
CECILIA CROCETTA SCHRAIBER

F-.?87.79810001'13-
Al\-Exarl#;ii-eóhrrtsuor
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Procuraçâo

Por este instrumento particular cle Procuração, a empresa C. K. YOKOTA MOVEIS, com sede

na R,ra Alcione Bastos no 1085, Alto da XV - GuarapuavalParâná inscrita no CNPJ/IVIF sob no

A43qA.66g/A001-83 e Inscrição Estadual sob no. 90585051-26 representada neste eto pôr §eu

proprierário o §r. Chistiâfl fihdi Yokotao portadora da Códula de Identidade RG n' 6.022'417'0

i ipf no.'126.43g.609-63, nomeia e constitui seu bastante Procurador o §r Ericson Rosa

portador da Cedula de ldentidade RG n' 36.513.9974. e CPF rf 039.418.599-43 a quem confere

amplos poderes paxa representar a empresa C. K. Yokoia Móveis perante Repartições Públicas

Feds:aiü §staduais, Municipais, Autarqúas, Cartórios de Notas, com potleres pffa tômâr

qualquer decisão durante todas as fases de licitações, inclusive efetuar visitas técnicas em Rome

áa Gt torgante, apresentar e assinar proposta em nome da Outorgante, apresentar e assinar

declraçôes em nome da Outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços nâ§ etâpa§

ds lances, desistir expressaÍnente da intenção de interpor rccurso administrativo, manifestaÍ-se

imediata e mr:tivadamente a intengão de interpor recurso administrativo ao final da se§são,

inlerpor recursos administrativo, assinar a Ata da sessâo, prestar toclos os esclarecimentos

solicitados pelo Pregoeiro, enfim praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome

dâ OrrtCIrgânte, inclusive assinar Contratos de fornecimento e demais compromissos.

For ser verdade, firmamos a presente declaragão para que se produiza o efeito legal.

(iuarapuava, 16 de Àgr:sto de 2016
lY.
sqffÁ'"

,iti'Í
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Kehü Yokota
PtG:6.A22.417-0

CPF:726.439.609-63
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nepúeuca FEDERATTvA Do BRASTL
EsrADo ol penaisa

canrónro lzevÊoo BAsros
FUNDADO EM í888

pRtMEtRo REctsrRo ctvtL DE NASctMENTo e óeros E pRtvATtvo DE cAsAMENTos,
rrrenoçÕEs E TUTELAS DA coMARcA DE.loÃo pEssoA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-il04 / Fax (83) 3244-5484

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

cERrDÃO DE AUTENTTCAÇÃO DTGTTAL

O Bel. VálberAzevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicialdo Primeiro Registro Civilde Nascimentos e
ÓUitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de Joâo Pessoa Gapital 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 1710812016 às 09:38:41 (hora de BrasÍlia).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94057f2d69fe6bc05b3e2dff3cc8a6ada4fÍ0e077d88dd9ô90ff3Íca56í 84384cÂc7e2cô'l c696c
34f8d7628dd7a7 I 0c8638dbd22d(2'1e460492c8f1 1 0a693331 51 1 8a8326284255

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para C. K. YOKOTA MÓVEIS e
emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislaçáo Federal em vigor
Art 10. e 10o. § 10. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validade atê= 1710ü20í7 às 08:5í:35 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 576315

Gódigo de Controle da Autenticação:

3600í 608í 6í350í 20096-1

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

GARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM Í888

PRIMEIRo REGISTRo clv|L DE NASGIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDçÔES E TUTELAS DA GOMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-il04 / Fax (83) 3244-il84

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

GERTIDÃO DE AUTENTICAçÃO DlGtrAL

O Bel. VálberAzevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficialdo Primeiro Registro Civilde Nascimentos e
óUitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de Joâo Pessoa Capital do Estado da ParaÍba, em virtude etc...

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

Este documento foi emitido em 23105120í6 às 08:03:27 (hora de BrasÍlia).

CHAVE DIGITAL

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para C. K. YOKOTA MÓVEIS e
emiüdo atrávés do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislaçáo Federal em vigor
Art 10. e 10o. § 10. da MP 2200101.

Esta ceÉldão tem a sua valldadealá221105120í7 às 04:23:55 (Dla/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 535835

Código de Contrcle da Autenticação:

36002005í6í54002039í-í 
lt

A autenticidade desta certidão podeÉ ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento a1, (i-
através do site: http:/Âanrvrv.azevedobastos.not.br 
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d6bffi48d7628dd7a71 0c8638dbd22d4421ee469cd001 bded8dbe93c6cTdf/6ee903021
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nepúeutca FEDERATTvA Do BRASIL
EsrADo oa PnnÀea

caRtóruo lzevÊoo BAsros
FUNDADO EM í888

pRtMEtRo REctsrRo ctvtL DE NAscTMENTo e óeros E PRtv_ATtvo DE cAsAMENTos,
txrenoçÔEs E TUTELAS DA coMARGA oe.loÃo PEssoA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-il04 / Fax (83) 3244-il84

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

cennoÃo DE AUTENTtcAçÃo DlclrAL

O Bel. VálberAzevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficialdo Pdmeiro Registro Civilde Nascimentos e

óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com aüibuição 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
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 emiüdo em2310512016 às 08:08:49 (hora de BrasÍlia)'

CHAVE DIGITAL

OOOO5b1d734fd94057Í2d69Íe6bc05bdc5c0743ed0664db39620c33c82947a0b6cc9243db1 b3a379efa95641
9062948d7628dd7a71 0c8638dbd22d421ee46d958'lb3a8f8e2c7f46c0ef16Edfc9l/

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para C. K. YOKOTA lrlÓVelS e
emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislaçâo Federal em vigor
Art 10. e 10o. §'1o. da MP 2200101.

Esta certldão tem a sua valldade at& 2110il20í7 às 04:23:55 (Dla/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidâo: 535832

Gódigo de Gontrole da Autenticação:

36002005í 6í 539í 90969-í

A autenticidade desta certidáo poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: hüp://www.azevedobastos.not.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓROAZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRo REGISTRo cIvIL DE NASCITTIENTO E ÓBttOS E PRIV.ATIVO DE GASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1í45 Bairro dos Estados 58030-00, Joâo Pessoa PB

Tel.: (83) 3244-54104 / Fax (83) 3244-54E4
http :/lwww.azevedobastos.not.br

E-mail: cartorio@azevedobastos.not. br

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para C. K. YOKOTA MÓVEIS e

emiüdo atrãvés do site do Cartóho Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor
Art 10. e 10o. § 10. da MP 2200101.

Esta certldão tem a sua valldade atéz 2110d20í7 às 04:23:55 (Dla/Mês/Ano)

GERTIDÃO DE AUTENTICAçÃO DlGlrAL

O Bel. VálberAzevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficialdo Primeiro Registro Civilde Nascimentos e

óUitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuiçâo de autenticar e

reconhecer firmas da Comarca de João Pêssoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - arl.7o - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução

ná àó 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 em2310512016 às 08:07:23 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

OOOOSOtOz3atag+0572d69fe6bc05bdc5c0743ed066,1db39620d,3?A2947aaecÂ2b221}354cc95bcbe33e0
15610498d7628dd7a710cÂ638dbd22d4421ee46c67b10a68bbab23Ídd6ca1 5ft!004fa0'l

Código de Controle da Certidão: 535833

Código de Contrcle da Autenticação:

36002005í 6í 539340í 72-1

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

através do site: http:/Ánnmv.azevedobastos.not.br
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C. K. YOKOTA MOVEIS
GNPJ: 04.340.669/000í-83 - l.E: 9058505í-26
RUA ALGIONE BASTOS, í085 - ALTO DA XV

GUARAPUAVA/PR
GEP: 85065-020 - FONE/FAX: 42 3035-7315

perflexmoveis@q mai l.com

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 6220í6.

Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a Resolução no

i0412015 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em atendimento a Secretaria
dllunicipal de Saúde.

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃo pnesENclAL no. 62 t2016, DEoLARAMOS que
cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame.

Guarapuavar 04 de Outubro de 2016

Rua Alcicne Bastos, l0g5
ÀüEO DA XV . CEp 85.065-020

f- ouenapuAvA - penANA J

c NPJ N', 04. i\0. 6 69/0 0 0 I -8 3
CHISTIAN KEHDI YOKOTA _EPNBSENTA}..ITE LEGAL

RG: 6.022.417-0 - SSP/PR
CPF:726.439.609-63

-al-r -l
043 40669 l00ot-83

J. K. Yokota Móveis - ME
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c. K. YOKOTA rtAÓVetS
GNPJ: 04.340.669/000í€3 - l.E: 9058505í-26
RUA ALCIONE BASTOS, í085 - ALTO DA )§/

GUARAPUAVA/PR
CEP: 85065-020 - FONE/FAX: 42 3035-7315

perfl exmoveis@qmai l.com

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. 6220í6.

Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a Resolução no
^0U2015 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em atendimento a Secretaria
.Junicipalde Saúde.

DECLARAçÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

A empresa c. K. YoKoTA iIÓvEls, CNPJ/MF no. 04.340.669/000í-83, situada na Rua ALctoNE
BASTOS No í085 - ALTO DA )(V - GUARAPUAVATPR, declara, sob as penas da Lei, que a mesma está
estabelecida sob o regime legal de IUICROEiIPRESA, conforme conceito legal e fiscal de nosso
ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar 12312006, de 14 de dezembro
de 2006.

1

ó6e/oool-83
Guarapuava,04 de Outubro de 2016

.oisao

C. K. Yokota Móveis - ME

Rua Àlcione Bastos' 1085

eoro'ro *v ' oEP 85'065'020

üã;;;uAvA 
- PARANÀ J 0

\k
rur!

c. K.
CNPJ N'04.310.

CHISTIAN KEHDI YOKOTA - REPRESENTANTE LEGAL
RG: 6.022.417-0 - SSP/PR

CPF:726.439.609-63
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C. K. YOKOTA MOVEIS
CNPJ: 04.340.669/000í-83 - l.E: 9058505í-26
RUA ALGIONE BASTOS, í085 - ALTO DA )O/

GUARAPUAVA/PR
GEP: 85065-020 - FONE/FAX: 42 3035-7315

perfl exmoveis@omai l.com

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modatidade: PREGÃo PRESENCTAL No. 6u20rc.

Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a Resolução no
^0412015 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em atendimento a Secretaria
.Junicipal de Saúde.

DECLARAçÃO DE INEXISTÊNCIA DE INcoMPATIBILIDADE FUNcIoNAL

Declaramos sob as penas da Lei que esta empresa não possui dirigente com vínculo de
parentesco por linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, de servidor municipal investido em
cargo de direção, chefia ou assessoramento, ou de membro da comissão licitante, de pregoeiro habilitado
ou de servidor encanegado da contratação.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

-t
340 6ó9/0001- I 3

Guarapuava,04 de Outubro de 2016

C. K. Yokota Móveis - ME

Rua Alcione Bastos, 1085

ÃLTO DA xv ' GEP 85'065'020

L GUARAPUAvA - rennuÀ J

C. K.
CNPJ N' 04. 3 4 0.669/000 1 -8 3

CHISTIAN KETIDI YOKOTA _ REPRESENTA}{TE LEGAL
RG: 6.022.417-0 - SSP/PR

CPF:726.439.609-63
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GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
srsrEMA TNTEcMDo DE AUToMAÇÂo Do REGtsrRo MERcANTIL - slARco

€3{
t

Cêrtiílcamos que as lnÍormações abalxo constam dos doqrmêntos arqulvados nesta Junta Gomerclal e são vlgentes
na data da sua e:pedlção.

CERTIDÃO $MPLIFICADA

LIBERTAD BOGUS
SECBETARIA GEBAL

Páqlna: 001/ 001

1 6/60 1 589-{)

Para veriticar a autenticidado ecêssê wwwJuntacomorcial.pr.gov.br

e informe o número 1660í5890 na Consulla de Autentlcidade

Consulâ disponl\êl por 30 dbs

Documento A$inado Digitalmente 20/09/2
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968.1 70/0001-99

Nome Empresarlal
C K YOKOTA II,IOVEIS ME

NatuÍeza JuÍídica: euPResÁRIo

Número de Identlílcação do Reglstro de
EmpÍosas - NIRE (Sede)

4Í 1 052270$0

CNPJ

04.3/t0.669/0001-8it

Data de AÍqulvamonto
do Ato de lnscÍlçáo

í5/03/200Í

Data de Iníclo
de Atlvldade

01lut2001

EndeÍeço Completo (Logradouro, Nr e Complemento, Balro/Dlsrlto, Munlcíplo, UF, CEP)

RUA ALCTONE BASTOS, 10&5, ALTO DA xl/, GUARÂPUAVÀ PB,85.065-t,20

Obleto

COMÉRCIO VABEJISTA DE MOVEIS E EOUTPAMENTOS PARAESCRTTOBIO;
GOMÉROO VAFEJISTA DE MOVEIS PLANEJADOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS ESCOLARES;
COMÉRCIO VAREJISTA DE EOUTPAMEI.ITOS E SUPRIIIENTOS DE INFOBMATICA;
GOMÉRCIO VAREJISTA DE EOUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COÍIIUNIGAÇÃO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTTGO§ FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM;
COMÉRCIO VAHEJISTA DE ELETROIX)UESTIGOS E EOUIPATIETTITOS DE AUDIO E VIDEO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELÂRIA;
FABR]CAçÃO DE MÓVEIS COM PHEDOMINANCIA DE MADEIRA;

Gapltal: RS 50.000,00

(CINOUENTA MIL REÀS)

MlcÍoempÍesa ou
Empresa de Pequeno Pofie

(Lel nr í2312006)

Mlcroemprasa

Último Arqulvamento

Dala.271O112O12

Ato: ALTERAçÃo

Número: 20120d.611O24

EVENTO (S): ALTERACAO DE DAEOS E DE NOME EÍIIPRESAR]AL

Sltuação da Empreea
REGISTRO ATIVO

Slatus
«x,o«xxxxxxxnxxxxxxxxx)

Nome do Empresário
GHISTIAN KEHDI YOKOTA

ldentldade: 60224í7o,ssP/PR cPF: 726"139'609{3

Estado Glvil: Casado Reglme de Bens: Comunhão Parcial

CURITIBA - PR, 20 de setembro de 2016

Você deve instalar o ceÍtificado aa IUCEUBX
wwwiuntacomeÍEial.pr.sov.br/certif ívo
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PROCURACÃO

por este instrumento particular de procuração, A t8l tlFE MEDICAL LTOA. ME , CNPJ ne10.493.078/0001-

49 , com sede na Rua 19 de Dezembro, L!62 - Bairro Centro * tbiporã/PR - CEP 86.200-000, neste ato'

representada por seu Sócio Diretor , o Sr.lOÃO HENRIQUE WEBER RUIZ, brasileiro, Divorciado, portador

do documento de ldentidade de ne 769.7O78-5 SESP-PR e cadastrado no CPF/MF sob ne042.330.809-22 ,

nomeia e constitui seu bastante Procurador a Senhor RAFAEL RUIZ NOGARI , Braslleiro, Casado,

portador da Cédula de ldentldade RG ne 9.17LJ33-6, e do CPt nc067121559.08, residente à rua Santa

Sofia ne 43 - Jardim Espanha Cep: 86027-580 - Londrina estado do Paraná,a quem confere amplos

poderes para fim específico de participar e inscrever-se em licitações públicas de órgãos municipais,

estaduais e federais em nome «1o outorgante, ocorridas em todo o território nacional, podendo para

tanto, retirar documentos, apresentar lances, negociar preços e demais condições, assinar declarações,

propostas de preço e documentos, inclusive os que compÕem a proposta de preços escrita, desistir de

recursos, interpô-los, solicitar e prestar esclarecimentos referente aos processos ocorridos, impugnar

termos de editais ou avisos específícos, conferindo-lhes ainda poderes para confessar, transigir, desistir,

firmar compromissos ou acordos, assinar ata, contratos decorrentes da vitória de processcl licitatório em

espécie; assinar documentos comerciais, assinar propostas de preços, assinar contratos, cartas e

declarações, enfim todos os atos necessários e em direito permitidos para o bom e fiel cumprimento do

presente mandato, inclusive podendo substabelecer esta à outrem, com exceção de outorgado e/ou

seus substabelecimentos.

Por ser verdade, Íirmo a presente declaraçõo para que se produzarn efeitos legais.

ESTA DECTARAçÃO TEM VALIDADE DE 1z(DOZE) ME5ES

lbiporã, 15 de julho de 2016.

433t

de JOAO
'c0 1 o'

Selo
,: -il ,li

'/á,

João Weber Ruiz - Sócio

7.69 .078-5
-22

frua 19 de , N,,1162

IH LFC iIEÍ'ICALUDÀ

Terreo - flNElFM :(43) 3158'2565' Cep:

§lÍe: www.i0 il ile m e d i ca l.blog s pat, t0 rn

BI,
000 - lbiporá'Paraná

E - mai t : i bil ií e @se r coiltel. c 0 Ífi . b r C,lJP, t0.,193.078 ü$Üt"4§ i tE 90163537'54
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTORIO MEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENÍóÉóEITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS'

lnrenóró'óL-s e rÚrÉLÀÉ óe cor'aaRcA DE.loÃo PESSoA

3q
/-

a

Av.EpitácioPessoa,1145BairrodosEstados58030.00,JoãoPessoaPB
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

óoit"r e privativo oe cãsãÀántos, 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

Íiel do original que ," Íoi 
"pr"tentado 

e neste ato confirmo sua autenticidade

GERTIDÃO DE AUTENTICAçÃO DlGlrAL

de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitid o em 18t0712016 às 15.3414 (hora de Br

CHAVE DIGITAL

é reprodução
do Codigo

LTDA -
A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para lBl LIFE MEI

ME e emitido atraües do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a

Federal em vigor Art 1o. e 10o. § '1o. da MP 2200101'

00005bí d?34fd94f057f2d69fe6bc05b1 1 3cb451 2ed5073e069d04aÍda28038e502a8a
a0be92boc35ObSJS!5f i OaO32ebed269a58 1 69e736 1 e8ce97e532c7cbdc9(
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REPÚBLICA FEDERATIVA PO BRASIL
ESTADO DA PARAiBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

pRtMEtRO REGTSTRO ClylL DE NASCIMENió É OATTOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS'

tNrERórôóE-s E iÚiÉLÀ§oe corueRcA DE JoÃo PESSoA

Av.EpitácioPessoa,1145BairrodosEstados5Bo30.00,JoãoPessoaPB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

httó://www.azevedobastos' not'br
E-mait : cartorio@azevedobastos' not' br

GERTIDÃO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

o Bel. Válber Azevêdo de Miranda cavalcanti, oficial do Primeiro Registro civil d.e Nascimentos e

óíitãr e prúativó oe Cãsimántos, lnterdições e Tutelas com atribuiçag oe.3{e{"2:..^ 
^,^

r"ãónn""", firmas da Comarca de João Pãssoa Capital do Estado da Paraíba, em

Certifica com base na Lei 8935/94 - art.7o - inc' V, que o(s) documento(s

fiel do original que me foi apresentado e neste ato conÍirmo sua autentici<

reprodução
do Código

de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitid o em29tO9l2016 às 09:29:42 (hora de Brasília)'

CHAVE DIGITAL

A chave digital acima, garante que este documento foi g-erado para lBl LIFE MEDICAL LTDA -

ME e emitido atraüésOo siie do Cartório AzevêdoÉastos, de acordo com a Legislação

Éederal em vigor Art 1o. e 10o. § 1o. da MP 2200101'

Esta ceÉidão tem a sua validade até: 29/09 t2017 às 02'|18:25 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidáo: 593144

Gódigo de Controle da Autenticação:

48852809160957140671-í --l

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

através do site: http://www.azevedobastos'not'br '"í"t\t'fvl
#ffiffii /§ ( *c

\

0000sb1d734tos+rcsztzdã6ãbto5bdr57"ôdfef8e50b9335ff90d8590bb2a2d766f91afc1sa0s
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rBr LIFE MEDTCAL LTDA -{fie
G. N.P.J. I 0.493.07810001 49

TERcETRA ALTERAÇÃo oe coNTRATo soctAL

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 Cêdula 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 01879724õ01 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: 86027420, portadora da Cédula
de ldentidade Civil "RG" no 6.E83.802.9/SSP-PR e C.P.F. n0

052.193.599-75, únicos sôcios componentes da emprese
denominada: lBl LIFE MEDICAL LTDA - ME, com sede e foro
na cidade de lbiporã - Pr., na Rua 19 de Dezembro, no 1,687,
Sala 01, Térreo, Centro, CEP: 86200-000, com seu contrato
social devidamente registrado e arquivado na Junta
do Paraná sob no 412.0634856-í em 20.11.2008.
alteração registrada sob n0 20102685592 em 19.
resblvem alterar o seu contrato pela terceira vez
com as clausulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIP.#.: A socia ROSA RUIZ que possui na sociedade
capital social no valor de R$ 5.000,00 (cinco mit reais), retira-se da soci
cedendo e transferindo as suas quotas pelo seu valor nominal a sócí
íngressante: CLAUDIA MARIA NOGARI, brasileira, casada sob regime
comunhâo parcial de bens, nascida em 30.11.1966, comerciante, natural de
Ribeirâo 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" no 4.276.827-8/SESP-PR. e C.P.F. no 743.063.839.20.

CLAUSULA SEGUÂJDÁ: Os sócios dâo entre sí, 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
sócios nas seguintes formas' T\ 1_,
e5 000 (noventa e cinco mi, quâ:s,',TY" i:âo-J##fiHot r#,[?=,X. #:( \) I

Pág.
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TERcETRA ALTERAçÃo oe coNTRATo soclAL

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 foro na
cidade de lbiporâ - 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, Térreo,
Centro, GEP: 86200-000, lbiporã - Paraná.

CLAUSULA QUINTA: DA CONSOLTDAçAO DO TO. vista
da modificaçâo ora ajustada e em consonância com o que o 031

da Lei n. 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este i e

lBl LIFE MEDICAL LTDA-{tE

c.N.P.J. 1 0.493.078/0001 49

consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a
clausulas e condiçÕes contidas no contrato primitivo
disposiçÕes da referida Lei n. '10.40612002 aplicáveis a este
a ter a seguinte redação:

desta

JOAO HENRIQUE WEBER RUIZ,
divorciado, nascido em 28.05.1983, natural de Londrína - Pr., em no,
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

7.697.078-5ÍSSP-PR, C.P.F. no 042.330.809-22 e Carteira Nacional de
Habilitaçâo DETRAN/PR no 0í879724501 e CLAUDIA MARIA NOGARI,
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" no

4.276.8278/SESP-PR. e C.P.F. no 743.063.839-20, únicos sócios componentes
da empresa denominada: lBl LIFE MEDICAL LTDA - ME, com sede e foro na
cidade de lbiporã - Pr., na Rua 19 de Dezembro, no 1.162, Térreo, Centro, CEP:
86200400, com seu contrato social devidamente registrado e arquivado na Junta
Comercial do Paraná sob no 4í2.0634856-1 em 20J1.2008, ultima alteração
registrada sob no 20102685592 em 19.03.2010, devidamenté inscrita no C.N.P.J.
sob no 10.493.078/000149, mediante as clausulas e condiçÕes seguintes:

/^\
CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girara sob o nome empresarial de \ \
'lB! LIFE MEDICAL LTDA. ME.", tendo sua sede na Rua í9 de Dezembro, no \ )V1.162, Térreo, Centro, CEP: 86200-000, lbiporã. Paraná, sendo constituída por ^prazo indeterminado de duração, iniciando-se suas atividades em 20 de <+)
Novembro de 2008. /

/



IBI LIFE MEDICAL LTDA-{I/IE

c.N.P.J. í 0.493.078/0001 49

TERCETRA ALTERAÇAO DE CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA SEGUNDA: O objeto da sociedade será COMERCIO
ATACADISTA DE MÓVEIS E EAUIPAMENTOS HOSPITALARES, MÉDICOS E

ODONTOLÔGrcOS, 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 sócios da seguinte forma:

Ao sócio JOAO QUE WEBER RUIZ
95.000 (noventa e cinco mil) quotas, no valor de R$ 95 ,00 (noventa e cinco
mil reais), representativos de 95o/o (noventa e çinco por ) do capital social; A
sócia CLAUDIA MARIA NOGARI 5.000 (ci s, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), representativos del057o ( cento) do capital
social.

PARÁGRAFO PNMETRO: A responsabil a sócio é restrita ao
valor de suas quotas, mas todos respondem
capitalsocial.

ana pela integralizaçáo do

PARÁGRAFO SEGIJNDO: A participação de cada o nos lucros e nas
perdas será proporcional à quantidade de quotas que possuírem na sociedade,

CLAUSULA QUARTA: A administração da sociedade será exercida

Q3it

mil)

pelo sócio JOÃO HENRTQUE WEBER RUIZ a qual compete representaçâo ativa
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 cauçâo de favor. É dispensada a cauçâo de administraçâo.

PARÁGRAFO ÚNICO. Fica estabelecido 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 quê vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé
pública, ou a propriedade.

,?
N,r
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TERCETRA ALTERAÇÃO Oe CONTRATO SOCTAL

CLAUSULA SEXTÁ: As quotas da sociedade são indivisÍveis e nâo
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
proporção da parte que possuir.

cLAllslJLA sÉnma: 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 de
preferência na aquisição das quotas do socio retirante.

PARAGRAFO PRIMEIRO:
cedente ou que venha a
efetivamente foi realizado,
patrimonial da sociedade,
especialmente levantado.

O valor das quotas do sócio retirante, excluÍdo,
falecer, será considerada em relaçâo ao que

liquidando-se, suas cotas, com base na situação
verificada em balanço

PARÁGRAFO SEGIINDO: AS liquidada ão pagas em dinheiro,
em 10 (dez) parcelas iguais e a contar imeira 30 (trinta) dias
após a verificaçáo do balanço levan

PARÁGRAFO TERCEIRO: FiCA , medi consenso entre o socio
pagamento, que nâo afetem a

CLAUSULA OITAVA: Pelos serviços que a sociedade,
rnensal, cujo valor será

istos em lei.

e os herdeiros, outras condiçÕes de
situação econômica da sociedade.

perceberão os sócios, a tÍtulo de remuneraçãô, pró_ta
fixado em comum acordo, até os limites de âeduçâo fi

CLAUSULA IVOIVÁ: O ano social coincidirá com o ano civil, devendoa 31 de dezembro de cada ano, ser procedido os balanços da socíedade, nos
termos legais.

cLAUsltLA DÉclMA: As deliberaçôes dos sócios serâo tomadas em
reuniâo, a ser convocada com 0g (oito) dias cíe antecedência.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A convocaçâo da reunião se dará por escrito, napessoa do sÓcio ou seu representante legai, mediante protocolo, carta registrada
ou outro documento idôneo a demonstrar a ciência do sbcio.

PARÁGRAFOSEG|INDO: por força do art. 1.071, da Lei 10406t2002,
dependerão de deliberação as seguintes matérias:

| - a aprovaçâo das contas da administração, pela maioria dos votos dospresentes;

r1/rf



TERcETRA ALTERAçÃo oe coNTRATo soclAL

ll- a designaçâo dos administradores,
representativos do capital social;
lll a destituição dos administradores,

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
designado novo administrador, se
assuntos.

PARÁGRAFO SEGITNDO:

com maioria absoluta de votos

com maioria absoluta de votos

Nesta reunião também poderá sêr
for o caso, e deliberarem sobre outros

Nâo se aplica a esta reuniâo o parágrafo

o29,1
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c.N.P.J. 1 0.493.078/0001 49

representativos do capital social;
lv - o modo de sua remuneraçâo, quando não estabelecido no contrato, com
maioria absoluta de votos representativos do capital social;
V - a modiÍicação do contrato social, com '/e de votos representativos do
capitalsocial;
vl- a incorporaçâo, a fusâo e a dissoluçâo da sociedade, ou a cessaçáo do
estado de liquidação, com % de votos representativos do capital social;
Vll - a nomeaçâo 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.

PARÁGRAFO TERCEIR2: Ficam díspensados da reunião, sobre as
matérias previstas no parágrato 20, da cláusula décíma, se todos os socios
decidirem por escrito sobre a matéria objeto de deliberação.

0LAUSULA DÉC\MA PRIMEIRA: Obrigatoriamente, haverá uma reuniâo
para fins de aprovação das contas do administrador, e, para deliberaçâo sobre o
balanço pahímonial e o de resultado econômico, a ser realizada até o final do
mês de abril de cada ano.

ll, Capítulo lV, da Lei 10406/2002, esta sociedade utili
normas da sociedade anônima.

3o, da cláusula décima, deste contrato.

CLAUSIILA DÉCIMA SEGIJNDA: Nas omissÕes d contrato e do TÍtulo
te, as

Fica eleito o foro
dirímir as dúvida

Os socios declaram sob penas da Lei
o com a Lei

4lr
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CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
Londrina, Estado do paraná, para
contrato.

CLAUSULA DÉCIMA QIJ ARTA:
que a Empresa se enquadra na situaçâo de microempresa de
Complementar no 123 de 14 de Dezembro de 2006
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TER§EIRA ALT§RAÇÃo nH G§NTRATo §ocIAL

i9tâ{rsuteoÉ,cwa S{JARrA: os sóçios declaram sob as penas da Lei
que a Entpresa se enquadÍa na situaçâo de microempresa de acordo com a Lei
Cornplennntar no 123 de 14 de Dezembro de 20ffi.

Estando os mesmos 6m comum acôrdo,
lavram, datam e assinam o presente instrumento em 04 (quatro) viae de igual teor'
e forma.

lbiporâ - Pr., 12 tle Fevereir.o de2014.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO MEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIv-ATIvo DE cASAMENToS,
rurenolçÕEs E TUTELAS DA coMARcA oe.lóÂo peÉsõÀ

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 5gO3O-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-54A4

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

CERT|DÃO DE AUTENTTCAçÃO DtcrTAL

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 autenticare
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado dá Paraíba, em virtude etc...

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

Este documento foi emitido em 1sl0ll2o16 às 1 1:5g:47 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94Í057f2d69fe6bcO5bb57a463b48e785c1 5c7c6ace28bc359cddt/2beOgsoeOSgZogt bfgadl4
37606f6c35083f355f1 0ab32ebed269a581 69eacb31 be88461 91 6e7a7b8cs2ceaMd70

A-chave digitalacima, garante que este documento foigerado para lBl LIFE MEDICAL LTDA -
ME e emitido através do site do cartório Azevêdo Bastos,'de acordo com a Leqi
Federalem vigorArt ío. e 10o. § 1o. da Mp 22OOtOl.

Esta ceÉidão tem a sua vatidade até: í 5/07 t201T às í I :0í:03 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 561695

Código de Controle da Autenücação:

/1885140716í328500328-i a 4885í407í6í328500328-6

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

ESTADO DA PARAíBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

FUNDADO EM í888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,

INTERD!çÔES 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

GERTTDÃO DE AUTENTTCAçÃO D|GITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓOitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçóes 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
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 foiemitido em22107l2O16 às 16:56:10 (hora de Brasítia).

CHAVE DIGITAL

A chave digital acima, garante que este documento foigerado para lBl LIFE MEDICAL L
ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a
Federal em vigor Art 1o. e '1 0o. § 1o. da MP 2200101 .

Esta certidão tem a sua validade até':22107/20í7 às 16:45:4 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 565643

Código de Controle da Autenticação:

48852207 1 61 028080906-í

A autenticidade desta certidão poderá ser conflrmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
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através do site: http://www.azevedobastos.not.br
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RepÚaLlce FEDERATTVA Do BRASTL
ESTADo ol pRRRÍse

cRRróRlo lzevÊoo BAsros
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIV-ATIVO DE CASAMENTOS,
rxrenotçÕEs E TUTELAS DA coMARcA DE toÂo pe-ssõÀ

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-OO, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) Z244-5484

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

GERTIDÃO DE AUTENTTCAçÃO DTG|TAL

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 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
fi.el do original que me foi apresentado e neste ato cônfirràó sua autentiôiáade através do'Códigb
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 1110812016 às 1s:1s:19 (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 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: í 1logt2o17 às 10:5g:3í (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: ST4260

Código de Controle da Autenticação:

4885í í 081 6092í 330546-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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IBI LIFE, ME,DICAL

Declaracão de que cumpre plenamente os requisitos 4e habilitacão

Município de Cândido de Abteu- Paraná
Licitacão Modalidade: PREGÃo PRESqNCTAL Ne. E2l2015.

Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a Resolução ns 60412075 -

APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

A Empresa tBl tlFE MEDICAL ITDA - ME, CNPJ 10.493.07810001-49, Inscrição Estadual ns 90463537-54

situada Rua 19 de Dezembro,!.L62, Térreo, CEP:86200-000/lbiporã, Paraná, neste ato representada por

seu sócio/gerente, o Sr. João Henrique Weber Ruiz, brasileiro, Divorciado, portador da Carteira de ldentidade
ne7697078-5 SESP-PR, inscrito no CPF/MF sob o ne 042.330.809-22,Em atendimento ao previsto no edital de

PREGÃo PRESENCIAL ne.62/20L6, DECLARAMoS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação

exigidos para participação no presente certame.

Por ser expressa manifestação da verdade, firmo o presente.

lbiporã 03 de outubro de 2016.

CNPJ: 1 0.493.078/0001 49
RUA DEZENOVE DE DEZEMBRO,

lio.lg3.o?8,ooo{4il
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z - Sócio Administrador

FONE/FAX (43) 9 Email:
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IBI LIFE MEDICAL
pECLARACÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRqSA DE PEQUENg PORTE

Município de Cândido de Ab(eu- Paraná

licitacão Modalidadp: PREGÃo PRESENCIAt Ne. 6212016.

Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a Resolução ns 60412015 -

APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

A Empresa lBt LIFE MEDICAL LTDA - ME, CNPJ tO.4gg.O78lOOO1-49, Inscrição Estadual ne 90463537-54

situada Rua 19 de Dezembro, !..!62, Térreo, lbiporã, Paraná, neste ato representado por João Henrique

Weber Ruiz - Responsável Legal, portador da Carteira de ldentidade ne7697078-5 SESP-PR, inscrito no

CPF/MF sob o ne 042.330.809-22,declara, sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime

legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso

ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefÍcios da Lei Complemenlar 12312006, de 14 de dezembro de

2006.

tbiporã 03 de outubro de 2015.

ue Ruiz - Sócio Administrador
.078-5
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GEP.ü@OW.IBIT
330.809-22

GNPJ: í0.493.078/000í 49
RUA DEZENOVE DE DEZEMBRO,'1162
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FONE/FAX (43) 3í58-2565 Emai!:
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Consulta Optantes

Data da consulta: O3|LO|2OL6
I ldentificação do Contribuinte

CNPJ : 1O.493.O78IOOOl-49
Nome Empresarial : IBI LIFE MEDICAL LTDA - lrlE

I Situação Atual

situação no simples Nacional : optante peto simples Nacional desde 20 tLtlzooa
Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

I Períodos Antêriores

Opções pelo Simples Nacional em períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

I Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

I Eventos Futuros (Simptes Nacionat)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

§ Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

ClQue aqui para informações sobre como optar pelo SIMEL
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IBI LIFE, MEDICAL
oecuRecÃo oe rNexrstÊNcre oe tNcolúplrtgllloloe ruNcloNat

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitacão Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL Ne. 6212016.

Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a Resolução ns 604/2015 -

APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

A Empresa lBl LIFE MEDICAI 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, portador da Carteira de ldentidade ns7697078-5 SESP-PR, inscrito no

CPF/MF sob o ne 042.330.809-22, Declaramos sob as penas da Lei que esta empresa não possui dirigente

com vínculo de parentesco por linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, de servidor municipal

investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, ou de membro da comissão licitante, de pregoeiro

habilitado ou de servidor encarregado da contratação

Por ser expressáo de verdade, firmamos a presente.

lbiporã 03 de outubro de 2016.

Henrique iz - Sócio Administrador
697.078-s

.330.809-22

GNPJ: 10.493.078/0001 49
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RUA DEZENOVE DE DEZEMBRO,1162
(43) 3158-2565 Emai!:
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c.N.P.J. 10.692.055/000 1-63

QUARTA n ITN,NaÇÃO CONTRATUAL
NIRE: 41206422362 -6ãsiÍeiro,

solteiro, empresário, residente e domiciliado na rua Carlos Gomes,

206 Jardim Aernporto na cidade de Ivaipora ' Paraná CEP. 86.870-

000 portador da cédula de identidade RG.9.004-242-4 expedida

pelo Instituto dc ldentificação do Paraná. em 08i05i2000 e inscrito

no CPF.042,899.419-90 e GLAUCIA PRACZUM, brasileira,
solteira. cmpresária. residente e dorniciliado na rua Carlos Comes.

20ó Jardinr i\eropotlo na cidade de Ivaipora - Paraná. CblP.

86.870-000 portadora da ccilula clt: ldcrrtidacle RC.B 756.812-I

experlida pelo Instituto dc IeicntiÍicação do Paraná. em I I ,0611999

e inscrito no CPF.046.767.58c)'95. úniços sócios conrponentes rla

Sociedade empresaria Ltda que gira sob o nome CI-INHA & PRACZI"IM
L'I'DA -NlE, sede rla rua Carlos Gomes, 206 Jardim Aeroporto rta çidadç

de lvaipora - Paraná , CEP. 86.870-000 com Contrato Social arquivado

na Junta Contercial do Paraná sob no. 41206422362 por despacho em

sessão de I I de Março de 2009 e ultima alteração contratual sob no.

20 1 5 I 586322 por despacho etn I I de Março de 20 1 5, resolvem aherar o

contrato social, e alterações posteriores confornte clausulas e condições

segu i ntes:

CLALISULA PRIMEIRA * A sociedade que possuia o ranlo de atividade de: 4530-7/05 -
Comercio a varejo de Pncuuráticos c camara de ar - 4530-7/03 - cotrtercio a varejo de peças e

acessórios novos para vpículos e 1930-2102 - Transporte Rodoviário de Cargas.exceto produtos

perigosos e mudanças internaÇional, interestadual. iuternaciorral e 4930.2/01 - Transporte

rodoviário de cargas, exccto proclutos perigosos e nrudntrça, ncstc ato pas§arn â exerccr sllâs

stividades com o ramo cte: - C ornercio a varejo de Pneurrráticos c catilara de ar - comcrcio a

varejo de peças e acessririr:s nÕvos para veículos e -- Transporte Rodoviário dc Cargas,exceto

produtos perigosos e rnuclanças intentacional. interestitdttal. internacional e,1930.2/{}l -
Transporte rodoviário de cargas. exceto produtos perigosos e mudança, serviço de reparaç.ão e

manutenção de conrputadores, inclusive portáteis e de equipamento de informática e periferico.

treinamento enr desenvolvimerrto profissionais e gerencial. instalação de softrvares com suporte

tecnico, serviço dg rsdes de transportes de telecomunicações (SRTT), recarga cle cartucltos para

impressora, provedor de internet, atividades de gravação de sont e edição de musicas, proctução

músical. ilstalação. reparação e manutenção de equipamentos de telefônica e cortrunicação,

promoçõo, organiz-ação, produção, agenciarnento, programação e execuçâo de eventos

esportivos, artístico, culturais, shorvs e espetáculo de qualquer especie ou gêneros, bailados e

líricos, exposiçÕes,. leiloes. íestivais de musicas, criações cinerrratográficas e teatrais, eventos

sociais, e promocionais, inclusive Íilantrópicos e ou beneficentes. cursos de informática,

Sen,iços de Marketing direto. Aluguel e leasing operacional de curta ou longa duração e todo o

tipo de maquinas e equipanrentos para escritórios, tais conto computadores e periféricos,

reprodutoras c1e copias. projetos, data-show. equipatrtentos de tele fonia e comunicação,
prestação de s,rrviços cle conservação e lirrrpeza crn gieral (trrharra e Predial) linrpeza de dutos de

ventilação e refigeração de ar. instalação. nlanutenÇlio e reperação de aparelhos de ar

contlicionado. cgnrercig atacadista de ntaquitta dc costtrra. rrtaqtrittas e Eqrripamerttos de Arligos

cie Uso Pessoal c Dorncstico, rrraquinas. aparelhos e' ecluiparnentos pârâ trso agropecttário.

(par-tes e peças), [racltrinas, aparcllrcls cquiparncrttos para uso r:donto-nredico ltospitalar (parles e

peças; ernbalagens, Comcrcio varejista de moveis em geral. computadores. inclusive pofiáteis, , .

equipanrentos, periiéricos e sufrimento cle infomrática, Equipanterttos de telefonia 
. 
e'(

conrirnicação, Eletrodonrósticos e Equipamentos de Átrdio e Vídeo, Artigos dc Papelaria, / '

Instrurnentos nrusicais, e acessórios. brinquedos e artigos recreativos, artigos do Vestuário,

calçados, artigos Esportivos Artigos de Viagern, e acessórios ent ge ral, Materiais e

equipantentos de segurança, Unifornres. Tecidos e C

Caura. Mesa e Banho. artigos de Colchoaria.

ntercadorias cttt Ccral. conr Predonrinânçia cttt Prod

L
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tí 
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QU.\ IlT,\ r\ L'I EItAÇÃ0 CON'[RAT{; Â L

Nlltf,: 112'ô6122362

forma:
Sócios
DOUGLAS ÀNI"ONIO MAII.TINS DA CUNI-IA

GLAUCIA PRACZIJM

1

,,r, "r"t 
["çot * ecluipatttctrtos cle veíc§los

leves e pesad's. Uu,"riui lrii,tr"il"rt, lubriÍicante.s, Pneus ç carras de Ar, Livros' Bijuterias

suveuires e artesallatos e Artigtls ntedicos e Orlopédicos'

cNÀEs; 4530-7/05. 4-530-7103, 493í)-1.102, 4930-2101, 951 l -8/00' 8599-6104' 6209-l/00' 6l I0-

8/02' 475 l-2102.6190-6/01, 63ll-9/00. 5920-1100, 9001-9/02' 95l2-6100, 9001.9/03'8230.

0/01,9003-5100,9329-8199,8599-6103,7i19-0103,?733-l/00,4329-1199,8129-0100',4322'
3t02,464()-4199,4754-]101,4751-2/01.4752-1/00,:1753-9i00,,4.761-0/t)3" 

4'156-31A0', 4763'

610|. 47sI.4/00, 4755.5/0 |. 4]82-21|Jl. ,|782.2102' 4763.6102, ,t$49.41a1. 4661.]i00, 4664.

g7óô; +oÀo-q ilz, 4i59-8t9s. 4642-1t02, 4?s5-5/03, 4754'7t02, 4723'7t00' 4712't/00' 4789-

0/05: 4530-7 /03. 4732-6t00, 4530-710 5. 47 61-010 t , 4789-0 ,t01 .4773.31AA.

CLAUSULA SECUNDA - DA CONSOL1D,'rÇÃO DO CONTRATO §OCIÀL:E,",

consonância com o qu. d.t.r,"r,inâ o artigo 2.031 da Lei numero l0'406/2002'6s sócios

RESOLVEM, po|. *.r,* instrulllellto. irtualiznr t consolidar o contrato social' tornando

assirn sem efeito,, p,,.tir^ dcsta data, its clau.sulas e conclições contidas no Contrtrto SÔcial

primitivo 11uc, arlcquado ás disptlsiçÔcs tlit reÍtrida Lei lÜ'40612()02' apliciivcis a cstc tipo

societário pass;r a tcr scstlillte rctlaçàtr: eorrtliçõcs scsttitttes:

CI.JNHA d{ PRACZI"iM t-'t-DÂ - t\'llr
c.N.P..'. I 0'692.055/0001-63

QU ÀIl'tA AL'IERÂÇÃO CONTILATU'A'L
NIRE: 11206422362

DOUGLÀS ANTONIO MARTINS »A cuNHA. trrasileiro, solteilO' empre§ário'

resiclente e domiciliado na rua carlos Gomes, 206 Jardirn Aeroporto na cidad-e de lvaipora

- Paraná cEP. 86.870-OOO portador da cedula cle ldentidacle RG-9'004'242-4 expedida

pelç Instituto cle IcleltiÍicaçãç tlo Paraná. enr 0ti/05i2000 e inscrito rlo CPF'042'899'4i9'

90 e GLAUCIA PRACZUMII, brasileira, soltcirâ' cmpresárizr, rcsidcnte c donriciliado na

nia Carlos Gomes, 206 .lardim Aeroporto na cidade de lvaipora - Paraná' CEP' 86'870-

000 portaclora cla cédula cle lclentldade tl6.8.756.til2'1 expedida pelo Instituto de

lrrerrriticação d' paraná, ern 1rfi6il999 e i,scriro no cprr.O4ó,2ó?.589-95. [,iços socios

;,r;,;;;*,1i-, da Sociedade enrpresaria Ltcla qtre gira sob o rlorne. C,UNHA & PRACZt']M LTDA

-N{.8, sedc nr ruÍl Llarlr)s Comes,206 Jardirir Airoporro' na ciclade rle lvaipnra - Paraná ' C[P'

g6.g70-000 corlt Coltr.arc; Souir.rl arquivach na.luttta Cottrercial do Parartti sob ttn' 412Ü6422362

por tlespachcl ern sessilo cle I I cle Nlarçtl tle 2{)09 e trltinra alteração ctltrtratttal sob no'

20151586322 por despaçh,.i çltt ll tlc l\4itrço clc ?Ci5. rcsolvcllt alterirr o contrato social' e

a ltcraçõcs posteriores conftlnrre c laustr las c concl içÔes segtr i ntcs :

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedacle gira sob o r)orne etnpresarial: cUNHA & PRACZUM

LTDA - ME
CLAU§ULÂ §rCUNDA: A s«:cieclacle tem a sun set{e na rua Carlos Gomes' 206 Jardirn

À.iopono rra cidacle de lvaipora - I'aLaná, CEP. 86.870-000 (Art' 997 ll CCl2002)'

CLAUSULA TERCEIITA: O Capital Social no valor ds I{$ 50.000,00 (cinquenta rnil reais)

totaln)ent§ integralizaclo çrn tttoçcla Çorrçnt§ rlo Pais, clivido em 50,000 (0illquenta nril) quofas de

RS 1.00 ( r.rrn real ) catla uma, Ílca assitn distribuíclas eÍltr€ os sócios quotistas da segrrinte

quotas perc
25.000 50%
25.000 50%

Capital
25.000,00
25.000,00

{-,

50.000 100% 50.000.00
TOI"ALTOTÁL
cLÂusuLA QUARTA: o objeto social é: -'conrercio a vare-io cle l)rreurlátitt': " :"'lof:l* 

tt,^

;;;;;;;Jú ilpeças e accssórios novos para veictrl.s T'ra,spofte Rodoviário de
._-- -_-^^:^-^l

il;;;;;r;,' ;;,ilJ; perigosos c rnudanças intçrnaciortal. itttçrestadual, internacional e' | --^-^^:^ ^
rodoviário de ctrrgas' c.xceti.r prodtrtos PerlSof:=

manuienção de contputacicrres, inclrrsivc portiileis c tlc c

treirtarneitto em deselrvolvimento proíissionais c gerenci

técnico, serviç0 de redes de transpone§ de telecomunlca(

irrrpressota, provedor clc ittternet, atividadçs tlc gravaçâo

l

: .t .., , ,-.
I ! dl ' \

\!\

müsical, instalação, reparação e t'uauutcnção dc equiparne



Páe.03 CUNHÂ & PRÂ.ZUM LTD/\ - ME
C.N.P.J. I 0.692.0ss/0001 -ó3
QUARTA ALTERÂÇÃo CoNTRATUAL
NIRE: 41206422i62

promoção, organização. produ
artístico, culturais, shorvs e espetáculo de qualquer espécie ou gêneros. bailados e lírinns

55
t-

fl,

exposições'. reiroes, r.',r""r. *ffi;J;:. Ili,I;:ltJ;i.;:ffi[r::, il"'i,?],ill:*: :"ll[::promocionais' inclusive Íilantrópic.-s c ou be ncficenles, ãurr,,, de infonnática. Sen,iços deMarketing direto. Atuguer e reasirig operacionar cre curta o,, rnngn'.tr,.ação e todo otipo de nraquinas e eqtripanrcn,ã, 
' 
po.u cscritóri.s, tais cõno computaclores e periféric.s,reprodutoras de copias, pr<ljetos' clata-shou'. equipanreirto, a"-rci"ioria e cornunícação, prestaçao

de serviços de conservaçào e limpeza em geral (uiurn, e preclial) ii,rp"ru de dutos de ventilação erefiigeração de ar, instalação' manutsnção e reparação de aparelhos de ar condicionado, comercioatacadista de maquina de costura. rnaqrrinas c Eq,,ipn,.,.,..ntos <Je Arrigos de uso pessoal eDomestico, maquinas, aparerhos . 
"qripur.ntos . 

para uso agropecuário. (partes e peças),maquinas' apare lhos 
. eqtripamentos pnrn r"rso ociorrt«r-rnediccl hospitalar (partcs e peças)entbalagens, corne rcio varejista cle nrovcis em geral. aunlprruonrar, inclusive poúáteis,equipamentos, períléricos e sttprinrento de infonnátic-]eqrlp",r.íto, a" telefonia e comúnicação,Eletrodornéstiços e Equipamentos de Áudio e vídeo, artiàoJãl irapelaria" Instrumenros musicais,e acessórios, brinqueiios e aúigos .""r"ntiror, artigos onn"st,,a.io, calçados. artigos EsportivosArtigos de viagem. e acessóriãs em geral, Materi-ais 

" "q,,;po,n"ntos 
cle seg,urança, uniformes.Tecidos e confecções enr .geral. niigos de Arnrarinl,,i, 'ca,l,u. 

Mesa e Banho, artigos decolchoaria' bebidas err geral. t-Jtilidades-Donresticas, nrcrcaclorias em Geral. conr predominância
em Produt.s Alirnenlíci's Minimercados. Materiais para corstruÇào e,n geral. produÍ.s sâneantes.clomisanitarios. peças c cqLripanrcntos ric_ veículos lcves e pcsaclos. haterias art.rnoti,r,as.lrrbrificarrtes' l)ttcus e catlrils clc Ar. LiYros. Biiuterias suveniresc'anesanatos e Artigos médicos eortopédicos. cNAEs: '1530-7/05. 4530-7/01. 4g30-2/02..19i0-2/0 t. 95 I t-8/00, 8599- 6/04. 6209_l/00' 6ll0-8/02. 4151-2/02. 6190-6/01, 63ll-9i00. 5920-l/00. e00r-9/02, 9sl2-6100. e00t_9/03'8230-0101,9003-s/00.932s-8/918599-ó/03.73t9-0/03.7733-U00,4329-t/99,81529-0/00,
1322'310?,4649-4/99,4754-7 01. 4751 -2t01.47s?-tl00, 4?si-9 tó0. lr,or-0103, 47s6_3/00,4763-6/01,4781-4/00,47s5-5t01.4782-2/0t,47E2-2/02,4763-6/02,4649-4/01 

4661-3/00, 4664-8/A0,4686-9102, 47 59-8/99. 4642-7 /02, 4'7 55-5103, 4754-7 /02, 4723-7 lOO, 4712-t /00.4789-0/05, 4530_
7 r03. 473?-6100, 4-s 3 0-7105. 41 6r -0l0 r . 41 89; -0/0 t,qt t l -t ro0.- 

" "'

CLAUSULA QUINTÀ: A sociedacle iniciou suas atividacles de I I de Marco rrp 7oílo
exercendo suas atividades por rempo ,,0"*,l,lil1l,"','"T r1i;:islff il 

de Março de 200e.

CLAUSULÀ SBXTÀ: Á's quotâs são irrdivisiveis e não poderõo ser cedidas ou rransíêridas aterceiros sem o collserrtimento do outro sócio.a.qlenr fica asscgurado.em igualdade de condiçÕese preçodireito de prelerência para.a sua aquisiçâo ru postas a ,injo, forrnaliz:rndo, se realiza6a acessão deras, a arre ração corrtraruar perrirenie (an.l ,05b art. r .05r, ictzooz-lCLAUSULA SIT'IMA: A resporriabiliclade de cacla sócio c."utrito ao valor de suas quotas, mastodos responderrt soliclarianrente pcla irrregraliarção rlo capiral social (art. 1.052., cc/2002).CLAUSULA oITAVÀ: A adininistraç"lo da socicclacir. ,;abcrá a D0UG[,^S AN.|.ONl()MARTIN§ DÂ CUNHA, colll os pocleres e atrihuições cle arlr,inistrador, arrtsrizado o uso6unome empresarial Individualrncnle, veclado. no entanto em ativiclacles estranhas âo interessesocial ou as.sunrir obrigaçÕes se.ia enr lhvclr de clualquer aos iuc,tistu, ou cle terceiros. benr cornoonerar ou alienar bcns intór'eis cla socíeclade, senr autorização tJos outros sócios (artigos gg7 vl,I .01 3, I .015, L06,1 CC/2002).

..-,}

CLAUSULA NONA: Ao termino de cada exercício social, enr 3l de Dezembro. o Adnrinistradorprestara contas, justificadas de sua adnrinistração, proccdendo a elaboração 6o inve,tario, dobalanço patrimonial e do resultado econômico. cabenào aos sócios na proporção de suas quotas, olucros ou perdas apurados (art. 1065. CCi2002)
CLAUSULA DECIMA : Nos qttatros meses -seguirrtes ao término do exercício social os sóciosdeliberarão sobre as contas c clesignarão adnrinútrador 1es; quanJo for o caso (arts. I .0..l e 1012
§ 2o e art., 1.078, CC/2002).
CI,AUSULA DECIMA PRIMEIRA: A SOCiCdAdC POdCrá A qUAIqUCT tCMPO.

[ljalououtradependência,nlediantealteraçãoçontratualal#
CLAUSULA DECIMÂ sEGUNDA: os sócios p"j;,ã",,itr, g*H*S,*:y5:f#

q
,Ók

do @utunb.FsÂEdo. 6^6ú Âdr âro O r.r..ido ó vo&ó. hú6

.- z Sêlo Drollal de

W/ conrirloso
B.r. varh./& MÉdi ciErÉm /l

mensal, a titulo de ,,pró - laborc, observadas as «lisposi

abrir ou Fechar
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QUARTA ALTEI{ÂÇÂO CONTRATUAI-
I§I"RE; 4t2.0§422362

CLÀU§ULÀ »['CI]\{A T§RC§IRÂ: Falccendo ou interditado rlualqrrer sócio, a soçiedade

coltipuara sua âtividade. §()t11 os lrerdeiros. succss{rril c tt incapaz-. Nâo settdo pr:ssível ou

incxistincl,: iutercsse destc uu tl<; (s) socios (s) t'çmílncscsÍllc (:i) o valtir dc scus haveres será

Apurac.lo e liquiclnrlo com basc na siturrçào patrinrorrial iia socieelade. a data da resolução,

rerificada em balattço r:specitrllllctltç luvarttatlo.

Parágrafo único - () rrresnro ploccclirncnto scrii adotados t:rlr outÍos casos et'tl que a sociedade sc

resolvír em relâção a seu stlcio (arr. I .028 e afi. I .03 I, CCl2002)

CLAUSULA DECIMÀ QUI\RTA: O aclrninistrador declara sob as penas da lei de que não esta

irlpedi{o de exercer a adrninistração da sociedade por lei especial ou em virtude de condcnação

çriutinal, ou por ss erÇgntrar sob os çÍbitos dela, a pelrâ tluc veds, ainda temporariamente, o

acesso â cargo públicos, ou por crime falirnentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão

peculato, ou contrâ a economia popular. contra o sistema financeiro nacional, contra trormas de

defesa da concorrência, contra as relações de consrrtno. fé prrblica, orr propriedade (art 1.0 ll Par

cct2002)
CLAUSULA DfCIe{A QUINTÀ: Fica eleito o fórum da conurca de lvaipora - Paraná, para o

exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato
H por estarern assirn.justr.rs ç çontratadci§, assinam a prcsente aitcraçãer em 03 (três) vias

lraipora. 02 de Setcrlbnr dc 20I 5

| -rr., .,L,, .- 
' . ' í* u '.*-

DOUCLAS ANTONIO MARTINS DA CUNHA

)

r i.,. . -t
!\Y^.ii ;,\Í {t ( ( (.I :.., , 

, ;.i t' ).{,1,y1" t

lurura óon,lrnctÀL'óô pÃRÁNÁ
AGENCIA REGIONAL DE IVÀIPORA
cERllr tcoo REct§TRo hM 03/llr,2ít1:.
sorr NúMERo 2()1::.5úd54,\í,,- ' Ã'

LIDEÍII^D Í]OGUS
§ECRETÂN|Â GERAL

gr§, CARTóRIO MEVÊ00 BAST^Q r cFrcro DÊ RÊcrsÍRo crul oAs pessoÀs urumls
-n.- re. "àr:uct{,a{Ài 6TtBFuoilaroD€tolÂs"codrgDcilJ06870.0§tf-.[3fEffiii:.,:t1,:-'ofi'jjl{9yYtr-cÍ:illa*ÊY:ryi1*' t" 'rrr:Itls:!'i9tl.t;E;;r;i;r**'s srí!:,ii!/c eMNa ca'uxflú,wúr*Ni'4! lr úilr!# tut ilr'r,ríe

D. á6rô 6m os aôoos 1". 3. 70 i.ê. v 8'. aí . 52 d. L.rEâ&ru|8.SÍó€4. M. g |rc. Xll- 
aa roi e*aut a'.ZZlimB euEnb ! Pnslâ lmrg.h dEÉllr.6, r6prcduCd ff.|

& d*urunb .pres^Edo . @nlê^& .Gt!.b. O r.í.ido à 6&d.. fuu É

l)'- t seroDis,tard"Fii?Í[Ífá3,X8il[orA]alcqdAcH41757-5rM7;
i cW/ conÍiraosaaooi?áaiôÉ,àiÉiifis:ilsãlóátgltat.tlpo.juc.ur
I B.r vârhr,th Mú.d. cável6n!
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADo oa panaian

cARToRro azevÊoo BASToS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
rrurenorÇÕEs 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: cartono@azevedobastos. not. br

'\l§1aç 
"1,\s)1r'

cERTTDÃO DE AUTENTTCAÇÃO DrGlrAL

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

Certiíica com base na Lei 8935/94 - art. 7o - 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 emitid o em 0210612016 às 16:05:12 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bcO5bfS 1 e 1 c33ca6c42b4d8999627d868e64539 1 00e4e098387ca 1 c1a1b720Í
l/e 1 55853bb47a9358 1 ead37b'1 bcd749d34787cbfb302ccb9f9095784ô4e45c5a73eab

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para CUNHA E PRACZUM LTDA
ME e emitido através do site do Cartorio Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal
em vigorArt 1o. e í0o. § 1o. da MP 2200101.

Esta ceftidão tem a sua validade até:24110/2016 às 03:05:28 (Dia/Mês/Ano)

Codigo de Controle da Certidão. 443017

Código de Controle da Autenticação:

5 5 64 2 3 1 0 1 5 1 0241 40625 -1 a 5 56 423 1 0 1 51 0 241 40625 -4

A autenticidade desta certidâo 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 COMERCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

iúuin coMERCIAL Do PARANA
SISTEMA tNTE6RADQ DE AUTOMAÇÂO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

ceRrroÃo stMPLtFtcADA Páqina: 001 / 001

CertiÍicamos que as inÍormações abaixo constam dos documentos arguivados nêsta Junla Comercial e são vigentes

na data da sua expedição.

Ilriome Empresaria!

I cunna & PRAczuM LTDA - ME

I N"trr"ru Jurídica : SoCl EDADE err,t enqgÁ411 LIMITADA

Fr"ro a" ta"ntiticaçao ào negistro ae ;- - - 
CNPJ

57
*

a

:Empresas - NIRE (Sede)

41 20642236-2

I

'| o.692-055/000 1-63

Data de Arquivamento do Data de lnício
Ato Conslitutivo de Aiividade

1 1/03/2009 11/03/2009

:fna"t"ço Có*pleto (Logradouro, Ne e Complemento, Bairro, 
-Cidade, 

UF, CEP)

_RUA CÀRLOS q9U!§,?99,JAEplnr 4EreEeryo, lvAlPoRÀ, PR, 86.870-000

Obleto Social
COMERCIO A VAREJO DE PNEMATICOS E CAMABA DE AR "]

I couEncto A vAREJo DE PEÇAS E AcEssoRlos PAHA vElcuLos -

TRANSpORTES HODoVIÁRlO'OE CnneAS , EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS

TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CAHGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS i:

l

i Capital: R$ 50.000,00

REAIS)

i

Micro"mPresa ou
I Empresa de Pequeno Porte
I (Lei n'g123/2006)

Microempresa

Prazo de Duração

lndeterminado
I

I

(CINOUENTA MlL

Capital lntegralizado: R$

(CINOUENTA MIL REAIS)

Sócios/Participação
Nome/CPF ou CNPJ

DOUGLAS ANTONIO MARTINS DA CUNHA

no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato
Parlicioacào no capital (Fl$) Esoécie de Sócio

50.000,00

042.899.41 9-90

GLÁUCIA PRACZUM

046.767.589-95

Último Arquivamento

Data: 08/09/2015 Número: 201 55865498

25.000,00 soclo

25.000,00 soclo

Término do
AdministradoÍ Mandato

Administrador XXXXXXXXXX

xxxxxxxxxx

Situação

BEGISTRO ATIVO

] nto'

| Évento (s):

I

ALTERAÇAO

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPBESARIAL)

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

L__

16/595260-1

CURITIBA - PB, 13 de selembro de 201 6

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Ér



CUNHA & PRACZIJM LTDA-ME
CN Pl : 10.692.05s/0001-63

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Pregão Presencial n". 62/20í6

Declaracão

Em atendimento ao previsto no editalde PREGÃO PRESENCIAL, DECLARAMOS
que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação

no presente certame

sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal 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.

IVAIPORA, PR,4 de outubro de 2016.
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Rua cartos G";Le; 
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Jardrm AêÍopoÍto'

ALEXANDRE RODRIGO MARTINS DA CUNHA
RG t00964015

cPF 057.452.169-05

VENDEDOR

RONAI,DO BOING

RG l21l{4973
cPF 073.729.519-84

ATIXILIAR ADNIINISTRATIVO

Cidade:

E-mall:

p
q
\

a
IVAIPORÃ'PR

CUNHA E PMCZUM LTDA +úE - CNPJ 10.692.055/0001-63 - End.

lvaiporã - Pr

cunhapraczum@hotmail.com

Rua Carlos Gomes N: 206 Jaino: Jardim Aer rto -CEP 8687G0@ -

fone: 14313Á7228/.7
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CUNHA & PRACZTJM LTDA-ME
CNP): L0,6e2.05 5/000 1-63

Pregão Presencial n". 62/2016

DECLARAçÃO

A empresa CUNHA E PRACZUM LTDA, inscrita no CNPJ/MF ne. 10.692.055/0001-63, sediada em

CARLOS GOMES 206, JARDIM AEROPORTO, CEP 86.870-000, por intermédio de seu

representante legal o (a) Sr. DOUGLAS ANTONIO MARTINS DA CUNHA, da Carteira de ldentidade

ne.90042424 e do CPF ns.04289941990, DECLARA, sob as penas da Lei que:

o Não há o seu quadro de sócios, dirigentes ou técnicos responsáveis, servidores públicos;

e Que está ciente e concorda com o disposto no edital;
o Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não

emprega menor de dezesseis anos, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei ne

8.666, de 21. de junho de 1993, acrescido pela Lei ne. 9.854, de 27 de novembro de 1999;

o Para atendimento ao § 2e, do Artigo 32, da Lei ne. 8.666193 que, até a presente data,

inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo

licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

o Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer

de suas esferas.

o Recebeu os documentos e tomou conhecimento de todas as informações e condições locais

para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
o Atende as regras de sustentabilidade ambiental definidas pela lnstrução Normativa

1./201.0.

Terá a disponibilidade, caso venha a vencer a licitação, do fornecimento, NO PRAZO

PREVISTO, dos produtos e/ou serviços licitados.

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição d

IVAIPORA, PR, 4 de outubro de 201
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CUNHA E PRACZUM LTDA -ME - CNPI 10.692.0s5/0001'63 - End.
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Rua Carlos Gomes N: 206 -Bai ó: tardim Aeroporto -CEP 86870.
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INDREL
SCIENTIFIC

INDREL - INDÚSTRIA
DE REFRIGERAÇÃO
LONDRINENSE LTDA.

Equipamentos de
Refrigeração
Médico-Hospita[ar,
LaboratoriaI e
Científico

Av. Tiradentes,4455
LondrinalPRlBrasit
cF^ t zlP 86072-000

Fone/Phone
+ 55 43 3378.5500

www.indret.com.br
indret@indret.com.br

cN PJ 78.589.504/0001 -8ó
lcMs ó01.03117-54
c.M.c 015.099-1-C
Ativ. 241.104-0
CREA 4551-F
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PREFEITURA DO MUNICíPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
ESTADO DO PARANA
SECRETARTA MUNICTPAL DE GESTÃO DE LICITAÇôES E CONTRATOS
EDTTAL DE LlCtrAÇÃO PREGÃO PRESENCTAL N". 62t2016
OBJETO: O objeto da presente licitação é a aquisição de móveis e equipamentos
para UBS Campão, de acordo com a Resolução no 60412015 - APSUS da Secretaria
Estadual de Saúde do Paraná, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde,
conforme as especificações descritas no termo de referência e (Anexo l).

Por este instrumento particular de Procuração, a Empresa lndrel lndústria de
Refrigeração Londrinense Ltda., com sede na Avenida Tiradentes, no 4455, cidade
de Londrina, Estado do Paraná, cEP: 86072-000, inscrita no CNPJ/MF sob n.o
78.589.504/0001-86 e lnscrição Estadual sob n.o 60103117-54, representada neste
ato por seu representante legal o Sr. Alberto Rapcham, com carteira de identidade no
1.388.023 !FP/RJ, e CPF no 116.247.799-72, nomeia e constitui seu bastante
Procurador o Sr. ELCIO FAUSTINO DE MACEDO, portador da cédula de identidade
no 000901451 ssP/MS, e cPF no 026.395.409-98, a quem confere amplos poderes
para representar a empresa lndrel lndústria de Refrigeraçâo Londrinense Ltda,
PETANIE A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO ÓE ABREU. PR, NO qUE SE
referir ao PREGÃO PRESENCIAL N'. 62t2o16, com poderes para tomar qualquer
decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECIáRAÇÃO
DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REeUtStTOS DE HAB|LITAÇÃO, os
envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e DocUMENToS DE HABtLtTAÇÃo em nome
da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances,
desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s),
negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso
administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a
intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da
sessão, contrato e empenho, proposta e declarações e os demais documentos desta
licitação, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, podendo
ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes,
dando tudo por bom, firme e valioso, e, em especial, para, desta licitação. Enfim,
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

Londrina, 30 de setembro de 2016.

Representante Legal
Diretor Presidente

RG.: 1.388.023 IFP/RJ
CPF: 116.247.799-72
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Q6t

JV EAUIPAMENTOS*
Gomércio e Manutenção de Equipamentos LTDA

AO MUNICíPP DE CÂNDIDO DE ABREU
ESTADO DO PARANA
EDTTAL DE LTC|TAçÃO pneCÃO PRESENCTAL No 622016.
OBJETO: O obieto da presente licitação é a aquisição de móveis e equipamentos para

UBS Campão, de acordo com a Resolução no 604/2015 - APSUS da Secretaria Estadual de
Saúde do Paraná, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme as
especificações desoitas no termo de referência e (Anexo l).

SUBSTABELECIiIIENTO

Eu, Elcio Faustino de ilacedo, portador da cédula de i&ntidade no 000901451

SSP/MS, e CPF no 026.395.4@-98, residente e domiciliado na cidade de

Guarapuava - PR, substabele@ sem reservas, na pessoa do Danilo Laurindo da

Silva, brasileiro, solteiro inscrito no CPF sob o número 051.020.72U3, portador da

cédula de identidade RG no 9.628.4O84/PR, residente e domiciliado na cidade de

Guarapuava - PR, os poderes que lhe foram outorgados por João Femando

Rapcham representante legal da empresa lndrel lndústria de Refrigeração

Londrinense Ltda, para participar do pregão presencial no 6?12A16, do MUNICíP|O

DE CÂNDIDO DE ABREU, no estado do Paraná.

Guarapuava, em 03 de outubro de 2016.





,2eo
hINDREL

SCIENTIFIC

TNDREL - rttoúsrRn
DE REFRTGEnaçÃo
LONDRINENSE LTDA.

Equipamentos de
Refrigeração
Médico-Hospitatar,
Laboratoriat e
Científico

Av. Tiradentes,4455
LondrinalPRlBrasit
?-1 lZtP 8ó072-000

Fone/Phone
+ 55 43 3378.5500

www.indret.com.br
indre[€tíndret.com.br

cNPJ 78.589.5041000í -8ó
rcMs ó01.03117-54
c.M.c 015.099-1-C
Ativ.241.104-0
CREA 4551-F
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PREFEITURA DO MUNICíPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
ESTADO DO PARANA
SECRETARTA MUNTC|PAL DE GESTÃO DE L|C|TAÇÔES E CONTRATOS
EDITAL DE LICITAÇÃO pnrcÃO PRESENCTAL N". 62t2O16
OBJETO: O objeto da presente licitação é a aquisição de móveis e
equipamentos para UBS Campão, de acordo com a Resolução no @412O15 -
APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em atendimento a
Secretaria Municipal de Saúde, conforme as especificações descritas no
termo de referência e (Anexo l).

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃo pnesENclAl no.622o16,
DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação
exigidos para participação no presente certame.

Londrina, 04 de outubro de 2016.

RG no 000901451 SSP/MS
CPF no 026.395.40998
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INDREL - IUOÚSrRN OE REFRIGERAÇÃO LOÍ*I}RIHE!{§E LTDA

cNPJfl$F Ho 78.589.§04/0ü0í-86

VICÉSIITN §EGUNDÀ ru.rrEEçáO CONTRATUAL § C$ilSOLIDAç
t0lrlTRATO SOC|ÂL

Pelo presente instrumento purtirular e na melhor forma dg dlrgito, as partes

ALBERT0 RAFCHAM, braçileiro, rasado sob o Regirne de comunhão unive
Bans. empresário, portador dc cpF/MF Í1" na^zq"'rwzz e da céd
ldentidade/RG n' 1.388.0?9, oxpedida peto lnstituto Fenix pacheco, Rlo de
residente e domiciliado à Rua casemiro de Abreu no 45, Jardim Shangri-lá
8S.S70-630, no Municipio de Londrina, Estado do paraná;

MÀRIA HELENA RApcHAf{f, brasileira, casada eob c Regime de Comunhêo
univarsel de Bens, ernprm*ária, portadora do cpFlMF n" ?3I.097.?0s-20 a dn
tédula de NdentidadelFlG n* S77.001 SE§P/PR, residsnte e domicitiada â Ru*
tausrnirn dm Abreu no 4§, Jmndirn $hangri-lá A, Csp s§"0?0-6S0_ no Município de
Londrinr, §stado do Parané;

JüSÉ AUGUSTO RApcHAid, brasileiro, casado sob o Regime de separação de
Bens, engenheiro mecânico, inscrito no cREA/pR sob o no 19112-D RkG 40.ztg,
portador do CPFIMF n" 3§4.310.749-72 e da Cádula de ldentldadelRG n. 3.042.555-
3 SESP/PR, residente e domiciliado à Rua João Huss n" 4§§, Apartamento n" 202,
Gleba Fazenda Palhans, CEP s6.030-490, no Municígo de Londrins, Estado do
Faraná, e,

JOAS FERIIÂNDCI'BAPüHAH. brasileiro. casado sob o Regirne de Comunhâo
Farcial de §sns, bachar*l ern adrninistraçâo da enrpre*as, portàdor do CPFIMF n.
S33.374.§7S-00 e da eóduls ds ldantldada/R§ n'6"41§"036-4 §E§PIPR, residente e
domiciliado à Rua Jcâo Huss fi" 4§0, Apartamênto n'801, §leba Fazenda Falhans,
CeP 86.05ü-490, no Municipie de Londrina, Estado do Faraná.

§ôcios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o
\íw

:\rf.
empresariat "|NDREL - t§üU§TRtA DE REFRTGERÂçÃ0 LoilDhNENgE LT0A",
pÊssoa jurídica de direito privado, inscriüa no CNPJ/MF sob o n" 7g.5gg.
86, sediada à Avenida Tiradentes n" 4455, setor lrÉustrial, cEp 96.0
Municipio de Londrina, Estsdo do Paraná, com seu contrato social
Junta comercial do Êstada do Paraná sob o N|RE n" 4120150g20§ poi
ern sessáo de 13107119S§, e última alteraçâo sob o n' 201333{12583 em sesss§
Qní§712§13, resolyern por êste lnôtrumcnto particular dp
Sscial, promovsr nos termrs da Lei n" Í0"4061200â, con{ionne ae
*plicàveis â aepócie, as roguintss modiÍlcaçÕes:
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INOAEL . INT}Ú§TRIA DE RTFNIGENÂçÃO LOI,IDRINEH§E LTOA

üNFJrilrF f{§ r0"§s&.§fi4Íüâü1.80

VIGÉ§IMA SEGUNOA ALT§RÂçAO CONTR.ATUAL E CON§OLIOAçÃO
CONTRATO §OCIAL

CLÁU§ULA PRIM§IRÂ: FUT
RAPCHÂM resolve alterar os
s*guinte r*daçâo:

este instrumênto ô sôsio JOÂO
dados que constam am sue qualificaçáo

--JOÂo FIRNANDO §Âp§HAM, brasiteim, casado sôb o Begime de
Farçial dç fiens, baehsrsl sm administrâçâo de emprasaa, portádor do sFF
033.374.§7§-00 e da códuta de tdentirtade/RG n" 6.41§.039-4 §ESplpR,
dorniciliad* á Rua Joáo Huss n" 450, Apartarnento n'g01, Gleba Fazenda p
C§p 86.0§0-490, no Município de Londrina, Estado do paraná."

Façuandm u constar de seguints foryns:

-'JoÀo F§§NANOO ÊAPCHÂlll, brasileiro, casado sob o Regime de Comunhâo
Parcial ds Bens, bacharel em administração de emprcsas, portádor do CpFIMF n"
ü33.374.S7S-00 e ds Cêdula de ldentidadelRG n'§.41§.S3§-4 §ESP/PR, resídonte e
dorniçilisd* ô Rua d*s Srornêlias n. 320, l-oto 00 * üuadra 10, Condorninio
Alphaville Jacarandár, cEp 8§0§§-T3/, no Municlpio de Londrina, Estado do
Paranâ..'

GLAU§ULÂ §E§UNDA; Por este âto, a sociedade que tem romo obJeto social as
mtivldades de:

a) lndustrializaçâo s comercialiaaçáo de congeladoras, refrigeradores parâ
banço de sangue. labor:atorial, cientifico, mêdico hoopitalar e induslrial:

b) Proi*tos e execuçâo de Serviços de engenharia mecânica em refrigeração,
aquecirnento e çlirnatixaçáo;

c) Rmpr*xentaçSo Çurnçrçi*l por conta prôpria ou da tsrcnirus.

a) lndustrialização. Fabricaçâo, lmportaçâo. Exportaçâo e
Equipamantos, Çongeladorss e ReÍrigeradorss para uso em
§ânsuê, laborat*rial, çlsntifioo, rnêdico*frospfünlar_ clínicas de
industrial, alêm de suâs pêçâs e partes;

b) Frsjetos e execução de serviços de engenharia rnecânica ern refri
aquecimento e clirnatização em geral;

c) Posquisa e Desenvolvirnento de sistemas de refitgeraçâo para
§quipamenhs da fabricaçêo prôpria ou fabricados psrtrrceiroe; e,

d) Prerteçáo de smrvíços de ktranutonçáo, conoorvaç8c,
como, regulação, eontrole. calibração, valldaçâo, inclueive á

.rürrl coacrl& Do lrrtDo Do ,üüÍ - sr§t
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I}.'M&ffi1* *HMU§TRIA Dü fiSFNI§§ffiAÇÃ§ LON§HII{§r{§§ tTMÀ

cNpJrMF Ho 78.589.5CI4r0001.8E

vlGÉstMA sEguNsA AtrtnÂçÂo coNTRATUAL E cox§
ÇOHTRATO §OCIAL

Pás

repârüs ern Equipamentor congeladores
própria ou fabricados por terceiros.

e refrigeradores de fa

t_uiylq {lq attemçÕes aqui havidas e de conformidads com ü que determina ;
1ü"40s12002. c§N§otloA-§s CI ü0NTRATS §octAl corn â seguinte redaç

I§DREL - INOÚ§TRIA DE REFRIGERAçÂO LONDRIilENSE LTDA
CONTRATO SOCIAL CON§OUOAI}O

F*lo pr*sente instrumento pafiicular a na melhor forma ds dtrsito, as pade§

AL§§RT§ RAPCHA§JI, brsuilsiru, oasado sob CI Regimo de tomunhâo Universatde
Bens, empreeário, portodor do cpFlMF n*' 11g"z4l.Tgg-lz e da cêdula de
ItJentiEladelRG n" 1.38â.023. expedida pelo lnstituto Fenix Pacheco. Rio de Janeiro,
residente e domiciliado á Rua Casemiro de Alrreu nn 4§, Jardim shangri-lá A. Csp
S§.ü7ü-63ü, no hdunicipio de Lnndrina_ Estado do pamná; n t /
MARIÂ hNEL§ilA RÂpCHAltil, bratileira, casada *ob o Regime de Comunhâo W
Uníversal de Bens. empresária, portadora do CPF/MF n" *1.097.709-20 e da T"{
Cédula de ldentidade/RG n. 977.001 §ESP/PR, residente e domiciliada à Rua
caserniro de Abreu n* 45, Jardim shangri-lá A, cEp 96.070-s30. no Municipio de
Lnndrin*, §stado rJo, Paranât 

.*4.,*./_
Jü§tt AUGU§T0 RAFCHAT{I, brasileiro, casad§ sob o Regime de SeparaÇão de W
Bens" engenheiro msç.ánico, inscrito no CREÂ/PR sob o n'í9112-D RLG qA.ZtS., l\
portador do CPF/MF n' 364.310.749-72 e da Cédula de ldentidade/Rc n. 3.04Z.SSS- / t

3 sE§PlPR, residente e domiciliado á Rua Joâo Huss n, 4§§, Apartâmonto n" 202,
Gleba §axenda Palhano, CEp SS"030-490, no Município de Londrina, Estado dn
Panan*; ç,

JOAO FÊRl'lAi,lDO RÂPCHAM, brasileiro. casado sob o Regime de Comunhão
Parcial de Bens, bacharel em adrninistração de empresas, portador do CpF/MF n,
033.374.S79-00 e da Cédula de ldontidade/RG n" §.415.03S-4 SESFIPR, residente e
domicili*do à Rua das §romélias n. 120, Lote CIô * euadra 10,Nco
Alphaviite Jamrandás. CEP 86üs§-?34. no Muniçípip de
PsranÉ

§ocio* componentes da sociedade empresária timitada que gira
CMPTESATíAI "IN§REL * IHDÚSTRIA t}ã REFRIGERÀçÃO LbNOkTI
p&âssâ juridica d* direito privado, insürita no ÇNFJ/MF sob o n" ?9.§gg

t,

1-
86. rndiada á Avenlda Tiradentss no 445§, $etor lndustrial. tEp 96.0 4üS" no
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IHDR§L _ IT.I§UTTRIÂ O§ REFRIGERAçÂA LOilORINENSE LTBA

c§PJfl§F N. 78"§§S.§§410§0r.§fi

vreÉsnrR §E§uÍitoA Al-rqgqlo C0NTRATUAL E C§htSOUonçÂo
COHTRATO SOCIAL

MunicÍpio de l-ondrÍna, §atads do paraná, §orn sôu contrato social reg
Junta ücmerciat do Estadç do paraná sob o NIRE n" 412015gga0§ poi
em ses*âo de 13lü?1§8s, e última alteraçâo sob o n, 201333gzsgg áÀ
01l0rl?0Í3, r§solvem por aslo instrumgntã Farticular, prsmüysr a consotsntralo §ocial, promov€. nos termos da Lei no. 10.406/2002,
di*p*siçÕes legaie aplinriveic á espácie e petas ctáusulas sesuintea:

DO NOMH EMPRE§ÂRIAT- OA §EDE E OA8 FITIAI§

§tAtJsuLA PRllsElfrÀ; A *oniEdade gira sob o noÍyrs empresariat
rHDüsrRtA os REFRtcERAçÂo lónontuENsr LTDÂ,"

cLÂu§uLA $ÉGUNDA: A s0cisdade tem §ôdQ à Avenida Tiradantes no 44§§,
lndustrial, üEp 88ü72400, no Municipio de Londrina, fistado do paraná.

1}IDR€L -

fahricação

cLÂu§uLA T§RCEIRA: Observsdas as disposiçõas da legislação apticávet, a
sociedade poderá, a qualquor tempo, abrir ou fechar Slial uü out'ra Oependôncia,
mediante alteração contratual, desde que aprovado palo* r,notoe conespondente*
Ses socios, no mínimu, a três quartos do capital socisl, ílos tenrlos do artÍgo 1.0I§
da Lein§ 10.40&12ü02.

rlo oBJÉTo E DÂ DURÂçÃO

clÁu§uLÀ SUARTA; A scciedade tem por objeto socialsn stividsdos de:
I

a) fduetriatrizaçâa, Fabricaç§o, lmportaçáo, Exp*rtaçâo e comercializaçso de
Equipamentos, congeladorres e ReÍrigeradores pâra uso em banóos de
§ânüus, lsboratorial, cientifico, médico-hospitrlar, clínicas da vacinas e
industrial, alêm de suâs peçâe e partee;
Prujetos e execuçâo de Servirps de engrenharia rnecânica
nquecim*nto e climatizaÇâo em geral;
Pesquisa e Desenvolvimento de sistemas de
§quipamentos dc fabricação pdpría ou fabricedon por

d) Prêstaç,êo de serviços ds Manutenção, ôonsêrvaçâo,
romo, regulaçâo, controle, calibração, validação, inclugive â
rsp&ro§ em Equlpamenln* eongaladores e rofrigar*doreo
propria ou fabricados por terceincs.

b)

c)

rcÍ

no§
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VALOR - R§
200"m
80.0§

260.offi
TOTAL

I§§REL * INOU§TRIA DE REr,N§ERAçÀO I.OTIDRIHEiI§E tTDÂ

Ct'lFJrMF H§ 7§"S§S"§0#(}§*,1ô0

vreÉsrml §EcuNoA x-rennção CoNTRATUÂL E Ç§r{§ouDaçÃo
00ilTnÂTo §octÀL

CI-ÁUSULA QUINTÂ: O prmo de duração da mciedndo ê
üniciadq suas atividad*s em 1gl07/1Ss§.

nü 0AptrAr- soctAl. E rlA CessÃo E TRANSTEnÊnen oAs QUor

ct-Áusut-A §EXTA; O capitat sociat de R$ 800.0s0,00 {oitocontos rnit
eÍividido am 8CI§.ü00 (ott*cantas mit) quotas no valor ds Rs t,tiu 1um rcrrl 

""cfieâ distribuído entre os sóclos:

quotas, mas todos respordem mlidariamente pela intagralizaçáo do Capital Social.
Farágrafo §egundo: Çada quotâ conÍere âo sou tútar o diruito a um voto nas
rauniôss de quotístar.

CLAU$ULÂ SÉlU*: Às quotas sfu indivisíveis e não podsrâo ser cedidas ou
trnnmferidas s terceirss §&m * mnsentimsntü de todos og gôcios, a quem fica
assegurado, em igualdade de cordiçõcs e preço, o direiio de preíorência para a suâ
aquisiçâo, se postas à venda, formaliaando, se rBalizada a ceesão e transferância
dela*" x altemçâo contratual portinento"
Par&grufo Prlmeiro: O sÔcio que desejar ceder ou lransferir Euas quota§, total ou
parcialmente, a outro(s) sócio(s) ou a tsrceiros, devçr* notifiçar, poi e*crito e com
antecedsncia rnínims da 6s ( ersenta) dias, u(s) *utrc{e} sôçio(E},Âs} qual{ie}
terá(âo) o direlto üe prefoÉneia pam adquiri-lar,"nss Ínssmâs
alienante deverá informar o nome do interassado afiuironte o toda*
do nescsio, sendo qus o diraitç de prsfgrsncia devet* aar sxorçido no
de 3ü {trintâ} dias contados do recebimento da notiÍieação, ou sm
critêrio do sócio alienante.
Parágrnfa segundo: Daconids o prazo fixado no par,*grafo anteriorn B*rn-
exercido o direito de prcforônçia, as qr.rotas poderso úr llvremsnta tranr

&

ut".
)i
J

lerceiros.

h
/ ,-.t*,/ lÀrr.lla &^roxt^tfl, 994f44à l

irurrÀ clost§:Íàt Do tarrso & pülll - ,Ér
CüI?lrrCO O ln lflto ú lal0t,lr§l. 09rlÍ ü,r
Ft*:!OCOi!a. r.3úOa9rla S r?l|r.lag,..§. O6OI{D,*:.Íííií911" Itl:tr tll0ltlll0t.
rrDnar. - f,drrrr or rrrrrotrrfiIo

Ll5.strd fogn
ltqrrtÍnre ornrr.

ct til?rtr, 76/§tlr§t§
srY. aáIrBirrlrsúl, pr 

" 0ú,r, br
à Y*lidad. darta ô(}§!,mto, ,. Lqrr..ao, lloa auJalto I coqlrcvrçlo dt rut alltaüc

ttloa'raado ..i[ rar]astr,ror côdlgot da rarttlstçIo



.?b
J

INNM§L * IÍüT}ÚSTRIÀ §E RrFRM§RAÇÂS LOilÍ}RINEN§§ ITOA

cNPJlilttF N" 7t.s8s. s{}4t000 t tô8

U6Ê§IMA §r§UNOA ALTTRÂÇÂO CONTRATUÂL E §Oil§OLlDIçÂO
COT,ITRATO §OCLAL

DA A§MIN|§TRAçÃO E DO PRô LÂ§ORE

0LAU§ULA olrAVA: A administração da sociedade será exersida
ALBERTO RAPCHAiT, JOSÉ AUGUSTO RÂPCHAI' A JOÂO
RApCHAItt, dispensada a prestação de caução, quê aseinam i
paderes e alribuiçÕes de representação ativa e paosiva na socledade, jur
*xtrajudicialmente; podendo praticar todos os atos compreendidos no objeio
§§rnpre no intoresse da sociedade, autorizado o uso do nome empresariirl, vnü entantCI, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assurnir
obrÍgaçÕes seja em favor de qualquer dos sôcios ou de terceiro§, bem como onerar
ou alisnar bens imôveis da aociedade, sem autorização do(s) outro{s) sócio(s).
Parágrafo Prlmolro; Fiea facultada a nomeição de adminishadores nâo
pertencentes ao quadro socletárlo, desde que aprovsdo por dois terços dos sócios,
nos ternnos do art. 1.061 da Lei no 1CI.4A6l2AOZ.
Farágrafo §*gundo: No exercicio da administração, os eócios terão direitc a urna
retirada mensal a título de pró labore, culo valor será definido de comum acordo
entre os sóçios, respeit:pndo as normâs Íiscais vigentee ê os sous limites.
Parágrafo Terceiro: É expressamente vedado os sócios o u8o da denominaçâo
social em negócios estranhos aos intersmes da sociêdâde, incluindo a\rai§, Íianias
§ outra§ garantias em benefício prôprio ou de terceiros, aendo nulos os referióos
atos em relaçáo â mesnra.

oA oEcljRÂçÃo DE DESIMPEOIIiENTO

cLÂusuLA NONA: os administradorss declaram, sob as penas da lei, que não
estâo impedidos de exercerem a administraçáo da sociodade,
em virtude de condenação criminal. ou por §e encontrar sob os

lei especial, ou

pelos
FERI

i":
\\-
r lÍ\i 

"r,i

quo vede, ninda que temporariamente, o acesso a carso§
falirngntar, de prevaricaçâo, peata ou suborno, concusgâo,
oconomia popular, contra o sistema Íinanceiro nacional, oontra
concorrência, contra as relaçÕes de conSurno, Íê públka, ou a

a pêna
cnme
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CLAU§ULA oÉctme: CIs socios reunir-se-âo semprs que os in
snçisdade a*xim exigirem, eends qus ss deliberaçõEs dbs só;iâs sorâo
reunião de quotista§, a ser convocada com 0g (oità) dias d* antocedência"
Fnr*grafo Frlmalro: A convocação da reuniâo ss aara por escrito, na
soÇf* QU seu representante legal, mediante protomlo, êârta r§gi§trada
qJoçumento idôneo a demanstrar a ciência do sôcio.
Fnrágrafo $cgundo: Ficam diopensados da reuni&o sobre matêriss
arligo 1.071 da Lei no '10.408/?002, se todos os sócbr decidirem por escriio sobre a
ma{Érim objeto de dsllhormçso, confonne §3o, art" "t.0rr da Lei nn tb.a06üooz.

§l-Âu§ul-A uÊclm* p§tMEtRA: A sociedade reatiuârá reunião
anumlmente- nos quatro rnssês seguintee ao t*rmino d* exarcieig
chjetivo de deliberar" sobre aE contas e designar admlnirtrado(es),
frü§o- hom e*rno tralor de *utros as§unto§ oonstânts§ nn offiorn uo oia.

§LÁUSULA §ÉCl§ilA SE§UHI,Â: As deliberaçÕes sociaia serôo tomadas par
que repre§entern a maioria absoluta de volos, salvo em relaçãc às matêrias
no ãrtigo 9§7 da Lei n§ 10.40§/2CI02 que dependern do consentimento de
*ncios.

II{§§§L * II{§U§TXIA DE REFRI§§RAçÂÜ LOHORINEil§E LT§A

§il pJtM F tit. 70.§§s.§§4r0tlo1 *6
UGÉ§ I ttJIA § É§ U àI OA ALTERÂçâO COTTITRÂTUÀL § CO}.I§OLI DAçÃO

CONTRATO §OCIAL

BA REUT{IÃO OC QUOTISTA§

do

êncgna-se no dia 31 de

n
,1rjufit /tv

.j-

#
Confere coÍr r Originol

.-úr 4Q / 1-b

oo §xERcicto §octAl, DA§ DEilONSTRAçôES HnlilcEtRA§ E DOS
LUÇROS E P§RDA§

§úusULA oÉstmÀ T§KCEIRA: O exereicio sociat
dezennbro de cada ano.

CLÀU§ULA pÊCtU* SUARTÂ: Ao ténnino de cada exercício social, em 3.t de
dezembro. o administrador prestará contas justificadas de sua administraçâo,
procedendo à elaboraç§o do lnventário, do Ealanço Patrlnpniel e ds Resultado
âconômrco.
Parágrafo Primeiro: §aherá aos sôcios, independente da propor@o de suas
quotas, os luçrog ou perdae apurados, @endo os lucro§, a çritério dos sóçios, *er
Slstrihu{do ou ficar êm rÊsêrvâ na ssciodãdê.
FarágraÍo §*gundo: A §ociedade pdor*, Sompra qus mnvênianto, na íorma
previ*ta neste contrato, levantar balanps intermediárioe, para fins de distribuição de
lucros â ssus *ócios"

Gqmcxrr. uo rorloo s ?âtt*í - ger
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ucÊgrmn $§GUf'roA ElrcmçÃo CoNTRATUAL E §Of'tsouoaçÃo
CONTRATO §OCIAL

Página

Farágrafo Terceiro: A pâÍtisipâçâo de cada sôcio nos lucros e nas pedas
ser de forma desbalanceada em relação à quantidade de quotas quê- possu
sceiadade"
ParâgraÍo quarto: For decisâs unânime dos sôçios, ficâ, nsste ato, acord
seguintes percentuais de participaçáo:

1) AL8ERTO RAPCHAM 30%
â) MARTA HELENA RApüHAM 1ü%
3) JÕSÉ AUGUSTO RAPCHAM 30o/o
4) JoÃO FERNANDO RÂPCHAM 30%

oA cêÍrtTtNUAÇÃO DA §OCTEDADE

§tÀUsULA §ÉtltlA QUllrl?À: No cacs de falpcirnento, incapacidade, retirada ou
falência de algum sôcio guotista, a sociedade conünuará suae atividades com os
herdeiros *Li suceg§ot?§.
Par*grafo Frimtiro: Não cando poesível ou inexistindo intere*sa do(s) herdeiro{s}
ou §uces§o(es) em permanêcar na sociedâdê, o yalor de seus haveres *erá
apurado e liquidado com base na situaç&o patrimonlal da socisdade, â data de
rescNuçáo, vanificads em balanço especialmente levantado.
Parágrafo §egundo: Realianda a apuraçâo de seus haveres estês serão pagos sm
3§ {trinta e seis} prsstaçÕês lguais, mensais e sucessÍvas, vencendo-§e a primeira
ü$ {noventa) diam epôs aprcsentada à scciedads autorieaçâo
comunicaçãç formal de náo interesso em p€rmãnecer na qsal

ffi

formalizar-se inteirarnente a operaçâo, inclusive pêrâüts â
§stadCI do Paranâ.

^.i\,
.tj

Parágrafo Terssiro: As prsstaçÕes serão conigidas pelo
de poupança da Gaixa Econômica Federal, a parlir da
autnrieaçâu judicial ou ssu equivalente, calçulados e quíhdos
cada prestaçâo.
Parágrafo Quarto: Fica, entrel,anto facultada, mediantç mnsenso
sccios e herdsiro§ ou susês§or§§, outras condiçÕes de pagannantos,
afetem a situaÇáo econÕmico-ftnanceira da sociedade,

Comercial do

os
que nâo

da
de

tLÂu8uLA nÉctmA §EXT& Nos câ§os da Çtáuauts oôcima guinta ,ffi§üâ
Soçisdade venha a .cern apênas um sócio, o sócio remenêscôntê terá 180
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E, por estârêm assirn justas ê contratadas, âs partgs asainaÍn
instrumento em 01 {uma) única üa e na prosênF ds 02 (duas)
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nepügucl FEDgRÀTtvA oo BR*BIL
Esrloo na p*n*ln*

c*nrôruo AzgyÊsô BAsrc§
FUilnAOO EH t8S

PR[melRo REGtsrRo cty{L DE ttA8crfEilro e ôgrm E pntvlTlvo DG cASAilEr{To§,
mrrRuç§Es Ê ?tr?Etâg oA comâRcâ ns;oÃo prgsoA

Av Epitácio Pessoâ. 1145 Eainu doo Ertsdos 5go3o{0, Jo&o pas8o8 pB
TEl.; (83) 3444-§404 / Fax (EÍt) tAá+§4Sl

htS;/Âmmv. aaowdobsebs. nd,br
E-rnail: cartori@azorudobffio.not,br

cennaÂo DE AurEimcAçÃo D$trAL

Ô Bel. VálberAzevâdo de tlirands ta\ralcanti, OfÊbldô PÍiÍn€iro Regbtro Civil ús Nescinpntos s
ÔOitos e Privativs de CesaÍnontos, lntôrdi@a e Tutchr corn úibuição de eutantixr e
reconhecer fimta* da Comnrca de Joh Psssos CÇiEl do EMo ds Ferâiba, sm virtudo etç...

Certifrca com base na Lei 8835/9il - att. 7m - ine. V, qua o{e) doarnan§a} anr xrexo á reprcduçâo
Íbl do original que mB foi apreaentado ê Írêsta ato confirno sus âubntkidada atrarÉr do Cádigo
da Contmh s A$tenii@áCI abeixo.
O referido é vErdade, dou É"

§ete documsnto Íoi smiiido em 2§&8â016 & 10:32:24 (horo ds §rmílio).

CHAVE ÍXGIITAL

ffiO§,b1d73dftS{ü§7í?d6§hõbcffib71§d2§oüd08§S7bbcíS2724{mcd6§7#18'ltrlb?8:tt7287â4sb§8c
470d§7c481 9t[6b0ca81 0t 3850ô1ffi 973e0dbÊ6astÀ9b3d2

A chave digitalgcima, garanta qus Gsio documonto bi §6mdü para INffiEL lNDt §TRU
REFRIGERÂÇÃO LONDRINÊN§E LTm a enrililo enús do sitâ do C8rúio Azsvtdo
da acordo ccxn â Lagialação Federal em v§uArt lc. e 10p. § 10. ds MP 2200rc1.

Erta corildüo ttíü s tuü velHrdr rtô: 17@20í7 b 0Í:tt0:3? {OlCf,l&/Ano}

CÓdEo ds Controb de Ceilklâo: §76035

Côd§o dr Confolo da Aulontb4h:
fiEEÍ SEl c0o§1r1 Ot 62-l a ltí881 03í

A autênticldâde de*ia ceÍtk âo pod8rá eer confirmada por qu&uor
atravás do gito: httrlntrw

Êi5.ll§
OrCra5m
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t
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CREDElYCIAME]YTO

EDTTAL oe urcrRçÃo
Pregão Presencia! n', 6212016

Entidade Promotora: MunicÍpio de Cândido de Abreu- Paraná.
Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria no.8712015, composta pelos senhores:
Pregoeiro - Allan Diego Moreno Varoto.
Equipe de Apoio - Alan Manoel Miranda da Silva e Cleberson Leandro Koziel.

Data de Emissão: 14 de setembro de 20í6.
Data de abertura: 04 de outubro de 2016.
Horário: 14:00 horas.

N1 lmportadora e Dlstribuidora Ltda.
Rua Capitão FredericoVirmond, 1434. Centro. Guarapuava -Paraná

CEP 8501 0-1 20 | Tetefone (42) 3035 3020
licitacao@n 1 distribuiqora.com.br

CNPJ: 1 9.921.49210001-86
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVo DE CASAMENToS,
INTERD|ÇÔES 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) 9244-5484

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

cERTtDÃO DE AUTENTTCAÇÃO Dtc|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 dà 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 Íoi apresentado e neste ato confirmo sua autenticióade através do'Codigb
de Controle e Autenticação abaixo.
O reÍerido é verdade, dou Íé.

Este documento foi emitido em26111t201s as 15:4s:33 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057Í2d69fe6bcO5b21 'l 4dÍ8f146f6cc03be39fd32731 d 1 2c98a3ae'l 56008d2c8c cÍ41dd6a4í7
a0552d 1 3dd91 9b0ec451 9c4a0967 c4c7cd47Í47tdbd)ecg2cO3OO42fffc543b02eBd

191q,ve Oigltal acima, garante que este documento foi gerado para N1 TMPORTADORA E
DISTRIBUIDORA LTDA - ME e emitido através do sitã do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com a Legislação Federalem vigorArt 1o. e 10o. § 1o. da Mp 22OOIO1

Esta certidão tem a sua validade até:26111t2016 às 10:13:58 (Dia/Mês/Ano)

Codigo de Controte da Certidão: 455806

Código de Controle da Autenticação:

5655261 1 1 5095633041 2.1

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

rGp
Bragil.1--



ssro oisitar de FiseSÍTáB,rJg%fL?'H,f 
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ConÍira os dados do ato Em: httos://sáloáioital.tlbb.lus-brConÍira os dadoétã aiüãriiÉiüi?Idlâãrsitar.rlpt.lus.or 
];,nü 
i;Procu raçã0

OUTORGANÍE:

Nl lmportadora e Distribuidora Ltda, empresa estabelecida na rua Capitão Freclerico Virnrond
ns 1434, na cidade de Guarapuava, Estado Paraná, inscrita no CNPJ sob ne lg.921..qgL/OAO1,.

86, reste ato representada por seu sócio gerente, graian eueiroz de Oliveira, Brasileiro,
Solteiro, Administrador, CPF ns 067.592.789-76, Cédula de tdentidade ne 9.624,875-0, órgão
expedidor SSP-PR residente e domiciliado na rua ProÍessor tank, np 1338, na cidade de
Guarapuava, Estaclo do Paraná.

OUTORGADO:

Wilson Diogo Cordova Pires, Erasileiro, Cédula de ldentidade ne 9,42x3.722-9 pFlpR, CpF

051.687.189-73 residente e domiciliado na rua: Campos Sales 306, Bairro Boqueirão na cidade
cle Guarapuava, Estado do Paraná.

OBJETIVO e PODERES:

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, a outorgante norneia e constitui
seu bastante procurador, o outorgado, para o fim especial de prornover a participação da
outorgante enr licitações públicas, concordar com todos os seus termos, participar de pregões

eletrônicos e Presencias, assistir a abertura de propostas, fazer impugnaçôes, reclamações,
protestos e recursos, formular e efetuar lances tambem como assinar propostas e contratos,
ccnstitrrir procurador com poderes'ad judicia'e substabelecer com ou sem reserva de

Poderes,

7X

Guarapuava,0l oe Junho de 2016.

Validade: 30 de Abril de 2020.^

'-óuroRGarurr

Braian QLreiroz de Oliveira

Rc 9,624.875-0

r.iíi, iir;lij !it.,j I.;L-l :,il â^ j*t
.,,,, all,i:.!":i FÊ;;i:,|,.-r, ir:?j, i-i:,1.-

...:.-.r:',..i,r"f " .if';:ili "'
1; ç. i',.1.' l jij r.lr:- :1" Ij 1!1}::- :jtr;

...:'r*:,ii;.gi?nü, [,rii:: Ci[i: rr.;, í:,,,:I.
', . iç i ;4t-*r',t"tri';,'.'i,.r.;.<;,,'.,,,,'' 
,.;:";tirl' .::1,:. ::: t§.tnltiÍ -:.i ,:: . . .:

-::.X .lii';ii; r'r jl i.{1.i, ii"::; . "] 
: ';'í,,.- r-t--.,'t ,l' - -'Í.-....,. /. t.,.. ,

t ' J' n' 6,Áo*- Q;^
OUIORGADO

Wilson Diogo Cordova Pires

RG 9.443.722-9
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

pRlMEtRo REGISTRo clvlL DE NAScIMENió Éóarros E PRIVATIVo DE cASAMENToS'

tNrERótõór-s e rÚrer-Às óa corunRcA DE JoÃo PESSoA

Av.EpitácioPessoa,1.145BairrodosEstados58030.00,JoãoPessoaPB
Tel.: (83) 3244-5404 I Fax" (83) 3244-5484

http://www' azevedobastos not' br

E-mail: cartorio@azevedobastos not'br

cERnDÃo DE ;ú;;;rcAçÃo DrGrrAL

o Bel. Válber Azevêdo de Miranda cavalcanti, oficial do Primeiro Registro civil de Nascimentos e

obitos e privativo oe casamàntos, lnterdições e Tutelas com atribuição de.autentitqt," ,-

reconhecer firmas ou ôomàr.u de'João pôssoa capital do Estado da Paraiba, 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 ," foi .pr"rentado 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 '14106/2016 às 16"37"37 (hora de Brasília)'

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para N1 IMPORTADORA t
DISTRIBUIDORA LTDÁ - ME e emitido atravei do sitã do cartorio Azevêdo Bastos, de acordo

;; ; ;"ói;lãção Federal em vigor Art 1o' e 10o' § 1o' da MP 2200101'

Esta certidão tem a sua validade até: 14/06120'17 às 16:11:46 (Dia/Mês/Ano)

Codigo de Controle da Certidão: 543142

Código de Controle da Autenticação:

565507061 61 1 23540096'1

Aautenticidadedestacertidãopoderáserconfirmadaporqualquerpessoa
atravás do site: http://www.azevedobastos'not'br

e a qualquer momento

IGP
Briasil

CHAVE DIGITAL

09554Ía7877 17a1 1 90db2090881 4498

48d1272d13dd91 9b0ec451 9c4a0967c4c7 cd47 aí670cÍ32af90ddbb66?Od74aae7 4588
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PRTMTiIRA ALl'ERAÇÃO CONT'rrATtJAr., E CONSOLTDAÇÃO DA:

NI tMI'ORTADORA A DISTRIBUIDORA LTDA

cN PJ 19.92t.492ru00 I -86

l)clo lrrcscrttc instrurrrcr)t() c rla urcllror Íblnra c1c clircito. us abaixo assinados. EL.Z^
SÀll;\BtiN l'ltADO. [rrasilcira. casacla crrr reginrc clc conrunhào parcral de berrs.

nascida a 0-5 dc dcz.embro dc 1,95(r. nalural de Ciuarapuava - l)l{. enrpresária. portadora
Clarteira Nacional de I'labilitação - CNI'.1 n". 02079122406 expcdida pelo Departamento
Nacional cle l'ransito ' t)[1ll{AN-i'}R e cóclula de iclcntidtrtlc n." J.032.1'17-4 SllsPiPR,
CPlr/Mi; .19-5.62(i.109-()0. residcrlte e donriciliado na Àr,cnicla Manoel Ribas. 1410,
I\4unicípio clc Ciulraptrava - l)r. ('l:l' tt50l()-llt(). e llltAlAN Ql,lElllOZ DD
Ol,lVl'llllA. brasilciro. soltciro. ntaior. nascickr rj 2l dc.iLrlho cle l9lJ9. natural de
(iuaratr'rurva -- l'}l{. ernprcsiirio. p«rrtadora cla cédula cle idcntidade n," 9.624.875-0
S[:Sl)/PR. Cl'}F/N4l; 0(r7..592.789-7(r. resiclcr]tc c donriciliado na Rua I)rot'essor larrk
l33li. []airro clos l:stados. N4urricipio cle Cuarapua\/a -- Pr. CI]P 85.03,i-020. Sócios
conrponcntcs da sociedadc Nl Ii\'IPOI{TADOIIA Ii DISTRIBUIDOITA LTDA. corn
stta scclc e Íbro tta cicirtclc cle (ir"ralapuavil. n() l:staclo clo I)ararnii. rta I{ua Capitão
I;r'eclcrico Ciuilhcrntc Virnronci. n" l4l.t. Centro. CIil) 85.010-120. (lNlr.l
19.921.-l()2:(XX) l-8(r. corn c()nlr{rto social alquivaclo rra .luccpar. sotr n".41207tt211t1l.
por dcspncho cln scsst'irl clc I9 clc n:arç«-r de 2014. rcsolvem eÍbtuar as alteraçõcs
corrl'orrlc cllirrsulirs u scgrrir':

CLÁtlstll-;\ PIlli\'Il',ll{A: l;ica alrcracla a (lLiusula Scguncia tkl ConLrato Social. cprc
passa a tcr a scguintc rcclaçãto: A socicdade terá por oh.ieto tr atividadc de Inrportação.
I)istrihuiç.io c ('orttcrcialização no Atacacl«r c \;arc.io clc I)roclutos clc Vestuirriil.
C'otttcclourtrs. IlrinclLrcclos. Àrtiuos de (loLrro. de I-ligicnc e l)erÍuruaria. lVledicarrentos
Vclcriniirit"rs. de Suprinrcntos clc InÍirrnrática. dc. Arligos dc l)ccoraçào. cle IVÍór,cis e
It4atcriais clc [:scrit«rrio. dc [:icpril)Anrcntos L:lctrirrricos. dc I:clLripanrcntos clc't'clclbnia c
(iotttLuticitçllo. dc ÂrÍigLrs para l)apclaria c r\rtigos l..sportiros. dc N4atcriais Para LJso
N4cdictr. Ciir'(rrgico- Ilospitalar c clc Lahorattirios. clc Prritcses e Artisos clc Ortopedia. ile
[)t'tlclutos Odontilltigicos. tlcr Artigos dc ()tica. clc [{oupas c Acesstirios Para Uso
l)rofissional e cle Segurança do'frabalho. dc N4<lr,eis. cle Ârtigos c1e llumirraçiio. cle
I)rclciut«;s Satteittttes e I)ornissanitlirios. dc Proclutos Alirnentíci«ls enr Cieral. cJe

I:lett'oclontcisticos e Iicluipanrcntos clc AurJio e VÍcle«r. clc lnstrurnentos Musicnis e
.'\cc'sstirios. <lc ('irlç:ados. dc Artiuos clc ('arna. \4csa c []unho. dc I)lantas c Irlores
NllLrntis. dc Vidrtrs. clc ljcrrascrts c l;crrAnrurl.as. clc N4aterial itidráulicos. der [r4ate.rial
i:lótrico. clc llortilitrtigraniciros. clc ;\rtigos clc 'lapcçaria. 

C'trrtirurs c I)crsianas. cle
Ârtigos l:.spoltir os. cle l:.rlbulagcns.

CLÁtlSt jt.,{ sti(;tjNI)A: I)a consolidaçào: A visra cla nroclilicuçrio orir aiustacla e em
cons<lltillcia coltl () quc clctcrrninu o artigo 2.03 I rllr Lci 10."{06/l(X)1. os socips

JIJNTÀ coMERcrÀL Do EsrÀDo po ptnlNÁ - seor

CERTIFICO O REGISTRO Eti 02/L2/2015 1L;03 SOB N. 20157380815.
PROTOCOÍJOr 157380815 DE 02/L2/2Ot5. cóorco oe vnnrrrceçÃo,
PR157380815. NIRE: {12078241181,
Nl TMPORTÀDORÀ E DTSTRIBUIDORÀ LTDÀ ME

rr?
ô

7ut
,')
l/(,.,{

,4

Yr
,l i

lruxra courrcrat {, DO PÀIiÀNÂ {

Llbertad Bogua
secnetÁntl ceRÀI"

CURITIBÀ,02/12/20L5
m. empreaaf ac11.pr. gov. br

Lmpresso, flca BuJelEo à comprovação de sua autencldadê
Infomando seus respecElvos códlgoa de verlflcação

À val ocuento, s€
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pRrMtitRA ALt-EItAçÃo coN]'trA'r'uAt_. E coNSOt,tunçÃo ua:

N I IMPOITTADORA Ti DIS'TRIBUIDORA LTDA

cNPJ 19.92t.4921000 l -86

I{lr.SOLVIIM. por cstc instrunrento. atualizar c consoliclar o contrato social e alterações.
torntindo assirrr scnr cÍcilo. a partir dcsta clata. as cliiusulas c condiçôcs conticlas no
colltl'a(o plirlitivo c altcraçÕcs cluc. aclcrprlnclo iis clisposiçôes da rcl'crida Lei
10.406t,2002 aplictircis a estc tipo socictiirio. passu ít tcra seuuintc rcclaçào:

pRrMIitRA z\r.1'Et{^ÇÃ() ctoNTItr\TUAL E CONSOLTDAÇÃO DA:

N I IN.I P()R-TAIX)IIA Ii DIS'rR.IT]TIID()IIA I.TDA

c'N I'.1 19.92t..t92l000 I -8ír

Pclcr prcsctrte instrutncltto e rra nrclhor lbrrra cle direito. os abaix«r assirrnclos. ELZA
SAIlAIlt.lN l'llADO. hrasilcira. casada crn rcginrc clc ct;munhiio parcial cle lrens.
ttttscida à 05 de dezentbro cle I .9-56. rratural clc C)uarapuava * P[{, e nrpresiiria, portadora
Carteira Nacii"rnal cle Ilabilitação - CNI'l n". 0207t) 122406 cxpeclicla pekr Deparlanlento
Nacional clc'l't'artsito - Dt:'fRAN-PR c ceclula dc iclcntic{acle n.n 3.032.177-4 SESP/PR.
CPF/lv{l' 495.(126.109-00. rclsidente c dorniciliado na Avenicla Manoel Ribas. 1410.
Município tle (itrarirpuara -. I'r. CIrrP 8-5.()10-ltlO. e IlltAlAN QtllilROZ DIi
OLlVElllA. [rlasilcit'o. sollciro. rnaior. nascido à 2l clc julho clc l9tl9. natural clc
ültarapunvl I)lt. cntprcseirio. portadora cla céclula clc iclenticlade n." 9.62.1.875-0
SIISPiPR. ('Í'l;iN/lr 067.,i02.789-76" rcsidente c dorliciliacio na Rua ProÍ'essor Iank
lli8. Ilairro clos [stados. lr4ruricipio dc Guarapr"rava * Pr. C]EP 85.035-020. Socigs
corrr[)or]erlles cla socicdacle Nl IN{l'OIITADOt{A n DISl'l{ll}tllDOI{A L'[t)4. conr
sua sede e Íoro rra cidade cle Cul.rrapuava. no [..starlo c1o lr1;61,.,,i. tru Il,ua ('apitão
Frcclcrico (iuilhcrrrrc Virntoncl. lt" 1434. ('cnrro. ('t:l) ti5.0l0- 120. (.Np.l
19.92 1492r(XX)l -f.i6. cottt curtrat() social alclr-rivado na .lucc;'rar'. s«rb n".41 207ti211lJ I .

Por dcsl'ritch() ctlt scssittt clc l9 dc rnilrÇ() clc 201.1. rssolve rr consoliciar o contlato social
c suas alteraçircs conÍitrnte cliiusulas a scquir: -ii., t\-\
CLÁUSULA I'ltlNllilllA: A socieclaclc girarii sob a clerronrinaçâo social dc Nl .i',..,_
INII'OIITADOI{z\ E l)ISTIIIBUIDOIIA L,TI)A" c terá sua scclc c Íirro rra ci«iacie cle
(ittarapttava. rto lrstad«r do I)aranir, na Rua C.apitiio l,reclerico CiLrillrerntc Virprond. nu
1414. Ccrrtro" ('l:l' tl5.0l 0- I 20.

Ct,,{tlstll-.\ SIi(jtlNDÂ:;\ socicdadc tcrá por olr.jeto a ativiclade de Irnportação.
l)istribtriçi'io c ('orrercialrzuçiio no r\tlcacl() c Varc.io clc I)r.odutos clc Vcstuário.
C'ontcclotlros. Ilrittclucdos. ,,\rligos rlc C'ouro. cle lli-Ílicne e I)crlirrraria. Mcclicament<ls

.ruNTÀ coMERcrÀL Do EsrÀDo oo panaNÁ - seos

CERTIFICO O REGISTRO Eu 02/L2/20f5 11r03 SOBpRorocoLof 157380815 DB 02/L2/20L5. cóotoo os
PRl57380815. NIRE: t11207824r181.
Nl IMPORTÀDORÀ E DISTRIBUIDOR.A I,TDÀ ME

Liberlad Bogua
secnsrÁnte csRÀr,

cuRrTrBÀ. 02/L2/20t5
w. emprêEaf acll.pr.gov. br

N" 2015738081s.
venrrrceçÃo r

ímpreaao, fica âujeiEo à comprovação dê sua autencidade
Infomando BeuE rêapêctlvos códígoa de verificaÇão

Cuento, ae port.aia.
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PRIMEIITA ALTEITAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLINAçÃO UA:

NI IMI'ORTADOITA E DIS'TITIBUIDOITA LTDA

clN P.t 19.921.4921000 I -86

Vetcriniirir:s. dc Suprinrentos de Iníornrática. de Arrigos de Decoração. cle Móveis e
lVlateriais cle Iiscritório. clc [:quipar]rcntos ljlotrônicos. clc l.rcluipanlentos clc'l'elelbnia c
Conlunicação. dc Artigos para l)apelaria e Artigos Usportivos. de l\4ateriais Para Uso
Meclico" Cirúrgic«r. Ilospitalar e de I-aborattirios. de Próteses e Artigos Ortopedia, de
Produtos Odortttll<i-uicos. clc u\r'tigos clc Otica. cle [{oupas e Acessórios para Uso
I)l'ollssiortal c clc Segt.rnrrtçr do 'lralralho. dc N'lóveis. clcr Artigos de Ilunrinação. de
Procluttls Sarlcantcs c [)ornissanitiirios. de Pro«Jutos Alinrcntícios enl Geral. clc
l:lelr«rdottrcsticos c I:cluipanrenlos cle Auc.lio e Vícleo. cie Irrstrunrentos Musicais e
Acessorios. de Calçaclos. cle Artigos de Canra. Mcszr c lJanho. clc l)laptas e Flores
Naturais. de Vidros. de [rerragcns c I:crrarnentas. dc N4atcrial IÍidráulicos. de Matcrial
Illctrico. clc I'lortiÍl'utigraniciros. cle Artigos clc- Tapcçaria. Cortinas c pcrsianas. cle
Artigos l:isportir os. cle Iirlbalagcns. ;\lugucl de lvlacluinas c I:quipanrentos para
Ilscrittirio. dc F.qLripanrentos CicntíÍlcos. Mciclicos c I-lospitalarcs. Scm Opcrador.

ct.ÁtJStll,r\ T'IiR.cl,,lllA: o capital social ó cla inrportârrcia clc Í{s 100.000.00 lccrn
NIil l(cais). divididos crn 100 (Clcrnl qlrotas c{c It$ 1.000.00 (I.-lnr Mil Rcais) cacla unra.
totaltttente intcgralizadas ttcste ato. pelos sticios. crr-r nroeda corrcnte c1l país, flcanclcl
assirl distri['ruiclas enlrc rrles:

BllAlAN QtlfillfOZ Dli Ot.lVElRA:80 (oitcnta) quoras = tt$ 80.000.00 (Oitenta
rnil reais):

Itl-ZA SAIIr\lltlN PltAl)O: 2()(r intc) cpurtus: R$ 10.000.(X) (Vipte nril reais):

PARÁGRÁlro LtNICo.'r\ responsabiliclacle cios sócios i linritacla a inrpor-tância total
clo ca1;iterl social. ttttts tocl«ls responclenr solidariarrrente pcla irrtcgralizaçiio cJ, capital
social. nos lcrn]os clo arti-uo I.052 clo Novo C<tcligo C'ivil.

CLÁtlStlt,A QtrAI{TA:,^ socicclaclc scrá adr]linistrada pclo s<ici() llltAlAN
QUlilllOZ l)lL Ol-lVlilllA. corl poclc-res anrplos. gcrais c ilirlitaclos. ao qual cabe o
ttso cltl Il()lllc enlPl'csarial inclivic'lttalrncntc. a rcsporrsa[rilidac6'. oLl reprs.sentaçâo ati'a e
passir a cla socicdaclc. c,nt .iuízo oLr lbra clclc. ;roclcndo praticar t1rd9s os atos
cotnprccncliclos ntl tl[r.icLo social. scnlprr- no irrtcrussc tla socieclacle. flcapclo *eclaclo ct
r-rstl cla clcrrclrninaçâo social cnr ncg(lcios cstrarrlros aos lins sociais.

CLÁtlStll,r\ QtrtNTÂ: ,{ socicclailc potlcrii a tlutrlcluur tcnrpo lhrir «ru Í'echar tiliais 69
rltltrlt clepcnci0ttc:iit. nretliltntc trltclaÇào conLratual assinucla por toclos os sócios.

JIrNrÀ coMERcrÀL, Do EsrÀDo Do pÀRÀNÁ - sEDE

CERTIFICO O RBOISTRO Brt 02/t2/20L5 tt:03 SOBpRorocor,o: 157380815 DB 02/t2/20LS. CóOICO Oe
PR157380815. NIRE: r112078211r181.
N1 IMPORTÀDOP-A E DISTRIBUIDORÀ LTDÀ ME

Libert.ad Bogua
sscngrÁnrl esnlL

cuRrrrBÀ,02/L2/20L5
ww. enpreaaEacil .pr. gov. br

N. 20157380815.
vunrnrcaçÃo:

-:;7 ,':f,.,,

I )Í -'-('I

tr
lf/rl
JruNa couf ncreL I

L os lll4tlt l

inpresso, flca Eujeit.o à conprovação de sua âut,encidade
Informando BeuB respect,ivoa códigóe de verlflcação

reapec ttvoaãocmenEo . 8e portaia.
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PRTMEt IrA ALTIiRAÇÃO CON'mA]-tJAt", E CONSOLTOAÇÃO Oa,:

N I IN,IPORTADOIIA E DISTRIBUIDORA LTDA

cNP,t t9.92t.,1921000 l -86

CLAtiStll.,,\ SliXl'A: A socic,daclc irriciirrá suas atividaclcs crl 2l clc t'cverciro dc
2.011e o prazo dc clLrraçàro da sociedadc será de tenrpo inclr-'trrrnrinackl.

CLÁUSLll,A SIit'lN'trt: Cacla s<icio turii clilcito a rctirar. mcnsalnrcnr.e. umir
irnportância a título de [)r(i-laborc. prcviiu'ucnte conrhinacia. a scr llxada anualmcntcr
pc[o conscnso unâninrc na lcunião clos sócios.

(ll.ÁUSLll,,\ Ol'l'A\',\: O cxcrcício social scrii coincitlcrrte conr r) ano calenclário.
terntitritdo cnt -ll dc dezcrtt[rt'o dc cada anrt. quantlu scrti procuclido o levantanrcnto do
balartço patrintonial c cl'ctrracla a apuraçiio clc rcrsultuclos. cnt conl'ornridade conr iis
disposiçôes Icgais pertinentcs.

PIRÁGnlFO L'lNttC0.'Nos rltrutr'() llleses seguintes ao térntino clo exercício social. os
sricios dclibcrari-ro s«rbrc as conlÍrs e clesignariio adnrinistratklres cluanclo Íbr o caso.

CLÁLlStll,,\ NON^.: l:rl caso clc fàlccirrrurto c1c unr clos sricios. a socicclacle niio se

dissolvcrit. Os lrcrdciros ckl s«icio Íàlcciclo. dc c()nruln acurulu. cxcrccr'ão o direito a

qLloti'ts. sntrctânt(). Iriur lravenclo interesse crr purticipar da socicdade. os s<icios
rollallcscu'ltcs pagario iros hcrcleiros o rcsultaclo dos havcres clo sócio Íalecido.
rcuttlltrtttcntc apuracl«rs ctn balanço cspccial. no prazo clc alr-i ()(r ( scis )nrescs. contados
da data cic apuraçiro.

CLr(tlStil.z\ I)liCll\'lr\: l:rn qualcluer cpoca. pôr clccisiro trrriinirne clos s(rcios. a

stlcicclitclc;:«rr1crá. n()s cils()s llrcr,istrls cnr lci nLrstc c()rltrat(). aLulcl'ltar os sctr capital
social. rcspcitada a ltroporçlir) clas c'lLlotas sociais de cada sricio.

CLÁtlstil.;\ I)ECIN'tA l'}lllNllilllA: As cleliberaçt)es clos sric:ios serão lbrnralizacJas 'rr'' /

:11,:[xi::l]"::J::i:::,:]l;l#:lJ:li:,.;:i:Jlôr 
*';cr"s 

"s 
s'lici"s c pôr csscs assinada' '2.: 

:,'.

Pnrúgr«lb (.:trit'tt Os atlrlinistraclorcs tletcrao cntregflr'. aos clcnrais sticios. l0 ( lrinta
) dias lttttcs cla dittit cla t'ettrtitlo. as cleuronstlaçrics c«rntá[rcis. ['lcrn crtnro a prestação de
c()r1tÍls clos aclrn inistraclores.

JUNTÀ coMERcrÀL Do EsrÀDo oo peneNÁ - seop

CERTIFICO o REGISTRO E\, 02/12/20L5 11:03 soB N' 20157380815.

-w 
pRoTocoLo: 157380815 DE O2/12/20L5. CóprOO OU vOnrrrCaçÃO:

tfJf l PRls?380815. NIRE: 4L20782448L.
Itur,{tacoutnctrLl Nl TMPORTÀDORÀ E DTSTRTBUTDORÀ r,TDÀ ME

i oo prneu 
i LlbêrEad Bogus

SECRETÀRIÀ GERÀL ,^
cuRrrrBÀ, o2/t2/2ols / Im.empreeaEacil.pr.sov.bt l/

À varidade deaEe docmenEo' ae iHãiiãia"'l::"":l:;::.1,::':áil;::"0!'"3llrixlil:'o^u" lr"
I
I
I
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pRtMErriA ALTERAÇÃO CONTRAI'UAL E CONSOLIDAÇÃO DA:

N I IMI'OIT]'ADOITA E DISTRIBUIDOIIA LTDA

cNP.t 19.921.4921000 I -86

CLÁtrSLlLA DIiCINIA SIi(;l..JNI)Â: Os sricios scriro obrigaclos a reposiçiro clos lucros
c das quarrtias retiraclas. a cluaklucr título aintla que autoliz.aclos pclo contrato. quando

tais lucros or.r c1r-uiutins se rlistril.rLrír'cnr conr preluízo clo caprital,

CLÁUStll..4 DIICIN,IA 'ttiRClilltÂ: Dsra socic'claclc serir lrrgida pôr esrc contrato
social pclo art. Da l"ci 10.40(r dc l0i0ll2O02 aplicaclos a sociedudcs limitaclas, bem

conrcr clc Íbrrrra suplctiva c no rluc lor aplicável pela lci (r.40,1 dc 15112176 c denrais

clisprositivos lcgais pcrtincntcs â matéria.

CLÁUSULA DíiClN,lA QUAITTA: Os adrnirristradorr's dcclarânr sob as penas cla tei.

c1r"rc'rrio cstii«r irlpcclidos cjc cxcrcer o comércio tru aclnrinistração cla sclciedacle

rurcrcarrtil. pôr lci cspeciul. ou ent virtucle cle condertaçiio criminal. ou pôr se

crlcolrlrilrcrl sotr cl'cito clcla. a pcna qLlc vcclc. ainda qLlc tenrp()rarianrente. o Accisso a

cargos 1:irblicos. ou 1:ôr'crinrrr tirlinrentar. dc prcvaricaçào. pcita ou suborno. concussijo.
pcculato. ou contra a econonria popular, contra o sistenra lrrranceiro nacional. contrar

nonllas clc dcícsa clu concorrúncia. contra as rc'laçtics (L'conslutto. fê pública. oLl

propriecladc.

Cll,ÁtlStll.A l)ticlNlA QtllN't,.\: Fica cleito o Íirro cie CuarapLrava - Pr. para o
cxercíciil c curnprinrcrrto dos clircitos e obrigaçilcs rcsLlltantes cleste contrato.

Li. pôr eslarr)r'n assinr.iustos e contrctados. lavranr estc instrltntento. el'n unta vias. que

scrá assinacla por toclos os s<icios.

Ciuaral-:uavzr. l8 clc Novernbro dc 2.015.

Sricios:

.rtNTÀ co!.{ERcrÀL Do ESTÀDo oo panulÁ - seos

CERTIPICo o REGISTRO Et 02/L2/20L5 11:03 SOB N' 20157380815.
PROTOCOLO: 15?380815 DE 02/t2/20t5. CóprCO Or VenrrrCeçÃOr
PR15?380815, NIRE: 41207824481.
N1 IMPORTÀDORÀ E DISTRIBUIDORÀ LTDÀ MEJUNTA COMTRCIÂL

DO PÀRANA

\tlRAtAN QUEIR DE OLIVEIIlA

,'), tl

l r'(,.nr., 
(- 

\A,.,.,7*t

LiberEad Bogua
SECREIÀRIÀ GERÀÍ,
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páqina: 001 / 001

CertiÍicamos que as inforntaçôes abaixo constam dos documentos arquivados nestâ Junta Comercial e são vigentes

na data da sua expedição.
Nome Empresarial
Nl IMPORTAOORA E DISTRIBUIDORA LTDA. ME

NAtUTEZA JUTIdiCA: SOCIEDAOE EMPRESÁRIA LIMITADA

s
s
,&
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*

EndereÇo Complolo (Logradouro, N0 e Complemento, Balrro, Cidade, UF' CEP)

RUA CAPITAO FREDERICO GUILHERME VIRMONO, 1434, CENTRO, GUARAPUAVA, PR, 85.010'120

Objelo Social
lmportaçào, Oistribuição e Comeícialização no Atacado o VareJo de Produtos de Vestuário, Comedouros, Brirtquedos'

lrtigos de Couro, de itigiene o Períumaria, Medicamentos Voterinários, de Suprimentos do lnÍormátlca, da Attrgos de

Decãração, de Móveis sMateriais de Escritório, de Equlpamentos EletrÔnicos, de Equlpamentos de Telefonia e

Comunicação, de Artigos para Papelaria e Artigos Esportivos, de Materiais Para Uso Módico, Cirúrgico, Hosp:t:ia.'a de

LaboÍatórios, de Próteses e Artigos de Ortopêdia, de Produtos Odontológicos, de Artigos de Otica, de Roupas e

Acessórios Para Uso Proíissional e de Segurança do Trabalho, de Móveis, de Artigos de lluminaçáo, de Prodttlos

Saneantes e Oomissanitários, de Produtos Alimãnticlos om Geral, de Eletrodomósllcos e Equipamentos de Áudlo e

VicJeo, de ltrstrumerltos Musicals e Acêssórios, do Calgados, de Artigos de Cama, Mesa e Banho, do Plantas E Flores

Naturais, de Vidros, cle Ferragens e Ferramentas, do Material Hidráulicos, de MatBrial Elétrico, de HortifrutigranJeiros' de

AÍtigos do Tapeçaria, Cortinas e Persianas, d6 Artlgos Esportivos, ds Embãlagons, Aluguel de Maquinas s Equipamêntos

Para Escrltório, do Equipamentos CíêntÍíicos, Môdicos o Hospitalares, Som Operador.

Capital: R$ 100.000,00

(CEM TüIL REAIS)

Capital lntegralizado: R§ 100.000,00
(cEM MrL REAIS)

Microem presa

àócios/Participação no capitaliÉiiôcie aô §ócioilímúÊtraáóinoimino áo Mandato

Número de ldentificaçáo do RegistÍo de
Empresas - NIRE (Sede)

41 2 0782448-1

N!'me/CPF ou CNPJ

ELZÂ SÀRABUN PRADO
495.626.309-00

ERAIAN QUEIROZ OE OLIVEIRÂ
067.592.789-76

Ultimo Arquivamento

Data: 02/121201 5

CNPJ

I 9.92í ,492/000í -86

Partlcloacào no caoltal (RS) Esoécie de Sóclo

20.000,00 socro

80.000,00 soclo

Número: 20157380815

Data de Arquivamento do Data '1o 'rrcio
,Ato Constitutivo , 

(q [llwirllíls
19/03/2014 21',C?',1014

Microênrprêsa ou Prazo de Ouraçâo
Empresa de PeqUeno Ports

(Lel no 1 23/2006)

lndeterminado
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Admlnlstrâdor

Admlnlstrsdor

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Ato: ALTERAÇÃO

EvenTo (s): ALTERACAO OE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIÂL)

Situação

REGISTRO ATIVO

Status

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

GUARAPUAVA - PR, 12 dê s6têmbro de 2016

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

*
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e LEi ElEur 8.7212@8âutnuco á q.s.ts;m46m+íGrAa. oroà"O ra .:.
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cARroRloDâÉã"ttfi iiü'-'I],-,.,^.^,ônFcAsAMENros'
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- 
àtti:llwww'azevedobastos'not'or^ "

E-rnàii 
"urtorio@azevedobastos'not'or

cERrtoÃo DE AurENTtcnçÃo DlGlrAL

o Ber Várber Azevêdo de Miranda 9?v**! 3+.,il:: iJ[:il?'i'??![:,it"':l'"'']lj:':""'"
õb,ü; àEivativo de Casamentos' lnterdtçoe

reconhecer rirmas o. ó1T,r,ãã'ãã'iãao 
p;rràr'iãàiiãioãertroo àíÉaraiua' em virtude etc"'

certirica com base na Lei8e35/e4 - ?d-7]^^'n'' 
V' que-o(s) o":TiSil'J;#:i'ã?,"i:%"t1Ü3"

fieldo originalque *9?; ffiãntado e neste ato confirmo sua au

à; õrtdl; " 
Autenticação.abaixo'

ôr;Í";à; é verdade, dou fé'

Estedocumentofoiemitidoeml2t0gl20l6às16:25:04(horadeBrasília)'

CHAVE DIGITAL

Estacertidãotemasuavalidadeaté:12109/2017às16:20:59(Dia/Mês/Ano)

Codigo de Controle da Certidão: 586735

Código de Controle da Autenticação:

56551 2091 61 45621 0531'1

A autenticidade desta *ii?3;JJff'í,:ffi11ffift1ã*%::ilii::X""Tr9,'e 
a quarquer momento

r^ Í^i ^araaô nârâ N1 IMPORTADORA E

â,"ffi tii?J36;'E?rril§T:;i[t]'::,tli:i'fiüi"üs"]]iJJ5J"'à;í";'à"ã'o'oo
;ài.';L;;ãa{áo reoeral em visor Art 10' e

l'i:.::iilÍl=-vqr"i1r

,,@iumu;.'

ddÍ82a3
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D tac LA I{A('r\ 0 D H ti N Qtr A}IL4, ilI IIN'I'O M lC ItO t p[ 
Q I-i Íif,t A EMPR ESA

r\ etnprcsa Nl lrrtl:urtadora e Distribuidora Ltda. corn sede na Rua Capitào [:reiJerico
Virrttontl. 1414. Centro. Üuerapruava - Pll. inscrita rro ClNP,l soh 0 no 19.921.{92/0001-86,
DICl,:\ItÂ. ptrra Íins dc particil:açà() crr licitaçào. r'luc !i rl.gulanrdt']te inscrita no Sisrerna lntegraclo
ile l)aqitnrertto iie ltttprtstils e ('rtntribtriÇÕes das \4icrcrcltprL'síts e tla: [:nrpresas cie Peclrrerro Pclrte.
nos lenlros da [-ei n" t).] l;. de 05 dc dczenibro de lt)9ó.

Para *sse eÍ'eito. a tleclarante inÍbrnra que:
[ - preenche os seguintes requisitos:
a) corlserva etr boa ordem. pelo prazo de cinco anos. contado da data cla enrissào, ns

(iocLuttentos rlue contprovaln a origenl de suas receitas e a efetiraçâo de suas despesas. benr assirn a

realizaçào cle tlttaiscluer ()ulros alos ou operaçôes que venharl a modiÍlcar sua siluaçàc) patrimonial:
b) üprcsellta anttalntettie Dcclaraçào de lntbrrnaçôes [corrômico-[iscais cla Pessoa Juríclica

(Dlt).1 t. ent ccrttfbrntidade corn o iiisposto em {ito da Secretaria da Receita l:ederal:
ll - o signatár'iu ri r"e1;rcsentartte legal desta enrpresa, assunrirrdo cl conrprornisso de inlornrar

à Secretnria da I{eceita [-'ederal c à unicJade pagadora. inrediatamenre, elerlual desencluadrarnento da
presenlc situaçào e cstá üicnte de qr.re a falsidade na prestaçâo destas intbntraçôes, sern preir.rízo tlo
dispostortoart. llda[-u'i no9.1]0.de l996.osujeitar'á. luntameÍttecontasdemaispessoasrlucpara
ela t:ottcott'etrr. Lis penaliditdes previsttrs na legislaçào crirninal e trit:utária. relâtivts à Íalsidade
i.leológica(art. l1)9do('oiligoPenal)eaocrinreconrrilaorrlerntritruriiriaíart, lodaLei n'S. llT.tje
17 de dezerrrbro de lt)90).

cEs

J-

Cualapuava. 0J dc abril de l0 l ó.

5E6r§00 §[fvt$0 l{0lânhL
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ANEXO IV

Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo pRESENctAL No. 62/2016.
objeto: Aquisição d_e móveis e equipamentos para uBS campão, de acordo com aResolução no 604/2015 - APSUS da Secretariá Estaduat de 

'Saúde 
do paraná, em

atendimento a Secretaria Municipalde Saúde.

Modelo de Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO pRESENctAL no.62t2016, DECLARAMoS
que cumprimos plenamente os requisitos de habilitaçâo exigidos para participação no presente
certame.

Guarapuava 03 de Outubro de 2016.

CPF: 067.592.789-76
RG: 9.624.875-0

rtg921 49210001-6

N *,*,**ÀÊOISIRIBUIDORÀLIDÀ'TE

ffi:, râ

'-,uÜ21492/0001-"+ 
tY

N 1 IiIPORTADORAE D.ISTRIBUIDORA 
LTDA - lJlE
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ANEXO Vt

Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: pREGÃO PRESENCTAL No. 62/20í6.
lbjeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS
Resolução no 604/20is - Apsus da' secretariá estaouar
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAÇÃO OT ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

A empresa N1 lmportadora e Distribuidora Ltda., inscrita no CNpJ sob o número
19'921'492/0001-86, sediada na Rua Capitâo Frederico Virmond, 1434, Centro, Guarapuava -
Paraná, declara, sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida soo o lejimá legal demicroempresa ou empresa. de pequeno porte, conforme conceito legal e fisãal à. norro
ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefÍcios da Lei Complemenúr p3t2OO6, de 14 dedezembro de 2006.

Campão, de acordo com a
de Saúde do Paraná, em

Guarapuava 03 de Outubro de 2016,

[ggzt 492looo1'8'B

N1 IiIiPORTADORÀ 
E D'ISTRIBUIDORA 

LÍDA' ME

R. cAHTAo rneo-Effi vtRt"0ND' 1 434

§e esoto'tzo

CENTROt§o*rro'o'111

rM
Diretor

CPF: 067.592.189-76
RG: 9.624.875-0 F

N1 lmportadora e Oistribuidorâ Ltda.
F-rederico Virmond, 1434. Centro. Guarapuava - paranâ.
CEP 85010-120 | Tetefone (42) 3O3S 3O2O

licitacao@n 1 distribuidora.com. bí
CNPJ: 1 9,92í.492/0001-86 /%*
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coMERcrAL Ms uicre LTDA - ME
sETIÍr,lA ALTERAÇÂO COTTRATUAL Fls. 01/07
GNPJ 12,Sü1.§?710001,92
NIRE 412088642§0

CLfeeR S|LVÊR|O Stt{ÀO, brasiÍeiro, natural de São Jsâo do lvaí, Estado do
Paraná, casado, com regime de casamenüD comunhão parcial de bens, nascido
em 04 de agosto de 1985, empresário portador do CPF: 045.177.619-40 e da
cêdula de ldentidade RG-PR 8.413.298-5; expedida pela Secretaria de
Segurança Publica do Estado do Paraná em Curitiba PR em 05/06/1998;
residente e domiciliado na Avenida Sáo João, 371, Apartamento, centro em
São Joâo do lvaí - PR, CEP. 86.930-000, e DANIELA DOS REI§ CARRETA§
MABCELINO, brasileira, natural de Sâo Joào do lval, Estado do Paraná,
casada, com regime de easamento separação de bens, nascida em 09 de
março de 1981, empresária portadora do CPF: 006.056.499-79 e da cédula de
ldentidade RG-PR 6.678.301-4; expedida pela Secretaria de Segurança
Publica do Estado do Paraná em Curitiba PR, em 30105/2000; residente e

domiciliada na Rua Bonifacio Paschoal Frez, 143, térreo, centro, em São João
do lvaí - PR, CEP. 86.930-000; únicos sócios componentes da sociedade
empresarial que gira sob o nome empresarial de 'COry!.FRÇIAL MS LíCITA
LTDA - ME", oom sede e foro na Avenida Curitiba, 4239, térreo, centro, em
§ão, Joâo do lvai - PR, CEP 86.930-000, consoante ao contrato social
devidamente arquivado na MM. Junta Comercial do Estado do Paraná sob no

412A6864250, por despacho em sessâo do dia 08 de Setembro de 2010 e
posteriormente sua última alteráçâo contratual devidamente arquivada naMM.
Junta Comercial do Estado dg Paraná sob no 20132236796, por despacho em

sessáo do dia 30/04/2013. .1 ,, ^LiCúUSULA PRIMEIRA: ln§i{ssam na sociedade neste ato Srs. MARIA
PAUI-A CARRETAS MAF.GÊ,,'lilNO, brasileira, natural de São João do lva[,
Éstado do Paraná, solteiiâ, tfàs.Cida em 14 de maio de 1997, emancipada
coniorrne escritura pubtic,a de'êmancipação do lívro n' 109-E folhas 190

expedido em O4112t2014, emprç{ria portadora do CPF: 081.750.159-26 e da

cédula de ldentidade RG-PR i'g.0Zg.OS+-g; expedida pela Secretaria de

Segurança Publica. do E§tado'do' Paraná em Curitiba PR, em 2410812012;

residente e domiciliada nii Rua. Bonifacio Paschoal Frcz, 143, térreo, centro,

em são Joâo do lvai- pdi'ÓEF: 8o.ggo-ooo;
CúUSULA SE6UND4T A sôcia DANIELA OO§ REIS CARRETAS
MARCEITINO, que poss'üia rinteiramente integralizada na sociedade 5.000

Gnco mil, cotas no valor de R$ 1,00 (um real), cada uma, perfazendo o total

de 5.000,00 (cinco mil reais), retira-se da sociedade e da administração
cedendo e transferindo suàs cotas de capital pelo valor original a sócia

ingressante: MARIA PAULâ 9ARRETAS MARCELINO, a quantia de 4.000,00
(qúatro mill colas no-@-e nE 4.000,00 (quatro nril reais) e. ao .socio

SfLVÉR|O slilÃO,i, a quantia de 1.000 (mil) cotas no valor de R$

@ õüjôFagamento e feito neste ato em moeda corrente deste

pais. ,i' 
- 

'i. 
"

DOS

llllARCELlNO da aos e MARIA PAULA

@1íancelruo;,p!àm§ral ó rasa quitação das cotas de capital ora
.h

(ü#
(r+

a situaçâo econÔmica e
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COMERüIAL It'I§ LICMA LTDA - ME
SETTMA ALTERAçÃO COTTRATUAL Fts. 02107
CNPJ I 2.501.677/Ô001 -92
N|RE 412068ô4250

financeira da sociêdadâ, floando sub-rogados nos direitos e obrigaçÕes
decorrentes do presente instrumento.
CLAUSTJLA QUARTA: Q eaptal social quê era de R$ 10.000,00 (dez mil
reaii), divídido em 10.000 (dez mit) cotas no valorde R$ 1,00 (um real) cada
uma, já totalmente subscr[to,;Ç'integralizado em moeda corrente do pais, e
nestê ato aumentando pâi# ng 40.000,00 (quarenta mil reais), dividÍndo em
40.000 (quarenta míl) c'otae, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, o
aumento de R$ 30.000,0ü .(trinta mil reais) é totalmente subscrito e
integralizado neste ato p!âlg,§r§ücipsem moeda conente deste país da seguinte
forma: 1) o sôcio ,VmlO §llUÃO, subscreve e integraliza neste
ato em moeda cqrrente
qâpiüal de 24.000,00 (

R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) totalizando o
mll reais); 2) a sôcia MARIA PAULA

GARRETAS MARCELI integraliza neste ato em moeda
reais) totalizando o capital de R$corrente do paÍs R$ 1

1 6.000,00 (dezesseis m#"rç
CLAUSULA QUINTA: O ci

i: '.t 1

sô§ia! no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais), dividido em a0.0§Q ta Mit) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um

e
mil

real), cada, totalmente ih[t
oistii'buroo entre os sóciod'i'

:,em moeda corrente do País, fica assim
isfiibuÍdo entre os
Sócios Gotas % Capitâf
CLEBER SILVERIO SIMAO, 24.000 60,00 24.000,00
MARIA PAULA CARRETA§,IüâRCELI NO 16.000 40.00 16.000.00
Total 40.000 100.00 40.000,00

CLAU§ULA SEXTA: O objetlyo social da empresa é de:
CNAE 47.13-0102 Lojas dq':iMáriêdades, exceto lojas de departamentos ou
magazines .i,.,i, r*,

CNAE 8219-9/01
CNAE 8219-9/99 prepàtad§#'§dBcumento e serviços especializados de apoio

lllqgGrzilÍIç§ a,ti,1ti:iÍ" l

CNAE 47.8141üA Comérqlgjf,rêjista de artigos do vestuário e acessórios
ONAE 47.il-Aú Corn"ÉjCdô.'iüarejista especializados de equipamentos
suprimentos de infrirmátíóâ .lii ,, .,

CNAÊ 47.53-9/00 Comêrcí.ü,,ypg.e1ista especializado de eletrodomêstico
eouípamentos de áudio e vidêo','.i'i:,iequípamentos de ár;ü;"riiiEgl,I!ti:l'"'' 

ec'çvrsrréevv vv vrvrrvvvrirvv'irvv ' r
/

CNAE 47.62-8/00 Cornétcio tdt'Ail#E de discos, CDs, DVDs e fitas, I rl
CNAE 47.52-1nA Comêrcid':VdtÉjlsta especializados de equipamentos de I / \
telefoniadecomunicaçâ,e, i:;.:; \ / I

CNAÊ 47.61-0103 Coméibiolfdrêiitta de aÉigos de papelaria V )
CNAE 47,89-OlO7 Comércio yarejista de equipamentos para escritÓrio, l"
CNAE 95,11-S100 ReparasêirÇ ÍTlâflutênçâo de computadores, equipamentos I

perifericos -" 
-.-,':T, 

r .' 
'r-';--'--r - r- r 

I
bnne 4763-6/02 comêieffi v-âipiigta de artigos esportivos ' /

administrativo i;.i:i, ,-..1
CNAE 1822-gnl Serviços d4Ehcàoernação e plastificacão / L§llii," ,8 a
ffiSffiffiti ç ") t\

4 . .,/' /ív. ,''H' L-
à
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COMERCIÀL TIAS UICTI LTDA - ME
SETiMÀA§T§RAÇÂO §ONTRATUÀL Fle 03107

CNPJ 1 2;50í.67710001 -e2
NIRE 4l'21i68§4250

CNAE 77gg-lt}OAluguel de riiaquinas ê equipamentos paÍa escritorio

ÇNAE 14134t02 CoÀfecçao, Sob medida de roupas profissionais

CNAE 9521-§/00 Repqra-çâo ê manutençâo de equiparnentos eletroeletrÔnicos

ã" *ú pãruúr 
" 

doúestião , - :

CNAE 4759-8lgg Comercio ria§ista de outros aítigos de uso pessoal e

a9o

d-

domÉ.çtico
CNAE 4712-1104
prsdsminancia de Prod
õNÃÊ azag-ol0s ComerôiÜ y[ie1 istâ de produtos sa neantes do m issa nita rios

CNAE 47 54-7 tO1 Comérs[§:Vãidista de Môveis
CNAE 2622-1700 raoriq*ü&â"Ultg|{[iiffi11érioo para equipamentos de informática

ONAE 4vilafiz necaffiffiffiffiÊps para equipamêntos de ínformática

ÇNAE 4651€/01 Com&iomft*ffi§tã de equipamentos de informática

CNAE 4647-8/01 ComéieiocNAÉ 4647-8/01 coméicio"§tâ@iÜsta de artlgos de escritório e de papelaria

0NAE 3240-0lee Bri nqüedo§ü?iÊigogicos
cNÁÉ 3230-2/00 FabriçpçáÜHe ârtêràtos para pêsca e ssportê
CNAE 1412-6tO1Confécóão àe'pêças de ve tuário, exceto roupas intimas e as

confeccionadas sob mébida ' '' 
''

êLl§Úr.n Sefffvre: Q.ende{Pço pas§a a partir deste ato p99 Avenida São

ffi.ntró; [,]{n-icipio de São João do lvaí - PR, CEP 8$'930'

õúUSUUA OmeVl: n;;g$rfrin[sfra9ão da sociedade será exercida pelos

ffiLyEHEi§ÍúÁA e MARIA PAULA cARBETAS
ftleiiCg s de aaministradores autorizados ao

Go do nome empràsarial; vé-üâOo, Ào entanto em atividades estranhas ao

interesse social ou assu6iii qbfiÓ"tjOes veja em favor de qualquer autorização

dos cotistas ou terceirqà," bàrn'çp*o onerar ou "alienar bens imÓveis da

i:r?::tr,rffiã; 
aureÍrÍ'y!4íT; 

:ly= 
""'", 

;;, rJ;. r";., ;"," o. qr" I ACüüsuiÁ úóNl, os:âomfiiisliàdores declaram, sob as penas da lei, de t

ffisae;ex?'rp'}[3administraçâodasociedade,porleiespeual'\//
ou em virtude de condenuçà'ô|$üminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, Y
á ún, que vede, aindp qug,tà-ljnporariamente, o acesso a cargos público, ou 

I
por crimé falimentar O$5ev;31iêâ9ão."peita ou suborno concussáo, peculato ou 

I
contra a economia p&fuaii'.ç"püÍfa ô sistema financeiro nacional, contra,. as 

I

normas de defesa áá ffitnçqrrddi$i'contra as relaçôes de consumo' fé pública' I

ou a propriedade- ü;Iloit E;ruirrã'il'iã':õõ]iq9{,-^ ^ ^*,^^ 1 ,.,r,, r,a I

sociedade, sein .riorizã§$|ft§iÉ.-ôutros sócios (art. 997, Vl; 1'013, 1.015 e,
1.064, CCl2002).

declaram, sob as Penas da lei, de queCúUSULÀN.QNA, OS

não estâo imfdidos dei administraçâo da sociedade, por leiespecial,

ou srn virtude de condêffaçâ.ffiêfnlnal, ou por se encontpr sob os efeito.s deta,

iamente, o acesso a cargos público, oua pena que vede, aind$'qüÊ'i{Êlltporarlamenre, o aces§o ' "11Y: l]lillY:El Pglla Yus Yvuer qrrtur. Yv:r'iY,rrrYrv

por crime falimentar O$5ev;p1iêâgão."peita ou suborno concussáot,p"l1tl 1l
contra a economia pffiâÍlai;,tçpúÍ,fê à sistema financeiro nacional, contra. as

ciÃü§ú[Ã qÉôri,,tÂ, Ér,f p,f.qíancia com o que deterrnina o artiso 2'031, da

Lei número 10.400mt2, iiÊ çôcíos RESOLVEM, por este instrumento, atualizar

;;;;;;1ü;iá àántiãt" ;ãàáli'iprnando assim sem erêito' a.partir desta data'

as cláusulas e câniicrt no contrato social primitivo e demais

atteraçôes .ontr",ràil'i-à. ;d"-q;;ã" ás disposiçôes da ieferida Lei numero ,)
io.+oônOo2, aplicávei: 1:$treillp:societário passa a ter sesuinte redaçâo' /-\f_

Pí-rtt ^o',\s
//té
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COMERGIAL MS LíCITA LTDA - ME
§ET[I,Iâ, â,LTERA§ÃO GONTRATUAL Fts 04/07
CNPJ lã,§01:§77rc0fi-92

Comercial do Estado do Parariá àgO no 41206864250, por despacho em sqssão
do dia 08 de Setembrcr de 2ÔtO e oosteriormente'sua última alteracão

{?,
*

Ç-LFFFE §ILVER|O:§lMâO; hrasileiro, natural de Sâo João do tvaí, Estado do
ParanCi, casado, com regiine de casamento comunhão parcialde bens, nascido
em 04 de agosto de 1985, empresário portador do cPF: 04s,127.619*40 e da
cédula de ldentidade RG-PR 8,413.2g8-5; expedida pela secretiaria de
§egurança Publica do Estado do Paraná em curitiba pR em 05/06/1999;
residente e domiciliadq .na Av"enida são João, S71, Apartamênto, centro em
SáO Joâo do IvaÍ - P.R, CÊP. 86.930.0CI0, e MARIA PAULA CARRETAS
MÀRCELINO, brasileiràq natiiral de lvaiporâ;
nascida em 14 de Maiôrde
emancipação do livro nffi Oe
portadora do CPF: 081.7

NIRE 4{

., emancipada conÍorme escrítura publica de
190 expedido em A4l12nA\ empresária

1 3.638.654-9; expedidâ p
e da cédula de ldentidade RG-PR
de Segurança Publica do Estado do

Paraná ern Curitiba PRI 12t residente e domiciliada na Rua
Boriifacio Paschoal Frez,
86.930-0OO; únicos sócios

têfreo, centr.o, em São João do lvaí - PR, CEP.

o nome empresarialde com sede e
fors na Avenida Sâo Joâo, 14
86.930-000, consoante ao socialdevidamente arquivado na MM. Junta

10 e posteriormente'sua última alteração
contratual devidamente na MM Junta Comercial do Estado do
Paraná sob no 201 despacho em sessâo do dia 30/04/2013.

ât soçiêdade gira sob nome empresarial de:
RcrÀL m§

i. EpnO, A sociedade tem sede e foro na

, Municipio de §ão João do lvaí - PR,

lbrc ATUIDADES: A sociedade iniciou suas
atividades êm 08 de de z9fi e seu prazo de duraçáo é
indeterminado. (art 997, ll, CCl2002l
CLÁUSULA QUARTA: O objetivo socialda empresa é de:
CNAE 47,1&0/02 Loias, de \hriedades, exoeto lojas de departamentos ou
magazines r :

CNAÊ 47.814ilAA Corirércio vãiiêjista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE 47.51-210 yprejista especializados de equipamentos e

varejista especializado dê eletrodoméstico e
suprimentos de

equipamentos de
CNAE 47,53-9/00

CNÁE 47.,62-8tOO Comércio v{iejista de discos, CDs, DVDs e Íitas,
CNAE 47.52-1100 Con;1ércio .var'ejista especializados de equipamentos de
telefonia de comunicaçã'o, " : .

/\tl

(d

í; 'lta de equiparnentos para escritÓrio,
nutenção de computadores, equipamentos

w
@'
â

ÂL
i§
TAvenida São João, 14f

cEP 86.930-000,

CNAE 47.89-0/07 Comércio

p

,X
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coMERe;lAL M§ r-lCtrn tTDA - ME
sÉriúÀ $LfeneúÂo CoximrúAl Frs. osr07
CNPJ Í 2.§0{.6771000'l -9â
NIRE 4í206864250

CNAE 4763-6/02 Comêrdo va§ista de artigos êsportivos
Cl.{48821'9-9/O1 Fotooópias " j
gNAE,8219-9/gg Preparàgao de documento e serviços especializados de apoio
administrativo
CNAE 1842-9101 §erviços de'encademação e plastificaoão '

CNAE 4744-0102 Comêrclo varejista de madeira e artefâtos
CNAE 9319-1/01 Produção e prórnoçao de eventos esportivos
CNAE 9319-1/99 Outras ativi{ades esportivas
C NAE'7733- 1 100 AluguÇ{'üe,thaquinas e equipamentos pa ra escritorio
CNAE 141,34nZ Confeôçâo, *oQmedida de roupas profissionais
CNAE 9521-5/00 Reparação e de equiparnentos eletroeletrônicos

doméstico

de uso pessoal e domestico 
" 

'n" 
:.

CNAE 4759-8/ 9 Comercio,i:'Larefrsta de outros artigos de uso pessoal e

autorizados ao uso individual

CNAE 1412-Anl Confec$êôqôe pêças de vestuário, exceto roupas íntimas e as

confeccionadas sob mê.dida i'l-
CtÁU.SULA QUINTA:#à capitaf social no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil

ffiootàudierrtaMil)quotasdevalornominalR$1,00(um
real), câda, totalmênte integrSLado em moeda conente do Pals, fica assim

CNAE 4712-1100 Comqrcio varejista de mercadorias em geral, com
pre-dominancia de produtos âlimenticios - minimerçado e mercearia.

va rF-j içta de p rod utos saneantes dom issa n ita rios
Vaffistâ de Moveis

ibtraçao da sociedade caberá ao sÓcio

IARÁ PAULA CARRETAS MARCELINO",

chlAE 4789-0/05
üNAE 4754-tn1
CNAE, 26224 fiA Fabricaçâo dh Periférjco para eq u ípame ntos de i nfo rm ática
CNAE,4751-21CI2 Recarga de cartuchos para equipamentos de informátic4
CNAE 46§1-6/01 Comércio atacadista de equipamentoe de informática
CNAE 4647-8101 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAE 3240-0/99 ógicos
CNAE 3230-2/00 Fa arteÍatos para pesca e esPorte

distribuido entre os sócios:

terceirqs

ct-Áu-sula senuÀ: R insabilidade de cada sócio é restrita ao valor de

suas quotas, mas solidariamente pela integralização do

capital social. (art. 1.

assêgurado, em igualdbde,de condiçÕes e prêgo direito d-e preferência para a

sua ãquisição se posta à venda, foimalizando, se realizada a cessão delas, a

alteração iontratual pertinente"i(àrt f .056, art. 1.057, CC2dO2)

Ç

fr'*5;>

Silcio à, ,;i:r Cotas % Caoital
24"000 60,00 24,000,00

Maria Paula Carretaá Marceliho, 16.000 40,00 16.000,00

TÔtAI 40.000 100% 40.000,00
SEXTA: As guo
a terceiros sern

tas sao indivisÍveis e nâo poderão ser cedidas ou

o cônsentimento do outro sócio, a quem fica

_f
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COMERCIAL MS L|CITA LTDA - ME
SENINÀ IALTÊRAçÂO CONTRATUAL FIg. 06107

CNPJ I 2.501.67710001 -s2
NIRE 41206864250

do nome empresarial, vedado, ns entanto, ern atividades estranhas ao

iiiteresge social ou âssumir obrigaçÕes sela em favor de qualquer

Cos quotistas ou de terceiros, Lem como onêrar ou alienar bens imÓveis da

socieüade, §êín autorização do outro sócio. (srtigoe 997, Vl; 1.013. 1.0{5'
í.064; ÇCl2002l
CI-ÁÚSULA UOXe: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que

ffideexerceremaadmini§traçãodasociedade,porlei
especial, ou em virtude de"Spdenaçâo Criminal,. ou por Se encontrarem sob

etàitos dela, a pena que,vedsffiM que temporariamente, o acesso a cargos

públicos; ou 
'por 

àrçrie falinffihr de prevarioação, peita ou 
-.suborno,

ãónôusrâo, peculato, oif contra a economia popular, contre o sistema financeiro

nacional, cóntra noimàs de defesa da eoncorência, contra as relaçÕes de

consumo, fé publica, ou a propriedade. (art. í.011, § 10 CC/2002)

CLÁUSULa bÉCtUn: PRÔ-LABORE: Aos socios e outros que prestarem

@, estabelecido de comum açordo entre os mesmo'

observados as d isposicões regllame nta res pertinentes'-
cLÂú§ÚLl oeblnna p$-tUetne, DFI IBERAçÕEs soclAls: Nas

previsto no art' 1010 do Novo Codigo

iví, cab.endo um votq'a eada quota de oapital.

üu§úLl DÉcluA§E§UNÉA. Ao termino da cada exercicio social, *n 31

s prestarão contas justificadas .de' sua

administração, procedendo a efabor'açêo do inventário,.do balanço p,tll'I:^i1
; d" ú;ü;;;ã iesuttado ecônomicó, cabendo aos_s!c1o;, na proporçâo de

suas quotas, os-lucros ou apuradas. (art. 1,065, CC/2002)
Ãi os sócios decidem de comum acordo a

dispensa de formalizaç{p de ãe reunião ou assembléia aos sócios' desdeq§pgn§a og lolTnãllzaçqP u(i ,.\[ã§ ur, tErrrrrs'v vu seev"rvr

àJà toaas as decisÕe{,tomaaas sobre as matérias discutidas sejam tomadas
l..nr aet.riin ipor-escrito.

ê.IÁ-li§tila oecrnrra ournrAi A sociedade poderá 1!'-']1Y1l §1T:,gI
ncia, mediante alteraçâo contratual assinada

por todos os sócios.

õlnéüiÀ-riÉqm,tÁ owNrf, Falecendo ou interdil"!? q'-'!!::l^:i:i"r i
sociedade continuará,;suas com os herdeiros, sucessores e o

incapaz. Nâo sendo inexistindo interesse deste ou do(s) sócio(s)

rêrnanêscente(s), o hâverês serã apurado e liquidado com base

na situaçâo Patrimonial da , â data da resoluçâo, verificada em

balanço especialmente
PaÉorafoUnico-OnÉaragrato Único - O mesmo proCedimento será adotadg em outros casos em

qr" ã sociedade r" t"tár. em relação e seu sócio. (art. '4.028 e art' 1'031'

Qq3

ú

cc/2002)

do lvai - PR para q
Fica eleito o foro da comarca de São João I L-
, e o cumprimento dos direitos e obrigaçÕes L.f frelclo e o cumpflmento oo§ slltltuü E L'urrvqYvee | í-\ t-trumentos 
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COMERCIAL ISS LICITA LTDA - ME
§ETTMA ATTERAçÃO OONTRATUAL Fls. 07/07
GNPJ 12.801.877J0001 -92
N[BF 4p*p§8g4gp0

E pwas, n assim j,usto*üqoÍrÍtfékdffi, lêtftttü, üetam e agsinam o prêsêntê
Itm.ffisüernb êfrt=-d (q uatrol viqs dq, lguâ!: tbilr cfifl $ià"
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RepÚeucI FEDERATIVA Do BRASIL
ESTADo oa panlíea

cARToRro azevÊoo BASToS
FUNDADO EM 1888

PRtMEtRo REGtsrRo ctytL DE NASctMENTo e óa[os E pRtvATtvo DE cASAMENTos,
rmenorçôEs E TUTELAS DA coMARcA oe,loÃo pESSoA

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

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

cERTTDÃo DE AUTENTTcAçÃo DrcrrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficialdo Primeiro Registro Civilde Nascimentos e
Óbitos 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 - arl.7o - 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 foi emitido em 0410212016 às 09:19:15 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

A chave digital acima, garante que este documento Íoi gerado para COMERCIAL MS LICIT
LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legi
Federal em vigor Art 14. e 10c. § 1q. da MP 2200101 .

Esta certidão tem a sua validade até:03/0212017 às 03:33:51 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão:483526

Código de Controle da Autenticação:

333002021 61 0244601 51 -1 a 333002 021 61 024460í 51 -7

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

Püadlficl da Írürúülht
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Av. Curitiba,356, Sala 03, Centro, CEp: 96930-000
Município e comarca de são João do Ivaí - Estado do paraná

Livro:91-P

residente e domiciliado à Rua Antonio Catabriga, no347, Lunardeili-pR., ora por ag\ri
de passagem; 2) RAFAEL DOS SANTOS MA.RCELINO, brasiteiro, solteiro, maiol,

SA I B A M quantos a este público instrumento de procuração bastante virem que
p9.v]nte e um (21) dias do mês de Setembro (09) do anô de dois mil e guinze
(2.015), nesta cidade e comarca de São João do lvaÍ, Estado do paranà, em
q*Élq perante *jT!._q§.lrygltg _luramentada, compareceu como outorgante:
qg!|EFglAL .Ms LlctrÀ LTDA-ME., pêssoa jurídica, irpcrita no cNpJ sob o
no12.501 ,677nooLg2, com sede à Avenida curitiba, no423-8, centro,,nesta cidade
de São João do lval-PR., neste ato representado por seu sócio/pr'obrietario: Sr.
cleber silvério simão, brasileiro,._casado,. empresário, lãrtaõ@õt-nc
n"8..413.298-5, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF so'b no045.177:61940,
residente e domiciliado nesta cidade de Sâo João do lvaí-pR. Ficando neste Oficio
cópia do Contrato Po::a],. , U[!ma Alteração
Ggntfatqal, arquivada às Fls.17g a 1gl; e, cOÉ
ComercialdoParaná,expedidaem!vaiporãaos2slffi90,todas
da P.asta de Arquivo de Contratos Sociais no04, deste Oficio. A presente
reconhecida como a própria de mim, Escrevente Juramentado. Do que dou fé. E,
pelante mim, pela outorgante, na forma representada, me foi dito'que por este
público instrumento e,na melhor forma de direito nomeia e constitui seus bastantes
procuradores e representantes legais: í) ADRIANO DUARTE TAVARES DA
Sl!Vê, 

-b-rasileiro, 
solteiro, maior, auxiliar a

n'9_.924.837-8, expedida pela SPP/PR e inscr[to no CPF sob n"068.8S0.969-03,

representante comercial, portador da CI-RG n"8.758.506-g, expedida pela Spp
e inscrito no CPF sob n"061 .428.299-30, residente e domiciliado à Rua Aparer
Bezerra Guedes, n"516, nesta cidade de são João do lvaí-PR; 3) LUctAN'o
nn4CItrqP.O B= 

=qCCHl, 
brasileiro, cásado, representante comerciat,lFOoi oa

RG n'6.294.822-1 expedida pela SPP/PR e inscrito no CPF sob n"i41 .01,6.672
residente e domiciliado à Rua'são Paulo, s/no, nesta cidade <ie são João do
PR; 4) PAULO cÉsAR LopES MÀRcELtNo. brasiteiro, casado, ar
adminislrativo, portador da cl.RG n"3.560.616-5 àipedida pela spp/pR e i

no CPF sob n"015.917.959-90, residente e domiciliado à Rua Bonifácio Pa
Frez, ne143, nesta cidade de são Joáo do lvaí-pR; s) BRAND9N FERREIFS4ryI9§,brasileíro,solteiro,maior,auxiliaradminis@
n"12.334.912-1 expedida pela sPP/pR e inscrito no cpF sob n"0g4.7g7.
residente e domiciliado à Rua Lercio costa, no576, nesta cidade de são
lvaí-PR., PODENDO REFERIDOS PROCURADORES AG|B/EM coNJUNTo oú
SEPARADAMENTE, utilizando os PODERES: a quemTónfere os mais amplos
poderes para representar a coMERclAL MS LlclTA LIfrA-ME, com poderes para

Tabelião Designado

&

,rf
FED§RATIVA DO BRA

ABELIONATO DE PROTESTOS

ff
§tL

Fls.144
PROCURAçÂO BA§TANTE QUE F,tr:
coMERctAL MS L|CTTA LTDA-ME (A)
ADRIANO DUARTE TAVARES DA SILVA
E OUTROS, COMO SEGUE ABAIXO:.



29rt
ELIONATO DE PROTESTOS

03, Centro, CEP: 86930-000
Município e Comarca de São João do Ivaí - Estado do Paraná

(... com poderes para) tomar qualquer decisâo durante todas as fases da Licitação,
inclusive apresentar proposta em nome da Outorgante, formular verbalmente novas
qropostas de preços !a(s) etapa(s) de lances, desistir expressamente da intençâo
de intêrpor recurso administiativo, manifestar imediata e motivadamente a intençâo
de interpor recurso administrativo ao final da sessâo, interpor recursos
administrativos, assinar a Ata da sessão, realizar cadastros, prestar todos os
esclareeimentos solicitados pela Pregoeira, enÍim praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da Outorgante, inclusive assinar Contratos de
Fornecimento/Serviços e demais compromissos. Assim o disse e dou fé. A pedido
das partes lavrei a presente Procuraçâo, quê depois de feita e lhes sendo lida,
aoh conforme, acçita,, e assina a presente dispensando as testemunhas

termos do Art. 684 do Código de Normas da Egrégia
Justiça deste Estado (Provimento 24gt2}1g).

(Amanda Cristina Dias), Escrevente Juramentada
e dou fé. Emolumentos Co!çdos: (VRC. 984,62) (R$.64,2Q, Selo

SILVÉruo SIMÃO, e AMANDA GRISTINA DIAS - Escrevenie Juramentada. Nada
mais consta, dato, assino em público e raso. -

Tabelião Designado

nos
da

FU}üARPEH
SELO DIGTTALN"
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€9st
nepÚalIca FEDERATIvA Do BRAstL

EsrADo oa plRaíel
canrónlo azevÊoo eÀsros

pRrMErRo REcrsrno 
,gxr=LJsj!^53,X81,'T3^=q%lifie_raorvárrvo DE cAsAMENros,

TNTERDTçÕES E TUTELAS DA COUnncÀ ot.lõao pessoÀ

Av. Epitácio pessoa, 1145 Bairro dos Estados sg0go-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404/ Fax: (83) 9244_5494

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

cennoÃo DE AUTENTTcaçÃo DtctrAL

9.PSt' váber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos eobitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçáes e Tutetas com áirúüição de autenticar ereconhecer firmas da comarca de João Póssoa capitaioo Êrüã;à paraioã,êm uirtro".t....
CertiÍica com base na Lei 8935/94 - arl.7s - ln.. Y, que.o(s) documento(s) em anexo é reproduçãoÍiel do original que me foi apresentado e neste ato cônÍiràó sua áutentiôiáade atravésoõ'coaigode Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em2ologl2016 às 0g:29:27 (horade BrasÍlia).

l-t?r".9igital acima, garante.que este documento Íoi gerado para coMERctAL MS LtctTALTDA - ME e emitido airavés do site do cartório ezercãõ eãitãi,ãe ãcôroo có, ã'r_.giá"çaoFederal em vigor Art 1e. e 10c. § 1c. da Mp Z2OO1O1.

Esta certidão tem a sua vatidade até: 20/09/2017 às 03:56:24 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controte da Certidão: 589956

Código de Controle da Autenticação:

3330 1 609 1 6 1 046440294- r a 3330 r 609 r 61 04644 o2g4-2

A autenticidade desta certidão-poderá ser conÍirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do s ite : http ://www. az'eveciobaàtos. not. br

FÊ:!4lqtüQ,-

PÍ§üftf ün Éõlh.CÍClú
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CHAVE DIGITAL
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RepúeLrcl FEDERATTvA Do BRAstL
ESTADo on plRníee

cARToRlo ezevÊoo BASTos

pRrMErRoREctsrno."ryhrrldS'[ffi 
E%l?+SrEpRrvárvoDEcASAMENros,lxrenorçôes E rurELAs DA coMAnCÀ of jóÂô pESsoA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados sgOgo-oo, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404/ Fax: (80) 9244-54s4

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

cennoÃo DE AUTENTtcAçÃo DtctrAL

!j-9t, vt{U.er Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicial do Primeiro Registro Civit de Nascimentos e
uDllos e Hrlvallvo de Gasamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Póssoa Capital do Estado dà Paraíba, em virtude etc...

CertiÍica com base na Lei 8935/94 - afi.7q - inc. V, qug o(s) documento(s) em anexo é reprodução
Íieldo original que me foi apresentado e neste ato cônfirràó sua autentiàiáaoe átravéJd;-óóãú"
de Controle e Autenticação abalxo.
O reÍerido é verdade, dóu Íé.

Este documento Íoi emitid o em 2gl1ot201s às 07:10:51 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

1_c13ve.{oitalacima, garante que este documento Íoigerado para coMERctAL MS LtctTA
LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêão Bastbs, áe acordo com a Legiilação
Federal em vigor Art 10. e 100. g 10. da Mp 2ZOO1O1.

Esta certidão tem a sua validade até:28l1ot2ol6 às 03:44:53 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controte da Certidão: 449626

Código de Controle da Autenticação:

3330261 01 51 Í0431 01 48-1

A autenticidade desta certidáo_poderá ser conÍirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br
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COMERCIAI MS TICITA ITDÂ ME
CNPJ. 12.50í.ô7710001-92 - INSC. ESTADUAL: 905324S9-í2
AVENIDA SNO rcÃO, 145:CENTRO -SAO JOÂO DO IVA|IPR
TELEFONE: (43) 3477-í933
EMAI L. corne rcial nnslicita (OO m a il co m SKYP E: çqm ercia I m sli cit a

www. co mercíalm slicíta. com. br

PREGÃO PRESENCIAL NO. 6A2016

ANEXO IV

Município de Gândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo pRESENctAL No. 62t2016.
obieto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS campão, de acordo com
a Resolução no 604/20í5 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná,
em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

A empresa COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME, inscrita o CNpJ no
12.501.6771000í-92, inscrição estadual n.o 90532469-í2, estabetecida à AV. sÃo
JoÃo, N.o í4s - cENTRo, sÃo JoÃo Do MAí/PR, cEp: 86.930-000, através de seu
representante legal, sr. GLEBER slLvÉRlO SIMÃO, portador do RG no 9.4í3.2gg-5
SESP/PR, inscrito no CPF sob no 045.í77.6í9.{0, em atendimento ao previsto no edital
de PREGÃO PRESENCIAL No. 62t2016, declara que cumpre plenamente os requisitos
de habilitação exigidos para participação no presente certame.

ÃimeRCrRLífIIS )qÕy

à

F[zsot 6zz,000l -9ãl
COMERCIAL MS LIGITA

LTDA. - iU"E.
nida Sáo João, 145

- cEP 86930-000

t

177.619-40

sÃo JoÃo Do lvAi -)\Jv6



7 oo.ro2,oo2looor-ol 7
Altermed MatMed Hosp Ltda

Esúada Boa Esperanga, 2320
Fundo Canoas Cep: 89í63-5tf

RIO DO SUL. SC

A

Municipio de Candido de Abreu
Avenlda Parana,3 - Centro

Cep: 84470-000 - CANDIDO DE ABREU - PR

Att. Comissão Permanente de Llcltações

Referente: Pregao Presencial (Registro de Preços) Nr. 062/20í6
Data: 04/í0/20í6
Horário: í4:00

RIO DO SUL (SC), 27 de Setembro de 2016

. 
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

ANVISA: Comum 1053328 - Especial 1213205 - Conelatos 8044831 - Cosméücos 2065567 - Saneantes 3052377

CNPJ: 00.802.00A000142 - lnsc.Estadual: 253.í48.995
Estrada Boa Esperança, 2320 . Fundo Canoas

__l
13252

DECLARAçÃO HABILITAçÃO

Declaramos cumprir plenamente os requisitos de habilitaSo do processo licitatório acima referenciado,
quanto a totalidade dos documentos solicitados para as habilitaSes jurÍdica, e econômico e Íinanceira, para
fins no disposto no inciso Vll da Lei n' 10.520102 de 17 de julho de 20f,l2, e principalmente de que estamos
em situação regular perante a Fazenda Nacional, Justiça do trabalho, a Seguridade Social (INSS), e o Fundo
de garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como com as Fazendas Estaduais e Municipais, sob pena
de san$o do Art. 7" da mesma Lei, ficando impedido de licitar e contratar com a Uniâo, Estados, Distrito
Federal e Munic[pios pelo prazo de até 5 (cinco) anos e podendo ainda sermos descredenciado do SICAF ou
dos sistemas de cadastramento de fornecedores de Estados, Distrito Federal e MunicÍpios. E por.ser
expressão de verdade firmo o presente. IIt)l_/

l
I

^/:r- lr

ticitâÉo:

oooJÍrgÍo:

Marcos Fernando Leal

Promotor de Vendas

RG:4.475.725

CPF: 049.322.259-62

k'g
Med Hosp Ltda ./

Cep: 89í6&554-RlO DO SUL-SC
altermed@alteÍmed.oom.br

. (47) 3520 9000 - Fax (47) 3520 9004 ,/ *;

[v



&,
/cors§âI,reÀ§frgF§,pÇNTRÂTo §CIcIAL

Folo presenfa iostrürnçntq Bârtiftlor e na mslksr *br,rnâ ds diiçirs, de sm lado
ANACL§T0 FERRÀRI, brasileiroo casado pcto regime ds, Comunhâo Parcial de
Bens, naseido em 26 dr Juiho de 196Õ, naftral àe Rio do §ut, estaclo de Sants Catarina,
pr§$§sfu e§§rçreÍê4tf-j pqq da $âf§tâ ds ldcntí@e rf 3R-t,4Ís.7?2 cnpedida
pelo §§,P-§C cm 09/12185 ç CPF no 5*.140.819.00, r-os.idcntc o domiciliado na Estada
BoaEtperançano2545, hqins Fundo Cânoas, CEP 89.163-5§4, cidadc de Rio do Sul,
cxmdo ds Sêrlta Cara,rina; ILIZENI fN*s v<ft,ftlL§ü f'ÉffiÁfiI! brasilcirq {:âÊsdô

p€10 rêginls de eonrunhâo Farcial db Bans, pro{isa§o'üsrfisfêiâfitô, mscida ern 20 dt
Julho dc 19,65, na$ral de Âgronônrica, cstaila do $anta Ca*arina, portadora da Cirtoi'ra
dê ldsÍltidadsl no 7C-1.â46.464 expedida peto §,SP-,$C, §ã1 0:i/0?/l9r9l e CFF n"
614"438.6?9-34, rs.ridcnte e domicilíad.q, na E\trada Bor §speiianç* no'2§4â, hairr,o
Fundo Canos§, CqP 89.163-5§4, oidade de &,io do §ul, estsdo de §anta Catarina;
TIíIAGO ÀNDRÉ f§ReA,eI,. mileira solteiro, *ruíxçtâris. nassido ern 02 dê
feversirc de l9§0, natg.ral de Rio do §nl, E*-íàdq O+.§ima &tgrila,.psrtador.da Cârteirà
do' Idpnlidade u' 434?*1'7 expedida poio §§f.;§C .ern ?E/011300? e CP,F rro

04?.56?.439-19, residsntc e dorniciliado na Estrsda Boa Espcrança no 2545, Baino
Fundo Canoa§, CEP 89.t03-s5+, Cidâde de &ip do §ul" Esrgdo de §ant* Cararin* e
GADRIELÀ üffOrun FERRÂRtr, brasileira, solteira,.estudante. nasçida cm 15 dc
junho do 1997, natural de Ris do Sul, Estado ds §anh Câttrina" portadora da cartc.ire de
idrxrtidade n" 6.07?.12fi cxpedida pelo S§P§C c.m I l/0Q/2008, e CPF n' 0Tl .143.929-
67, rcsiÍlente e domiciliada na. ÊsirEda §6a Êapêrâiçà.h§ ?545, EsiíÍo FunÍls eanoag
,C§F 89.163.S§4i Cidade de:Ric do §uI, §§$dô d€ ,§*itâ Cârmina,, finiçss sósios
componentes da,sociedade limitada qr.re gira sob nome ernpresarial de ÁLTERMED
MAfi§NAL M§DÍGO HO§IPítALáR',LTDA, com se,úlç. na Estrada Boa §speranga no
2320, bairm Fundo Canoas, CEP 89.163-554, cidade de Rio do §ul, estâdo de §ànta
Catadna, çorfi son§*to social arquivadr nâ íunts Cosnerçial dç Estado de Santa
Catarina seb n' *?2§2fi2182 em sgss{g de 05 dç qgç.mb;o elc 1'995, e alterações
postcriorcs arquivadas na mesma JuuUsob n"§ ?00211315?0 em sessâo de 15.0?.2002,
20S40,0?0530 ,onl, scssâo de I0.02,i.pW 2,0W24?;§218 c§.r essâe ds l?,09.2004,
20110213505 cm scsuss d§ 26,01.2011,2011$??rS0 em sessão clc 15.02.2011 e
2012?830440 em sessâo de 07.12.2012, e iqscria no Cadastro Nacional de Psssoas
JurÍdisss ds Miai*tdrio da F*iacnda so.t no 00;802.003/0001-02, rcsolvem, erà cornunr
âcôrdo, eonsulidar Ls oláusulas enl vigor du nnelniiionadil dontfàtú: s alterBçôê§
posteriorss, êêrilô s6guc:

C*#ÍT,rr,Ç:q; -I
§{pmHo§fiir§ÀdâCI g . ffibk; fivo. rl{ierq .§ tnâ,ã}

i.A §ociedade. gira sob nonre trrrpre$arial de à,LTERMED
ríO§PT?A,LÁR.L DA.

§tÁUSq,&S;SEÇ,çtllIl*: À §oêiedade tÊ§l §ua sede soeiat na Bstrada Boa
EsBcmnça ao 13â0, bnirroFuàdo Oanoas, ÇEF 8g;163=§§4; rcidade de,Rio do sul, ermdo
dei§anta Gatlina.
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@ A Sociedade tem c,0m0 ofu'etivo a explüraçãg do ramo de"coMERCro, rMponraÇÁo E ExponTÀbío -õÉ'-naÀTunr/rrs 
EEQUIpÂMENros MEDrco HosprrÀr,a{rs, r*rimicriüíiõoi,

Iu,grslorócrcos^rasoúiomars, srN riruffiç, põürcsii[iÁilõs;
y1Try.ylnm, €osmÉrso§, pnoriuros uu ,§iç il'ôffiilüdÁrerÂDr§rÂ §§: jr'{urllf$r\{i{il,{t 

_ u ugp' s{itfrT,#'su.luit i
SqIII9-1P gqry?t! nsirffisNçÂo d REpAiüdiô;§ õÀÍi§#driE INSTRUMENToS bu mnn;nr*, rrsrs n connnôip; r'riÀrü'põiüEnooovlÁruo DE cÂRces r-ú-cünnl,,. - --'

*#J§UIÀ§§âIIT4i A §ooiedade iniaiou suas arirvidades em 0l d* üursbro ttc
199§.

t!4u§,vl+ qurlttnt o pra?o de duraçâo da sociedade scrá' Eor t moo
indetçrminado, observando-se quando de sua dissàruçâo os pr.úro, a. G "ü;fi;;:"cnrÍrulo, r{

$*+J{§Se§S+§4s.,o capiral srpiet da soç,io&ds É de r{$ 1,00í100&00 {,Um
lt]mlo de Reais), dividido em 1.000.000 (Um Milhâo ae CàtaJno uuro, oulilS ilOõ
{[.]ür R.eât) c*da urrlno totaimçnic lntegr,i.liaàg-em rnogda*orrirtu"u.i*uf 

"

*_Sfj$ §ooial, que É do.&§ 1.000.00ü$0 g;tÍlx $úÍilhâô,dê
Reais),

.:Í.1,,0ü0s_00 
(Um §Ayrao dg Coras) ns vs}ff ao ilS, irOO, fUr.rlnuuUcadÂ uuá,.é,dÍBtfi$ttído entre os sócios da seguintÊ f{jnrei

@.Aresponsabílidadedossócioscrestrjtaaovalortlesuasquotâs, mas todos rcspondem solidariamcnte pela intcgralização do capital *oaiut. 
- -----

f n*r'a',fximrlnOr se *úciosngo repondem *ubgdiarianrqrre.$elâs ubrignçôes
sselais.

W Çada quo{a dá direito â um voto nas dctiberações sociais c dlndmsívol cm rolação â §oeiedade.

S4§e+9§át As quotas da Soçicdade sâo impenhoráveis, não podendo scr
Irquidadas mçdiante rcqucriúento de credorcs tros sócios, ú; ü*;; í,-fi;";;toilas as transaçõcs que onercrn âs mesmâs.

uLÁusULA.D.BCIM,q,: ô Capital Social podeni s* aumentsdo ou ,*6rraido, segg«lo as

trffi**x;llui:,:1** *, 
--*; - 
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: nkdoÇ,apitàl"Wi{lmdi«rn,,q+nferyrçiade,bs §
pÔS.erô§d dar Pelüivôtsr üà*fiüit aê§laroOc" ou iaríatá*eà*f+uú,u*,1áuao Ae asati*m
a criterio dos socios.

W{gq,Nps clsg,§ dp aurxento do.,:§sp,ihl, oFda súêió:quortsta.tffâ o
gtÊ*q de pretixÊtch pan subsctcver úB'quoks cotre-çoadentw àb aumento. na proporcão
d"qltt§ por clo possuidas rla oçasiâo. §t quatqücr socio quotis*a não etnrclr o'airàitoac
rre-&rçnoia squÍ esabslesido, al drdto Hüsfedr.§c.li âutcmÊticsl$ente aos outros{Uoti4aç -r ':'- '

tu
/

cAPÍTULp I,q

S"$q§qtA p,{çIM4.,PRrMeG Em sqsos da 4umcnro d.e capial, terão a
p-referência os coústas para subscri@ ern igualdade de condições,* na pàpoço er(àra
das cstas que possulrcrn

Çt Áusur,e nÉcm4e, qa§ltl§nÁi Em qa§o &,.fdeôiÍÍr§ii(ir üu ifiràrdiç§ô de üm dos
sôciog Â prsscnte soplçd*dê. ,rrão, ee distorvorâ, :obsarvfiado porÉm, os oeg,uintea
parágr+.fosl

PA&'lCBelO, PRtr§{§IROI Na,hiprútenc ds'oêsi?êiisià,aoima foçaliaad* s *{}cícdads
prcsseguini. com suas atividades normais, Íicando *.ssegurado aos úeraeirog ou
tucsss'i"ss legp'is, nrçsrno ineapazot, o dir dc ingrnssarotãna.spçicoàge, u,u*üudu,
as disposigões conrratuais em vigor à ép"* d; o*to * o"J.-qu"-;ão ;;j.
impadimento legal.

PARÁGRAFO §EGlINDor.A partierpaoão de hçrdeiros ou sucessores na gcsrão
adminístrativa- dos neg6pior *epriue* ãà'*uAn.r".G' -ti"a rã*"***rÀ,.1al*
&terminagâo legal oqjudiclal sm conrráÍio.

PAnÁGBSrCI IERC#IBQ; t-§frq. §0ado rd§§íyêl ou,iarxtstin{o irncresse dos
§usêssorês ou do sóeio remshescentg, o valor de seus havs!§§ ** ueo.uao i riquiarã"
com bflsc na.situaçâo.patrirnoniar da soeiodade, à data au *sorúo,'r.rin,.iãr.*
balanço especialmente levantado.§êr$rço e§pêcrstmshts t§*ântâdo 

I
PÂeÁ§RÂfo QIIA&fO: O mesüo pioeedimeitto,ccrá adotado.enn ourros çs§ss em I ft
que a socictiade rcsolva crn rcleçâo a,san rócio. I / I
.q*ÁUçTí,ltrl p.f,9r§.r{rrp8{ffirRêi, Eln sa§e dç,dirni*siçtq de cupital, será \UproporoiGnal,§ igual aáadâ q$o,ts. T
c;&Á;V§I&â qÉqn{S çIr.ê;B§*lê Â, srpja, sâs iadivÍsívqi* e nâo psderso sor I
cedidas ou tmnsferidas a terceirpe sóm o consBntirncntb ds ouko sócio, ; or*, r., I
assegurado, em igualdadc de 

-condigüe§.e 
prsço $ri* de prcferênci; ü; ; ;;; 

Iqquieiçâo: se psstss à#:(d{" forura{is{rdg,, §e içaliÍàrh â csssãô delasr,a àltsrâção I

eontraiual nertincate. { 
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cldttgu+a uúculr* ou:mm*:r kiroâ'l*ufoi*iat t'àiJdo** na sláusula dcoirxá
segunda precodente. os sooios poderão csder e tansferir livremente, entre si, as quotâs que
poss*írpra. Nâo poderãu, por$r.l1, ee,ilet e $ansferir a§ .su.âs quôtâs â t*rês-Íros, as todo ou
em pâÍte, sem ântes oferecê-las a todos os demais sócios, os quais goeam do direito dc

Ê.telh*ncia írá sp& aquiriçitE, ,pwporoionah onte às respecüva* participa&s go:-taü.itâl

Soc.ial.

fAnU,içnarO rrufWEmO: e of*rti &s quotas deverá ser feita por coÍta dirigida à

ffioo a quantiaàe, proÇo e condiç@s'de pagameniã das

quotas ofertadas, a qual remeteú cópÍa a todos os quotistas, que podcrâo dentro do prazo
de 30 ([inta] dias, contados da data do reccbimcnto da ciada çarta-of$ta pela Diretoria,
adquirir as referidas quota^B total ou parcialmente. Podcrâo sinda os quotistâS no rn**nü
prÍtzo, aprcsentaf, ao alienante contraproposta, scndo ao m§snto tacultado açeitar ou não.
0áso. mais de qun sooio rcsolva dquirir a§ $rôtâ§, às t11Êsflrâs serã.g1 rfl-teadas
proporrio'nalnnsnte, uonforme a particlpaçâo de eriiÍa §ó'cio,OÍ,..Cepitql §ocÍAl.

PART{GRÀFO SEGUN-DO! Àinda qr.re os sósios não adquirarn a,totalídade das quo6s
ü&rtadá§, 6s 'mtsÍtlâs somfnte poder,ão ser aüemrdas a têrcsifos, desiÍa qüo ns p:âeü
máximo de 60 dias e ãâs mesmas condiçôes anterionnente ofcrtadas, com â anuência
exprcssa dirs,sóeios re*ransssênls§,

p4BÁC,nrffO fgBCUmO: Ficarn dispensadas as formalidadac Ê prauos dos parágrfos
anttdor,çs §c:hoüvCírcahàordlncia e)rpressa por esuitopor.puqte dê tsdos os dprmni*'rÓeio,q
quanto â cessâo ou transferência das quotas.

PÂRÁGRAFO OUÂRTO: Havendo cláusulas de doação dc quotas dos soci,os Ànacleto

ffiês voltolini Fcnari p*, ,.uu frlhos Thiago André Feüari s
Oabricla Vitória Ferrari, estat deyerão ser gravadas corl nsufnrto vitalicio, de acordo cam
as cláusulas deste confrato e possíveis alteraçôes posteriores, ern &vor dos doadores
Ànacleto Fenari e llizeni Ínes Vbttotini Fenari.

f- tqS,+,PlO.§.1-UfXfq;.á Ííôssê,o uss, n adru.ini*façlq:,p:aipersç.ção dos lucros das
quotas ora doadas, scrão intcgralm$rte dos doadores usufrutuários na proporção das
quo*s doadu, sta:do que o uretcicio destcs direitos será sernprr reqlizario pelos e em
norne dos DOADORE§,

Í4§h{qn4E .üPIffOi Âs quoas recebidus c,rn,doaçâg, ssrueflte poderâo scrvendidas

$slss donff.t&.ios pârâ CIutro sócio, que deverá srr pego çm,?40 (Duzotltos .r Quaro*a)
rf,Afgoks. iguair c sçrcstivar, cortigidas tríelo variaçâo da cademeta de p+çanga, lendo
vdado a vends para terceiros sem arruência expressa dss outrof eócios em çonsonância
mm qutrds cÍáu$rlas aqui avençadas, 0 disposto ncste padgrafo nüu sç aplica easo houver
transferôncia em rctomo aos doadores.

PÁRÁ.GRÀFO §ÉTIMÔ: Em complementaçâo ao parâgrafo qusrro desã cláusula,
impsÍtâ 'escJarq*er qus as quotas tr,ansferidas dóv+m ser §ravadà§ aonl alàrrsulas
vik!íeias dc. incumuuicabilidade e irnpanhorabilidade absolutas, extensivas a todos e
quaisquer acrcscimos, frutõs, rendimentos, lucro§, dividendos, novas quotá§, açôes ou
quotas cm substituiçâo ás qugtas doadas e/ou recebidas em decorrência de contribuiçâo
em capital de ouryqs sociedade, subscriçôes, boniÍicaçõos, e.grupamonros.
desdobramentos, proccisos de rcorganizaçâo societária (fusâo, cisão, incorporação e
artim ,po,r diuntel ou bipn*Íicios üuÍrôs origin*düs, dirst4, -9u [ndiretamentE dâs

e pwdprrioç do

q#
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distribuição, juros sob,e_o,orpig erefrb, q*it*'fornià'd, remuneraçôo e dedístiibuiçâo de resutrados: bs*.a. iuJrqu., ;*r; -oiüari,* ;;d;d.;disribuiçáo de lucrcs c dividendos, uic*.oi ben* po*rnt"* ,oür$oovgerados em§uh"rogâ!Êâo, inoltr*ive ,s pir+ir"t- üfjl,ç{i ãi capflal, &§toÀ rerr-dirnentss e ,surisqunr
acnÉçcimos, bEnefibjss ouüas *a*"àosiL ü;áu d;.] 

'-:"

PAT4GR4FO plTÂvo.i. No e.apo de- fa{ecirn;nto.de alg-r,r deado1,"§}rfii!i&l4ao, ousufruo â cste pertenqs$í?r ,b:qry.fsm. u, aú ulráimã",u:r,çtrativos, Íf§.qlnqeaeolados, psssmds os &úatps n- ixrrcsuú-"-**ü,pffi*ra, drs refrridasq,l§las"

!Ês4q§ryq',$a,y-E l{avendo doesôe* de-quo{ac êrir in§üirmrnr§§ de athroçõescontmtuais frrturas, cm que os bsneficirários sejam grrr$, ;; ;;-*"* devcrâo ser en1conformidade &sm o diyasro no p64igrafo.**tá , ,g,iÃíà- ,ü-üiu o,*"i*u terceira, ecaso os donatârios venham a contrair-núp"i.*, **pro;;tJi;il;êro no regime dasegaração total da bens,

1'{rÍ}r*ovr-}tt 
',üL:t{uA i§,#r;ry{.ôi so srn ds eadar rlrercicio, prooeder,se,á avcrifioação dos tucms 

-,ruE@ 
tovan*i p*io;_ü;çü;àL obedççidas asp:tseriç-§ss,legaís o rdçnisac |o,iinxlus a, *ú&rr.

ÇI,4=u!,Ur,n nrücm.,t grry*:r,.* os lryros líquidos apuradqs podorão serdistribuÍdos ptoporcioúl§enGffio ern relaçâo ;"p*ài"ieuiàt no capitat soeiat,dçrrendo sçr ftjto arn refibg espccífico e asainêda, p.ode*rdo ,a çritéÍio dçs sócios,,fi0srêm *iyr rc§0rvs na sooiedsde. ral v.ator eo*.ld sçr tisu*buiao mcnsarmcntqtrirllsstrahnantsr,sÇmâstrâlmontc ou unu*lroçiiu.

ç!t!i!!tlí4 pÉHIt{* N.-Q$#i gr p*juízai,quc porvenrum ,so verríiearern *effiomaltidos em eonra esgeiiaif@,*rri* irno* iu»t ;ú il;*lú turums e não oscndo, scrâo suporÍados pe los sócios proporcionarmrntr * .upit i a" *au r.*.

câPÍtur.o v

Â-{tsi:qÉq da rosiedcde,é sxercida pctos s$ciosal{ÂÇLETo F,.ERnÂ§Í c rLrfr§Nl írqÊs voiminir-'ránmrnl, que sôincuurbirão ilc to&s as,o.prrâç6ê§, assinrtndo rudo u q-*tt** dro*i*i*o ísolêdârnefieou y'co{ünto, com os puqur::.*. atribuições a*'r*picrcrã.1 .soeicdade ariya çpaosivarnontc,,judiciâl o orilgudiciatmelite, autorirafdô o _iso* dt nom* empresarial,vedado,,no snrranto, ern atividades urt*r,uJ ;l;il;; ;"ffi JJ;rumir obrigaçôes
-§lÊia e0n ftvor ds qudisousr dos só*ios. cnn' "o-ir,l ^,, i. *-;;i*:'1-.. ^-.^-- ,!!seJa cm tavor dc qusiflqqpr dgs qósios gom cçital ou de Ercsiros, bem corno, alienarbcns irnóvcis da socicdad§ r"m 

"úrir"ç*o dos outms sücios. 
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, l' I a at t 'pÁE q,*Àro rR[üIsIRo: os'"'sdal*"'iifi,ti*tsioa** pod@o n$meâr

adndnistradores nâo sUe,io& or$efgârdo{@s poderes po. prn*çap,

PARÁGRaro sEcuNDo; os aÍos quc envolvam a venda de bens móvçis e imóveis,
sorÍr'éÍrtÉ terão validadô n€diânt€:iCI,§ênsÉntíÍ,nüiltô €xpro§§o dÉ todCI§Õs sóçios,

sxuoíeio sôêi:âI, o* eósiúi
I Niôs .qrratro moses,sryífit*,s ao tÉrr*iino do

sobre as contas e desisnarâo dniiaistradores,
{ua&dü foro câ§o.

À ssciçdad& poderâ a qu4lquor tstnps! abrir ou
fechar filiais, ou ou'tra dependêrrcia, mediaüte alteraçÍtro contranrâl asiínada portodos os
sócios, de acordo com o estabelecido na cUusutu rri;ãil; il;;. 

-"-

c,,&[$,Ç$i;a $içsglr]tx r§.acriea: pelos serviços .oferivamsste prçsrado§ *
soeiedcde, poderâo retirar os sócios adrninístradores a fitulo ae pRó-Leilonn, u*u
qu{rntia íixa mensal, creditada em sonta corrcntÊ, rctirands o ncçessáris p* iou
suhsisi$ncia; dr ac*rdo corn a pcssibÍtidade dà bocíedadel

çr;Á§§urr+,YlÇÉsrn{a ouanra: A §ociedade manffirâ.os rc§isrro* ú{inrá*,üis ê
íiscais necessários.

,CLâ'u.$ruL4 vi ilyta, o{l'INTÂi Fiea vcdado o uso da frmns, sü'b qualquer
prstexlo ou modalidade, em operaçôes ou negócios cstranhos ao objcto- social,
spppeialr.lwntc â pr.qsiaçêp dq avxiç1 egdeusns. tiaãgàg- cri oaqçses dr &vor,

CÀPÍTULOVI

pA§ pr§P0§rcÔE§ flNAr§

I À soeÍedáde psdeÍd,,atritéfio erpor delibemçâo da
Diretoria, ou dos sócios que rofreserttert 75% do Capital §ocial, criar, instalar, manter
olr extiaguirâg§nci*n, suôursais, filiai+, ssuritôrios ou-dcpartarnentor *ú qualquer.ponto
dü terÍitúrio naciog*l oü tio cxterior, '

tÀRÁGBÀro PRIIi{EIBO: criada a filial, sucursal, ag€ncra, es6irório ou
dqEey"olu., os sdeios f*râo inscrever no Registro Públies de É-mprosas MorsântiÃ da
sedc e. local- onde funcionará o estabelecimenio, indicando o respectivo endereço e o
valor do capital que parâ o mesmo será destinado.
PeB4G8Àr8 §E.§ü§{§Q; Â sociedade poderá parricipar do capiral dp ourras
Sociedadcs naçionais ou estrangeirdrs, ng candição de sócia, acíonista ou quotist4 serrr'qag,út*rpritranent*outernporári]o,çomoçontrsüdoÍ;ã';t*rjdri;.-

cl,Àju§ul{A wGE§IMit,§ÉTrMâ: A rcsponsabilidadc técnica, quando exieida ucla
legislaçôo vigcntc; $ara qualquer aüvidade eoilsrünre do objeto social, ncani a-carg; ac
prcfirsional l'egalmento,habill*do, rósio quotisra ou nâ0.

Fica.eleito o foro da côínàrcâ,dô *io do sul,
estado dç §anta catffia,, Êsffi dirirnír,{odns ç qua,íqquor.açôo fundadas,,nssio coutrutsi
renunciando-se a quáq;rer ourro por mais espccial que seja. n

#



tt.i ,i i ",", f-"^! .ttt rto

IFI+Y§ytôyIS.E§{fít §PN,e ctlia;"i,*6rtu -ttiid" sob as penas da r,ei,dÊ que não Êsrir' impsdid'§di@* u _sriri_E çir;ru;#õilü__p#i,suenr virt*dE*q esirdms$m 
"iúirril; [,olu* e*o&** Jou,,Ãiru*"*,{qrç a p*naque vede, .ainda sue reqrpârada*rr,ru" ;";;;r;;-;;,.ô;"õü"* ou por crime

9B3ttt' oe .pruvari $ i;ià; Ãú*r, coneilrnflô* FfÇüraxpi ou oerrrrê âeconornia popular, coa!§ o siil"** SEsúcsiú, naolonal 
""*d-;"rilãi, 

ji.a.?dJdl
eoneorrênçià, conrr*ss içisfo§n or *urnçiúr;e y bÍ;ü;,,.j.i};,ffilêdr.

3%
/

*Sqryta:$9{§t,MÂ=ryHru&i Ficam asshn oonsotiiiladrs a§ ctáusutas emvrgor do çonr*ro soeiâ.r de nç qiiztiineo*z 
e artereçõcr po*ú;**.--

§, por cs.târeru aatirn justos s cooftàttsdos, assiaum o :fncsün-te igsrnrmenh deconsolidação sm 3 (lrês) uiru ar is".r ú;, puà um sô ofeito.

O§,.e*§s§ úirü}sdi,p,üâs ragglados, pcfotprcrqt§, sarltr-ato,serão regulados pcla Lei em vigor.

da §út-§C; tr dcj,unho dsi?0,I5,

ffi39;" ,,

ffiffis*s1Blr., w/

É-

\

@
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cERnDÃO DE AUTENTTCAçÃO DtctTAL
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jr\ a Í BÉUONATO De TOIA§Fr@ÍEqOt.p€ rln LO§
cloÂoÉE 6qrir6e,t UÉ Ro m§r4 LivB: 17â

E§fADO0E.§ÀX'À§ IÁBIüÀ Fo{hâ:914
MilÁíeitrHf.a-r€[m.Í(x-f-§tóm i'ÍXÂgLÁtOmÉóaüóú.tum.!

E{icÍilura FúbÍica wotoaôlâdâ 8ob,on'í§1184'EÍn dâta dê 14/09/201ô 4"L,.,pnocuRAçÃo B srÀNTE euE Fas ALTERITIED ÍçATERIAL riiÊorco
HO§.Pf'ALÂR LTDÀ À ilAICO,II CORDOVA PEREIRA, NA FORiIA ABAIXO: . - " - .
SAlBAr,l quantos este público instrumento dê pÍocuraçáo bastante virem,
quatoEe (1.» dias do mês de setembÍo (09) do ano dê dois mil e dese$êig (2016I
nesla ciddê e comarsá dê Rio do Sul, Estadô de Santa Catarinâ, neste Tabeliopalo,
perante rnirn, EsçÍelEnte Notsrial, coÍnpaÍeceu como outoÍgântê, ALTE
IIAIERIAL tÊDlçO HOSFITALAR LTOÀ., pêsüoà Jurldica de dirsilô privâdo, in§cÍita
no GNPJ(MF) sob númêro 00.802-002/0001-02, com sede na Eslrda Bqâ Esperança,
número 2320, Baino Fundo CâÍroas, nesta cidade de Río do Sul, Estado de Santa
Caterina, confurÍme Contrato Eo6iâ1, devidâmentô regístrado na Junta Comercial do
EsEdo de §aÍrtâ catênna - JUCESC, sob húmero 42212072081ern 0€.09.í995 e
contuÍmo Consolidâçâo de CoÍiúâto §ochl, dâtâdo de 26.06.2015t deyilamenê
regísüado na Junta Cornêrciâl do Estado de Santa Catarina - JUCESC, sob número
2ôí60697410, Efi 08;07.20{§, nstê Írb ÍepÍesentadg poÍ §ê9 §ôciÕ âdÍniirlstraddr,
ÂI{AêLETO FERRARI,'!rôsib,iio, n€cido no diâ m.07.í966, casado. empÍEsárb,
portâdor dÊ Carbia de ldsntidedE núínerc 3R/1.428.772-SSP-SC, da CartêiÍs
ItlâÊionnl dê Flâbilihsqô núíÍrero 038878§Eí53-DETBAN-S0 ê inúcrito no CPF(MF)
sob oúrnerÕ 3!3:140.81SO{, dornHlhdo e Ésidêíb na EstÍâda Bêâ Esperança,
nú'mêro 2545, .Baino Fundo Cano6, nestâ cidade de Rb do §ul, Estâdo de Saflla
C,rtarlna, a pÍê§ênfB identiÍôsdâ irêBto atopêlo§ doqÍr,etto.B supra msncioírado§, de
êu,ia câpâci@ê juiHba dou Íé. Por ee& públíbo 'instrumenlo, elÍavtu dê su
repÍesentante. di*se que noüreava € coÍrstituÍa sêu baslanle procurador, MAICON
CüHEOVA PãREIHA, btãsilcko, (ãsadoí gFrente, porlador dâ CâÍtêira & ldentHâde
núrt!êro 3.244.195-SESP.-SC, da Csttêif.â Nacbnâl de Hâbiliiá§ão númêÍo
0203464578FDETRÂN€C e inscÍito no CPF(MF) sob núrnêro 0lã.386.939-70,
domiÊiliadG e reeidente na Rua HsnrÍque Munzfeld, número 130, Bairo Fundo

eahôã§, nê§tá *raae de Rio do sul, Eôtêdo de santa catarina palg o fim â§pàclâl
de orde coú a*tr sê .pGrêataÍ, Srüêipar do licit g6rt, êm quâlqusr
modrÍidr& (êonconêncir, tomâdâ dê prEço, convil€, concullo, leilão, pregÉo

presànclal slos âhEóüioor di$$írsr dê l#ltrçÉo, Gômprá ditsqf eÍtr nomê dâ

empÍ§8a outprganh, pqdêndo pata tanio concordâr, discordeÍ apresentaÍ Fopostas;
dâÍ lânc€sr asslistir aberturas de pÍopostas, assiner contráos eslipulando e aoeitando

cHusulss e condiçÕes; pagtsr iaxás e emslumentos, âprêsentar provàs e dôcumentos
íÉprÊ§êntá-!à êrn qqãisquer fêpârtiçÕ€§ públhas, Íêdêrai§, e§laduaj§ e municipaí§,

juntàr e retirâr docuÍnônto,s, pâ6sâr recbo e dar quitaçÕes, bern corno nornear

repre§entantes para Íepre§enlá-la nas concorrências e ou licitâçõês, enfim pÍalicar

todo e qualquer ato pqfá o círbál e fiêl dêsêIrlpênho do presente ÍÍiândilo: (§OB

i,ril{UTA), (OS DAD.OS DO OUTOR§ADO FORAT FORI{EGIDoS PoR CONTA E
RE§PON§ÂEILIDADE DA OUÍORGANTEI. Os dooumentos apresantado6 paÍa a
la\Írâtura do presêntê ato 9ê ênoônlÍâm ârguivâdos poÍ meio de íÔtocópià§, conforme

dêteimina o parâgrâío ú.nico do sí. 799, do Oódigô dê Normas da CorregêdoÍie Geral

Pública protocolâda 8ob o no lltir84 em datâ de 14/0912016 4e u,,

§ânts CataÍina. Á§sim â diese do quê dou fàe me péanu este
Esi:ÍêvêrÍ€ Noterial e sendo echado coníornê.

aceitrou, outorsou e ãssína. Eu. lsabel Sane Kuhnen, Escrêvénlê Notâilâl, gue

21514. R§ 46.00 + §êlo: R$ 1,70 = R§ 47;70. Rio do §ul, 14 de
.de.2016. (a) (a) ALTERMED iáATERTAL MÉD|CO HOSPTÍALAR LTDA.

4or4XACLSIO FERMRI, MARTAzÉLlA DELLA GrU§TrN^

, N{DAf,,"'M4§. TRASLADÀDA EM SEGUTDA. Eu,
t ..r. I '\..Iscrwenta Notarial, que no impêdimeito oc6ional
subscrwo, do1, rÉ ?'§sino.
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cERrDÃO DE AUTENTTCAçÃO DtclTAL

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 virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fi.el do original que me foi apresentado e neste ato cônÍiràó sua autenticióade através do'Códigb
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A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ALTERMED MATERIAL
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Estrada Boa EsPerança, 2320
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PROCURAçAO

pela presente Marcos Fernando Leal, Brasileiro, Casado, Representante, CPF 049.322'259-62 e RG:

4.475.725, residente e domiciliado a Rua São judas Tadeu ne 166, Bairro Fazenda Velha, Araucária

paraná CEp g3703-440 na qualidade de representante da empresa Altermed Material Médico

Hospitalar Ltda, cNpJ 00.802.002/0001-02, tnscrição Estadual ne 253,148.995 nomeia o sr. Justo

Goya Dornelles Junior portador do CPF: 025.861.029-83 e RG: 6.290.971-4 residente domiciliado à

Rua Barão do Rio Branco, 63 conj. 701-, Bairro: CIC Cidade: Curitiba - PR. outorgando-lhe poderes

específicos para onde com esta se apresentar, representar o mesmo nos processos licitatórios,

podendo efetuar cadastros, retirar editais, formular ofertas, fazer verbalmente lances de preços,

firmar declarações, desistir ou apresentar razões de recursos, retificar a própria proposta de

preços, examinar e visar documentos e propostas de preços, assinar atas, contratos e propostas,

presente mandato. E por ser expressão de verdade firmo à presente convalid -a atéáO de

outubro de 2016.

Leal

Representante Comercia l

RG:4.475.725

CPF: 049.322.259'62

Mandirituba (PR), 05 de Agosto

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
ANVtsA _ comum: 1.05.332-s - Especiat: 1.21.320-5-õg;*trt"., g0-44g3]-1, - 9::Tlti"^"i;206556-7 - saneantes: 305237-7

õúÉJ' ôo aó2.002/0001-02 - lnscrição Estadual: 253 148 995
Fslrâriâ Boa EsoeÍanca.2320 - Fundo Canoas:da Boa Esperança, 2320 - Fundo Canoas

CEP: 89,í63-554 - RIC DO SUL - SC
EstÍada Boa EsPerança

9000 - Fax (47) 352(iit iázvíoot
§om.w/





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARA|BA

cARTóRlo nzevÊoo elsros
FUNDADO EM í888

pRtMEIRo REGrsrRo crvrL DE NAScTMENTo e óarros E pRtvATlvo DE cAsAMENTos,
tnrenorçôEs E TUTELAS DA coMARcA DE.loÃo 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

CERTDÃO DE AUTENTICAçÃO DtctTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓUitos 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 1710612016 às 08:12:21 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05bd3fed57b37a2d5c52d2068fc7d3457937a5bb44277da1 1 85bb854f2148
568ddbd360a502598a4b64b936683M4a5523a4ba091291910427738bd1 7Mbd0df842

A chave digital acima, garante que este documento foigerado para INOVAMED COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDAI e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a
Legislação Federalem vigorArt 1o. e 10o. § 1o. da MP 2200101.

Esta ceÉidão tem a sua validade até: 09/05/20í7 às 17:12:31(Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 529129

Código de Controle da Autenticação:

40370905í 6í 7í í 530504-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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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

C,ARTÔRIO AZEVÊDO BASTO§
FUNDADO EM 1888

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

Av. Épitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joáo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-54A4 / Fax: (83) 3244-5484

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

CERTTDÃ0 DE AUTENTICAÇAO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti. Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e

ÔUitos e Privativo de Casamentos, lnterdiÇÕes e Tutelas com atribuiçáo de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do [stado da Paraíba, em virtude etc...

Cer6fica com base na Lei 8935/94 - art. 7o - inc. V, que o(s) documento(s) em anêxo é reproduçáo
fiel do original que me foi apresentado e nêste ato confírmo sua autenticidade através do CÓdigo

de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fê.

Este documento foi emitido em 1210512016 às 16:33:47 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94í057f2d69íe6bc05bbcae8db3efbe1 41 c5f,/209b7affieb9ca22096ccd3531 8095bd63a24359
59fa2025daeb9b3072e9c53ffi6a21 96a92a0'l 1 75d4948424d70b0f85b778b834d5b7d7

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado paral. SILVA - EOUIPAMENTOS
PARA ESCRITORIO - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com a Legislação Federalem vigor Art 1o. e 10o. § 1o. da MP 22041Ü.

Esta certidão tem a sua validade até: 1210512017 às 11:01:52 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidáo: 530568

Código de Contnole da Autênticação:

571 81 1 051 61 551 330301 -1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site : http:i/www. azevedobastos. not. br
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RUA DH'VHTh] DE PAULA XÂVIJ]R, 1348*ÇENTRÜ CHP: 87302.190 CAMPO MOI.]RÂC}*PTT

CNFJ:09.230.568/0ü01-73 INSC:904.2437{-,tg ff44-3016-2480

rnocunaçÀo

For este instrumento particuial de Frocuraçâo a I. SII,VA EQIJIPAiI{ENTOS PÂtt,4 E§CRiTORI{i,
cr:m sede na Rua Devete de Paula Xavier, 1348, t-undos inscrita no CINPJ,'fuIF soh i: n." fiÇ.230.568iü0ü1-?-1
e Inscrição Estadu*l n.o 904,24374-49" §.este eto representadü For seu proprieiário o Sr. h,o da Silva,
portnclor rJa t-lódrula de lclentidacle n.o 3.Si5.771-0 S§P/?R e CPF n." 414.132.!)69-04. nomeia e çcrrstitui seu

bastzurte Proçurador o Sr. AL.AN FRANCI§CO FíRBIDA ROC}{A, portador da Cédula de ldentiiiaile n,o
q.459.192-9 SSPffR e CPF n.o 070.337.2?9-33, a quem conÍbre zunplos poderes parâ represontar a I. SII.V /t
Il,Qi,llPAh,fENTOS PA.RA ESCRII'íJÍ{Iü no que se referir a LICITAÇÃü, com poclercs peÍa torlra!'
qu"rlqucr ciecisâcl durante todas as Íãses da Licitação. incdutive apresentar e assinar propostas, decleração iic
ateildimento dos requisitos de habilitaçâ*, i:u qualqucr ouh'o d,:curnentr: ern nome da outorgânte. ftrrmular
r,'erb*lmento novas proposks de preços nais) etapas de lances. desistir sxprc$§?rment* da intonçãa de interpar
t'ccllíso aCministratilo, maniÍêstar-se imediata e motivadamente a intençâo dç iflterpor reürrÍsi)

admiristrativo ao final <ia sessãro" interçor recuÍso adrninistrativo. assinar a Ata da sessão, prestâr mdos çrs

esclarecimentos sr:li*itados pelo (a) Pregoeiro (f), enf,irn, prâticff tocl*s os demais atcrs pertinentes ao

ceúame em troile da Outorgante, inclusive assirnr Contratos de F<lrnecin"rento e <lernais compromissos. Â
presente procuração é i,alida irté o clia 31i12l241í.},

Por ser verdade, tiruro a F'resefite d*elaraçâo, pâra que se procir.iza os efeitos legais.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTO§
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA nE JOÂ0 PÉSSOA

Av. Épitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-54CI4 / Fax: (83) 3244-5484

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

CERTTDÃO DE AUTENTICAÇÃO DlGlrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti. OÍcial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e

ónitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçÕes e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer flrmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - aft. 7o - inc. V, que o(s) documênto(s) em anexo é reprodução
fiel do originalque me foi apresentado e neste ato confírmo sua autenticidade através do CÓdigo

de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 2010112016 às 14:10:03 (hora de Brasília)'

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94m57f2d69fe6bc05b36c73bc9c84f3f08 aôí67e5a72839f446b9e93221 7fb3fda065e3ba2076
960c1 25daeb9b3072e9c53f66a21 96a92aA11fi117ac61242ç2ed3a65d03Íb851 cÍa1

A chave digitalacima, garante que este documento íoigerado para l. SILVA - EQUIPAMENTCIS
PARA ESCRITORIO - EPP e emitido através do site do Cartório Azevàdo Bastos, de acordo
com a Legislaçáo Federal em vigor Art 1o. e 10o. § 1o. da MP 22O0lO1-

Esta certidão tem a sua validade atê: 20/0112017 às 14:05:46 iDia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 474403

Código de Controle da Autenticação:

57Í 81 401 I 61 035400486-1

A autentícidade desta certidâo poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
atravás do site: http:1/www. azevedobastos. not. br

lj& ib§M
Ll##@h#5&.l@&+.l'*r$lr* -i- -
I dh : Frm*fero:{e dc Rsíhrhlic* ilffi: fffiflh/it ;

I-ffi f .*sáda p*iffi ,, *r,ftr: a, i

lW: úle****o*r. i



314
I\';!Ê:slô.io,:., $J;iei-ry(-11v1 3nto, llldÉs?ria s ConldÍcia ExiêÍior

SacrütaÍ:s,JLa Deaell .'olt,imer lo dê p, §duí :c

. }ü;iE qA SEEJ

iôaric- 
*--*---**-lníCiilÉõâffi *s1ã*""""<or

301 5771 -ü

REQUERIME

ssP

FIIS

41413?S6S-ü4

r\{ rys

I tulxlF i I icomunhão parcial.i*i
{nrli; it rmi

,iÂLElxo DÂ sll_vA
+---..--.--., I u-H 

"trc,,tr" Í1, í,w ,r,. '-s,,..r'w;--- 
--l roE.;E;Ê ;;;

?s/0711 96C

CüMPLEMENÍC

ÜASA
üúi;iciíid"*."-

EMÀtiClr/tl3 FCA (íofÊr do áftâfinlFsi&q - sr*rrc Ên ê$.r0 neroÍ)

o..3Mt"tL!Éro M. {LC,t;R4gC,LrRr-1- ru8. EU. eic.}

RUA PREF. CIEVETE DE P. XAVIER
BÂ:Hâo, fr:§ t Blto

CENTRO 87302-1S0

j rieilere, sob as penas da leÍ, nâo estar ampedido de exercer atividadê êmprêsáriâ. que nào possuloutro rêgistrü de

i eryrpresári,: e r*qiler à Junta Comerciel do Faraná:

pít

(Í"I160 l:i} titltiittô

080 :;
CÜD'GÔ D'J it.'ANÍ3

DÊ§CH'q:Ã$ tii: {:VtN'l'o

rN§cRrÇÂCI
i rc g!,Étl] ô

i"--*-_--
I Noâ,1[ ÚdPR€8ÁRH:

I r. snvn-rciurpAMENTCIs pARA EscRrronrolr. dli-Yll-LUlUlrnlYI=IY I Uü rníAô Lt
I r.a,.iR(t{i[âô rxd e, d.-r
I

IRUA FREF. i]EVETE DE F XAVIERll\Ur\! r\Ll fJLYLtLUL I

t._-__.__..
I ixlldFrLíFilirI
t-,,",-.^..
I l- r.J N !..r1..,1i
t-.-................. ... .

j,,,LrÀic;PrÕ

t..
ICÂtulP{} lulCti li .*'-'t
t.......................".
I lalcr 1.,'J cÁi.l'Ír,L . rti 

I 
v?mF tr) (:ÀPlTi.:. lF, oxrd]lDt

10.000,00 ,DEz MiL REÂts

8730?-1 gü

nliRE Ol rlll.4l, tprêil.he. sqmeÍ1e í;. álo rEÍeÉriÊ n liliÉÍ)

i oso iti-tscRlÇÂo
j r:rlolcr: rr:=vru:r !oiscaÇÁo co ElEríc
ii

r (:i:!íi:() Dt Ârlv[:^DE
É.3cr'13À4ÍiÀ

íiNÁE íiú$ii
Àiwllde aBçjFl

COMÉRCIÜ VAHEJISTA DE I.JÓVEI§ E EQUIPAMENTOS PARÂ
COMÉRCIÚ VAREJ I§TA DE ELEI'RODOIVIESTICOS;

iCOiISTNTOS EM ÊQUIFAI}'IENTC§ DE E$CRITÔRIO, if\iTORMATICA H
irlrrnoooMÊsriÇÇ§;
; $ERVÊÇOS D* IN$TÂLAÇÓES COMERCTATS:

I

uúuiRo Da hi8cRiÇÀs No CNFJ

4789-C107
Al.írndÊi *rndâf,ris

4753-9i00
cü j 1 B/0c
oÊ? l -q1nn

12t11i2407

RIDO.
IüUE-Sü E,lRQUIVE-§E

i.-l-*- .-- 
1

J*ne lveÉe üurutu**
." t& r.8r?.st? " pffi

,*'"1 I l- rt-,l'.L

TR^lrlF€RÊr{ClÂ OE §§âE $.] ât í {. hlr. )h CJT|+^ ur
NlRf $lBrlcI



j 1011i/2008
L___...-,.,..--..-.....,,."..,.,.----..*

EELETRODOMESTICOSí951 i .E/OOi;
I I Nd;FiliÊffiõR Ç.üIã ctFJ-*--r'#il;üERirdiÃ"or, srn ã, lr+r'i^

Ut iFrÂ(::ôl{.dl.llÀ)l:

PÍT ; 8RA;ILEIRÂ

HHTU EP.IMENTO DE EIUIPRE§AI:TiS
rN§TíiiJÇ$E$,lJÉ.PíiÉrNCr ír,,lFNTO NO VEil§(]

3's
h

. : ....,,: r:;;;1i..:,..:-1,1r....:'.r,-.L-,-,-ri-:.!---.-. ---. ..;:i.:r_rtatr[t:ri.:!ir:i1.j..iill.:ülr::(.r.r:.,.it'írr,$iiÂ.Hiilii:..i,rci

.'? r i' ;:4'iê2-3
, r::t. ..iiiã*:iei.';;r;* r;-..;,'i) ' -

rÍVü ili SlLl',i\
i rHttj',;r- iE iú:ess. §§L dr,:{r',r,

i.i,rt'JIüfiOilS

ALEIXÕ ÜA SILVA TERES/ ROSA DA SILVÁ

q(f,x)
I N4scr:;i.: §rú trrrl *: .*s.í$drü -*Tõlniioríü"iiiirJ

25/ü7i1ü60 I ea15771-0

rc:r,ct:.isl t:À

ItUi\ PREr.

01/12/2007
iÍiA Ên ri.ia.Çi pELú EMPÍlli{iâ$lO (.rr íerô'liru Ê

il.CcftÂCôgÊú- úa, au, elc.)

NEVETE NE P. XAVIER
ÉlAlÊRô I r,l§inr,C

CENTIiC

côolÉo oo E!:ilrô 3Ê§i:ll,c^c Ê* Ey:tfro

EAiRnO i DtsÍãflÕ

; + /.)ur- iYU
t,i

PR

----t
I

NCIA;

Á
g
,g

3ÀB
Nüráí,lil 0Ê rNsCRiÇ.Ãc r.la cÍ.pJ ] TFdtasF{:RiM;rÁ 0( sguc }:J .)E 5fi.iÀi âÊ i:,i.,l'H^ rrÉ

- f"íE

pÂ JUI

p

?

X"u
zÊ

EATáOú ilviL

Casado

41413296S-íJ4

s7302-1 90

VÂ|.Õll lxl i:Â"lrÁi- ir»r c{â.s)

DEZ À,tII- REÂIS

,"'""'n'll,L^,,.,,.-,,, lc,srvr. vAItÊJls.TÂ pE ECIulpAil{ENTos PARA rscRlíüí"lrü, INFüRIíÁiÁ'vrs'','a'v'i' 
lnnenrlgclsD.EcôtúuNtcAÇÃo. tNCLUsivEst;ptltulHN"rüs,

; +i*e-il,or lcorr,r. vÀlir.irsro r,iÁnireos DE pApELARtÂ. E pÊrrÂcôGrcôs E BRil

l««nrc'tx,rrour+s !col* vArtÊJrsrÂ DE ELETRoDoT./Ésricos, l*ovrts E ARTlGos pARÀ

I '1i91"!i!i ico,lr. vARErsrA DE ÂRroos MÊrlrüos, üRropÉDrcos E HosprrAlr

i ;;í;"il11 içty vlt?l?IA 
?_E [qiltÇÂ!I_A,]roMAc{! cgurTln1 

_

ffiffi; jcoH,t.'*'AREJISTAoE TECTDOS, vESTlJARro ã ARMARTNt'rosi4zs5-E/01);

lnrnnnnçÂo DE MAeurNAs DE ESCRTTôRIo, rNroRMATrcA

i PUELIQUH.iiÊ Ê ARQUIVE.§E

r. ir+:c1 , iiiiE.. ,ir\i.r: t;iÃ
. :i ír::i4. 4+:i1i1:a lr+:\!. i.rlii:i ;

ê>@



96
/^

&?, ;1i$Iil;'Xl-J;T;*iJi,*lllü',Élll;f-?"márciüExre"í REQUEft;MENTO DE EMPRHSÁRIüw iJêpafi;ltr'eí:toNíici(nâ! d"ii;sgr$trodÕScmítifl(i lNsrl1lrÇÕtsüEpttEaNCHÍÉhNtONíJVfttsi(l
i:, ,.:j:a-i+::tii' . '...§;êi:,1+r,i.íj;,, :r;...,iitii,':i*íl;1i4;-':*.].!,.,11:

r:-=LlJ h..."r
i xrlItiRD iI tf,frJ :X) Ê1-C!§ f lit, IÉ EfulÊ{E§A - titFf, Cq i;€fx i ti.RÊ t )ú f titÁ! (âíú.rchÉ: srí€r:ê se áú ie,êr.rli a íhil:t"i a 1106?4132-3
li cii iiãTti-r,ÍÍElGiIãã;i;,;i;ü;il--

*t
Ij
I

::jl\10 DA SILVA
i::i.-"---"
:1.:NAluÀ4t_ lit {9ilüto f $,{trâi NAtuÀ41_ lit {9ilr{to f $,{ttâ d§ 6tâÉoi

ÂLEIXO DA SILVA

!{À{)t{)§Át íi^!)t i ÊSIri):.i l::Vll.

í\.=c allnBRÂSILUIIRÂ

N4:C ifrl:., {cã!3 íá ir6í,4:n.dê'

25/.J711860

: iOEilTirÀE .rL[€.ú

i 3015771-0 PR I at.r r:2963.04
_ I _-..-

I M^t I lú.ll),OH (1tritú d0 üatíôoMc - §:mêda ôôê$ úê miiúri

lÁrMll:lllÂlxiiBÂ lLCCirÂDôúr{Lr-tuá av rir,}

RUA FRFF n[V{:]8 0E P XAVIER
'-(JMP] tMFilif,

CASA

CAlvlPC rdCIURÃ(i

1348
lxlrliiHlürerc!

*Jqitts ctnrsrÇl{l}
8730?-1 90

...t,..,,,*.,;.;r-. l

:JANlOPOt.lS
:*.# -------*FE.iMÀ:E:Lft§(*ffi;-

i _yE| 
=__lgo*ylhâg 

ilrc,ar 
-jrtlio.r,: ipa,l

i c,ril:iaíâ, sob as peilas dê lei, náo esta:'
I e*:í:resárin ê íêqueí â Junta Comerciai

i. $] i.V,A.EOUIPAMEIITCS PARA ESCRITCRiü-EPP

imoedido de exercef atividade emplesária, que náo possui ouirc registrc de
rlo Faraná:

Df; DADÜS

iü.-.&r :,üJRO {ni3. â!, 3lc.!

i:il]Ii I]REF. DEVETE DE P. XAVIER

Á,NÚJê!^ .T.GÊA

4789-0/07
:1i:?dBei wilndriir,Í

4761-0i03
4rs3 $i00
47 i3-3i0CI
4605-6/00
4751-2t42

:':Hr\ iMr.rr:ír ---li.r'rrro,EisíÉiio '

iruNnos 
lcrr.lrri.g_

1,.,.rr....",r; 
*' i;i; 

lioneeroeLt.rn..)"rc,::r: rr.,ft

{cnr,tr.:o ucunÂô . rrn ], .. ,----l-.
| ' 

+r- r.. cr ;.rn: .il . Á- -' 
I 
vii-on c-:, ,j,rer u['q1,u, ,,r."";r

I =20.000,0cr,, lvtNTE rütl RrAts
..___r-.,_

I {óliâ-1,:.+ âÍrv,li^âE I asscnrçÂo oo oarcrô-. Ler,J-L,Éí rrr,!,rJ,G I sÉ:J!r(i\

i'-.",',.,*I,iI,,,.N.*,N iCOI,I. VAREJISTA DE EOUIPAM=NTOS PAíqA ÊSCRII'ÔRiO, INFOR
! ,\PARELHOS DH COr\,lUN ICAÇÃü, i I'ICLU§tVE SUpRt MENTOS(475 1 ..

iCCM VAREJ|STA DE ARTIGOS DE PAPCLARIA F PTDÂGOG|COS E BR

icoM vAREJtSTA DE ELHTRODOTüÉST|COS, MOVTiS [: ÂíiIlGOS PARA ESrDÊr§ür/.\:
CCIM VAREJI§TA DE Âít"TIGOS MEDICOS, OIt]CIPUL-1IüCIS f HCISPi-rA
cür!l. VAREJTSTA DH tNST'ALAÇÃo E AUt"Or-4ÂÇÃO COMEÍlCtAL,
corv!. vARE.itsT"A rlE TECtoos, VESTUÂRIO E ARríARtNriQS(4755 51t'l1i
RÊPARAÇÃC t)ü MAQUtNA.S DE H§CRtTôRtCI, INFORTVTAT|CA

i,iHT'ERIDO
PUELIQUE-§E E AROIJIVE.§JE

:r-c

: RI:CARGA DE CARTUÇH 47 51

ü1t12i20ü7 0923056g0,,0017-3 
iiir''an*noí

af,5lNÂIuaúi àÀ a.i{fÁn pÊLÇ E}rlPnEgíilta (oü Fí. E[nr&rrn,\tí, iúln1ler:iqr$strnlejFElradd I
4l Í\ Â 

^fr *ç* t rr.É

p
/-*;

@o

güÊ

s.ogór{
êão
oãE
E>t*E
.s '§

ETq(
oÉ:
âõg

3

sEBAsrlÂo iltoTTÂ

8ECfrÉtrABIO GE$TÀL

07i ':1t?013

HÊ: l.Êfí§3?tr

€@



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA
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IIUA DIIVE'I'E DI] PAUI,A XAVIEIT, I348_CEN'I'RO CITP: 8rcA2-1g0 CAMPO MOL]RÃO-PR

844-30i6-2480 CNP.I:09.230.568/0001-73
II-MAIL: ivomaqequip@hotmail.com INSC:904.24374-49

ANEXO IY
Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de hahilitação

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitaçâo Modalidade: PRECÃ(} PR-ESENCIAL N',. 62120 16.

Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para LIBS Campâo, de acordo com a Resolução no

604/2015 - AI'SU§ da Secretaria llstadual de Saúde do llaraná, em atendimento a Secretaria Munici-

"al de Saútle.

Ern atendimento ao previsto no edital de PRECiÃO PRESENCIAL n".621?016. DECLARAMOS que

cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos parâ. participaçã.o no presente certame.

Campo Mourão - IlR, 04 de outubro de2016

RG: 9.459.192-9 - SSPIPR
CPF: 070.337.279-33
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844-3016-2480 CNI'.I:09.230.568/0001-73
II-MAII-: ivomaqequip@hotmail.com INSC:904.24374-49

ANEXO VI
IIE{I t,A RAq:Ão Da nNel"lAD RA M E:\To coiu o MICRottM PR asA

otr ErvrPREsÂ DE PEQUENO PORTE

JllunicÍpio de Cândido de Abreu- Paraná
Liciração Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N'. 6212016.

Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a Resolução n"
'Q{.l20l5 - APSUS da Secretaria Xstadual de Saúde do Paraná, em atendimento a Secretaria l\{unici-
pal de Saúde.

A cmpresa I. Silva Equipamentos pam Escritório. CNPJ,MF no. 09.230.568/0001-73, Rua Devete de

Paula Xavie::. 1348, Campo Mourão * PlL declara" sob as penas da l,ei, que a mesnta está estabelecida soh o

regime legal de microempresâ ou empÍesâ de pequeno p<lrte, conÍbrme conceito legal e Íiscal de nosso «:lde-

namento pátrio. podendo usufruir os beneficios da Lei Complementar 123/2006. de 14 de dezernbro de

2006.

Campo Mourão - PR, 04 cle outubro cle 2016

RG: 9.459.192-9 - SSP/PR
CPF: 070.337.279-33
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I?[IA DAVET'I} DN PAUI,A XAVIIIR, I34II-CEN'I]?O CIIP: 87302*IüO CAMPO ]VIOLiliÃO-PR

Ê44-3016*2480 CNP.I:09.230.568/0001-73
E-MAII..: ivomaqequip@hotmail.com INSC:904.24374-49

ANEXO lTI
DncLARAq:Ão DE IN Exr srÊxcra DE r NCoM rATInILIIIAIIE F uNCtoN A L

MunicÉpio de Cândido de Ahreu- Paranrí
Liciraçâo Modalidade: PRECÃO PRESENCIAL N". 62/2016.
Objeto: AquisiçÍio de móveis e equipamentos para LIBS Campâo, de acordo com a Resolução no

{r0412{ll3 - APSTJS da Secretaria Hstadual de §aúrle do l'araná, em atendimento a Secretaria Munici-
rl tle Saírttre.

Declaramos sob as penas da Lei que esta empresa não possui dirigente cotn víttculo de parentesco

por linha reta ou colateral até o terceiro grau. inclusive, cle serv'idor municipal investido em cargo de direçãr:,

chefia ou assessoramento, ou de membro da comissão licitante. de pre-uoeiro habilitado ou de servidor encÍu'-

regado da contratação.

Por ser expressão de verdade, ftrmantos o presente.

Campo I\tÍourão - PR, 04 de outubro de 2016

RG: 9.459.192-9 - SSP/PR
CPF: 070.337.279-33 fr.t-r...*.
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HOSPITRONICA.COMERCIO DE EQUIP

GNPJ: 17 .737 .4281000í -{ 4

PRTME|RA ALTERAçÃO COTTRATUAL

EMANOEL PEREIRA BARDUZZI, brasileiro, natural de Londrina pr., nascido em
0?0ing85, casado com comunhão parcial de bens, do comércio, CpF no OS3.T77.4Zg-

74, RG no 8.672.089-2 SSP/PR, residente e domiciliado em Londrina pr. a Rua José
Batista Guimarães, 213 Conjunto Maria cecília cEP: 86.085-410, RosA CLAUDINO
DA SILVA, brasileira, natural de Sertanopolis Pr, nascida em 2Bt1Zt1g4B, divorciada, do
comércio, CPF no 363.8ô9.609-04, RG no 4.168.574-3 SSP/PR, residente e domiciliada
em Londrina Pr a Rua Belmiro Catori, 319 Jardim lmagawa CEP: 86,0g0-370, sócios
componentes da sociedade limitada, HosplTRoNlcA-coMERclo DE
EQUIPAMENTOS utÉolco HOSPITALA,R LTDA-ME, com sede e foro na Avenida
Celso Garcia Cid no 1523, Loja 08 - Gentro CEP: 86.0í0490, Londrina pr, registrada
na Junta comercial do Paraná sob o NIRE no 41207552987 em 01/03/2013 e inscrita no
CNPJ 17.737.428/0001-14, resolvem assim, contratar a presente alteração contratual,
com as clausulas seguintes:

14. Retira-se da sociedade o socio EMANOEL PEREIRA BARDUZZI, já qualificado, que
cede e transfere neste ato 19.800 (Dezenove mil e oitocentas) quotas no valorde R$
1,00 (Hum real) cada uma, para as quais dá plena, geral e irrevogável quitação da
cessão das quotas ora efetuadas a socia ingressante sILVANA pELAls PESENTI,
brasileira, natural de Londrina Pr., nascida em 18/03t1971, casada com comunhão
parcial de bens, do comércio cpF no 731.073.9s9-00, RG no 4.g46.11

residente e domiciliada em Londrina pr., Avenida paul

Jardim Nossa Senhora de Lourdes CEp: 96.039.290.

2'. A administração da sociedade cabe a sócia Pesenti, com os
poderes e atribuiçôes de representar a sociedade individu , autorizando o uso do

ao interesse social ounome empresarial, vedado, no entanto, em atívidades estra

3".t

3-1 ssP/Põ).
B Apto. 4oí 7I

Êaçôes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, beúl como
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HOSPITRONICA-COMÉRGIO DE EQUIPAM

CNPJ: lt .tsT .4ZBl0001.1 4

PR|ME|RA ALTERAçÃo CoUTRATUAL

3a' lnclui-se no objetivo Social a Aüvidade Econômica Representação comercial de
Maquinas e Equipamentos médico-hospitalar, odontológico e oÉopédico. com a
inclusão desta Atividade Econômica, o objetivo social é comércio Atacadista e
vareiista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico
hospitalar e peças e a Prestação de serviços ne manutenção de maquinas,
aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar, e Aluguel de
equipamentos científicos, médicos, hospitalar e odontológicos, sem opêrador e a
Representação Gomercial de Maquinas e Equipamentos médico-hospitalar,
Odontológico e Ortopédico.

4a' o capital social é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (Vinte mil)
quotas de valor nomínal R$ 1,00 (um real), cada uma, integralizadas em moeda
corrente do País, assim subscritas:

3pt
t

Sócios

Silvana Pelais pesenti

Rosa Claudino da Silva

Total

5€. A vista da modificação ora ajustada
seguinte redação:

Quohs

19.800

200

20.000

Capital Rg

í9.900,00

200,00

20.000,00

social, com a
0
i.

/3* ó
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HOSPITRONIGA.COIUÉNCIO DE EQUIPAME

CNPJ : 17 .737 .424/0001 -1 4

coNsoLtDAçÃo DO CONTRATO SOCTAL

SILVANA PELAIS PESENTI, brasileira, natural de Londrina Pr., nascida em 1B/03/1g71,
casada com comunhão parcial de bens, do comércio CpF no 731.073.959-00, RG no

4'846.113-1 SSP/PR, residente edomiciliada em Londrina Pr., Avenida paul Harris, gB

Bloco I Apto. 401 Jardim Nossa Senhora de Lourdes CEp: g6.039-2g0, ROSA
CLAUDINO DA SILVA, brasileira, natural de Sertanópolis Pr, nascida em Zgt11l1g1g,
divorcíada, do comércio, cPF no 363.869.609-04, RG no 4.16g.574-3 SSp/pR, residente
e domiciliada em Londrina Pr a Rua Belmiro Catori, 319 Jardim lmagawa CEp: g6.0g0-

370, sÓcias componentes da sociedade limitada, HOSpITRONtcA-ConaÉnCto oe
EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME, com sede e foro na Avenida
Celso Garcia cid no 1523, Loia 08 - Centro CEP: 86.0í0490, Londrina pr, registrada
na Junta comercial do Paraná sob o NIRE no 412a7552987 em 01/03/2013 e inscrita no
CNPJ 17.737-428/0001-14, resolvem assim, CONSOLTDAR a presente alteração
contratual, com as clausulas seguintes:

1". A sociedade girará sob o nome empresarial de ICA - COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS NNÉOICO HOSPITALAR LTDA.ME.

24. A sociedade tem a sua sede e foro na Avenida celso
Centro CEP: 86.0í0-490 Londrina - pr.

523, Loja 08 -

3". o objetivo social é comércio Atacadista e varejista de aparelhos e
equipamentos para uso odonto-médico hospitalar e peças el a prestação de
seruiços na manutenção de rnaquinas, aparelhos e equipamentos para uso
odonto'médico hospitalar, e Aluguel de equipamentos cientíÍicos, médicosl
hospitalar e odontológicos, sem operador e a Representação comercial de
Maquinas e Equipamentos médico-hospitalar,

- j_ _ *- Jae
)

ã-

;^t{"t
I

I

Odontológico e Ortopédi

/
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HOSPITRONICA-COMÉRCIO DE EQUIPAME

CNPJ : 17 .737 .4291000í -í 4

coN§oLtDAçÃO DO CONTRATO SOCTAL

48. O capital social e de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), dividido em 20.000 (Vinte mil)
quotas de valor nominal R$ í,00(Um real), cada uma, integralizadas em moeda corrente
do País, assim subscritas:

,-l.aj

assumir obrisações seja em ravor de quatquer dos dilr ;r:: ffi;"r: ", i"Jll ' IJ

§- 

arienar bens imóveis da sociedade sem autor,w'.,6

Sócios

Silvana Pelais Pesenti

Rosa Claudino da Silva

Total

Quotas

í9.800

200

20.000

Capital R$

19.800,00

200,00

20.000,00

s todos

54. A sociedade iniciou suas atividades em 0510312013 e seu prazo é indeterminado.

6". As quotas sâo indivisiveis e não poderáo ser cedidas ou transferidas a terceiros sem
o consentimento da outra sócia, a quem Íica assegurado, em igualdade de condições e
preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

74. A responsabilidade de cada sócia é restrita ao vator de suas
respondem solidariamente pela integralização do capital social.

8s. A administração da sociedade cabe a sócia §ilvana Pelais Pesenti, .o1\ o= OoO.r"Ql
e atribuiçÕes de representar a sociedade individualrnente, autorizando o ,$ do nome I
empresaríal, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse\ social ou I ,
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CNPJ: 17 .737 .4281000í -í 4

coNsoLtDAçÃO DO CONTRATO SOCTAL

9". Ao têrmino do exercÍcio social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas
justificadas de sua administração procedendo à elaboração do inventário do balanço
patrimonial e do balanço de resuttado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de
suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

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

íí4. As sÓcias poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro
labore, observad as as disposiçÕes reg u ramentares pertinentes.

12d. A sociedade poderá a qualquertempo, abrir ou fecharfilial ou outra dependência
em outros estados, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

134. Falecendo ou interditado quarguer sócio, a sociedade continua
com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possivel ou inàxi resse
desses ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres e
liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data
verificad a em ba lanço especialmente leva ntado.

resolução,

HOSPITRONICA.COMÉRCIO DE EQUIPAME

Parágrafo Único- o mesmo procedimento será adotado em outros
sociedade se resolva em relação a seu socío.

Jeq
d-

em que a r,

(*@, Y^.:
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HOSPITRONICA-CON,IÉNCIO DE EQUIP

CNPJ : 17 .ttt .4281000í -i 4

coNsoLtDAÇÃO DO CONTRATO SOCTAL

ôos
/-

í44. Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de
exercerem a administração da sociedade, por leiespecial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrarem sob os efuitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou $uborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra norrnas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade.

í5a. Fica eleito o foro de Londrina-Pr para o exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigaçôes resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 3 vias.

Londrina, 07 de Maio de 2015

Êr*raq-{ ú^fu^vü
Erhanoel Perõ-l ra Bard uzzi

r,*LDD^
Sitvajeetais pesenti

"--Tí-e\e r/**e@ aLr, â-Wa"
Rosa Claudino da Silva
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RepúeucR FEDERATTvA Do BRASIL
EsrADo oR plRnÍen

cRnróRlo ezevÊoo BASToS
FUNDADO EM í888

PRTMEIRO REGISTRO CIVIL DE NAsclMENro e Óeffos E PRIVATIVo DE cASAMENToS,
turenotçÕEs E TUTELAS DA coMARcA oE.loÃo pEssoA

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

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

crRnoÃo DE AUTENTtcAÇÃo uGtrAL

O Bel. VálberAzevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civilde Nascimentos
e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribulção de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital clo 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
reproduçâo fiel do original que me foi apresentado e neste ato conflrmo sua autenticidade
através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento Íoi emitido em 1310412016 às 08:07:17 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

A chave dígital acima, garante que este documento foi gerado para HOSPITRONICA
DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME e emitido através do site do
Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislaçâo Federal em vigor Art 10. e 10o. §
MP 2200t01.

Esta certidâo tem a sua valldade até: í3/04Í20í7 às 03:23:08
(Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 516548

Código de Controle da Autenticação:
6039í 204í6 í6í í 300í 09.í a 6039í 204í 6í 61 í 300í 09-6
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00005b1 d734ru94CI572d69fe6bc05b6e94 1 905bdÍaccSabe1 1 8d52c0b1 4 1

f486eb2e9dffes8d635b7d72e99cEe6 1 b5f26eb509d3c0ô9073d88b23b54e205 1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do s ite : http : //www. azevedobastos. not. br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

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

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

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

CERT|DÃO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

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 - arl.70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é
reprodução fiel do original que 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 191Q412O16 às 10:40:10 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94m57í2d6ffeôbcOSb1 0374fd3ôc9339dba435bd438e76acbceO4aO8c256cfe6o4a4'l495fc7b
5d58deb2e 9dffe58d635b7d72e99cBe6 1 b5f26c66f/669b82 5fb0c4abf0 14045a2a4

A chave digitalacima, garante que este documento foigerado para HOSPITRONICA - COM
DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME e emitido atravéS dO SitE dO

Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Ar1 10. e 10o. § 10. da
MP Z2AA|U.

Esta certidão tem a sua validade até: $lAAl2O17 às 04:50:24
(Dia/MêeÍAno)

Código de Controle da Certidâo: 518962

Código de Controle da Autenticação:

60391804í6í I 521 í0364-í

A autênticidade 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 PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO EASSUNTOS DO MERCOSUL

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
srsTEMA TNTEGRADO DE AUTOMAÇÂO DO REGTSTRO MERCANTTL - STARCO

CERT|DÃO $MPLIFICADA Páqina: 00Í/ 00í
Certiíicamos que ae lnÍormações abalxo conslam dos documcntos arquivados nestâ Junta Gomercial e são vigentes
m data da sua erpedição.
Nome Empresarlal
HOSPITRONIGA. COüÉRClo DE EQITPAT'ENTqS rlÉDlco HO§PÍTALÂB LTDA - ÀIE

NaturezaJurídlca: SOCIEDADEEMPRESAm UifiTADA

3qa
d-

Núnero de HentlÍlcação do Fegistro de
Empresas - NIBE (Sede)

41 247§29&7

CiFJ

17.73;t.4&üJ,Jt-11

Ha de Arqulvamênto do
Ato Conelitulivo

0ÍrÍ!3/2O13

Data de lníclo
de AtÍvidade

05/0812013

Enderêço Completo (Logradouro, lP e Complemento, Balno, Odade, UF, CEP)

Obleto Soclal
COiIEBC|O ATAGADISTA E vÂREJtslTA DE U^OUNA§, APAREttIOe E EOTFArIENTOS PABA USO ODOI{T0"HEIICO
HOSPITÂLAR E PEçA§ E A PRESTAçÂO T'E SEBV!çO§ NA IIAilUTEilçÂO DE TAOUNA§, APARELHOS E EOUIPÂMENTOS
PARA USO ODO}ITOUEUCO HOSPITALAR, E ALIreUEL DE EOtIPAiIETÍTO§ CIEiÍIíHCOS, iiÉDtCOS, HOSPITALAR E
ODONTOLÓGrcO§ SEiT OPERADOR E A REPRESEÍIITAçÀO COIERCTAL DE UÂOI'II,IAS E EdIIPÂMEI{rOS MEDICO.
HOSPITALAR, ODONÍOLóGICO E ORTOFÉUGO.

ÀVEMDA CELSO í529LArÂ

Capltal: R$ 20.000,00
(vrNTE MIL REATS)

Capital lntegrallzado: R$ 20"{Xp,0O
(vrNTE MrL REATS)

llllctoempresa ou
Em,prcea de Pequcno Porte

(Lel nr 123/200ô)

ilicroemprosa

Prazo de DuÍação

lndeterminado

Sóclos/Partlclpação no CapitaUEspécie de Sódo/Adrdnlrtrador/Tánlno do ilandato Térmtno do
l,lomd0PF ou CilPJ Perttcbecão no caritd{RSl E:oacie da Sricio Mminbtrador Ulldg|g

SILVAI{A PELAIS PESENÍ í9.!üt q} SOCto AdminislradoÍ )O(XXXXXX)O(
731.073.95900

ROSACLAUDTNO DASLVA 200,00 soclo xnoooflxxx
363.869.60*{14

úrtlro arqurrarrnio- 
-f 

a,*o* -Data: Í3/05/20Í5 Número: 201528i11525 Ii REGISTRO ATIVO

Ato: ALTERAçÃo t-- -I Starus
Evenro (s): ALTEBACAO DE DADO§ (EXCETO t{OtE Ei|PFESAB|AL) i xxxxxxxxxxxxxxxxxx

CONSOLIDAçÂO DE CONTBATO/E8TATUTO A

16/596810-9
CURITIBA - PR, 14 de setembro de 2016

.^fl^a.
LIBERTAD BOGUS

SECRETARIA GERAL V,

Para verifiê
e iníorme o nú

NÊ
Doormento Assinado Digitalmento 1 410912016
JuntE Comercial do Paraná
CNPJ:77.968-1 70/0001-9S

Você d€vê instâlar o corlificâdo da JUCEPAR
wrrrrw.luntftdal.pr. gov. br/certiíicâdoz

L2GZ
2ml.

i#roro" 
"."ss€ 

www.juntracomerciat.pr.gov.br I
ero 165968109 na Consulta de Autonticidado 4à
Co\ultadispmível poÍ$tu ,@
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ANEXO IV

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: PREGÃo pnesENctAL No. 62/20í6.
Objeto: Aquisiçãode equipamentos para o Hospital Municipal, em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

A empresa HOSPITRONICA COM. DE EQUIPAMENTOS MED.

HOSPITALARES LTDA-ME inscrita no GNPJ no. í7.737.42üA001-14, sediada

na AV. Celso Garcia Cid, no 1523, Mla Siam, Londrina - Paraná, neste ato

representado pelo seu legal a Sra. Silvana Pelais Pesenti, Sócia/Gerente,

portador da Carteira de ldentidade RG no 4.846.113-1 SSP-PR, e inscrito no

CPF/MF no 731.073.959-00, por seu representante legal indicado, Em

atendimento ao previsto no edital de PREGÃo PRESENCIAL no.6212016,

DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação

exigidos para participação no presente certame.

Londrina - PR, 04 de Outubro de 2016.

SILVANA PELAIS PESENTI
Sócia / Gerente

RG: 4.846.113-1 SSP-PR
CPF: 731.073.959-00

TT,TsT ,42glr;l:ol _l
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CA COM. DE ÜAT. MED. HOSP. LTDA ME

Ê

Cid, 1523 - Centro - Londrina, PR - 86039-000 Contato: (43) 3341-0006 | hospitronical@gmail.com
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ANEXO VI

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo pResENctAL No. 62/2016.
Objeto: Aquisiçãode equipamentos para o Hospital Municipal, em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

DEcLARAçÃo DE ENQUADRAMENTo como MtcRoEMpREsA

A empresa HOSPITRONICA COM. DE EOUIPAMENTOS MED.

HOSPITALARES LTDA-ME inscrita no CNPJ no. 17,737.428/000í-í4, sediada

na AV. Celso Garcia Cid, no 1523, Vila Siam, Londrina - Paraná, neste ato

representado pelo seu legal a Sra. Silvana Pelais Pesenti, Sócia/Gerente,

portador da Carteira de ldentidade RG no 4.846.113-1 SSP-PR, e inscrito no

CPF/MF no 731.073.959-00, por seu representante legal indicado, Declara, sob

as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de

microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal

de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei

Complementar 12312A06, de 14 de dezembro de 2006.

Londrina - PR, 04 de Outubro de 2016.

SILVANA PELAIS PESENTI
Socia / Gerente

RG: 4.846.1 13-1 SSP-PR
CPF: 731.073.959-00

..7go

ú

fr,?gT,42B/oool-Í4
HosplTRÔNIcÀ coM. DE EQUIP.

úiiDlco Ho§PITALAR LTDA'' ME'

lv, ctusorolRclA clD, 15?3 'LoJA I
. rrl N. s. touRbt§' c[p 86010'4?0

L* LoNDIiii',lA'PR F

Hospitrônica I CNPJ: t7.737.42810001-14 | Inscrição Estadual: BOOZ++lt-lS Endereço: Av. Célso García

1r
\@

MED. HOSP. LTDA ME

Cid, 1523 - Centro - Londrina, PR - 86039-000 Contato: (43)Í3341-0006 I hospibonical@omail.com
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PRoCURA ÇÃa
OUTORGANTE;

SILVANA PELAIS PESENT!, BrasÍleira, Casada, portadora da Carteira tJe
ldenticiade RG no 4 846 i18-1 ssp-pR, e inscrito no cpFlMF no 731 073 gsg-
ü0. na qualidade- de responsável legal (sócio - Gerente) da ernpresa
t{o§PlrRoNlGA coM. DE EeutpAMENTos MED. Hosp. LTDA, pessCIa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o N.o 17.737.428/0001-14
lnscriçâo EstaduaÍ no 90624437-3S, situada na Avenida Celso Garcia Cid, No.i 523, ccntro, no Município de Londrina, Estado do paraná.

OUTORGADO:

8AFâEL §çRUâNDP CALIO , pessoa fisica,brasileirs, §olteiro, portador da Cécruta
de ldentidad€ RG no 1328g521-0 §SP/PR e inscrito no ÇpFiMF sob no 096.291.88s-
02, naturalde ARAPONGAS-PR, residente e domiciliaoo na Rua JOSE Oft-úLlgfnn
no 938, Jardim ANA ROSA, CAMBE-PR, CEp 86193-SS0.

?ODERES:

Representar a cutorganie em PregrÕes e Pmcedimentos Licitatórios, podendo iormular
ofertas e lances verbais de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame par aquisição de produtos para Orgáos Públicos Federais, Estaduais e
Murricipaís, alem de Empresas Privadas de Économía Mistas e Fundaçôes; retirar
editais, apresentar propostas, assínar atas, assinar contratos, assinai propostas.
assinar declaraçÔes, alegar e assinar guias de recolhimento de calçao, debaier
clausulas contratuais, interpor e renunoar recursos, prestar

dsz

*uW*,***A**"otatoJ
xtroljtrtrf !g#Aí 8703..r{:H xr
rll: httF:r/rêlodioltal.tlpLft|'.t?

receber
notificaçÕes e intirnações, enÍim, praticar todos e
cumprirnento do pfesente mafidato, defendendo todos
somente no que diz respeito a processos licitatorios.

VALíDADE
A presente procuração teriá validade de I (um) ano da d,

tondrina (PR), 13 de Setembro de 2016.

M. EQUIP. MED. HOSP, LTDA
SILV NTI
Socia

PR
F no 731.073

l-iospitrónica I CNPJ: 17.737.42910001-14 | InscrjÉo Estaduat; 9062++37-39
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REPÚBLrcA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CA§AMENTOS,
INTERDIçÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030{0, Joáo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5É04 / Fax (83) 3244-5484

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

GERTTDÃO DE AUTENTTCAÇÃO DGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civilde 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 fiel do original que 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 29/09/2016 às 12:02:45 (hora de Brasília).

GHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bcOSbda57c6dfef8e50b9335f90d8590bb2a63fa47e0e6a31 4Í912e16274ba0
ffi307eb2e9dffe58d635b7d72e99c8e61 b5f2b661 d1 dfÍ0dc5890e44d50d3f2163bd1

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para HOSPITRONICA - COM
DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME e emitido atrAvéS dO SitC dO

Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 10. e 10o. § 10. da
MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até:.291O9120í7 às 12:02:O5
(Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidáo: 594083

Código de Controle da Autenticação:

603929091 6í í 33020609-í

A autenticidade desta ceúidâo poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www. azevedobastos. not. br
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nffifi"M"§,f, lyt,ll.tYl. Do GourQ - GoMERGIAL ME
GNPJ97.533.241/000í-38 - l.E,90564309€0' l.M' 15e58

Rua Rio Brarrco, nc 44§ ' Cenfo

Apucarana ' Pauná - CEP 8680&120

FonÊr(43)9034,3474 - licitáloo@mqitied,com'br

339
d-

Outorgante:

Outorgado:

M.H.M DO COUTO - COMERCIAL ME, pessoa jurídica de dirElto
privado, inscrita no CNPJ sob o no ,97.533,,24110001-38' lnscr.

Estadual nô 90564309-60, lnsor. Municipal no 15958, estabeleêida na

Rua Rio Branco, no 445 - Gentrp - Apu@rana, EStado do Paraná,
CEP 86804-260, por intermédlo de sua Representante Legal, $f
MARIA HELENA MORI DO GOUTO, brasileira, casada,,empresária,
portadora da Cédula de tdentidade Civil RG no 5.2il.269-3 SSPIPR,
inscrita no GPFIMF sob o no 744.Çi75,229^.721

ALESSAITIDRO mOru OO çOUTO, Brasileiro, Çasado,
Administrador de Empresas, portadof da Oédula de ldentidade Clvil
RG no 8.628.065-5 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o no

062.693.279-38, residente e domiciliado na Rua Noruegâ, ho 20, Vila
lzabel, no MunicÍpio de Apucarana, Estado do Paraná, CEP 86,808-
1 30;

Os mais amplos, gerais e ilimltado§'pgderEs inerentes ao bom e fiel
cumprímento deste mandato, pqra partioipar de qualquer modalidade
de licitação atuando em todas as suas fases, podendo, dentre outros
atos: assinar documentos, declar:açôes, propostas, atas, contratos,
impugnaçÕes, recursos, notifioaçôes e intimações inerente ao
certame; apresÊntar propostas; ofertar lances escritos ou verbais,
acordar, transigir, ,asgumir oornpromissosf garantias ou piêstar
cauções, levantá{as, recêber as importÉlncias caucionadas ou
depositadas ünculadas a proposta; impugnar editais, interpor,
renunciar ou desisth'de recursos administratlvos contre
classifieag$es, inabilitações e deeclassifieações,
substabelecer.

Esta proeuração é válida ató 30/06/20,17.

ApuesÍEna f.r, M,de.Junho de

ir ür,-k*r " I fifiiit * liii;t i
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ÍIIIARIA HELENA MORI DO COUTO I
REPRE§ENTANTE LEGAL

cPF 744.675.U9'72

F. RG 5.2&+.269-3 SSP/PR

'97.533 .21UAAo1_3g-I
tt&il. DO üno- cfiiERC{AL. tf;
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nepúaLrcl FEDERATTvA Do BRASTL
ESTADo oe paRníea

clnrónro nzevÊoo BASToS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRo cIvIL DE NASCIÍI,IENTo e Ógffos E PRIvATIvo DE CASAMENTOS,
rnrenorçÕEs E TUTELAS DA coMARcA oe.loÃo 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 I : cartorio@azevedobastos. not. br

CERTTDÃO DE AUTENTTCAçÃO DrGrrAL

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...

CertiÍica com base na Lei 8935/94 - arl.7o - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que 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 foiemitido emO5t07l2O16 às 09:54:02 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94ru57f2d69fe6bc05b51a55dcc307a2179Íc964013c02589afa34dd0e05b9140ec9674d7c37
6950dd878d5691c824ee2aat77OfTd36c151d654725e7e0db89c9ba1 253cd949750ad

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para M.H.M DO COUTO -
COMERCIAL ME 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 ceÉidão tem a sua validad e até:29106t20í7 às í3:08:47 (Dla/Mês/Ano) Lp
I

Código de Controle da Certidão: 553957 
t

Código de Gontrole da Autenticação: \
23972906í61056240659.íDeSsoaeaqualquer.^-.^,^9&

A autenticidade desta *:l?ff.3".t:i::lfflffií1#?'"::stt!.3:iio,.'"'quarquer momento /
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GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
srsTEMA TNTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGTSTRO MERCANTTL - STARCO

J

CERTIDÃO STMPLIFICADA Páqina:001/001

Wr.
eN

CertiÍlcamos que as lnÍormações abalxo constam dos documontos arqulvados nesta Junt? Comercial ê são vlgentes
na data da sua erpedlção.

1 6/597907{'

" 
",i"t*"t'l**.

LIBEBTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

PÉ3ldàd. dâ R.públb
Crq ffl

rmento Asslnado Digitalmente 1 410912016
l Comercial do Paraná
J:77.968.1 70/000 1 -99

Você devo instalar o certiÍicado da JUCEPAR
www juntacom€rcial.pr,gov.brlcertiÍicado

Nomê Empresarlal
M.H.M. DO COUTO - COIT|EBC|AL. Mq

NatuÍêzaJurídlca: gUPRgSÁntO

Número de ldentlÍlcação do Reglstrçj.iie', l;
Empresas - NIRE (Sede)

41 1 0706125-6

'" Data de Arqulvamênto
do Ato de lnscrlção

w10712011

Data de lníclo
de Atlvldade

05t07t2011

Obleto

couÉncro ATACAD!§TA e venruts
HosPlrALAR, ooonnolóclcA, oFÍ
PROTEçAO |ND|VIDU_A

NAÁner uÉorcl,
DE RESGATE, DE

xa seúoe; soFTwAREs,
EDEEOUIPAMENTOS E.

couuxrcaçÃo; sEâViços DE MoitrAoEr,r,cg_rsEgTo e r
HosplrALAREsr.og,uFonuÁTlcÀ, ', , ,rr "r. .. r.;

DE MOirÍAGEmí Cgt§EnÍO Ê. MÉucos,

Capital: B$ , .30.ü10,00

(TRTNTA MrL REATS).

",,, ,MlcÍoemprgsa ou
,1-§mprgsa de Pequeno Porte
,rl i i (Lel ne 123/2006)

Microempresa

Últlmo Arquivamento

Data: 16110/2014

Ato: ALTERAçÃo
Evento (s): ALTERACAO DE

Sltuagão da Empresa
REGISTRO ATIVO

, " Status
,üxxxxxXXXXxxxxxxxxxxxxx)

Nome do Empresárlo ,, .,
MARIA HELENA MORI DO C.OTNO

ldentidade: 5.254.269-3,SSP/PR

Estado Civll: Casado

nirrafttffi,'redb" "àbzore

=ô.,Para verificar a autenticidade acesse www juntacàmercig!.prr\92-l /_
e informe o número 165979070 na Consutta de Autenticidade \ 4Â

cmsulta dispmivsl por30 dias 
&aW d! 24 d. rgdo d. 2ml
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úaü*rrlr dl Ilc.o r Ptqm E npmr dt Pn ldftdr dr RrfoHbr
8Êsr.uíll dr Rrgoüúlr.fao ! §l'p{ltclçfo
orÍryt]mio rlr R.glrto Atr!.úd|| a lú.aa4lc

REouErumENTo oe empResÁRuo 1,1

/t-

declara, sob ar penas da lei, não eetar $ta não possul ouüo rsslsto de empresârio, e
requer à Junta Comerclal do Estado do Paraná:

ALIERÂCÀO DE DAOO§ {EXCETO Í€rrÊ EUPRESARIAL)

M.H,M. OO COUTO. COMERCIAL.TúE

(Cl.lÀÉF1§1,

,f646Í0Í

46648(r
1751201
4753900
4752100
,076í003
3319800

cgmÉn.clo ATA0ÂoI§TÀ E VÂREJISTA Dç MATERIAI§, Eq[,lPAÀ[${rO§ E, MÔVEIs DE t,8o NI ÁRgA MÊDICA,
HosptrAlAR, oootroLôGtcA. oFreluoLôqqÀ Rstt>rERAprc+ usffiÂÍoRm-. veTERtNARtÀ oÉ nsSoare. iÊ
PRorEçÂo lNDlvlouAl, EscotAR E oE E8ffiÍÍ6Rlo; pRoouros o€lrcARrAvEtB pÁnr uso m srúoE; soFÍw&É§,
EoutpAMsNTos E suFRmEilros DE lnronuÂrtÇ^, suernooouÉsrrÇos, ELETRoELÊTRólilcog e og
coMuNlcAgÃo; §ERvtço8 DE MoHTAGEM, coNseRTo Ê uÁtto?ençÃo E[r EoutpAMErrrros uÊbrêos,
HoSPITALARES E DE INFoRMÁT]GA.

MÔDULo TNTEGRADoR: PR120140023812ô
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVTL DE NASCTMENTO E ÓBITOS E PRTVATIVO DE CASAMENTOS,
TNTERD!çÔES E TUTELAS DA COMARGA 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

cERrDÃO DE AUTENTTCAçÃO DTGTTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓUitos 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 Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em2111012015 às 14:39:59 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734Íd94rc57f2d69Íe6bc05b9fesd835cd490frcfb736a4fceaM4bae67b4006fc1aÍea654747e155ff)2
951 2878d5691c824ee2aat770I/d36c1 51d67c758ab9519ae9b6843bcf8847dcd0da

A chave digitalacima, garante que este documento foigerado para M.H.M DO COUTO -
COMERCIAL 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 certldão tem a sua validade atél.21110/20í6 às 14214:45 (Dla/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 441862

Códlgo de Controle da Autentlcação:

2397 21 1 0 1 5094038097 í -í

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

(
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Repúeuce FEDERATTvA Do BRASIL
ESTADo oR plneíel

clRróRro azevÊoo BAsros
FUNDADO EM í888

pRtMEIRo REGtsrRo ctvtL DE NASctMENTo e óeros E pRtvATlvo DE cASAMENToS,
tnrenotçÕEs E TUTELAS DA coMARcA DE.loÃo 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

CERTTDÃO DE AUTENTTCAçÃO DtcrTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓUitos e Privativo de Casamentos, tnterdiçÕes 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. 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 foiemitido em2210812016 às 14:52:18 (hora de BrasÍlia).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b07866da2388ed9139ab1084bf/2e9b996bbb7Íc244434eÍ4Íb8ffb831 2b
91 81 d878d5691c824ee2aaÍ7701/d36c151d6331e05f31f61 ec3d67c1 874986Í531fa

A chave digital acima, garante que este documento foigerado para M.H.M DO COUTO -
COMERCIAL ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a
Legislação Federalem vigorArt 1o. e 10o. § 1o. da MP 220010'1.

Esta ceÉidão tem a sua validade até:20108120í7 às 04:06:í5 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 578200

Código de Controle da Autentlcação:

2397í 9081 6í 5í 7490500-í

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

61fudülor
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PRODUTOS M É D I C OS í H O SP'TALARÉS

M.H.M. DO GOUTO - GOMERGIAL ME
0NPJ 97.533.24110001-38 - t.E,9056430940 - LM, 15958

Rua Rio Branco, no445 - Cenko
Apucarana - Paraná - CEP86800-120

Fone: (43)3034-3474 - licitacao@morimed.com.br

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU
ESTADO DO PARANÁ
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 12016
PREGÃO PRESENCIAL N' 06212016

OBJETO / JUSTIFICATIVA :

O objeto da presente licitação é a aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de
acordo com a Resolução no 60412015 - APSUS da Secretaria Estadualde Saúde do Paraná, em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme as especificaçôes descritas no termo de
referência e (Anexo !).

Declaração de lnexistência de F.to srpâlrE"ll",1',l",ro"oitivo da Habititação, tdoneidade

M H M Do couro-coMERCTAL;#,:ffi::::;,:;r,ivado, inscrita no cNpJ sob o no
97.533.24110001-38, lnscr. Estadual no90564309-60, lnscr. Municipal no 15958, estabelecida na Rua
Dr Rio Branco n 445 - Centro, no Município de Apucarana, Estado do Paraná, CEP 86800-040, por
intermédio de sua Representante Legal, Sra MARIA HELENA MORI DO COUTO, brasileira, casada,
empresária, portadora da Cédula de ldentidade Civi! RG no 5.254.269-3 SSP/PR, inscrita no CPF/MF
sob o no 744.675.229-72, para cumprimento do previsto no inciso Vll do artigo 40 da Lei n0 10.520, de
1710712002, publicada no DOU de 1810712002, 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, condiçõês Iocais e grau de dificuldade da entrega.

3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública
Federa!, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

3Çs
h

Apucarana, 04 de Outubro de 2016

/\ í1 tJh
Ll.tà?i. Do cOuro- oo$Eili'l'J" ME ,RESENTANTE LEGAL í A

CPF 744.675.229-72 -/^) I ' 
l{ô/

Ez.stg'241/ooo1-

Ê'ilA Rlo BRANco' '1li
cr,*tnó - cEP sggou'l;

MARIA HELENA MORI DO COUTO
REPRESENTANTE LEGAL

L 
' AFTUCARÀI'IÀ' 
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PRODUTOS MÉ,D I COS I H O S P IT ALAR ES

M.H.M. DO GOUTO - GOMERGIAL ME
CNPJ 97.533.24110001-38 - r.E. 9056430960 - l,M. 15958

Rua Rio Branco, no 445 - Centro

Apucarana - Paraná - CEP 86800-120

Fone: (43)3034-3474 - licitacao(ômorimed.com.br

3üq
t-

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU
ESTADO DO PARANA
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 12016
PREGÃO PRESENCIAL N" 06212016

OBJETO / JUSTIFICATIVA :

O objeto da presente licitação é a aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de
acordo com a Resolução no 60412015 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme as especificações descritas no termo de
referência e (Anexo l).

ANEXO IV
Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

M.H.M DO COUTO - COMERCIAL ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no

97.533.241/0001-38, lnscr. Estadual no 90564309-60, lnscr. Municipal no 15958, estabelecida na Rua
Dr Rio Branco n 445 - Centro, no Município de Apucarana, Estado do Paraná, CEP 86800-040, por
intermédio de sua Representante Lega!, SÉ MARIA HELENA MORI DO COUTO, brasileira, casada,
empresária, portadora da Gédula de ldentidade Civil RG no 5.254.269-3 SSP/PR, inscrita no CPF/MF
sob o no 744.675.229-72, para cumprimento do previsto no inciso Vll do artigo 40 da Lei n0 10.520, de
1710712002, publicada no DOU de 1810712002, DECLARAMOS que cumprimos plenamente os
requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
Apucarana, 04 de Outubro de 2016

MARTA HELENA MORI DO COUTO
REPRESENTANTE LEGAL

cPF 744.675.229-72
RG 5.254.269-3 SSP/PR

.,1
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PRODUTOS MÉD I C OS E H OSP IÍALARES

M.H.M. DO GOUTO - GOMERGIAL ME
oNPJ 97.533.24110001-38 - r.E. 9056430960 - t.M. 15958

Rua Rio Branco, no 445 - Centro

Apucarana - Paraná - CEP86800-120
Fone: (43)3034-3474 - licitacao@morimed.com.br

€os

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU
ESTADO DO PARANA
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 12016
PREGÃO PRESENCIAL N" 06212016

OBJETO / JUSTIFICATIVA :

O objeto da presente licitação é a aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de
acordo com a Resolução no 60412015 - APSUS da Secretaria Estadualde Saúde do Paraná, em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme as especificações descritas no termo de
referência e (Anexo l).

ANEXO V
DECLARAçÃO

M.H.M DO COUTO - COMERCIAL ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no

97.533.24110001-38, lnscr. Estadual no 90564309-60, lnscr. Municipal no 15958, estabelecida na Rua
Dr Rio Branco n 445 - Centro, no Município de Apucarana, Estado do Paraná, CEP 86800-040, por
intermédio de sua Representante Legal, Sra MARIA HELENA MORI DO COUTO, brasileira, casada,
empresária, portadora da Cédula de ldentidade Civil RG no 5.254.269-3 SSP/PR, inscrita no CPF/MF
sob o no 744.675.229-72, para êumprimento do previsto no inciso Vll do artigo 40 da Lei n0 10.520, de
1710712002, publicada no DOU de 1810712002, A empresa, abaixo assinada, por seu representante
Iegal, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no. 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.

P 'salva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de aprendiz
Sr,,r( ) Quantos ( ) Não (X).

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
Apucarana, 04 de Outubro de 2016

d'

"IVIARIA HELENA MORI DO COUTO

Er.S,33.Z4t/0001-3s' 
purRES?m;i#f*

ur.,'';lí' 
'''-l co'i'i 0 - c0[q'úí'l'c'$t' 

h"aE RG 5 '254 '269-3 SSP/PR

;'. t Ír'to '-l:;"3,i'1"



PRODUTOS MÉDICOS E H OS?ITALARÉS

M.H.M, DO GOUTO - COMERGIAL ME
oNPJ 97.533,24110001-38 - r.E, 90564309-60 - r,M, 15958

Rua Rio Branco, no 445 - Centro
Apucarana - Paraná - CEP86800-120

Fone: (43)3034-3474 - licitacao@morimed,com.br

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU
ESTADO DO PARANÁ
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 12016
PREGAO PRESENCTAL N' 06212016

OBJETO / JUSTIFICATIVA :

O objeto da presente licitação é a aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de
acordo com a Resolução no 60412015 - APSUS da Secretaria Estadualde Saúde do Paraná, em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme as especificaçÕes descritas no termo de
referência e (Anexo l).

DEcLARAçÃo oe ENeuADRAMENro.orJ#,=Àoolhr*rro ou EMpREsA DE pEeuENo poRrE

M.H.M DO COUTO - COMERCIAL ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no
97.533.24110001-38, lnscr. Estadual no90564309-60, lnscr. Municipal no 15958, estabelecida na Rua
Dr Rio Branco n 445 - Centro, no Município de Apucarana, Estado do Paraná, CEP 86800-040, por
intermédio de sua Representante Legal, Sra MARIA HELENA MORI DO COUTO, brasileira, casada,
empresária, portadora da Gédula de ldentidade Civil RG no 5.254.269-3 SSP/PR, inscrita no CPF/MF
sob o no 744.675.229-72, para cumprimento do previsto no inciso Vll do artigo 40 da Lei n0 10.520, de
1710712002, publicada no DOU de 1810712002, declara, sob as penas da Lei, que a mesma está
estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito
lega! e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar
12312006, de 14 de dezembro de 2006.

Po' ser expressão da verdade, firmamos a presente.
Apucarana, 04 de Outubro de 2016

MARI,A HELENA MORI DO COUTO
REPRESENTANTE LEGAL

cPF 744.675.229-72
RG 5.254.269-3 SSP/PR

3ao
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PRODUIOS M ÉD I COS T H OSP ITALARÉS

M.H.M. DO GOUTO - GOMERGIAL ME
cNPi 97.533.24110001-38 - LE.90564309{0 - r,M, 15958

Rua Rio Branco, no 445 - Centro
Apucarana - Paraná - CEP86800-120

Fone: (43)3034-3474 -

3q+
d-A

PREFEITURA MUNICIPAL DE.CANDIDO DE ABREU
ESTADO DO PARANÁ
PROCESSO ADMINISTRATTVO NO 12016
PREGÃO PRESENCIAL N' 06212016

OBJETO / JUSTIFICATIVA :

O objeto da presente licitação é a aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de
acordo com a Resolução no 60412015 - APSUS da Secretaria Estadua! de Saúde do Paraná, em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme as especificações descritas no termo de
referência e (Anexo l).

D E c LA RAç Ão o e r ru ex srÊ r áX =J[lYJ" M pAr! B r L r DAD E F u N c ! o N A L

M.H.M DO COUTO - COMERCIAL ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no
97.533.24110001-38, lnscr. Estadua! no90564309-60, lnscr. Municipal no 15958, estabelecida na Rua
Dr Rio Branco n 445 - Centro, no Município de Apucarana, Estado do Paraná, CEP 86800-040, por
intermédio de sua Representante Legal, SÉ MARIA HELENA MOR! DO COUTO, brasileira, casada,
empresária, portadora da Cedula de ldentidade Civil RG no 5.254.269-3 SSP/PR, inscrita no CPF/MF
sob o no 744.675.229-72, para cumprimento do previsto no inciso Vll do artigo 40 da Lei n0 10.520, de
1710712002, publicada no DOU de 1810712002, Declaramos sob as penas da Lei que esta empresa
não possui dirigente com vínculo de parentesco por linha reta ou colateral até o terceiro grau,
inclusive, de servidor municipal investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, ou de
membro da comissáo licitante, de pregoeiro habilitado ou de servidor encarregado da contratação.

F -r ser expressão da verdade, firmamos a presente.
Apucarana, 04 de Outubro de 2016

MARIA HELENA MORI DO COUTO
REPRESENTA}ITE LEGAL

cPF 744.675.229-72
RG 5.254.269-3 SSP/PREr"sts.z4uCICIol-3il

Ll.P^M' DO COUTLI - COUii:' íiCl'Jü - ['t

RU,\ i?lo Bír.ANtt1 't"g
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auBJ§_IBTEU LTI&JGÇtt PJ* t!L:_0§.83 6.*3§0/0 !Q-1{2

sra' HERENIcE DE FATIMA DA slLVA, brasileira, nascida na cidade de Bela Vista doParaíso - PR em 2110711972, casada sob o regime de comunhão parcial cle bens,conrerciária, portadora do cPF sob no 879.696.02g-*gt e carteirà de tdentidade RG sob no6'205'452-2 expedida en-r 261a41199'1 pela sltretaria de segurança púbtica do Estado doparaná, residente e domiciliada na cidade OL CamOe _ pR: na Rua Rio paranapanema,239, Jd. Santo Amaro, Cep.: eo.tes_izo; Sr. VtNtclUó aenNanoo DE SoUzA,brasileiro nascido na cidade de Londriná - pn em lglolltgõg, sotteiro, comerciário,portador do cPF sob no 09o.760.279-78 e carteira de ldentidade RG sob no 12.s86.410-Bexpedida em 0310712008 pela secretaria de segurançu Érúí., do Estado do paraná,residente e domiciliado na cidade cJe cambe - pÉ, na Rua Rio Éaranapanema, 23g, Jcj.santo Amaro, cEP'; 86.185-220, socios componentes da sociedade empresarial AWRDlsrRlBUlDoRA DE PRoDUTos oE r-rnÉezA LTDA - ME, devidamente inscrita nocNPJ sob n' 08'836.350/0001-02, estab.ru.io" na Rua nio'pàraná,6g2, Jardinr doI 9:t::,9t*bé - PR, cEP; 86.185'300, coÀcontrrto sociat arquivado na Junra cor,erciatdo Estado do Paraná NIRE sob n.o4'1205936222, pordespà.Àã", 16 de Maio de zoo7,protocolo sob no 07/190615-0, protocolo sob no 
'1l1724itz-q-po, 

despacho enr 25 deAgosto de 2011, protocolo no i31494323-6 por despacho em 27 de Agosto de 2013,protocolo no 151424593-3 por despacho em 25 de Junho de 2015 e protoco lo 1sl4g5z41-gpor despacho enr 3'1 de Julho de 2015, resolvem ALTERAR o contrato social confornreclausulas e concliçÕes seguintes, de acordo com o novo codigo civil, permanecencJo asdemais clausulas rnalteradas:

cláusule prim.eira: Fica alteraclo o endereço da sede da sociedade empresarialpara: Rua Rio paraná,471, Jardim do café, cambé - pR, cEp; g6.185_300.

cláusula sequnda: Perrnarrecenr inalteradas as demais clausulas vigentes quenão colidirem com as disposiçÕes do presente instrumento.

Qee.)(:,

/

E por estarem assim justos e contratados, lavraram este instruuma via de igual teor, que será assinada pelos socios na presenÇa de duas teste
enl
lun

ltÍ?.
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Cambé - PR 01 de Fevereiro de

;uNTÀ coMERcrÀr Do ESTÀDo po pan-aNÁ - SEDE

cERrrErco o REGTSTRo EM 22/02/20L6
PRorocolo: 160772885 DE t9/02 / 20L6.
PR160772885. NIRE: 41205936222.

soB No 20160772885
co oe wnrrrclçÃo:

ÀWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE L

sua autencrdade
veri ficaçào

Libêrtad Bogus
SECRETARIÀ GERÀL

//'->, .- CURITIBÀ, 22/02/20f6
( -/- f3 ww.emprêsafaciL.pr.gov

a r":.ifu;g[q#*nenro, se irnpresso, fica sujeiro à comprovaçào /
\ Informando seus respectivos códigos dp

-
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sra. HERENICE DE FATIMA DA SILVA, brasileira, nascida rÉ cicaG?.de Bela \it'sla do
paraÍso -,pR em 21107t1g72, casada sob o regime de comunhão parcial de oens,

conierciaria, portadora do CPF sob no 879.696.029-91 e Carteira de ldentidade RG sob no

6.205.452-2 expedida em26104l'1991 pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do
paraná.,iiesidente re domiciliada na cidade de Cambé - PR, na Rua Rio Paranapanema,

239, 14-ilSánto Amaro, cep.: 86.185-220; Sr. VlNlclus BERNARDO DE SOUZA,

br'asileqig;n_asldiOo na cidade de Londrina - PR em 19/01/1993, solteiro, comerciário,

portadOf.Q_{pPF soO no 090 760 279-78 e Carteira cle ldentidade RG sob no 12.586.470-8

expeOiffi""-óm W:OTI2OOB pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná,

residente e domiciliado na cidade de Cambé - PR, na Rua Rio Paranapanema, 239, Jd'

Santo Amaro, CEP.: 86.185-220, socios componentes da sociedade empresarial AWR

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA . ME, dEVidAMENtC iNSCTitA NO

CNPJ sob n.08.836.350/0001-02, estabelecida na Rua Rio Paraná,687, Jardim do

Café, Cambé - PR, CEP; 86.185-300. com contrato social arquivado na Junta Comercial

do Estado do Paraná NIRE sob n.o 41205936222, por despacho em '16 de Maio de 2007.

pr-otocolo sob no 07/190615-0, protocolo sob no 111724732-4 por despacho em 25 de

Agosto de 2011, protocolo no 13t494323-6 por despacho em 27 de Agosto de 2013 e

piotocolo no 151424593-3 por despacho em 25 de Junho de 2015, resolvem ALTERAR o
contrato social conforme clausulas e condiçÕes seguintes, de acordo conr o novo codigo

civil, permanecendo as demais claustrlas inalteradas:

Cláusula primeira: Fica alterado o objeto social da sociedade empresarial para.'

46.494/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação
domiciliar;

47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
46.86.9/02 - Comércio atacadista de embalagens;
46.49-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e adigos de uso pessoal

e doméstico (artigos descadáveis em geral, copos, talheres,
guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares);

46.45-1l01 - Coméicio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico,
cirúrgico, hospitalar e de laboratorios;

47.4241A0 - Comercio varejista de material eletrico;
47.44-0101* Comercio varejista de ferragens e ferramentas;
46.35-1/00 - Comercio atacadista de produtos siderúrgicos e metal

para construção;
81.21-UAA - Limpeza em prédios e em domicilios
81.29-0/00 - Atividades de limpeza (eventos)
77.29-2t02 - Aluguel de moveis, utensílios e aparelhos de uso domést
47.51-2t01 - Comércio varejista especializado de equipamentos g s

ll
I

informática;
47.54-7101 - Comércio varejista de móveis;
77.29-2103 - Aluguel de material médico;
47.54-7t02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria;
47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomestic

de áudio e video;
47.29-6/99 * Comércio varejista de produtos alimentícios em ger

em produtos alimentícios.
- Comércio atacadista de tintas, verni similares;

- Cornárcio atacaclista de artigos de ritório e de papelaria
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46.73-7tlg* Comércio atacadista de material elétrico; ' : -, . . ; :

46.64-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos ê equipamentcs paia uso
odonto médico hospitalar; partes e peças;

46.494t04 - Comércio atacadista de moveis e artigos de colchoaria;
46,37-1l99 - Comércio atacadista, especializado em outros produtos alimentícios.
46.46-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
á3.22.3t02 - lnstalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de

ventilação e refri geração.

CIáusula sequnda: Permanecem inalteradas as demais clausulas vigentes que

não colidirem com as disposiçÕes do presente instrumento.

E por estarem assim justos e contratados, levaram este instrumento em

três vias de igual teor, que serão assinadas pelos socios na presença de duas
iestemunhas

Cambé - PR 22 de Julho de 2015

Testemunhas:

cPF/MF 091.676.049-94
RG 12.354.91 1-2iPR
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ii §oeNút:eno 20l54952il!:
il Éiolo"óro: 15/495241-9, DE 29/07/2015
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VANESSA CRISTINA DI HERENICE DE FATIMA
cPFiMF 010.626.499-07
RG 9.7tr8.783-1/PR

KELVJN I{OUDA DE FREITAS

Ê=

r3
o€
oàa9
àtqt

39
rÉ
jiI

,3

à8

{S

6

9B

9;
€;
ãe-ôE

9g

dE

p!
>E
ó9
E6õÉ



'F{?-n:r{1

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIBO REGISTRO CIV]L DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERD|ÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58090-00, Joáo pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

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

cERTtDÃO DE AUTENTICAÇÃO Drc|TAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçoes 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 Lei8935/94 - art. 7e -inc. V, que o(s)documento(s)em anexo é reprodução
Íiel 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 Íoiemitido em 0l/06/2016 às 10:39:41 (hora de Brasítia).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734Íd94f057f2d69Íe6bc05b4b0539969b5f1 0808d25dbc321 egcgbÍ277g}edd6d1 801 2Í97t7a0286c
bal 3ef234dd9e577ac5892481 bc60663ÍÍa405b029Í3ca21 8e29cf9829ce2Í1 cbcÍÍa0

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para AWB DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1q. e 10e. s le. da MP 22OO|O1.

Esta certidão tem a sua validade até: 2610512017 às 03:54:5'l (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 536151

Código de Controle da Autenticação:

593523051 61049280543-1 a 593523051 61049280543-2

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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Sra. HERENICE DE FATTMA DA SILVA,' brasiteirir
nascrria na ciciaclc rlc Bela Visti: cJo paraiso - pR enr
'21107i1972, casada sob o regrme de comunhão parctal de
bens, comerciária, portadora do CpF sob no 87g.6g6.02g-
91 e Carterra de ldentidade RG sob n,,6.2A5.452-2
expedida em 2610411991 pela Secretaria de Segurança
Publica do Estado do Paraná, residente e cjomiciliacla na
cidade de Cambe - PR, na Rua Rio paranapanema, 239,
Jd. Santo Amaro, Cep.: 86.185-220; Sr. VINICIUS
BERNARDO DE SOUZA, brasileiro nascido na cidade de
Londrina - PR em 'lg/01/t gg3, solteiro, comerciário,
po(ador do CPF sob nu 090.760.279-78 e Carteira de
ldenfidade RG sob rro 12.586.470-B expedida errl
0310712008 pela Secretaria de Segurança publica do
Estado do Paraná:, residente e donricilrado na ciCade de
Cambe - PR, na Rua Rio Paranapanema, 239, Jd. Santo
Amaro, CEP.: 86.185-220, socios comporrentes dar
sociedade er-npresariai AWR DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, der,,irjarmente
rnscrrta no cNPJ sob n. 0s.836.3s0i0001-02, esri,-rbe lecicinr
rta Rua Rio lguaçu, 750, Jardim Santo André, Cambé _

FR, Cep; 86.186-090, com contrato social arquivacto na
Junta Comercial do Estado do parana NIRE sob n.o
41205936222, por despacho em 16 de Maio cle ,2OOT,

protocolo sob no 07/1906,15-0, protocolo solr no
11i724732-4 por despacho ern 25 de Agosto de 20.1i e
protocolo nu 13i49.11i23-6 por rJespacho ent, Z'/ cle Agosto
de 20i3, resolvem ALTERAR o contrato social corrfprrne
clausulas e condrçÕes seguintes, de acordo corn c)

codigo civil. permanecenrjo as cjenrais claru
inalteradas:

Cláusula primeira: Fica alteraclo o endereço da scrlr: cja socredade errrpre:;
para: Rua Rio Paraná,687, Jardim do café, cambé - pR, cep; g6.1g5-300.

Cláusula sequnda: Fica alteraclo o objeto social da sociecJacJe erlpresar

46.49-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e co
domiciliar;

comércio varejista de produtos sanêantes domíssanitários;
Comércio atacadista de embalagens;
comércio atacadista de outros equiparnentos e artigos cle ue domestico (artigos descartaveis eÍn geral, copos,

guardanapos, embalagens para alimentos prepaiados e outros
46.45-1t01 - comércio atacadista de instrumentos e rnateriais para us

cirúrgico, hospitalar e de laboratorios;

Sq

tr

47.89-0/05 -
46.86.9/02 -
46.494/99 -

47.428tA0 -
47.44-Arc1 -
46.85-1/00 -

Comercio varejista de material elétrico;
Comercio varejista de ferragens e ferramentas;

#
lu

ir
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I

I
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para construção;
81.21-4100 - Limpeza em prédíos e eÍn

€

ÊlÊ
ooo,pã o

.!à o
§EE
H>o,i€
OE
Iô
.So

o cE
õ 0E
OA:

E!
-..\ \ :_§r 

õ

s,i
\l õ

.urgtc



3

'=it'.1.'



} , 
â§fr:fl';:'#3.?§fiii?i.RoDuro§ 

DE UMpEzA LTDA . ME
35s

rE.RçEf EA AtTERAÇeo os ÇoNrnÀTo§pgtA& 
.. ü

81.29-0/00 - Atividades de limpeza (eventos) . : : , :"^ . .: .--7!,29'2102 - Aluguel de moveis, utensílios e aparelhos de uso doméstjôô à pessoat.
47 '51'2101 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos deinformática;
47.5.4.7'101- Comércio varejista de moveis;
77.29-2tA3 - Aluguel de maierial médico;
47.54'7rcz,-. comércio varejista de artigos de corchoaria;
47.53-9/0:0 - Gornércio varejista especíalizado de eletrodomésticos

'de áudio e vídeo;
e equipamentos

47'29'6199.'- Comércio varejista cle produtos alimentícios em geral ou especializado
em produtos alimentícios.

46.79-6/01 - comércio atacadista de tintas, vernizes e simitares;
46.47'8101- Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
47.41-5100 - comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
46.73-7100 - comércio atacadista de materiar erétrico;
46'64-8/00 - Comércio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso

odonto médico hospitalar; partes e peças;
46.49-4104 - comércio atacadista de moveis 

"'rríigo, de colchoaria;
46'37-1/99 - Comércio atacadista, especializado eá outros produtos alimentícios.

cl.áu§qla terceira - a socia Sra. HEREN|CE DE FATIMA DA STLVA que ja possuíao valor cje R$ 17.5C0,00 (dezessete nrrl e quinhentos reais) rie quotas de RS 1,00 (hurnreal) cada correspondencJcr a 17.500 (clezessete mil e qurnhentas) quotas. rntegrairza
neste ato rnais 12,50C (doze nril e quinhentas) quotas de R$ t,óo'1t-runr real) cacia,
correspondendo a-l!-12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) totalizando o valor decapital de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) dividido em 30.000 (trinta mit) quotas de R$ 1,00(hum real) cada e o socio Sr. vlNlclus BERNANDo DE SCiuzA, que ja possuia o vatorde R$'17.500,00 (dezessete rnil e quinhentos rears) de ouotas r1e RS t,OO inum real) cadacorrespondendo a 17.500 (dezessete mrl e quinhentas) quotas, integraliza neste ato rnais12'500 (dr:ze mil e quinhentas) quotas oe R$ 1,00 (hum real) cada, correspoldencjo a RS12.500 00 ídozp nril o nrrinlranfnc rnai-\ +^l^r;-^^r^ ^ ..--,- - , .,12'500,00 (doze nril e quirrlrentos reais) totalizando o valor c1e capital cle R$ 30.000,00(trinta mil reais) dividido em 30.000 (trinta mir) quotas de R$ 1,00 (hum ,"rrl .ãoãJib#;pofianto subscritas a saber:

Sócios
HERENICE DE FATIMA DA SILVA
VINICIUS BERNARDO DE SOUZA
TOTAL

Qtíde. quotas ("/")
30.000 50,00
30.000 50,00
60.000 100,00

Va
30.00
30
60

. cláusula quarta - os socios realizam neste ato, em moeda corrente
valor total das quotas subscritas,

Parágrafo prímeíro - A responsabíricjade de cada socio équotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização

cláusula quinta: permanecem inarteracars as demais cra
colidirem com as disposiçoes do presente instrurnento.

restrrta ao val
do capital soci

sulas vigente

E pr:r estarem assim
três vias de igual teor, que serão
testemunhas

justos e contratados, am
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Cambé - PR 16 de Junho de 2C.15
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Testemunhas.

,x' ()

VANESSA CRISTINA DA SILVA --
CPF/MF 010.626.499-07 DA SILVA

JUNTA CO|VIERCIAL OO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE ROLANDIA
cEllrlr:lco () REGISTIIO EÀr. 2 5 /', JL / zQL?,
sognúlaerto 2c:.),124S'-ir-j3 A
,,rotocolo: 15/4245§3-3, DE 25106/201 5

LIEERTAO BOGUS

§ECRÉTARIA GEr{AL

8G:2.255.539, PR
RELATOR

HERENICE DE FATIMA

A DE FREITAS
091.676.049-94
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

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

Av. Epitácio Pessoa, 1 145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http :/iwww. azevedobastos. not. br
E-mail : cartorio@azevedobastos. not.br
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Esta certidão tem a sua validade até: 26i0512017 às 03:54:51 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 536156

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

Este documento Íoi emitido em 01/06/2016 às 10:42:02 (hora de Brasília).
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A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para AWR DISTRIBUIDORA DE
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Sra. HERENICE DE FATIMA DA SILVA, brasileira, nascida na
cidade de Bela Vista do ParaÍso - PR em 2110711972, casada sob o
regime de comunháo parcial de bens, comerciária, portadora do CPF
sob no 879.696.029-91 e Carteira de ldentidade RG sob no 6.205.452-
2 expeCida em 2610411991 pela Secretaria de Segurança Pública do
Estado do Paraná, resldente e domiciliada na cidade de Cambé - PR,
na Rua Rio Paranapanema, 239, Jd. Santo Amaro, Cep.: 86.185-220;
Sr. VINICIUS BERNARDO DE SOUZA, brasilerro nascido na cidade
ce Londrina - PR em 1910111993, solteiro, cornerciário, portador do
CFF sob no 090.760.279-78 e Carteira de ldentidade RG sob nu
12.586.470-8 expedida em 0310712008 pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado do Paraná, residente e domiciliado na cidade de
Carncê - PR, na Rua Rio Paranapanema, 239, Jd. Santo Amaro,
CEP.: 86.1B5-220, sócios componentes da sociedade empresarial
AWR DISTRIBUIDORA DE PROOUTOS DE LIMPEZA LTDA . ME,
devidamente inscrita no CNPJ sob n. C8.836.350/0001-02,
estabelecida na Rua Rio Madeira,.303, Jd. Santo Amaro, Cambé -
PR, CEP.: 86.í 86-290, com contrato social arquivado na Junta
Comercial do Estado do Paraná NIRE sob n.o 41205936222, por
cespacho em 16 de Maio de 2007, protocolo sob no 07/190615-0 e
posterior alteraçáo protocolo sob no 111724732-4 por despacho em 25
de Agosto de 20'11, resolvem ALTERAR o contrato social conforme
clausulas e condiçôes seguintes, de acordo com o novo codigo civil,
permanecendo as demais clausulas inalteradas:

Cláusula Primeira: Fica alterado o endereço da sede da sociedade empresarial para: Rua Rio
lguaçu, 750, Jardim Santo André, Cambé - PR, Cep; 86.186-090.

Cláusula Seounda: Fica alterado o objeto social da sociedade empresarial para.

47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
46.49-4108 - Comércio atacadista de produtos de higiene, timpeza e conservaçáo domiciliar;
46.86.9/02 - Comércio atacadista de embalagens;
46.494/99 * Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não

especificados anteriormentê (artigos descartáveis em geral, copos, talheres,
guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares);

46.45-1101- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, h
e de laboratórios;

47.42-3100 - Comercio varejista de material elétrico;
47.44-0101- Comercío varejista de ferragens e ferramentas;
4ô,85-1100 - Comercio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para cons
81.?14100 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (eventos)
77.29-2102 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal.
47.51-2101- ComércÍo varejista especializado de equipamentos e suprímentos de ínío
47.54-7101- Comércio varejista de móveis;
77.29-2103 - Aluguel de material médico;
47.54-7102 - Comércio varejista de artigos de colchoaria;
47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de
47.29-6199 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializa{o em

alimentícios.

Cláusula terceira - o socio Sra. HERENICE DE FATIMA DA SILVA que
.:0C,00 (sete mil e quinhentos reais) de quotas de R$ 1,00 (hum real) cacia corre

--.. e quinhentos) quotas, integraliza neste ato mais 10.000 (dez mil) quotas de R$ 1,00 (

:::.'espondendo a R$ 10.000,00 (dez mil reais) totalizando o valor de capital de RS 17.
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:.:. e quinhentos reais) divido em 17.500 (dezessete mil e quinhentgs) quotas de RS 1,00
s:::o Sr. VINICIUS BERNANDO DE SOUZA, que já possuía ovalgíde R$ 7.500,00 (sete r
-;a:s) cje quotas de RS 1,001j1g1n real) cada correspond
:::grai:za neste ato mais'7y@oez mil) quotas de R$
-i.'J:00,00 (dez rnil reai§)ffiFnçlo valor de capital de (

7.500 (sete mil e :. 9
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Valor
RS 17.500,00
RS 17.500,00
RS 35.000,00

PaÍs, o valor total das

§d

DE FATIMA DA SILVA
ERNARDO DE SOUZA
AL

Os socios realizam

Parágrafo primeiro - A respcnsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas
iccJs respondem solídariamente pela integralizaçáo do capital social.

Cláusula quinta - A Sociedade será administrada pelo(s) seu(s)Administrador(es): Sr.. HERENICE
3E FATIMA DA SILVA e ou Sr. VINICIUS BERNARDO DE SOUZA, a ele(aXs) caberá(ão) a
r:s:cnsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial extrajudiciatmente, podendo
:.'.';.cai todos os atos compreend:sos nc objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando
'.'e:ado, entretanto, o uso do norne empresarial em negócio estranhos aos fins sociais. Pelo exercício da
aaninistração, as(os) socias(os) adrninistradoras teráo direitos a uma retirada mensal a titulo de pro
:-::cre, cujo valor será livremenie ccnvencicnado de comum acordo. PROIBIÇÃO: Aval, endosso, fiança e
:.a-;cão de favor. CAUÇÃO DE ADt,4tNtSTRADOR: DÍspensado.

Cláusula sexta - Ao :érrnino de cada exercÍcio social, em 31 de dezembro, o adrninisiracior
:-sstará contas justiíicaCas Ce sua aCministraçã0, procedendo à elaboração do inventário, do balanço
:a:rimonial e do balanço de resulladc econômico, cabendo aos sócios, na proporçáo de suas quotas, os
rl:;-os ou perdas apurados.

Parágrafo Prímeiro - Os lucros ou prejuízos apurados seráo dístribuídos ou suportados pelos
:::jos na proporçáo de sua pariicipação no capital social.

Parágrafo Segundo - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sccios
:: iberarão sobre as contas e designai'ão administradores quando for o caso.

Cláusula sétima - O faiecimento de qualquer dos sócios náo implicará dissolução da sociedade,
:ie prosseguirá com os socios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecicjo o valor
:::respondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros lÍquidos apurados até a data do
:a,:cimento, mediante levantamento Ce balanço geral especÍfico para esse Íim.

Qtide. quotas (%l
17.500 50,00
17.500 50,00
35.000 100,00

neste ato, em moeda corrente do

no prazo de dcis meses; 30% (trinta por cento) no prazo de
de doze meses.

prefer
cedidas

Parágrafo único -

il:! (quarenta por cento)
i:r::a Dor cento) no prazo

O valoi'cevido aos herdeiros do socio falecido seráo pagos da urnte forrna:
m 30%

Cláusula oitava - As quotas de capital da sociedade náo poderáo ser al
Esii'aincs ao quadro social sem o prévio consentimento dos demais socios, aos quais flca
preÍerência na aquisiçáo, em igualdade de condiçôes, devendo o socio retirante oferecer
cerrais socios, sempre por escrito, em correspondência dirigída a cada socio da qual cons
ca alienaçá0, para que estes se manifestem sobre o exercício da preferência no prazo de 30 (

Parágrafo primeiro - Em princípio, é vedado a qualquer dos socios adquirir a totalida
:o sccio retrrante, devendo a participação deste ser rateada igualmente entre os socios rem
:roporção das quotas que possuírem, salvo se um deles declinar do direito de preferência.

Parágrafo segundo - Findo o prazo de 30 (trinta) dias para o exercíclo da
so:ios tenham se manifestado ou se houver sobras, as quotas poderáo ser
ierceiros.

Cláusula nona - O socic que deseja rettrar-se da sociedade deverá notific.
:c:n antececiência míninra de 30 (trinta) oias e seus heveres lhes seráo pagof ple
:aianço geral da sociedade específico para esse fim, em 24 (vinte eTfiuatro) prpstaçQ$ nrer
s,:essivas, vencendo-se a primeira no prazo de 60 (sessenta)diayf,ontados da pata da retirac
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Cltâusula décima - Os casos omissos neste contrato seráo re§olvirros =ccmi obsen,ânciá dos

preceitos da Lei 6.404176 das Sociedades Anônimas e da Lei 10.406/2002 do novo Codigo Civile de outros
dlspositivos legais aplicáveis que regem esse tipo societário.

Cláusula décima pri(neira - Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer açáo fundada neste
coniato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Cláusula décima sequnda - (Os) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não
est(áo) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenaçáo
cmrinal, ou por se encontra(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
ãiÊsso a cargos públicos; ou por crime íalimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
;-: contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
:::corrência, contra as relaçÕes de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 10,CC12002).

Cláusula décima terceira: Permanecem inalteradas as demais clausulas vigentes que náo
c,n,:Jirem com as disposiçóes do presente instrumento.

E por estarem assim justos e contratados, levaram este instrumento em três vias de igual
:3:Í, que seráo assinadas pelos sccics ne presença de duas testemunhas

Cambe - PR 31 de Julho de 2013

3b
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ÉLABORADO POR:
}ANIEL H B ZIROLDO,:
c?.c-PR 050491/o-0
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VINICIUS BERNARDO DE SOUZA
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A|DA STLVA

ZIROLDO
4.739-60

HERENICE DE FATIMA DA SILVA
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cERTTDAO DE AUTENTTCAÇAO DtGTTAL
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reconhecer Íirmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da ParaÍba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei8935/94 - art. 7e -inc. V, que o(s)docum'ento(s)em anexo é reprodução
fiel do original que me íoi apresentado e neste ato confirmo sua autenlicidade através do Código
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O referido é verdade, dou fé.
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PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de
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ALMEIDA & MARQUES - COMÉRCIO DE GAS LTDA - ME

PRIMEIRA ALTERAÇAO DO CONTRATO SOCTAL

sr. LUIZ GUSTAVO MARQUES, brasileiro, nascido na cidade de Astoroa - pR em
31/01/1984, solteiro, comerciário, portador do CPF ni 0-1c.406.2t9-36 e (-,arteira de
ldentidade RG sob no 7.555.184-3, expedida pel:r lie:retaria de Segura,rça Dúbtica dc:
estado do Paraná em 31fi711995, residente e dorrrciliado r.esta uidade rie Pirarigueiras -
PR, Rua 7 de Setembro,79, Centro, Cep.: 86.6'13-000; Sr. TIAGO ALMETDA MÁROUES,
brasileiro, nascido na cidade de Astorga/Pr, em 15/11/1985, solteiro, comerciário, portador
do CPF no 049.090.109-39 e Carteira de ldentidade RG sob no 7.611.565-6, expedioa peta
Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná em 17110/1995, residente e
domiciliado nesta cidade de Pitangueiras - PR, à Rua 7 de Setembro, 7g, Centro, Cep..
86.613-000, socios componentes da sociedade empresarial ALMEIDA & MARQUES -
COM'ERCIO DE GÁS LTDA* ME, estabelecida na ciOade Pitangueiras - Pr, na Av. Centrat,
72, Centro, Cep.: 81.613-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paianá
sob n.o 41205936222, por despacho em '16 de maio de 2007, protocolo sob n" 07/190615-0,
resolvem ALTERAR o contrato social conforme clausulas e condições seguintes, de acord.o
com o novo codigo civil:

Cláusula Primeira: lngressa pelo presente instrumento na sociedade a sócia Sra. HERENICE DE
FATItu'lA DA SILVA, brasileira, nascida na cidade de Bela Vista do Paraíso - PR em 21n711972, casada em regime
"Je comunhão parcial de bens, comerciária, portadora do CPF sob n". 879.696.029-g1 e Carteira de ldentidade RG

'. crb n" 6.205,452-2 expedida em2610411991 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e
domrciliada nesta cidade de Cambé - Pr, na Rua Rio Paranapanéma,23g, Jd. Santo Amaro, CEp 86 1g5-220: Sr."* ,'vlNlclus BERNARDO DE SOUZA, brasileiro, nascido na cidade de Londrina * pR em 1gto1t1gg3. solteiro,'.-' comerciário, portador do CPF sob nu. 090.760.279-78 e Carteira de ldenticlade RG sob no 12.586.470-8 expedida em'.." 0310712008 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e domiciliado nesta cidade de

.' ' cambé - Pr, na Rua Rio Paranapanema.23g, Jd. santo Amaro, cEp g6.1 gs-zzo.

' Cláusula Sequnda: Retira-se neste ato da sociedade os socios Sr. LUIZ GUSTAVO MARQUES,'possuidor de 7.500 (Sete mil e quinhentas) quotas no valor de RS1,00 (Hunr real) cada, corresponoente a R$' 7 500,00 (Sete mil e quinhentos reais), cede e transfere o total de suas quotas pelo vaÍor ncnrinal, á socia. iIiI]TESSANIE STA. HERENICE DE FATIMA DA SILVA; E O Sr. TIAGO ALMEIDA MARQUES, POSSUidCT dE 7 5OO
(Seie mil e quinhentas) quotas no valor de R$1,00 (Hum real) cada, correspondente a R$ 7.500,00 (Sete mit e

' quinhentos reais), cede e transfere o total de suas quotas pelo valor nominal, ao socio ingressante Sr. vhitctUS
BERNARDO DE SOUZA.

cláusula Terceira: os socios retirantes sr. LUIZ GUSTAVO MARQUES e sr.

36(
+

' II4Â,RQUES, dáo aos novos sócios ingressantes Sra. HERENICE DE FATIMA DA SIL
' BERNARDO DE SOUZA, bem como à sociedacle, plena, geral e rasa quitação das q' declarando nada a alegar, que no presente ou futuro sob qualquer tÍtulo.

Cláusula Quarta: Em decorrência da presente alteração, permanece inalterado o
15.000,00 (Quinze mil reais) divididos em 15.000 (Quinze mil) quotas de RS 1,00 (Hum real)
Cistribuícios entre os socios:

TIAGO ALMEIDA
A e Sr. VINICIUS
as ora transferiCas.

apital

Sócios euant. euotas
HERENICE DE FATIMA DA SILVA 7.500
VIN|CIUS BERNARDO DE SOUZA 7.500
TOTAL 15.000

ollo

50.00
50.00

100.00

valor
R$ 7.500,00
RS 7.500,00
RS 15.000,00
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Parágrafo Primeiro
i;ubscritas.

Parágrafo Segundo
respondem solldariamente peia

Os socios realizam neste ato, em moeda corrente do PaÍs, o valor

- A responsabilidade de cada socio é restrita ao valor de suas quo
integralização do capital social.

Cláusula Quinta: - A Sociedade será gerida e administrada pelo(s) seu(s) Adminis
I''IERENICE DE FATIMA DA SILVA e ou Sr. VINICIUS BERNARDO DE SOUZA, e a ele
responsabilidade ou representaçáo ativa e passiva da sociedacie, judicial extrajudicialmente, podendo
os atos compreendidos no objeto social. seírrpre no interesse da sociedade, ficando vecjado. i

razão social em negocio estranhos aos Íins sociais. Pelo exercÍcio da administraÇão, a sc
ciireito a uma retirada mensal a titulo de Pro Labore, cujo valor será livremente convencion
PRO|BlÇÃO: Aval, endosso, fiança e caução de favor. CAUÇÃO DE ADMINI
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PRIME1RA ALTERAçAO DO CONTRATO SOCTAL

õ6\
r

AÁg§gb-D§§lma - Os casos ornissos neste contrato serão resolvidos com observância dos prer:eitos da Lei
6.404176 das Socr'edades Anonimas e da Lei 10.406/2002 do novo Código C:vil e cle ouirc,s,Jicoosii,vos /egais
aplicáveis que regem esse trpo societário.

Çláusula Décima Primeira - Fica eteito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste cantrata,
com exclusão expressa de qualquer outra, por ntais privilegiado que seja.

Cláusula Décima Seaunda - (Os,) Administrador(es) dectara(m), sob as penas da tei, de que não est(aa)
impedidos de exercer a administração cla sociedade, por tei especial, ou em virtude de condenação criminal. ou por
se encontrar(em) sob os efetlos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pubticos; ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, pecutato, ou contra a economia popuiar, contra o
sisÍema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrênci,ia, contra as relagões de consumo', fe pubtica, ou
a propriedade. (aft. 1.A11, § 1o, CC/2002).

Cláusula décima terceira - DECLARAçAO DE MTCROEMPRESÁ: Dectara para os efeitos de
enquadramento como Microempresâ que o valor cla receita bruta anual da empresa não excederá, no ano da
constituição, o limite fixado no lnciso I do artigo 30 da LeiComptementar nô 123 de 14/1220A6, e que a ernpresa não
se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 170 daquela Lei.

E, por estarent assim Tusfos e contratados, lavram este instntmento em lrês yras de iguat teor, que serâo
assinadas pelos sócios na presença cJe duas testernunhas.

Rolândia - Pr, 12 de Agosto de 2A1 1
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ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
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rNrERDrÇÕES E TUTELAS DA coMARcA DE JoAo peêõõÀ
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Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos. not. br
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9.?."t. V{b9r Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Obitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçoes e Tutelas com atribuição de autenticar e
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AWR DISTRIBUIDOM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA _ ME

Produtos de Limpeza em Geral
CNPJ : 08.836,350/0001-02

ANEXO IV

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL Ne. 6212016.

Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a

Resolução ng 604/2015 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em

atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital

DECLARAMOS que cumprimos plenamente

participação no presente certame.

dE PREGÃO PRESENCIAL N9. 62120T6,

os requisitos de habilitação exigidos para

Cambé, 04 de outubro

ftAWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LIDâÉ8H- -.,,flOS

'' 
-' 

?i li; i)â:1?,l,i;ft6s 11:-';*,95* 
$

h'Ns 
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INC.EST. 904.05033-47 \ larôrroSao\c 
â*ú

FONE: (43)3062-3004 / (43)3062-3008)1,t'- "
RUA RrO PAMNÁ No 471, JprSÃNrO nruOnÉ - CeUag,án. cEP:86185-300
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** ,,,,RIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA _ ME

Produtos de Limpeza em Geral
CNPJ : 08.836,350/0001-02

ANEXO VI

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL Ne. 621201.6.

Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a

Resolução ne 60412015 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAçÃO OE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE

PEQUENO PORTE

AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - ME, CNPJ/MF ns. 08.836.350/0001-

02, sito à Rua Rio Paraná. Ne 471, Jd. Santo André, na Cidade de Cambé/PR, declara,

sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de

microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de

nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar

t23/2006, de 14 de dezembro de 2006.

Cambé, 04 de outubro de 20L6.

AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
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declara, §ob as penas da lei, nâo ê§târ impedido de êxercer atividâde ernpresária, que náo possuÍ outro registro de
ernpresârio e requer à Junta Comercial do paraná:
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RIJÂ MI§S YOIJA§§A PEREIRÀ

üARDI&Í IJAR PÀRÀNÀ

dwlqlu;,sob as penas da !el, nâo estar impdido de oxercer ativklade empre§ária, que não possui outrc registro de

emprcsárlo e requer à Junta Cornercial do paraná:

87300 -480

I nn lenasrl

l':IL REAIS

COMERCIO VAR§JI§TÂ DE PAPEIJARIÀ, IJÍVXARIÀ, PR§üUTOS GRAFICOS DE TODO§ OS
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EMBÀIAGENS, MÀTERIAIS DE LIMPEZA, HIGTENE, LouÇÀs, PRODUTO§ MffiAIJURGICO§

D§ USO DOMES?ICOS, OUTROS PRODUTOS DO G§NERO E COMERCIO VÀRSJISTÀ DE

UTILIDADES OOtqdSrrCnS, COMERCIo VAREJISTÀ DE FERRÀGENs E FER&AMENTÀ§,
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SONTA LUZIA PEREIRÀ GÀRÀLUZ

t3 -04 - 1985 7 .6o4.34s-o I sssp I pR

MISS YOLANDA PEREIRÀ

üA&DI,I'! tJÂ§ PÀRANÀ 87305-350

4eq4re, sob âs penas da lei, nâo estar impedido de exercer atividade empresâria, que nâo possui outro reqlstro de
êmpÍesário ê requer à Junta Comercial do parana:

87300 -480
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MÀTERTAIS PE§AGOGICOS, 4530703 COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS N AC§§§ORIO§
}ÀR.4 VÉIC{JLO§ AUTOMOTORES, 47326A0 COPI§RCIO VÀREJ1§TÀ §§
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REPUBLTCA FEDERAT]VA DO BRASIL
ESTADo oR panRÍaa

clRróruo ezevÊoo BASToS
FUNDADO EM í888

PRtMEtRo REGtsrRo crvrL DE NAScTMENTo e óaros E pRtvATtvo DE cASAMENTos,
rrurenolçÕEs E TUTELAS DA coMARcA DE.loÃo 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

CERTTDÃO DE AUTENTICAçÃO DrctTAL

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 Íirmas 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 Códiçjo
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foiemitido em2310812016 às 08:34:28 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f0572d69fe6bcO5b3cefl/6ab8efead69e70bf9802bdd8c91 d3'l c1 6640f1 8e4deef4650390c1
a6c209eac167ec1 efbeo781 38397fabba902ecd578d4aíC869f659be4e20b9e658798

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para F P GARALUZ ME e emitido
através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislaçáo Federal em vigor Art 1o.
e 100. § 10. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validade até: 20/0812017 às 04:06:21 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 578239

Código de Controle da Autenticação:

3843í908í6155054078í-i a 3843190816í55054078í -6

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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RepúeLlca FEDERATTvA Do BRASIL
EsrADo oa peReiee

cenrónro azsvÊoo BAsros
FUNDADO EM í888

pRtMErRo REcrsrRo ctvrL DE NAScTMENTo e óatros E pRrvATrvo DE cASAMENToS,
rNrenorçÕEs E TUTELAS DA coMARcA DE roÃo 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

ceRrroÃo DE AUTENTtcIçÃo DrcrrAL

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 - arl.70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fieldo 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 foiemitido em 01/09/2016 às 14:15:55 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para F P GARALUZ ME e emitido
através do site do Cartôrio Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislaçâo Federal em vigor Art 1

e 10o. § 10. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validade até: 01/0912017 às 14:13:27 (Dia/Mês/Ano)

Codigo de Controle da Certidão: 582502

Gódigo de Controle da Autenticagão:

38433 1 08 í 6 1'.131 490423 -1

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

Por erte instrumento particular de Procuração a F.P' GARALUZ-'ME ' cOm Sede na Rua santos Dumont

no 1406, centro, campo Mouráo - pr, inscrita .ã ôr'ràiúr sob o n.o 
'i.ãdg.ssaloo.1-6?e 

tnscriÇão Estadual

n., 90333704-47, neste ato representad! pài iL, Ércpri"tário, si. Éiario Pereira Garaluz, portador da

cédula de rdentidade n.o 7.604.345-0 e cpr n." óag.zza.agg-3s, nãmeia e constitui seu bastante Procurador

o sr. Lucae Frorczak Machado, portador da céouia de rdentidad" n.; io.zso.071-0 e cpF n." 094.591'529-

29, aquem confere amplos poderesp"r"i""piJüiü!"!'e, GARALUz - ME'' com poderes paratomar

qualquer decisâo ourâriie too", as fases á lúüçil, inctusivà apiásentar proposta e declaração de

atendimento oos requÉ*iiÃ ãe Àaoilitaçao "* nãrnàáa outorgantã,Jórmutar veibarmente novas propostas

de preços na(s) etapai ãã Én""r, deáistir;-ó*r;;1ú d inteniao de interpor recurso administrativo'

maniÍestar-se imediata e motivadamente a iniençao de interpor r".üiio administrativo ao final da sessão'

interpor recurso aomrnisirativo, assinar a ata oa sássão prestar toJos os escrarecimentos solicitados pelo(a)

pregoeiro{a), enfim, prrti"r, todos os demais atos pertinentes ao "ã't"*" 
em nome da Outorgante' inclusive

assinar contratos oe rornecimento e demais documentos referente a licitaçÔes'

A presente procuraçâo é vátida até o dia 31112nA18'

por ser verdade, firmo a presente declaraç'áo, para que se produza os efeitos legais'

Campo Mourâo, 01 de de 2015.

i
-e

q§

{§, §àí çl

ãa$Í
ni§E

E §$ü
t r§§,XÉà

§!i!
8; ÊH

B!l

d:to
Êts
6ê
tg
i3
1uoúri

tY^o c
ôl-'§

.51"st -.t9

*".r/



ía
ó

3

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARA|BA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRo REGISTRo CIVIL DE NASCIMENTO E ÓB|TOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIçÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 't145 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 AUTENTICAçÃO DlGlrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial 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 da Paraiba, 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 originalque me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade atraves do CÓdigo

de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 08/09/2016 às 08:10:30 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para F P GARALUZ ME e emitido
através dolite do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1o.

e 10o. § 10. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validade até:07/0912017 às03:27:24 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 584556

Código de Controle da Autenticação:

38430609í 6091 836071 8-1

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

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

b*,*Hdâs
ffi-D*\*aWtffim

Píü.iúüri§. da R!Êiurr
O.l*Câ,t

ia{ilds PÍorrffi fl -r 3.!Ü0.1
.bu.iÚ

0O00Sb1 d734fd94fO57f2d69fe6bc05b706fc9c9d1 b9a0830cb0b92abfSÍ02cb5i3a57?7282244d1126c4c2c53
d2bes9eac1 67ec1 efbe0781 38397fabba902e97ebe2212c4efc66d87ad6e7Í04523Í3



F.P. GARALUZ. ME
Ftuã Sento3 Dumong 1406 - cêntro

Cep: 87.3O0480 - Campo llourâo - PR
Fone: (4413{}16-2726 - 3,O16-272t1

CNPJ: 07.299.§58lqBí-69 - lnsc. Eit. 903337(M7
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ÁNEXO II

ÂÂunicípío de Côndido de Ábreu- Poronó

Lícítoçõo Modolídode: PRE6ÃO pRESENCTÁL No. 62/201ó.
Objeto: oguísição de móveis e eguipomentos poro UBS Compõo, de ocordo com

o Resoluçõo no 6A412015 - ÁPSUS do Secretorio Estoduol de Soúde do

Poronó, em otendímento o Secretorio rlÂunicípol de SorÍde oguisíçõo de móveis

e eguipomentos poro UBS Compõo, de ocordo com o Resoluçõo no 60412015 -
ÁPSUS do Secretorío Estoduol de SorÍde do Poronó, em otendimento o
Secretorio lrtunicÍpol de Soúde

Corto de CredencÍomento

fndicomos o Sr. LUCAS FLOPCZAK MACHADO, portodor do cédulo de

identidod e n". !0.256.O7t-O, Órgão expedidor SESP/PR, CPF no. 094.591.529-
?9 como nosso representante legal no Licitoçõo em referêncio, podendo

rubricor ou ossinor documentos (hobilitoção e proposto), monifestor, dor lonces,

prestor todos os esclqrecimentos de nosso proposto, interpor recursos, desistir
de prazos e recursos, enfim, proticor todos os otos necessdrios qo fiel
cumprimento do present e Credenciornento.

F. P. Garai;ri:. *IE

RUA SAI{TOS DUii.OrdT, í
GENTRO - CEP 87300480

CAMPO MOURÃO . PR

CAMPO MOURÂO , 04 de outubro de 20t6.
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ôEotF.P. GARALUZ. ME
Rua Sântor Dumont' 1406 - cêntro

Gep: 87.300480 - CamPo Mourão - PR
Fone: (44) 30161725 - 30l6'272t1

CNPJ: 07.29O.558t{XlOt-ô9' lnsc. Est. 90í}3370'147

ÁNEXO IV

ÂÂunicípio de Cândido de Abaeu- Poronó

Licitoção ÂÂodolidode: PRE6Ão PRESENCIAL No .6212016.

Objeto: oguisição de móveis e equipomentos poro UBS Compõo, de ocordo com o

Resoluçõo no 6@/2015 - APSUS do Secretorio Estoduol de Soríde do Poronó, em

otendimento o Secretorio ÂÂunicipol de SorÍde oguísiçõo de móveis e eguipomentos

porq UBS Compõo, de qcordo com o Resolução no 60412015 - ÁPSUS do

Secretorio Estoduo! de SorÍde do Pqronó, em otendimento o Secretorio ÂÂunicipol

de SorÍde

Decloroçõo de gue cumpre plenomente os reguisitos de hobilitoçõo

Em otendimento oo previsto no editol de PRE6ÂO pnesENcIAL no.62/20t6,
DECLARAMOS gue cumprimos plenomente os reguisitos de hobilitoçõo exigidos

poro porticipoçõo no presente certome.

CAMPO MOURÂO , 04 dE de 2Ot6.
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F. P. Garrl'
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6F.P. GARALUZ. ME

Ftuâ Sântos Dumont, 1406 - cêntro
Cep: 87.300480 - CamPo Mourão'PR

Fona: {4413íJ16-2725 - 3O1G-2724
CNPJ: 07.999.üõ81000{69 - Insc. Est. 90'33370447

ANEXO W

lÂunicípio de Côndido de Abreu- Poronó

Licitoçõo lrtodolidode: PRE6Âo PRESENCTAL No. 62120lô.
Objeto: oguisiçõo de móveis e eguipomentos poro UBS Compõo, de ocordo com o

Resolução no 604l?015 - ÁPSUS do Secretorio Estqduol de SorÍde do Poronó, em

otendimento o Secretorio ÂÂunícipol de Soríde oguisiçõo de móveis e eguipomentos

poro UBS Compõo, de ocordo com o Resolução no 6@12015 - ÁPSUS do Secretorio
Estoduol de Soúde do Poronó, em otendímento o Secretorio tlÂunicipol de SorÍde

DECLÁRÁ çÃO DE ENQUÁDRA^iENTO COtiO tIrCROE,1^PRESA OU

EetPREsÁ DE PEQUENO PORTE

F.P.6ARALUZ-ME, CNPJ/MF no. 07 .?99.558/0OOt-69 , CIDADE CAMPO

À,\OURÂO, ESTADO PARANÁ, RUA SANTOS DUMONT NO 1406, declorq, sob oS

penos do Lei, gue o mesmo estó estobelecido sob o regime legal de microempreso

ou empreso de pegueno po?te, conforme conceito legal e fiscol de nosso

ordenomento pátrio, podendo usufruir os benefícios do Lei Complementor

t23/20O6, de t4 de dezembro de 2006.

CAMPO,IAOURÂO, 04 2016.

WO
CPF:

07299558/000r -óe-l
F. p. Garalur - M+§
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Çefuflcamos que as inrormaçÕe§ ãbaixo constam dos documentos arquivados ne$tâ Juntâ comercial e são vigentes
na data da sua axpediçào.

[N;m. Empresariat 
-

i F, P. GAR^LUZ - ME
1

|ll§-ryt j:.itrj1: EMrnE§ÁRro

i Númoro do ldentiílcação do Registro de
i Empresas - NIRE (Sede)

i nr I ozsoroz-r

Ê,üô.eôõãrffi6 (L;r,;aor.o,-Fã ôorptêmento, aairroróistiiià; ili;;üri;, úÊ, ôÉÉ; 
-

-"8-q4_q{l!.Ig§ 91{ MoNr, I 1 06, cE^N r Ro-, 
-cÁil 

p-o M_o u RÃo! p R, I 7. 3 00,4 80
Obieto

loMÊRclo vÁREJlsÍA D.::|!§Ury! 
-Llvl|!r, 

pRoDUro§ GRÂFtôos DE Íooos os npos, coNFEcÇóE§ DE

CNPJ

07.299:558/0001 -69

i oata a" Arq;;;me;i;- ] 
-óata 

<ro rnício
' do Ato de inscrição . de Atividadej srrosrzoos I llorlroos

ll§tl?:fflxAs.E_colrFEcÇôEs DE cAursErAS; coMERCro DE lNrÂs tMoBlLÉRrÀs, meieiiÁib-e-rÉiãicói,
99LF.R9I9vlR.!{l_sll 9E ÂRTIGOS DE ÂRMARTNHOS EM GERAL E ÂRTlGos DE PRE§ENTE§ INCLU|NDO"§E
EtlsÁLÂGEN§; MArÊRlÂlsr)E LlMPEZA, HtctENE, LouÇAs, pRoouros merrlúneiêí§ óE uôoôóiiããri&s,
ourRo§ pRoDUTos Do GÊNERO E coMERoo vAREJísrA pE ulLtDADEs ooúÉsnõÀs, õõúÉncro vAREJtsrA
:FERflâGENs, FERRÂlâENrÂs;couÉRcto vAREJrsrA óE üóúeis eúôÉúu, riÁãüirÀt,'ic-úip'EiiíN;&;'-'^
MATERIAI§ oE INFoRMÁTlcÂ;ELETRo ELÉTRoNrcos, coMERcto vAREJtsrA ESpectALtiAoo DE

\ I I it'q:'
SECRETARIAGERAL \ I 

' 
II:"

\ I .l 7t:..:11,'\ I I 'tt',
\t / !?t.'t':

§!§I!9§ollEsrlcos E EQUiPAànENros DE AUóro E vtDEo, BRtNeuÊDos r úÀrEnÀrêiúaeõcrcos,
vARÊr§rÀ'DE PEÇA§ E AcEssôRros t{ovos paú veicúLbs Àúiõúóióne§; CoüÊãirõ riÃÉJisiÀ bÉ
LUBRIFICANTES PARA USO AUTOMOTIVO E PARÀ OUTROS USOS, RECARGA E REMANUFATUM DE CARTUCHO§ E

I9IllE_lfSlgo.ylIftE_NI9§ 9E INFoRMÁlcAb comÉRcro vARÊJrsrÂ DE MATERTATs DE coNSrRÚçEô crvú;
comÉRcto vAREJrsrA DE ARrcos ESpoRnvos;coMÉRcro ArAcAorarA óÉ Coúpníe ÀcÊssóiiõó prüü3o rltJ'
oE^ElêêtÂlr^r É ^- ôF^rrh ^- --t- - /ltl ,

ll?§,1Pltl:9:::Stlfl!|tqJ[nqfllo-E3;99UElc!gvAlEJr§rA DE MóvErs, ÉourpAmENÍos r*Éorcosllll§
oDoNTlcos E oRToPÉDtcos,coucRcro vAREJrsrA DE cosMÉTtcos, coMERcto vAREJlsrA DE pRoDUTos
ALIMENTiCIOS EM GERAL.

i capltal; R$ 200.000,00 \ úíciôámpresa ou :i1,.I Empresa de Pequeno Porte iit'i (DUZENTOS MIL REAIS) : (Lei ,, rãjizõoel 
- - 

,il

| útumo Árqulvamento ií

, i situação da Empresa ,ili.,
i Data: 03/06/2014 Númsro: 20143530640 I REGISTRO ATIVO :ll;'i r- - "il.{'"' ,tatus :llh " 

'; Ato: ÂLTERAÇAO i S

l Evênto (s): ALTERACAo DE DADos (ExcETo NoME EMPRESARIAL) '(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrli 
,r -l i

Capltal; R$ 200.000,00 \ úicioempresa ou

I nr"r" oo eÀpresario- .j,

I 
FLAVTo PERETRA GARALUZ ,i.l;', '

I ldentldade: 76o434s0,sEgp/pn cpF: 043.778.839-33 ll i",. "r 'ir" i
i estado civil: casado . Regime de Bens: comunhão parcial :ü;- il::1:::-:,:':*.::-:::*"__**_;-ôffi;óüouRÁo-;üftil#::,*YYllillr:l:j:::l** 

^ 
_*__-.{.*,

i6/ss7me.B lr / \ il;;r:

ffitililtffilililtilüilililililHltr @r* \\/] ,1,:

LIBERTADBOGUS \ I I .i"

't't'
i ii'Êi
\ '{ !}

\ rtil

do d*uMb @rBsnEdo o trÍ€íido ro5l. âto. O í€rêndo á !oí(Íâdo. Dou íé

í609'1 2290921.í : Data: Í 1/08/20í
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

pRrMErRo REcrsrRo-.c-ryr-Lrollld3,irh?3 E%g?i3r E pRrv-Arvo DE cAsAMENros,
rxrenolçÕEs E rurELAs DA coMAnca oÉ.1óEo ieéõõÀ"-""'

Av. Epitácio Pessoa, 1145Bairo dos Estados 5go3o-oo, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

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

CERTIDÃO DE AUTENTICAçÃO DtctTAL

O Bel' Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos rniáiáúoes e Tutetas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado dá paraíba, em virtúde etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 -,.nc.V, que_o(s) documento(s) em anexo é reprodução
íteldo original que me foi apresentado e neste ato càntirmó sua autenticiáade através do'Códig';
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 1B/08i2016 às 14:4g:40 (hora de Brasília),

CHAVE DIGITAL

A.chave digital acima, garante que este documento foi gerado para F p GARALUZ ME e emitido
através do site do Cartório. Azevêdo Bastos, de acordo ãom a Legistaçao reàeiãt e, ,ióor Art 1 

o.

e í0o. § 10. da MP 2200t01.

Esta ceÉidão tem a sua validade até: 18/08 t2017 às 02:45:22 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controte da Certidão: St424g

Código de Controle da Autenticação:

3843í í 08í 60912290921-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http:i/www. azevedobastos.not. br
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J. RIBEIRO COIi/IERCIO ATACADISTA LTDA . ME

orrAvA ALTERAÇÃo se coNTRATo soclAL

CNPJIMF: 84.972.926/0001 -39

JOÃO RIBEIRO DE §OUZA, brasileiro, do comércio, solteiro,

ffi061, natural de Centenário do Sul - PR,

residente e domiciliado na cidade de cambé - Paraná, na Rua

Rio lguaçu no 460 - sobreloia, Jardim Santo Amaro, CEP'

86.185-0Ó0, portador da cédula de identidade no 3.988.431-3
ssPlPR e Ci'rnUr o 362.425.009-49, e MARIA lNÊS NUNES

PEREIRA. brasileira, do comercio, solteira, nascida em

19/01/1968, natural de Jaguapitã - PR, residente e domiciliado
na residente e domiciliado na cidade de Cambé - Paraná, na

Rua Rio lguaçu no 460 - sobreloja, Jardim Santo Amaro, CEP'

86.185-090, portadora da cédula de identidade no 4.257 '791-u
SSP/PR, CPF no 677.191.559-04 Únicos socios componentes
da sociedade que gira sob nome "J. RIBEIRO COíI'IERCIO

ATACADISTA LTDA ME", com sede e foro á Avenida Brasil no

1543 - centro, CEP. 86.181-010, êffi Cambe, Estado do
Paraná, com Contrato Social registrado sob no 4'1202698983

de 18t02t1.992, e alteração contratual registrada sob no

20131668080 de 02t04t2013 e 20144125129 de 1510712015,
"RE§OLVEM". por este instrumento de alteração contratual,

modÍfrcar as cláusulas em vigor mediante as cláusulas

seguintes:
CúUSUI-I pRlUftnA: Diante da alteração havida, de comum acordo, resolvem

os sócios consolidarem o Contrato Social através do presente documento.
JOÃO R|BEIRO DE SOUZA, brasileiro, do comércio, solteiro, nascido em

riodbSul.PR,residenteedomiciliadonacidade
de Cambé - Paraná, na Rua Rio lguaçu no 460 - sobreloja, Jardim Salto^ Âmaro'

CEP, 86.185-090, portador da cédula de identidade no 3.988.431-3 SSP/PR e

oPF/MF o 362.425.009-49, e MARIA lNÊS NUNES PEREIRA. brasileira, do

comercio, solteira, nascida em 19/01/1968, natural de Jaguapitã - PR, residente e

domiciliado na residente e domiciliado na cidade de Cambé - Paraná, na Rua Rio

lguaçu no 460 - sobreloja, Jardim Santo Amaro, CEP. 86.185-090, portadora da

ceCúa de identidade no 4.257.791-0 SSP/PR, CPF no 677 .191'559-04, Únicos

sôcio componentes da sociedade mercantil que gira sob nome "'J.-B!EIEQ
COI,IEROÔ ATACADISTA LTDA ME", corn sede e foro á Avenida Brasil no 1543

- centro, EEP 86.181-0'10, em Cambe, Estado do Paraná, com Contrato Social

registrado sob no 41202698983 de 18102J1.992, e alteração contratual registrada

so-b no 20131668080 de 0210412013, 20144125129 de 15lA7nA15 e 20157536017
de '1411212015 mediante as clausulas seguintes:

GúU§ULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empres
RigetRo coruEncto ntRceotsrA lroR rue", com sede e foro á A
no 1543 - centro, CEP. 86.181-010, em Cambe, Estado do Paraná

I
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J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
2

38q

orrAvA ALTERAçÂo p= coNTRATo soctAl d-

C N PJ/MF : 84.97 2.926/0001 -39

CUÁUSUIA SeCUlpA: O prazo de duração da sociedade é por tempo
indeterminado, iniciando suas atividades a partir de 18 de Fevereiro de 1.991.

CúUSUle feRCelne: R sociedade têm por objetivo social o ramo de
ffiTA DE tNsrRuMENTos E MATERIAIS PARA uso
MÉDrcO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO
ATACADTSTA DE pnóreseS E ARTtcoS DE ORToPEDIA, cOMÉRclo
ATAcADTSTA DÊ PRODUToS ODoNTOLOGIcOS, COMÉRcIO ATACADISTA
DE MAQUINAS, ApARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉUCO
HOSpTTALAR; PARTES E PEçAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE

ÊeUtpAMENTos ELÉTRtcos, comÉRcto ATAcADISTA DE APARELHoS
ELETRôNICos, comÉRcto ATAcADtsTA DE coMPoNENTES ELETRÔNlcoS
E EqUInAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNIcAçÃO, COMÉRcIO
ATAcADTSTA DE MóVEIS E ARTIcOS DE COLCHOARIA, cOMÉRclO
ATACADTSTA DE ARTIGOs DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, cOMÉRclO
ATACADISTA DE rRODUTOS DE H1G;ENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃo,
comÉRcro ATAcADISTA DE cosuÉlcos E PRoDUToS DE PERFUMARIA,
cOMÉRctO ATAcADtsTA DE T|NTAS, VERNtzEs, coMÉRclo ATACADISTA
DE oUTRoS EQUIPAMENToS E ARTIGoS DE Uso PESSoAL E DoMÉsTlco,
COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPA§ E ACESSORIOS PARA USO
pRoFrssroNAL E DE SEGURANçA DO TRABALHO E COMÉRCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEçARIA; PERSIANAS E CORTINAS.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social da sociedade, totalmente integralizado no
valor total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dividido em 40.000 (quarenta mil),
quotas de R S 1,00 (um real) cada uma, ficando assim distribuÍdo entre os socios
atuais:

CúUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada socio é limitada a

total do capital social, nos termos do artigo 20 da lei 3.708 de 10 de Janeiro de

CLÁUSULA SEXTA: As quótas da sociedade são indivisÍveis e não
cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios,
fica assegurado, em igualdade de condiçÕes e preço, o direito de preferên

SÓCIOS

JOÃO RIBEIRO DE SOUZA

MARIA INÊS NUNES PEREIRA
TOTAL =

AUÔTAS

20.000

20.000
40.000

CERTIFICO O REGISTRO E;I{ L9IO5/20L6
PRoToCoLO: 163007268 DE 18/05/2016.
115004511362. NIRE: 41202698983.
,,. RIBEIRO COMERCIO ÀTÀCÀDISTÀ I,TDÀ

Libertad Bogu8
spcnstÁRrn cÉRÀr

cuRrrrBA, L9/05/20L6
rww. empresafacil . pr . gov . br

CAPITAL EM R$

20.000,00

20.000,00
40.000,00

17:03 SOB N" 20163007268.
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tJ. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA . ME

otrAVA ALTERAçÃo oe coNTRATo soclAl

CNPJIMF : 84.972.92010001 .39

CúUsUtA Selma: O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por

ffios,discriminando-lhesopreço,formaeprazodepagamento,
paÍa que este exerça o direito de preferência, o que deverá tazer dentro de 60

isesse'nta) dias, coniados do recebimento da notificação ou em maior ptazo a critério

ào sócio alienante. Decorrido este prazo, sem que sejam exercidos o direito de

preferência, as quótas poderão livremente ser transferidas'

CLÁUSUI-A O|TIVA: A sociedade será administrada pelos sócios "JOAO RIBEIRO

ffiAlNÊSNUNEsPERElRA,,,únicossÓciosdenominadode
administradores, ao qual compete o uso da firma individualmente, vedado no

entanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou

assumir obrigaçÕes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceíros'

parágrafo único: Fica estabelecido que a destituição do. administrador será

votos que representem a maioria absoluta do capitalsocial'

CLÁU§ULA NONA: Pelos serviços que prestar à sociedade, perceberá os

quatiOaOe Oe aOministradores, a título de retirada prÓ-labore, quantia mer

de comum acordo, até os limites de dedr.rção fiscal previstos em Lei a
levada a conta de desPesas gerais.

ÇLÁUSULA DÉC|MA: Falecendo ou sendo interditado qualquer dos socios, a

sociedade continuáiá com seus herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou

inexistindo interesse, âpurar-se-ão os haveres em balanço geral, gue se levantará,

conforme entendimento vigente.

CúuSUtR OÉctUn prumelRl: O exercício social da sociedade obedecerá ao

ffioa gt de Dezembro de cada ano, serão levantadas as

demonstraçÕes contábeis cabendo aos sócios, na proporçâo de suas quotas, os

lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: As deliberaçÕes dos socios para flns de

@Àdministradores,obalançopatrimonialeoresultado
econôúico, não haverá reunião de assembléia, conforme previsto no Art. 70 da Lei

Complementar 123 de 14112t2006, que desobriga as ME/EPP da realizaçâo das

reuniões da assembléia.

CERTTETCO O REGrSÍRO W,t tslos/2fr{6 1?:03 soB tl" 20163007268.
pRrorocoLo: 163007268 Os, $lOSúÁte . CóOreo or venrrrcaçÃo:

por
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11600i!54362. NIRE: t112026
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óJ. RIBEIRO COMERCIO ATACADI§TA LTDA . fiIIE

orrAvA ALTERAçÂo or coNTRATo socrAL

CNPJIílrl F : 84.97219261000í -39

cúUsuU oÉctftnâ f§RCetna; os Administradores declara, sob as penas da lei,
de que não esta impedido de exercer a administraçâo da sociedade, por lei especial,
ou ern virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a
pêna que vede, ainda que temporariamente, o aeesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa
da concorrência, contra as relaçÕes de consumo, fé pública,ou a propriedade. (art.
1.011, § 10, CC/2002)

ÊLAUSULA DECIMA QUARTA: Fica eleito o foro central desta cidade para dirimir
as'dúvidas advindas do presente instrumento.

E, pôr assim terem justo e contratados, lavram,
datam e assinam, o presente instrumento, em uma única via, obrigando.se fielmente
pôr sie seus herdeiros a cumpriJo em todos os seus termos.

Cambe - Pr, 10 de Maio de 2.016.
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CERTIFICo O REcIsÍRo ür §/05/2OL6 1,T:
PRoTOCOLo: 16300?258 oa nlOS/ZOtí. Ci,
11600rt5rt362. urns: lráõeãó:sóár-.?-' /iI. RTBETRO COMERCTo AÍ^cADtSr)r'LTDy -

Lib€rtad zo$ra/ /
sscREráRrÀ, cÉR.eE, /

11600rt5rt362. NrRE: 41202698983.,/

cuBrrrBA, t9/05/20L6
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J. Ribeiro Comércio
Atacadista LTDA' ME

AV. Brasil,1543 Vila Salomé ,

l_ cee. B6i92{oo cnmaÉ - PR 
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-VtlA SALOrrnÉ - caMaÉ -

- tE 905.35631-36

a

J EIBEIRO GOMERCICI ATJICADI§TA LTDA.ME

DO MUNICíPIO E ABREU

ANEXO IV

MunlcÍpio de Gândido de Abreu- Paraná ,

Licttação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. 6A20íA.
Obieto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com
a Resolução no 604120í5 - APSUS da Secretaria Estadualde Saúde do Paraná,
em atendimento a Secretaria illunicipal de Saúde.

i

Dectaração de que cumpre ptenamente os requisitos deihabilitação

Em atendimento ao previsto no editalde PREGÃo PRESENCIAL no.622016,
DECLAMMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitagáo exigidos para
participaçáo no presente certame.

Esrnoo Do PARANÁ

AVENIDA BRASIL Nt 1543 - FONEfan (431
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J EIBEI&O COMERCIO ÀTACJTDISTÀ LTD.ü.. ME

PnererruRA oo Mutttcípto oe CÂNDtDo oe Aaneu
Esrloo oo PnneuÁ

ANEXO VI

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitaçào Modatidade: PREGÃo PRE§ENCIAL No. 62t2016.
Obietó: Aquislção de móveis e equipamentos para UBS Gampão, de acordo com a
Resolução no 604/20í5 - APSUS da Secretaria Estadua! de Saúde do Paraná, em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

DEcLARAÇÃo oe ENQUADRAMENTo CoMO MICROEMPRESA

J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME, CNPJ/MF no. 84.972.9261000í-39,
localizada a AVENIDA BRASIL, 1543 VILA SnIOUÉ CnMeÉ - PR, declara, sob as penas da
Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa, conforme conceito
legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefÍcios da Lei
Complementar 12312006, de 14 de dezembro de 2006.

CAMBÉ,04 DE OUTUBRO DE 2016.

ú
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Wqgtzg?6/ooo1-3gl
lns.Est. 90535631'36

J. Ribeiro Comércio
Atacadista LTDA - ME

AV. Bras,l,1il3 Vila Salomé ,

l_ cee.86re24lltl caueÉ - PR _|



GOVÉRNO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
srsTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO StMPLtFICADA Páqina: 001 / 001
CertiÍicamos que as inÍormações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.

9o

k
3

Nome Empresarial
J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA. ME

NAIUTEZA JUrídiCA: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de ldentiÍicação do Begistro de
Empresas - NIRE (Sede)

41 2 026989&3

CNPJ

84.972.926/0001-39

Data de AÍquivamento do
Ato Constltutivo

18102t1992

Data de lníclo
de Atlvidade

21t11t199'l

EndeÍeço Completo (Logradouro, Ne e Complemento, BairÍo, Cidade, UF, CEP)

AVENIDA Brasil, 1543, Centro, CAMBE, PR,86.181'010

33fi?-i",ã"lrAcADrsrA DE rNsrRUMENros E MArEBrArs ,ARA uso MÉDrco, crnúRcrco, HosptrALAR E DE

LABoRATÓRIoS. coMÉRcIo ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTTGOS DE ORTOPEDIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE
pRoDUTos oDoirrolóclcos, coMÉFcto ATAcADtsTADE MÁeutNAs, APARELHoS E EQUIPAMENToS PARA uso
oóó1ioígbrcôxóéÉrrru-an; pARTES E eEçAS, comÉRclo ATAcADtsTA DE EoutPAMENTos DE INFoRMÁrlcA,
õõúÉnóro arÀõroisrr oÉ ÉciuriÀr,rÉNros ÉLEíRrcos, coMÉRcto ArAcADtsrA DE APARELHoS ELErRôMcos,
õõMÉFiõaõ ÀrÀõÂorire DE coMpoNENrES ELErBôNrcós E EoulpAMENros DE TELEFoNIA E couUNlcAçÃo,
óóúÉÉcro ATAcADtsTA DE MóvEts E ARTtcos DE coLcHoARtA, couÉRcto ATAcADISTA DE ARTlcos DE

Éõõniõnno e óÊ pÀÉÉr-rnla, couÉncto ATAcADTsTA DE pRoDuros DE HlctENE, LIMPEZA E coNSERvAçÃo,
õóuÉncro ATAoADIsTA DE cbsMÉTtcos E pRoDUTos DE pERFUMARIA, comÉRclo ATAcADISTA DE TlNTAs,

úÉÀuriÉs, cóMÉióió ArAcADtsrA DE ournos EeurpAMENTos E Anlcos DE uso PESSoAL E DoMÉsrrco,
coMÉRcIó ATAoADISTA DE RoUPAS E AcESsÓRIoS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO E

couÉncto ATACADISTA DE ARTlcos DE TAPEÇABIA; PERSIANAS E coRTlNAs'

Capital: R$ 40.000,00

(OUARENTA MIL REAIS)

Capital lntegralizado: R$ 40'000,00
(OUARENTA MIL REAIS)

MicÍoempresa ou
EmpÍesa de Pequeno Porte

(Lel ne 123/2006)

Mlcroempresa

Prazo de DuÍação

lndetermlnado

Sócioslparticipação no Capital/Espécie de Sócio/AdministradoriTérmino do Mandato
Nome/CPF ou CNPJ ParllciDacão no caDital (R$) Esoécle de Sóclo Admlnlstrador

Mmlnlstrador

Administrador

Térmlno do
Mandato

xxxxxxxxxxJOAO RIBEIRO DE SOUZA

362.425.009-49

MAFIA INES NUNES PEREIRA

677.191.559-04

ürrã arãrirã'n"nto
Data:19/05/2016

Ato: ALTERAçÂO

2o.ooo,00 soclo

20.000,00 soclo

Número: 20163007268

EVENTO (S): CONSOLIDAçÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

16t547627-3

CURITIBA - PR, 30 de agosto de 2016

.6s 
a

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

PaÍa vêrifi car a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br

e informe o número 165476273 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponlvel Por 30 dias

{.ciodrd.r«Ldqehbdlg

Preridênciàdá Repúblaca

aesà Civil

Provi!óíiâ N" 2.200-2, I

uh\á
Documento Assinado Digitalmente 30/08/201 6
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968. 1 70/0001-99

Você deve instalar o certiÍicado da JUCEPAR
,.^.ár, i. 
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JDMffit}
equipamentos nledicos

PROCURACÃO

OUTORGANTE: JD Equipamentos ilódicos Ltda., empresa inscrita no

CNPJ sob o no 13.550.569/00b1:72, situada na Barão de Santo Ângelo, No 143,

Bairro Xaxim, CEP: 81,810-140 em Curitiba no Estado do Paraná, por seu sócio
proprietário Juan Felipe Pino Yevenes, brasileiro, CaSado, capaz, residente e
domiciliado na cidade de Curiüba estado do Paraná, portador da Carteira de
ldentidade no 7.566.410-9 e do CPF no 028.491.969-16.

OUTORGADO: Sr. Guilherme de Oliveira Ribeiro da Silva, brasileiro,
casado, portador da Carteira de ldentidade no 8.966.808-5 e do CPF
062.008.489-80 residente na cidade de Londrina no Estado do Paraná.

PODERES: Por este instrumento de mandato, para fins de representar a

empresa.

A OUTORGANTE nomeia e constitui seu bastante procurador o
outorgado, onde com está se apresentar, outorgando-lhes os necessários
poderes para representa-la em orgão públicos nas esferas municipais, estaduais
e federais e licitações públicas, podendo apresentar propostas, dar lances,
desistir de lances, negociar preços, apresentar recurso, contra-razões, assinar
contratos, retirar empenhos, além de todos os demais atos pertinentes a
licitação.

. Válida por 06 (seis) meses.

-1

%t

Curitiba/PR, 25 de Maio de 2016.

Pino Yevenes
Responsável Legal

no 028 491 96$16
'7 566 1I$9/SSP.PR

. :! l
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RepÚgLEa FEDERATIVA Do BRASIL
EsrADo ol panRíal

cenrónro nzevÊoo BAsros
FUNDADO EM í888

PRtMEtRo REGrsrRo ctvrL DE NASctMENTo e óelros E pRtvATtvo DE cAsAMENTos,
rurenoçÕEs E TurEuAs DA coMARcA DE JoÃo pEssoA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 324-W / Fax: (83) 3244-5484

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

cennoÃo DE AUTENTtcAçÃo uctrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Ónitos e Privativo de Casamentos, lnterdigÕes e Tutelas com atribuifro 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 - aft.70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reproduçáo
fiel do originalque me foiapresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Codigo
de Controle e Autenticaçáo abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 01/06/2016 às 14:27:05 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94m57f2d69fe6bc05b4b0539969b5f10808d25dbc321e9c9bf07e36o4553a1 52b6e361 b8fd86
1 9f1 df04c6906524d877e833fe26ddaddc62f&46ac29ada8609735c8ac2da645d8c3a

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para JD EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a
Legislaçáo Federalem vigorArt 10. e 1tr. § 10. da MP 22OOIO1.

Esta certidão tem a sua validade aléz 26lOô12017 às 03:49:25 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidáo: 537631

Código de Gontrole da Autenticação:

47762505í6í í 32€06:17-í

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

Fí*r*ólrüh
Gr.$a

lürPuÉârh*rtãBiLTlr

\
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JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. - ME
CilPr/ llF: 13.55O.569/ OOOL-7 2

NIRE: 412.0692699-9

TERCEIRA ALTERAçAO COI{TRATUAL e
COTIISOLIDAçAO DO CONTRATO SOCIAL

JI'IÍTÀ COI{ERCIÀL DO

CERIIFICO O REGIATRO E!Í
2015,41250341.

,/';? )

/,' 'i*ç-*i
,,

À vallalade de6te docullêtlto,

Os abaixo identificados e qualÍficados:

1) IUAN FELIPE pIilO YEVEIIES, brasileiro, natural de Registro - São
Paulo, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário,
inscrito no CPF/MF sob o no. 028.491.969-16, portador da carteira de
identidade RG no, 7.566.410-9 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua
Deputado Waldemiro Pedroso, 1.063 - Bairro Novo Mundo - Curitiba -
Paraná - CEP 81.050-150;

2) DIECO I{EIIIDES LUCIAÍIO, brasilelro, natural de Curitiba - Paraná,
casado, sob o regime de comunhão parcial de bens. empresário, inscrito no
CPF/MF sob o nô. 038.044.759-22, portador da cafteira de identidade RG no.
7.236.904-1 55P/PR, residente e domlciliado na Rua Matinhos, 105 - Casa
04 - Bairro Alto Boqueirão - Curitiba - Paraná - CEP 81.720-260,

únfCOS sócios componentes da §ocicdade Empreaária Llmitada que
gira nesta praça sob o nome de JD EQUIPAÍI|EffTOS ÍIIEDICO§ LTDA. -
l.lE, com sede na Rua Barão de §anto Ângclo, 143 - Téreo - Bairro
Xaxlm - Curitlba - Paraná - CEP 81.810-14O, inscrita no CNPJ/MF sob
no. 13,55O.569/0001-72, deviéamênte registrada na lunta Comercial
do Paraná sob o NIRE 412.0692699-9 em ?,3llll2O10, resolvem
alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas
seguintes;

CúUSULA rRIHEIRA - Do r{GREStso DE Hovo sÓcro: Ingressa na sociedadê a nova
sócla a saber:

a) ALII{E SUELEí| IZIDORO YEYENES, braslleira, natural de Maringá - Paraná, casada, , ü
üii"':$S:,?: .[:i:!LTfi:'1"1"*'.T'i.Elli,lii3'ko'T5l*Ê #,f#i'''SB,HÍ.{ . {
residente e domiciliada na Rua Deputado Waldemiro Pedroso, 1.063 - Bairro Novo Mundo

- curitiba - Paraná - cEP 81.050-150.

dcB

nexÁ - ssoB @
09:31 §OB N'

PRoToCoLo: 15/12503{1 DE 14/07 /2dL5. NIRE: 41206926999.
irD EeIrrPÀxENTos rÉo:cos tto.l

LlbGrtãd Boqus
sscnrrÁnrl esRÀr,

crrRrTrBÀ, Ls/o7 /2ot5

sua auteutlcldade Eo slte
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JD EQUTPAMENTOS MEDTCOS LTDA. r ME
CHPr/ ltlF: 13.55O.§69/OOOI-7 2

NIRE: 412,0692699-9

TERCEIRA ALfERAçAO CONTRATUAL e
coNsoLrDAçAo Do CoNTRATO SOCTAL

Parágrafo único: A sócia ingressante declara conhecer a situaçâo econômica e financeira da
sociedade, flcando sub-rogado nos dlreitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.

cúusut l sEGUÍ{DA - DA RETTRADA DE sócro E cEssÃo DE quorAS; Rerira-se da
sociedade o sócio Sr. DTEGO MEIIDES LUCfAilO, acima qualificado, vendendo e transferindo,
com o consentimento dos outros sôcios, as 50.000 (cinquenta mil) guotas integralizadas que
possui pelo valor nominal de n$ 50.000,00 (cinquenta rnil reais), sendo, 10.000 (dez mil) quotas
a sócia ingressante Sra. ALIÍ{E SUELEH IZIDORO YEVENE§, e 40.000 (quarenta mil quotas)
ao sócio remanescente Sr. ,UAN FüLIPE PINO YEVEI{ES, ambos acima qualificados, dando
plena quitação das quotas cedidas.

cúu§ulA TERCETRÂ - NOVA DMTRIBUIçÃO DO CAPITALT Em virtude das modificações
havidas, o capital soclal, inteiramente integralizado em moeda nacional, fica assim dividido entre
os sócios:

frffi|;iy1r"i OUOT'A§ vÂIiolt,El}
,UÂil FELIPE PIí{O YEVEI{ES 90,o 90.ooo 90,ooo,oo

ÂLIÍIE SUELEI{ TZIDORO YÊVENES 1(l,o 10,ooo 10.ooo,oo
TOTAL 100.o 100.ooo 100,ooo,oo

cúusula QUARTA - DA DESTTTUTçÃO DO ADlilrNI§TRADoR: Fica destituido do cargo de
administrador da sociedade o ex-sócio Sr. DIEGO ltlEIlDE§ LUCIANO, a paftir da data de
assinatura do presente instrumento.

,4',
cúusul-A qUTNTA - DA DEsIGilAçÃo DE Ítovo AIrürÍ{IsrRADoR: A sociedade passa . í- Ç|)
ser administrada pelos sóclos sr. ,UAll FELIPE PINO VÉVENE§ e Sra. ALll{E SUELEN /IZIDORO YEVEHES, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da I
sociedade. representá-la ativa e passivamente, judicial e extra Judicialmente, perante órgãos
públicos, instituições fínanceiras, entidades prlvadas 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, autorízado o uso do nome empresarial em conjunto e/ou isoladamente. A-

,d'{,
Parágrafo primeiro: É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse \
social ou assumir obrigações seja ern favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como
onerar ou allenar bens imóvels da sociedade, sem autorização do outro sócio.
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JD EQUIPAMENTOS MEDTCOS LTDA. - ME
CNP! / l.lF: 13. 550.569/ OOOI-7 2

Í{IRE: 412.0692609-9

TERCEIRA ALTERAçAO CONTRATUAL e
coN§oLrDAçAO DO CONTRATO SOCTAL

ParágraÍo segundo: Faculta-se aos administradores, atuando em conJunto e/ou isoladamente,
constltuir, em nome da socledade, procuradores para período determinado, devendo o
instrumento de mandato especificar os ôtos e operaçôes a sererÍr praticados.

cúusulÂ sExrA - DEcLARAçÃo ot DEsrMPEoxMEitror os Administradores declaram,
sob as penas da lei, que não estão impedidos de exêrcereÍn 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 falimentar,
de prevaricação, peita ou subomo, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra
o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
coilsumo, fé pública ou a propriedade.

cúusuu sÉrrua - DA coilsoLrDAçÃo Do coNTRATor À vísta da modificação ora
ajustada, consolida-se o contrato social, gue passa a ter a seguinte redaçãot

,D EQUIPAÍ.|E]úTOS HÉDICOS LTDâ. - t'lE

CNFX/tlFr 13.550.569 I AAOI-TZ
Í{tRE: 412.0692699-9

COITTRATO SOCIAL COÍTSOIIDADO

,41
1) JUÂN FELIPE PIÍ{O YEVEIIES, brasileiro, natural de Registro - São Paulo, casadô, sob o ("(- I
regime de comunhão parcial de bens, empresário, lnscrito no CPF/MF sob o no. 028.491.969- -\ /l
16, portador da carteira de identidade RG no. 7.566.410-9 SSP/PR, residente e domiciliado na ' !/
Ruabeputado Waldemiro Fedroso, 1.063 - Bairro Novo Mundo - ôurítiba - Paraná - CEP 81,050- 1)

150;

2) ALIIIE SUELEr IZIDORO YEVÉHE§, brasileira, natural de Maringá - Paraná, casada, sob
o-regime de comunhão parcial de bens, empresarla, inscrita no CPF/úf sob no. 042.750.919- N , l\
06, õorhdora da carteira de ldentidade RG no. 8.740.987-2 SSP/PR, residente e domlciliada nad\ t'1.
Rua Deputado Waldemiro Pedroso, 1.063 - Bairro Novo Mundo - Curitlba - Paraná - CEP 81.050- I
150,

3qt
,//

a'@
irurrrÀ cor{ERcrÀL Do EsrÀDo ,o ,a**J- ,ro"
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JD EQUTPAMENTOS MEDTCOS LTDA. - ME
CHPI/ ltlF: 13.55O.569/0001-72

NIRE: 412.0692699-9

TERCEIRA ALJTERAçAO CONTRATUAL e
coNsoLIDAçAO DO CONTRATO SOCTAL

ÚfffCOS sóclos componentes da Sociedade Emprerárla Umltada que gira nesta praça sob o
nome de JD EQUIPAMEIITO§ I{EDICOS LTDA, - ÍrlE, com sede na Rua 8arão de Santo
Angelo, 143 - Téreo - Bairro Xaxim - Curitiba - Paraná - CEp 81.810-14O, inscrita no
CNPJ/MF sob no, 13.550.569/0001-72, devldamente registrada na funta Comerclal do
Paraná sob o IIIRE 412.0692699-9 em 23ltllz0lo, resolvem consolidar o contrato social
mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

cúUsuLA PRTUETRA - NoHE EMPRESARIAL, SEDE E DourcÍLto: A sociedade glra sob
o nome empresariat de JD EQUIPAIIIEilTOS IICDICOS LTDA. - ltlE e tem sede e domicílio na
Rua Barão de §anto Ângeto, 143 - Térruo - Batrro Xaxim - Gurltiba - Paraná - CEP
8r.810-r40.

cúusul-l sEcuDlDA - FrlrÂrs E ouTRAs DEPEFaDÊNCIAS: A sociedade poderá a quatquer
tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou nô exterior, mediante alteração
contratual assinada por todos os sócios.

cúusula TERcEIRA rr{icro DAs ATTvTDADEs E pRAzo DE DURAçÃo DA
§OCIÉDADE; A sociedade iniciou suas atividades em 2Sllll2ol0 e seu prâzo de duração é
por tempo indeterminado.

CúUsut l QuARTA - oBIETo SOCIAL: A sociedade tem por obJeto a exploração no ramo
de:

.. coHÉRcro ÂTAC.ADISTA DE MÁQUTNAS, APARELT{OS E EQUTPA}|EÍ|TOS PARA
uso oDor{To-HEDrco-HosPrTALAR, PARTE E FEçA§ - CNAE (46.64-8/0O); t

+ COT{ÉRCIO ATACADISTA DE IÍ{STRUMEÍ{TO§ E IIATERIAIS PARA USO HÉDICO,
crRúRcrco, HosprrAtAn E DE LABoRATóRros - cí{AE (46.4s-Uor);

.} REPRESENTANTES CO}IÊRCIAIS E AGENTES DO COHÉRCIO DE INSTRUiIEilTOS $
E iTATERTAL ODOTTTO-mÉOICO-HOSPTTALAR - CilAE (a6.t$-a,o2li fl 5

.$ ALUGUEL DE EQUTPAilENTOS CrENTÍFrCOS, I{ÉDTCOS E HOSPÍTALARES, SElrt *( d{

OPERADOR - CIIAE Í77.39-olozli
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JD EQUTPAMENTOS MEDTCOS LTDA. - ME
CNPI/ Hf : 13.550.569/0001-72

NIRE; 412.0692699-9

TERCEIRA ALJTERAçAO COilTRATUAL e
coNsoLrDAçAo Do CoNTRATO SOCTAL

rr{srALações pe uÁgurus E EeurpAHEHTos rilDusrRrArs - crAE (33.2r-
o/oo);

mrururerçÂo E nepaReçÃo DE ApAREtHos rurnouÉDrcos E
ElETnorEnapÊurrcos E EeurpAHEHTos DE TRRADHçÃo - cNÂE (33,12-
Lla3)i

CúUsuLl QUINTA - CAPITAL SocIAL: O capital social é de Rg 100.000,00 (cem mit reais),
dividldos em 100.000 (cem mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada
uma, §ubscrita e já íntegralieadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da
seguinte forma:

cúu§UtA §EXTA - REsPotrlsABrutDADE Dos sócros: A responsabilidade de cada sócio
é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do
capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei tO.4O6l2AO2.

cúusULA SÉTIHA - cEssÃo E TRANsFERÊilcrA DÊ QuoTAs: As quotas são indivisÍveis
e não poderão ser cedidas ou transferidas a tercelros sem o consentlmento dos outros sócios, a 1,"-)
quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua á" i
aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual /,/" i
pertinãnte. (1""'r ,/

Parágrafo únicor O sócio gue pretenda ceder ou transferir toda ou parte de suas quotas deverá .í
notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o
preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de n
preterência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da bt
notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu ,f - 

,t)
direlto de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das guotas gue então possuírem. 'ril Jt.
Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferêncla, as quotas poderão serç;;f, I

livremente transferidas. \
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JD EQUIPAMENTO§ MEDTCOS LTDA. - ME
CNP!/MF: 13,55O.569/0001-72

NIRE: 412.0692699-9

TERCEIRA ALTERAçAO CONTRATUAL e
COTiISOLIDAçAO DO COilTRATO SOCIAL

cúusuu otrAvA - ADllrr{rsrmçÃo DA socrEDADE E uso Do Ho}tE Ê}tpREsARrAL:
A administração da sociedade cabe aos sôcios Já quallffcados Sr. JUAÍ{ FELIPE PINO YEVENE§
e Sra. ALII{E SUELEN fZIDORO YEVENES, com os poderes e atribuições de gerir e adrninistrar
os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente,
perante órgãos públicos, insütuições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem
como praticar todos os demais atcs necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos
interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome emprcsarial em conjunto e/ou
isoladarnente.

Parágrafo primeiro: É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse
social ou assumir obrigações seja em favor de gualquer dos quotlstâs ou de terceiros, bem como
orierãr ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorizagão do outro sócio.

Parágrafo segundo: Faculta-se aos administradores, atuando em conjunto e/ou isoladamente,
constituir, ern nome da sociedade, procuradores para período determlnado, devendo o
instrumento de mandato especificar os atos e operaçôes a serem graticados.

cúusuul NONA - DECLARAçÃo oe DEsrllPEDrÍt{EI{To: os Administradores dectararn,
sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem 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 falimentar,
de prevaricação, peita ou subomo, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra
o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública ou a propriedade.

CúUSUUA oÉCrrra - R,ETIRADA PRó-LABoRE: os sócios poderão, de comum acordo, fixar f i
uma retirada mensal, a título de 'pró-labore", observadas as dlsposiçôes regulamentares (.,1pertinentes - 

,,"/

cúusull oÉcrua rRTMETRA - cxÊRcÍcto socrAr, DEitoÍrsrRÂçõEs Frr{Ar{cErRA§ 
'/ 

A
E PARTfcIPAçÃo Dos SóCIOS HOS RESULTADOS: Ao término de cada exercÍcio social, em b)
31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, .71'
procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações
contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidaa" .ãir"J.-ri"r"r ãir"A' *"
Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na v '1 -l
me$ma proporçâo das quotas de capital gu€ possuern na sociedade.
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JD EQUTPAMENTOS MEDTCOS LTDA. - ME
Ct{ PJ / ttlF: I 3,55O.569/00íJI-7 2

NIRE: 412.0692699-9

TERCEIRA ATTERAçAO CO}{TRATUAL e
coNsoLrDAçAo Do CoNTRATO SOCTAL

Farágrafo únÍco: A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos
inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas denronstrações intermedlárias, poderá ser
distribuído mensalmente ôos sócios, 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.o 10.4O612002,

cúusutl oÉcrul §EGuÍrlDA - ,uLGAilEt{To DÂs co!úTA$: Nos quatro meses seguintes
ao térmlno do exercÍcio social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão
administradores quando for o caso.

Parágrafo único: Até 30 (trínta) dias antes da data marcada para a reuníão, o balanço
patrimonial e o de resultado econôrnico devem ser postos, por escrito, e com a prova do
respectivo recebímento. à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

clÁusuur oÉcrul r€RcErRA - FALEcTHEÍ{To ou trrÍTERDtçÃo DE sóco: Fatecendo
ou interditado qualquer sócion 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
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verlficada em balanço especialmente levantado.

ií./ L--.
Parágrafo único: O mesnro procedimento será adotado em outros câsos em que a sociedadé*1'j,,
se resolva em relação a seu sócio I

ctÁUsule oÉcrml QUARTA - FoRo: Fica eleito o foro da comarca de Curitiba - Paraná,
para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrlgações resultantes deste contrato, com
€xpressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.
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JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. r ME
CNPJ/ ltl F: 13. 55O.5691 OOOI-7 2

Í{IR,E: 412.0692699-9

TERCEIRA AL]ERAçAO CONTRATUAL e
coNsoLIDAçAO DO COITTRATO SOCTAL

doêumeEto, Ée

E por estarem assim, justos e contlztados, lavram e assinam, Juntamente
corn 02 (duas) testemunhas a presente, em únlca vla, obrigando-se fielmente por si, seus
herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus temios.

Eliborado pof:

Página I de I

irIrNTÀ colÍERcrÀL Do EgrÀDo oo plRÀxÁ - SEDE

CEnTIFIco o nEdIaTRo EX L5/07/2OL5 09r31 SoB N"
2015{2503.11.
PRoToCoLo: 1542503{1 DE 14/07/20L5. §IRE: 1L2o6926999.
irD EeIITPÀxENrog rÉolcos l,tot

Llbertâd BoguE
sscneránre csRÀr

ct RITIBÀ, L5/07 /2Oa5

PINO ALIHE

a"''

Evandro §ou:a
9-7 §SP/PR.

Evandro
PR-Orll,§9llO-7
CRC/PR

À vall,dad.e dest,e suJeJ.ta i couprovação de sua ãutcEtlcldade tro slte



^ ffnuEilTl{ DI§rfiITf,L 0{t [mffitfiffi
tuntltra_- paraná - Fme: {qt}í0??_10?I
_ §tí} §3Xllç,9fi]({S,cdte-trfi,}*r.SHô'-'

rO

Bli
â1".

4ba

§E$JENIIâ DI§TRITtr. I}[ ${ffiIIIBM
üritik - Feraná - Fru! ({11$fi,2ü21

§tL0 ktrlllc.flflr60,txsf r$bhl.Uyl6

§unfira r srln E* xs*.

TB"IPE

Er

*tffÊt{rRgtsrheça aíE) fir;a{sl
ALiI§ SIITLI} IilOIR$ YE

hfirr o selo Êr H.
k€Eúe§o r(r) firn{

.rrtÍrÀ cotdEncr.Àr, Do BsrÀDo oo plnerrÁ - sBDE

cERTrFIco o RE€IÉTA,o W 1"5/01/2015 09:31 soB lI'
2015{250341.
PBoToCo&o: 751250317 DE l+/07/2o15. NrRE: 4L2o6926999.
iID BguxPàtíElrroe ÉDrcog Lro.à

Llbertad Bogua
SBCNBT]IRIÀ GERÀL

cgnITrBA, L5/07 /2OL5

À valldade d.erte d,ocuEênc.o, ae :.!lp!csro, fLca cuJeita à. cqrrovaçlo de éua
;iÃ, ^*'À--r-al1 s: 

-Â, 
L] {:a^h--á^ ^ -âã!ti}- -^á{-- ,Ã w^-{ ,l á-.

auteutlcldaôe ro sltê



{o^
#

Ê-

N,b"

\l
--̂\ ,@



hrr

nepúglrca FEDERATTvA Do BRASTL
ESTADO oa pRRffga

ceRrómo ezevÊoo BAsros
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCTÍIIIENTO C ÓETOS E PRIVAf,VO DE CASAMENTOS,
tnrenorçÕEs E TUTELAS DA coMARcA oe.roÂo pEssoA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 324-ilO4 / Fax: (83) 324r',-5484

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

cennoÃo DE AUTENTtcAçÃo DrGrrAL

O Bel. VálberAzevêdo de Miranda Cavalcantí, Oficialdo Primeiro Registro Civilde Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, tnterdições e Tutetas com atribui$o de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de Joáo 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
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticaçáo abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 141C6,12016 às 09:41:05 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94057f2d69fe6bc05b9efrl1 1ô80a925ad766998fd842m9554d8b81 14fÍ859d54e050f120a06d
de03704c6906 524d877 e833fe26ddaddc62tu5a36 1 c0e9e8e5bcfô 1 71 ea8fí5e95e5

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para JD EQUIPAMENTOS
MEDICOS 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 22OAn1.

Esta certidão tem a sua validade até: 14/08120í7 às 05:37:49 (DiaIMêíAno)

Código de Controle da Certidão: 5438'14

Código de Controle da Autenticação:

47760806í6í í í8540í/8-í

A autenticidade desta certidâo poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http:/Ávww. azevedobastos. not. br
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nepúauce FEDERATIvA Do BRASTL
ESTADo oa peReían

canróRp nzevÊoo BASToS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRo REGtsrRo ctvll DE NAsctMENro e óatros E pRtvATtvo DE cAsAMENTos,
trurenoçôEs E TUTELAS DA coMARcA oe.loÃo pESsoA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 58030{0, João Pessoa PB
Tel.: (83) 324-UO4 / Fax (83) 324/,-548É

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

cERnDÃO DE AUTENnCAçÂO DrctTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓUitos e Privativo de Casamentos, tnterdiç6es e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em vírtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - arl.70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reproduçáo
fiel do original que me foi apresentado e neste ato corúirmo sua autenticídade através do Codigo
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 15/06/2016 às 09:1 1 :33 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94m57f2d69fe6bc05b97d693324b1 19e475a77dü377a681 521 d672063a4367aded66d0e91 9
a10bc3d204cô906524cd877e833fe26ddaddc62fdb20ba96fdad70bd90f41f848469d1

A chave digital acima, garante que este documento foigerado para JD EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a
Legislação Federal em vigor Art 1(,. e 10e. § 10. da MP 22OOIO1.

Esta certidão tem a sua validade até: 15lOGl2O17 às 02:43:37 (Dia/MêíAno)

Código de Controle da Certidão: 546178

Gódigo de Controle da Autenücaçâo:

4776í «16í 609í 8200í 56-í

A autenticidade desta certidâo poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http:/Ámmr.azevedobastos.not. br
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A]TEXO IV

Município de Cândido de Abreu- Paraná Licitrção Modalidade: pREGÂO PRESENCIAL
No. 6212016. Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de
acordo com a Resolução no 604/2015 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do
Paraná, em atendimento a Secretaria Municipalde Saúde.

Modelo de Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL no.62/2016,
DECLAMMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para
participaSo no presente cerüame.

Curitiba, 04 de Outubro de 2016.

Guilherme de OlÍveira Ribeiro da Silva
CPF: ffi2.008.,t8980

RG:8.Í)66.808-5

4ry
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JDMED
equipamentos médicos

ANEXO YI

Município de Cândido de Abreu- Paraná Licitação Modalidade: pREGÃO PRESENCIAL
No. 6212016. Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de
acordo com a Resolução no 604/2015 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do
Paraná, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAçÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MTCROETT|PRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE

lD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA- ME, CNPJ/MF no, 13.550.569/0001-T2, tocatizada
na Rua Barão de Santo Ângelo no 143- Xaxim, Curitiba-PR CEP: 81.810-140, declara,
sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de
microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fixal de nosso
ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar 123Í2006,
de 14 de dezembro de 2006.

Curitiba, M de Outubro de 2016.

Guilherme de Oliveira Ribeiro da Silva

u"Í

CPF: 062.008..49-80
RG:8.966.808-5



JDMED
equipamentos médicos

ANEXO vII

Município de Cândido de Abreu- Paraná Licitação Modalidade: pREGÃO PRESENCIAL
No. 6212016. objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS campão, de
acordo com a Resolução no 61121/2015 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do
Paraná, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAçÃO DE I II EXISTÊrcM DE I ]TCOil PATIBITIDADE FU NCIONAL

Declaramos sob as penas da Lei que esta empresa não possui dirigente com
vínculo de parentesco por linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, de
servidor municipal investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, ou de
membro da comissão licitante, de pregoeiro habilitado ou de servidor encarregado da
contratação.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Curiüba, 04 de Outubro de 2016.

9q
f

CPF: 062.008.489-80
RG:8.966.808-5

Guilherme de Oliveira Ribeiro da Silva



GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
stsrEMA TNTEcRADo DE AUToMAçÂo oo REGrsrRo MERcANTIL - stARco

CEHflDÃO $MPLIFICADA Páqina: 001 / 001
CertiÍicamos que ae lntormações abaixo constam dos documentoe arquivados nesta Junta Gomcrcial e sáo vigentee
na data da sua e:pedição
Nome Empresarial
JD EQT.IPAIIIENTOS IIÉUCOS LTDA- iTE

Natureza Jurídica: soclEDADE EMPRESÁHA UMIÍADA
Número de ldentiÍicaçáo do Registro de
Empreeas - t{RE (Sode)

4Í 2 069269&9

Data dê tuquivamenlo do I Data de lnício
Ato Gonstitutivo I de Atividade

2911tm10 I zsntnon

CNPJ

Í3.550.5690mí.72

Endereço Complao (Logradouro, Ne e Complemênto, Balrro, Cidade, UF, CEP)
RUA RUA BARÂO DE SANTO ANGELO, l4}TÉRREO. XAXTlt, CURINBÀ PP. 81.81G140

Obieto Social
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁoUNAs, APARELHoS E EQUPAIIIENToS PARA Uso oDoNT(}TuÉucGHosPfrALAR,
PARTE E PEçAS CNAE (46.64.8/00);
COMERCXO ATACADISTA DE INSTBUiIENTOS E IIATEFNA§ PARA t'SO IIIÉüCO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
LABORATÓRIOS CNAE ({6.4$1 /0í);
REPBESENTANTES COIIEHCIAIS E ÂGENTE§ DO COHÉRCIO DE INSTBUiIENTOS E ]ÚATEBIAL OOO]'ITGMÉUCG
HOSHTALAR CNÂE (46.1 e4/O:l);
ALUGUEL DE EqJlPAiIEiIÍOS CIENIíRCOS, ilÉUCOSE HOSPÍTALABE§, SEit OPERADOH Gi{AE (7/.3e-0/02);
TNSTALAçÕES DE uÁOrlNAS E ErupAllE]rtTOS |NDUSTR|A|S CNAE (33.ã{yOO);
MANUTENçÃO E HEPARAçÃO DE APARETHOS ELETROilÉUCOS E ELETROTERAPÊrmCOS E EOrIpArrrEhrTOS DE
IRRADIAÇÃO CNAE (&3.1 2-1 iO3):

Gapital: R$ 1dr.000,00
(cEM MIL REATS)

Gapital lntegrdizado: R$ 100.1ilr0,m
(CEM MIL REAS)

ilicroenrpresa ou I Prazo de Duração
EmpresadePequcnoPorte 

I

(Leine í23lmo6) 
I

I Indeterminadotlcroernprera í

lmlnlctrador/Término do ltlandato
P4rtldpacão no cqphd {R3) Eroódc do Srício

st.(xro,oo soclo

't0,000,00 soclo

Sócios/Participaçáo no CaDitaUI
Nome/CPF ou CNPJ

JUATTI FELIPE PINO YEVENES

028.4S1.S6$16

ÂLINE SUELEN IZIDORO YEVENES

0t12.750.91T116

Tórmino do
MministtadoÍ Mandato

Administrador XXX}«)OüXX

Administrador XXX)OflXXXX

Úftimo fuquivâmento

Data: 2U0?2016 Número:

Ato: CARTADE EXCLUSIVIDADE

Evento (e):

201 6í í 5í 8ÍI9
Situação

REGISTRO ATIVO

Statuc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

4tot

l6/606646-0

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

A/+
Lr

CURITIBA - PR, 28 de setembro de 2016

para verificar a aubnücidade acessê wvhÀ,.juntacomercial.pr.sov.br /- :*%qffiL****e5 ?,i^},t"J]riffitXoÊ"?11f ",1""* 
28í3e/2016

oinform€onúmoro166066460neconsuuedôAutenticidâdo 4À Iü 1..*}:",dq,ri:-icrue.l:zz.see.17olmo1§econsunadisponrverpoí3odias /Uy i{E l"x*::rur',m"i y,*,t"^ug*ls"?fi.ml*#3".ro*
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Conculta Optantaõ

r*6vrv^r

9tt

Dat. da coneulta: 2tlOgl2OL6
I tdantlltceção do ContrlbuintG

CNPJ : 13.850.369/0001-72
Nome Empresarial : lD EQUIPAITIEiITOS HEDIGOS LTDA - ilE

! Sltuação Atual

Sltuação no Simplês Nacional : Optantê pelo Simplar Nacionel da.da2:rllllz0lo

Situação no SIMEI: NÃO optante pêto SIHEI

t Pcríodor Antcrlorsc

Opções pelo Slmples Naclonal em Períodos Anteriores: NEo Edr*cm

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: I{ão Existcm

t Agcnd.mGntoc (Simplcc Í{rdonal)

Agendamentos no Slmples Nacional: Não ExistGm

I Evcnto. Fúturo. (Slmplcs ]{aclon.l)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Exlctem

t Ev.ntos Futuror (SlllEl)

Eventos Futuros no SIMEI: Não ExiaÊcm

clquê âquí parâ informaçôes sobre como optar pelo SIMEI.
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