
• MUNICIPIO DE PLANALTO 
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Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 
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Planalto-Pr, 5 de setembro de 2018. 

DE: Nadiane C. Schlosser - Secretaria de Saúde 
PARA: Inácio Jose Werle - Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização 
objetivando a abertura de licitação para a aquisição de medicamentos, insumo e 
dietas para a secretaria de saúde de Planalto (itens que ficaram desertos na 
licitação anterior). 

Ceftriaxona sódica 1g 
1 1268415 I FR/118 [ intramuscular (acompanha [ 1000 [ R$19,8333 [ R$19833,3333 

anestésico diluente) 

2 1340207 IFR/86 l Clorpromazina 40 mg/ml l 50 [ R$7,9533 i R$397,6666 solução oral 20 mL 
r, 1267194 AMP/09 Diazepam 5mg/ml solução l 50 i R$0,85 i R$42,50 o inietável 2ml 

4 1267197 COMP / 42. Diazepan 10 mg [ 22000 [ R$0,1033 1 R$2273,3332 
r- [300722 [ AMP/05 l Fenobarbital 200mg/ ml solução l 50 i R$3,5233 1 R$176,1666 ,,,,.,..) 

injetável 1ml 

6 1268463 I AMP/01 l Heparina sódica 5.000 UI/0,25ml l 450 [ R$6,9933 i R$3146,9999 injetável 0,25ml . 

7 1313592 I FR/69 l Policresuleno 360 mg/ ml solução l 4 [ R$21,25 [ R$85,00 tóEica ginecológica 12 ml 

8 1273953 I COMP / 421 Pr.oges~erona natural 1 1500 1 R$4,46 i R$6.690,00 micronizada 200mg 

9 1267769 I AMP/09 l Prometazina cloridrato 25mg/ ml l 200 [ R$1,5433 i R$308,6666 injetável 2ml 

10 1292331 I FR/62 I Salbutamol 0,4mg/ml xarope l 600 [ R$2,2933 i R$1375,9999 100ml 
Tetracaína cloridrato associado a 

11 1396853 I FR/63 I fenilefrina 1 % + 0,1 % solução I 8 I R$12,66 j R$101,28 
oftálmica 10 ml 

Total I 1 I R$34.430,94 
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1 1268236 IBOLSA/39 I Cloreto de sódio 0,9 % solução l lOOO 
I R$4,6766 1 R$4676,667 injetável sistema fechado 500 ml 

2 1268236 I BOLSA/33 I Cloreto de sódio 0,9 % solução 
80 R$6,3833 R$510,6667 inietável sistema fechado 1000 ml 

3 1270092 IBOLSA/37 I Glicose 5% solução injetável 
300 R$4,1033 R$1.231,00 1 sistema fechado 250 ml - 1270092 IBOLSA/39 I Glicose 5% solução injetável l 500 

I R$4,75 I R$2375,00 sistema fechado 500 ml 

5 1320817 IROL0/190 I Algodão hidrófilo sanfonado 
160 I R$14,81 ! R$888,60 branco rolo c/ 500,... 

Coletor de unna em plástico 
sistema aberto cerca de 2000 ml 

6 1419399 I PCTE/206 I graduação de 100 em 100 ml não l 90 I R$55,50 I R$4.995,00 
estéril e descartável. Pacote com 
100 
Dreno cirúrgico de penrose látex 

7 l 279571 I UNID/140 I atóxico sem gaze nº 3 descartável e l 30 I R$3,2533 1 R$97,60 
estéril 

8 1265625 I METR0/202 I Tub~ ~e lát~? uso ~º:Pi.talar, para 17 I R$7,1166 1 R$49,8166 administração de ox1gemo Nº 204 
Glicerol líquido viscoso incolor 

9 1385452 IFR/60 I pureza mínima de 99% frasco 1000 l 12 I R$17,45 I R$209,40 
ml (glicerina) 
Nebulizador ultrassónico de mesa 
com interruptor liga/ desliga 

10 1435787 I UNID/140 I compressor com gabinete plástico l 5 I R$280,00 1 R$1.400,00 
com no mínimo: máscara extensor 
e frasco graduado. 

11 1269843 I TUBS/165 I Lidocaína cloridrato 2% solução 
1600 I R$1,7833 1 R$1.070,00 injetável tubetes 1,8 ml 

12 1269843 I FR/86 I Lidocaína cloridrato 2% solução l ts 
I R$3,71 I R$55,65 injetável 20 mL 

Termômetro -25 a +30 graus C 

1238197 I UNID/140 vacinas líquido avermelhado l l 
I R$91,275 1 R$91,275 13 

I plástico 120 mm/ 40 mm cabo 
extensor de 710 mm 
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1 .. 
Extensor equipo soro, aplicação 
para jejunostomia/ gastrostomia, 

14 385665 UNID/140 material PVC cristal, tipo ponta 
30 R$22,4333 R$673,00 rígida escalonada, conector Luer 

femea com tampa, estéril e 
descartável 
Sonda/ catéter de aspiração 

15 279763 UNID/140 traqueal nº 8, PVC atóxico fexível, 
2000 R$0,85 R$1.700,00 ponta a traumática, estéril, 

embalagem individual 
Total 20023,67 

1 

Suplemento alimentar em pó 
para crianças a partir de 1 ano 
para uso oral ou enteral 
polimérico nutricionalmente 
completo hipercalórico alto 
aporte de nutrientes em 
pequeno volume. Isento de 
lactose e glúten com 9% de 

LATA/ 486 j proteína ( case inato) 50 % 1 60 
carboidrato (maltodextina 
sacarose e maltose) 41 % de 
lipídeos (óleos vegetais). 
Osmolaridade de 505m0sm/ Kg. 
Acrescido de todas as vitaminas 
e minerais além de colina 
carntina e taurina. Lata 400 g 
sem sabor 

R$49,14 1 R$2948,4 

2948,40 Total 

O custo total máximo estimado importa no valor de R$ 57.403,01 (Cinquenta e 
sete mil quatrocentos e três reais e um centavo) 

Cordialmente, 

(( 
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NADIANE CARLA SCHLOSSER 
'secretária Municipal de Saúde 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objetivo o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de 

forma parcelada, de MEDICAMENTOS, INSUMOS E DIETAS ESPECIAIS, destinados 

às ações de promoção à saúde da Secretaria de Saúde e dispensação nas UNIDADES 

DE SAÚDE do município de Planalto - PR. 

2. ÓRGÃOINTERESSADO 

2.1. Secretaria Municipal de Saúde 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

3.1. Nadiane Carla Schlosser 

4. DA JUSTIFICATIVA / MOTIVAÇÃO 

Considerando o que dispõe a Constituição Federal de 1988, em especial o seu 

artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação; 

Considerando a lei 8.080, de Setembro de 1990 que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 

dos serviços correspondentes; 

Considerando a Portaria GM/MS 399, de fevereiro de 2006 que estabelece as 

Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão, 

compromisso entre os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) em torno das 

prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população; e 
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Estabelece diretrizes para a gestão do sistema nos aspectos da Descentralização; 

Regionalização; Financiamento; Planejamento; Programação Pactuada e Integrada - 

PPI; Regulação; Participação e Controle Social; Gestão do trabalho e Educação na 
Saúde; 

Considerando os termos do art. 28 do Decreto nº 7.508, de 2011, que garante ao 

usuário do SUS, o acesso universal e igualitário à assistência terapêutica integral; 

Considerando que a Assistência Farmacêutica tem por atribuição selecionar 

medicamentos e insumos, capazes de solucionar a maioria dos problemas de saúde da 

população mediante uma terapia medicamentosa e insumos estratégicos eficazes, 
seguro e com custos racionais; 

Considerando que esta Secretaria, tem por atribuição, licitar os medicamentos 

que constem na Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), pactuada entre a 

Comissão de Assistência Farmacêutica, Gestão Municipal e Conselho Municipal de 

Saúde, para abastecimento de todas as unidades gerenciadas pela Secretaria de 
Saúde de Planalto - PR 

Considerando que a maioria das intervenções em saúde envolve o uso de 

medicamentos e que este uso pode ser determinante para a obtenção de menor ou 

maior resultado para os pacientes atendidos nas Unidades de Saúde, é imperativo a 

formação de estoques de segurança, bem como, viabilizar o registro de preços como 

forma de garantir a manutenção das referidas demandas; 

Considerando que houve um processo licitatório anterior e que a compra de 

alguns itens foi fracassada - itens desertos. 

O Município de Planalto - PR, por meio da Secretaria Municipal de Saúde DECIDE 

pela abertura de REGISTRO DE PREÇOS para aquisição dos medicamentos, insumos 

e dietas especiais. 

5. DOS PRODUTOS 
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Ceftriaxona sódica lg 
1 268415 FR/118 1 intramuscular (acompanha 1000 19,8333 19833,3333 

anestésico diluente) 

2 340207 FR/86 I Clorpromazina 40 mg/ml solução 
1 

50 7,9533 397,6666 oral 20 ml 

3 267194 AMP/09 Diazepam 5mg/ml solução 
1 

50 0,85 42,5 injetável 2ml 

4 267197 COMP/42 Diazepan 10 mg 22000 0,1033 2273,3332 

5 300722 AMP/05 1 ~eno?arbital 200mg/ml solução 50 3,5233 176,1666 injetável lml 

6 268463 AMP/Ol 1 ~~pa,rina sódica 5.000 UI/0,25ml 450 6,9933 3146,9999 injetável 0,25ml 

7 313592 FR/69 I Policresuleno 360 mg/ml solução 
4 21,25 85 tópica ginecológica 12 mi 

8 273953 1 COMP/421 Progesterona natural micronizada 1500 1 4,46 6690 200mg 

9 267769 AMP/09 1 Pr?m,etazina cloridrato 25mg/ml 200 
1 

1,5433 308,6666 injetável 2ml 

10 292331 FR/62 I Salbutamol 0,4mg/ml xarope 
600 

1 
2,2933 1375,9999 lOOml 

Tetracaína cloridrato associado a 
11 396853 FR/63 I fenilefrina 1% + 0,1% solução 8 12,66 101,28 

oftálmica 10 mi 
Total 1 34430,94 

1 268236 1 BOLSA/39 1 ~l?re,to de sódio 0,9 % solução 
injetável sistema fechado 500 mi 1000 4,6766 l 4676,667 

2 268236 BOLSA/33 . ~lo~eto de sódio 0,9 % solução 
injetável sistema fechado 1000 mi 80 1 6,3833 l 510,6667 

3 270092 BOLSA/37 1 Glicose 5% solução injetável sistema 
fechado 250 mi I 300 4,1033 1231 

4 270092 BOLSA/39 1 Glicose 5% solução injetável sistema 
fechado 500 mi I 500 4,75 2375 
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5 320817 ROL0/190 Algodão hidrófilo sanfonado branco 
60 14,81 888,6 rolo c/ 500 g 

Coletor de urina em plástico sistema 
6 419399 PCTE/206 aberto cerca de 2000 mi graduação 

90 55,5 4995 de 100 em 100 mi não estéril e 
descartável. Pacote com 100 

Dreno cirúrgico de penrose látex 
7 279571 UNID/140 atóxico sem gaze n° 3 descartável e 30 3,2533 97,6 

estéril 

8 265625 METR0/202 Tubo de látex uso hospitalar, para 7 7,1166 49,8166 administração de oxigênio Nº 204 
Glicerol líquido viscoso incolor 

9 385452 FR/60 pureza mínima de 99% frasco 1000 12 17,45 209,4 
mi (glicerina) 
Nebulizador ultrassônico de mesa 
com interruptor liga/desliga 

10 435787 UNID/140 compressor com gabinete plástico 5 280 1400 
com no mínimo: máscara extensor e 
frasco graduado. 

11 269843 TUBS/165 Lidocaína cloridrato 2% solução 
600 1,7833 1070 injetável tubetes 1,8 mi 

12 269843 FR/86 Lidocaína cloridrato 2% solução 
15 3,71 55,65 injetável 20 ml 

Termômetro -25 a +30 graus C 
13 238197 UNID/140 vacinas líquido avermelhado plástico 

1 91,275 91,275 120 mm/40 mm cabo extensor de 
710 mm 

Extensor equipo soro, aplicação para 
jejunostomia/gastrostomia, material 

14 385665 UNID/140 PVC cristal, tipo ponta rígida 30 22,4333 673 
escalonada, conector Luer femea 
com tampa, estéril e descartável 

Sonda/catéter de aspiração traqueal 
15 279763 UNID/140 nº 8, PVC atóxico fexível, ponta 

2000 0,85 1700 atraumática, estéril, embalagem 
individual 
Total 20023,67 
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Suplemento alimentar em pó para 
crianças a partir de 1 ano para 
uso oral ou enteral polimérico 
nutriciona I mente completo 
hipercalórico alto aporte de 
nutrientes em pequeno volume. 
Isento de lactose e glúten com 

1 LATA/486 9% de proteína (caseinato) 50% 60 49,14 2948,4 
carboidrato (maltodextina 
sacarose e maltose) 41% de 
lipídeos (óleos vegetais). 
Osmolaridade de 505m0sm/Kg. 
Acrescido de todas as vitaminas e 
minerais além de colina carntina e 
taurina. Lata 400 g sem sabor 

Total 2948,40 

6. CONDIÇÕES DOS ITENS 

6.1 Os comprimidos, comprimidos revestidos, cápsulas ou drágeas deverão ser 

recondicionados em caixas contendo no máximo 500 (quinhentas) unidades, conforme 

praxe do fabricante, trazendo impressa a indicação quantitativa, qualitativa, número do 

lote, data de fabricação e data de validade; 

6.2 Os frascos deverão ser recondicionados em caixas contendo no máximo 50 

(cinquenta) unidades, conforme praxe do fabricante, trazendo impressa a indicação 

quantitativa, qualitativa, número do lote, data de fabricação e data de validade; 

6.3 As ampolas e frascos-ampola deverão ser recondicionados em caixas contendo 

no máximo 250 (duzentas e cinquenta) unidades, conforme praxe do fabricante, 

trazendo impressa a indicação quantitativa, qualitativa, número do lote, data de 

fabricação e data de validade; 

6.4 As bisnagas deverão ser recondicionadas em caixas, contendo no máximo 50 

(cinqüenta) unidades, conforme praxe do fabricante, trazendo impressa a indicação 

quantitativa, qualitativa, número do lote, data de fabricação e data de validade. 

,· ~:· 
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6.5 As seringas deverão ser recondicionadas em caixas, contendo no máximo 50 

(cinquenta) unidades, conforme praxe do fabricante, trazendo impressa a indicação 

quantitativa, qualitativa, número do lote, data de fabricação e data de validade; 

6.6 Os itens deverão estar com no mínimo 6 meses antes do prazo de validade total. 

Na hipótese de absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente 

justificada e previamente avaliada pela instância gestora, a Secretaria poderá, 

excepcionalmente, admitir a entrega, obrigando-se o fornecedor, quando acionado, a 

proceder a imediata substituição, à vista da inviabilidade de utilização dos 
medicamentos no período de validade; 

6.7 Todos os itens licitados deverão possuir registro na ANVISA, visto a utilização em 
procedimentos médicos. 

7. DA ENTREGA 

7.1. O prazo de entrega dos itens é de 7 dias após o recebimento da Solicitação de 
Compra. 

7.2. Não serão aceitas entregas fracionadas do quantitativo requerido na Solicitação 

de Compras expedida pela Secretaria de Saúde, através do Departamento de 
Assistência Farmacêutica; 

7.3. Os itens deverão ser entregues no almoxarifado da Assistência Farmacêutica 

localizado na Rua Júlio Skrzypczak, 742 - Bairro: Nossa Senhora de Lourdes, CEP: 

85750-000, município de Planalto-PR, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11 h30 e 
das 13h às 17h; 

7.4. Os itens serão pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de 

posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste 

Termo de Referência e na proposta recebidos, imediatamente depois de efetuada a 
entrega, pelo(a) responsável. 

7.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

/" i ' .. r 
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substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da 

contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. São obrigações da Contratante: 

8.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

8.1.2 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 
corrigido; 

8.1.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 
de comissão/servidor especialmente designado; 

8.1.4 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, após o ATESTO da Nota Fiscal/Fatura pelo servidor do Serviço de Saúde; 

8.1.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

empresa fornecedora atinentes ao objeto do edital; 

8.1.6 Impedir que terceiros, sem autorização, forneçam os medicamentos solicitados; 

8.1.7 Acompanhar, fiscalizar e supervisionar o fornecimentos dos medicamentos, por 

meio da verificação das especificações e quantidades solicitadas, bem como a 
qualidade; 

8.1.8 Devolver todo e qualquer medicamento que estiver fora das especificações e 

solicitar expressamente sua substituição. 

8.1.9 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

\. 
\,.• 

I J 
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9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos 

e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

9.1.01. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da 

respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, 
procedência, registro e validade; 

9.1.02. Todos os medicamentos deverão observar rigorosamente as 

determinações legais no que tange ao registro, autorização de produção, ao 

armazenamento e à comercialização nos órgãos competentes; 

9.1.03. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 

com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 

1990); 7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 

Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

9.1.04. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação; 

9.1.05. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

9.1.06. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao 

Município ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de 

seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que 
estiver sujeita; 

9.1.07. Substituir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o item que for considerado 
defeituoso pelo requisitante; 

- 1 l 
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9.1.08. Apresentar documentos que comprovem a procedência do produto 
fornecido, sempre que solicitado; 

9.1.09. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os 

tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto 
deste Termo de Referência; 

9.1.10. Entregar os medicamentos em suas embalagens originais fechadas em 
boas condições; 

9.1.11. Cumprir, as suas expensas, todas as cláusulas contratuais que definam 
suas obrigações; 

9.1.12. Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que 

seja transporte especial quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a 

responsabilidade por todas as despesas relativas à entrega do objeto até o devido 

atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete. 

10. SUBCONTRATAÇÃO 

A contratada não poderá transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 

parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer forma a que está 
obrigada. 

11. CUSTO ESTIMADO 

O custo estimado anual (global) da presente contratação é de R$ 57.403,01 
(Cinquenta e sete mil, quatrocentos e três reais e um centavo) 

Os valores estimados supracitados não implicam em previsão de crédito em favor 

da contratada, que somente fará jus aos valores após a solicitação e aquisição dos 
itens; 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
MUNICÍPIO DE PLANALTO 

CNPJ N" 09.272. 764/0001-00 
Rua Julio Skrzypczak, 742 

Fone/Fax: (046) 3555-1589 e (046) 35551597 
85750-000 PLANALTO PARANÁ 

O custo estimado da contratação e os respectivos valores máximos foram 

apurados de acordo com a media da consulta de preços realizadas pela Secretaria de 
Saúde. 

Planalto, 05 de setembro de 2018 

' 
Nàdiane Carla Schlosser 

Secretária Municipal de Saúde 

••• ~- -(. ,..,4:-"! ;!'!" 

Inácio José Werle 

Prefeito Municipal 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 
''--~~ 'ºt~,x,r~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~PARAN~~~~ 

PROPOSTA DE PREÇOS 
EMPRESA: 
ENDEREÇO: 
CNPJ: 
CIDADE: 

i.J 

ESTADO: 
OBJETO: É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada visando a 
aquisição de medicamentos, dietas e insumos para a Secretaria de Saúde deste Município de 
Planalto, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ceftriaxona sódica 1 g 
268415 1 FR/118 I intramuscular (acompanha 

1 1000 
anestésico diluente) 

2 1 340207 1 FR/86 I Clorpromazina 40 mg/ml solução 
50 oral 20 mL 

3 1 267194 I AMP/09 1 ~(az~pam 5mg/ml solução 
50 injetável 2ml 

4 1 267197 I COMP/42 f Diazepan I O mg 22000 
5 300722 I AMP/05 

Fenobarbital 200mg/ml solução 
injetável 1 mi 50 

6 1 268463 I AMP/01 Heparina sódica 5.000 UI/0,25ml 
1 450 injetável 0,25ml 

7 313592 1 FR/69 I Policresuleno 360 mg/ml solução 
4 tópica ginecológica 12 mi 

8 273953 I Progesterona natural micronizada 
1500 COMP/42 200mg 

9 1 267769 1 Prometazina cloridrato 25mg/ml 
AMP/09 injetável 2ml 

1 200 
10 1 292331 1 FR/62 Salbutamol 0,4mg/ml xarope 

lOOml 550 
Tetracaína cloridrato associado a 11 1 396853 FR/63 / fenilefrina 1 % + 0,1 % solução 

1 

8 
oftálmica 1 O mi 

Total do lote 01 

Cloreto de sódio 0,9 % solução 
injetável sistema fechado 500 mi 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 
~~~~~~··~~~~PLANALTO~--~~~~~~·~.~ - ~·~~~~~PARANÁ~~~~~-- 

1 
2 268236 BOLSA/33 Cloreto de sódio 0,9 % solução 

80 ' .,· \ injetável sistema fechado 1000 mi .. 1 

BOLSA/37 
1 
C?licose 5% solução injetável 3 270092 

300 ·_, - 
1 

l sistema fechado 250 ml 
r 

4 270092 BOLSAt'9 / Glicose 5% solução injetável 
500 1 -' 1 sistema fechado 500 mi I 

1 
•. 1 5 320817 I Algodão hidrófilo sanfonado 

ROL0/190 branco rolo c/ 500 g 60 ,~1 :~~1_, 

Coletor de urina em plástico 
sistema aberto cerca de 2000 mi 6 419399 PCTE/206 graduação de 100 em 100 ml não 70 
estéril e descartável. Pacote com r ' !,· ., 

'1\ ·~ (,, 100 
Dreno cirúrgico de penrose látex 

j 
7 279571 UNID/140 atóxico sem gaze nº 3 descartável e 30 estéril 
8 265625 Tubo de látex uso hospitalar, para 

, METR0/202 administração de oxigênio Nº 204 7 ' ( 
1 

Glicerol líquido viscoso incolor 9 385452 pureza mínima de 99% frasco l 000 
FR/60 mi (glicerina) 12 

Nebulizador ultrassônico de mesa 
1 com interruptor liga/desliga 10 435787 UNID/140 compressor com gabinete plástico 5 

I i ' com no mínimo: máscara extensor ~ f - e frasco graduado. 
11 269843 Lidocaína cloridrato 2% solução 

J 
,. TUBS/165 injetável tubetes 1,8 ml 600 .. 

12 269843 Lidocaína cloridrato 2% solução 
FR/86 injetável 20 mL 15 J 

.. 
Termômetro -25 a+ 30 graus C 

13 238197 UNID/140 vacinas líquido avermelhado 
1 1 plástico 120 mm/40 mm cabo 

extensor de 71 O mm 
Extensor equipo soro, aplicação 
para jejunostomia/gastrostomia, 

14 385665 UNID/140 material PVC cristal, tipo ponta 
30 .. 

r rígida escalonada, conector Luer ·- - . 

femea com tampa, estéril e 
descartável 

Total Lote 02 

,I 

L 



~~~~~ 
MUNICIPIO DE PLANALTO 

CNPJ Nº76.460.526/0001-16 
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 

e-mail: planalto@rline.com.br 
Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 

~-··> ~~~~~YlANAlTD ~~-~~-~~~ - ~~.~~ PARANÁ 

Suplemento alimentar em pó para 
, crianças a partir de 1 ano para uso 
oral ou enteral polimérico 
nutricionalmente completo 
hipercalórico alto aporte de 
nutrientes em pequeno volume. 
Isento de lactose e glúten com 9% 

LA T A/486 1 de proteína ( case inato) 50% 
carboidrato (maltodextina sacarose 
e maltose) 41 % de lipídeos ( óleos 
vegetais). Osmolaridade de 
505m0sm/Kg. Acrescido de todas 
as vitaminas e minerais além de 
colina camtina e taurina. Lata 400 g 
sem sabor 

60 

Total Lote 03 

TOTAL GERAL 

VALORTOTAL:R$~------ 

VALIDADE DA PROPOSTA:----'---------- 

ASSINATURA COM CARIMBO 

,. 



~~~ 

MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNP/ Nº76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 
F!LANALIQ~.~~~~~ - ~~~~~~~~~~-- 

PROPOSTA DE PREÇOS 
EMPRESA: 
ENDEREÇO: 
CNPJ: ' ··'\ 

CIDADE: ., , /," 

(1 .J j 
/ 

. I 
j 

, ) 1-, ESTADO: 
OBJETO: É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada visando a 
aquisição de medicamentos, dietas e insumos para a Secretaria de Saúde deste Município de 
Planalto, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ceftriaxona sódica I g 
268415 1 FR/118 I intramuscular (acompanha 1000 

anestésico diluente) 
2 1 340207 1 FR/86 I Clorpromazina 40 mg/ml solução 

50 oral 20 mL 
', 

1 3 267194 I AMP/09 1 ~~az~pam 5mg/ml solução 
50 injetável 2ml 

4 267197 I COMP/42 1 Diazepan I O mg 22000 
5 300722 

j AMP/05 
Fenobarbital 200mg/ml solução 

1:; injetável lml 
1 50 

6 1 268463 I AMP/01 Heparina sódica 5.000 UI/0,25ml 
450 injetável 0,25ml 

7 313592 FR/69 I Policresuleno 360 mg/ml solução 
1 4 tópica ginecológica 12 mi 

8 1 273953 I Progesterona natural micronizada 
COMP/42 200m 1500 

9 267769 Prometazina cloridrato 25mg/ml 
AMP/09 injetável 2ml 

1 200 
10 1 292331 1 FR/62 Salbutamol 0,4mg/ml xarope 

I lOOml 550 \ 
Tetracaína cloridrato associado a 11 1 396853 1 FR/63 I fenilefrina 1 % + O, l % solução 

1 8 
oftálmica 1 O mi 

Total do lote 01 

Cloreto de sódio 0,9 % solução 
injetável sistema fechado 500 mi 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 
·--~~-=;,___~~~~~~~LANALID~.~~-~~ - ~~~~~~-/ 

1 

Cloreto de sódio 0,9 % solução 2 268236 BOLSA/33 
injetável sistema fechado 1000 mi 80 

- 3 270092 BOLSA/37 Glicose 5% solução injetável 
300 sistema fechado 250 mi ) 

4 270092 BOLSA/39 Glicose 5% solução injetável 
500 \ sistema fechado 500 mi 

\ \ l., 

5 320817 Algodão hidrófilo sanfonado 
' .. / ' ROL0/190 branco rolo c/ 500 g 60 - / 1 

Coletor de urina em plástico 1 

sistema aberto cerca de 2000 mi 
6 419399 PCTE/206 graduação de 1 00 em 100 mi não 70 

estéril e descartável. Pacote com 
100 
Dreno cirúrgico de penrose látex 

7 279571 UNID/140 atóxico sem gaze nº 3 descartável e 30 
estéril 

1 8 265625 Tubo de látex uso hospitalar, para 
1 METR0/202 administração de oxigênio Nº 204 7 

Glicerol líquido viscoso incolor 
1 9 385452 pureza mínima de 99% frasco 1000 
1 FR/60 mi (glicerina) 12 

Nebulizador ultrassónico de mesa 
com interruptor liga/desliga 

10 435787 UNID/140 compressor com gabinete plástico 5 
com no mínimo: máscara extensor 
e frasco graduado. 

1 1 269843 Lidocaína cloridrato 2% solução 
TUBS/165 injetável tubetes 1,8 mi 600 

12 269843 Lidocaína cloridrato 2% solução 
FR/86 injetável 20 mL 15 

Termômetro -25 a+ 30 graus C 
13 238197 UNID/140 vacinas líquido avermelhado 

1 plástico 120 mm/40 mm cabo 
extensor de 71 O mm 
Extensor equipo soro, aplicação 
para jejunostomia/gastrostomia, 

14 385665 UNID/140 material PVC cristal, tipo ponta 
30 rígida escalonada, conector Luer 

1 femea com tampa, estéril e 
descartável 

Total Lote 02 

{ 1 ••• 



~-~- 

MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 
~._..,.,·,,,,~~~~~~.~~ELANALID ~~~.~~~ - PARANÁ 

Suplemento alimentar em pó para 
crianças a partir de I ano para uso 
oral ou enteral polimérico 
nutricionalmente completo 
hipercalórico alto aporte de 
nutrientes em pequeno volume. 
Isento de lactose e glúten com 9% 

LA T A/486 / de proteína ( caseinato) 50% 1 60 
carboidrato (maltodextina sacarose 
e maltose) 41 % de lipídeos (óleos 
vegetais). Osmolaridade de 
505müsm/Kg. Acrescido de todas 
as vitaminas e minerais além de 
colina carntina e taurina. Lata 400 g 
sem sabor 

Total Lote 03 

TOTAL GERAL 

VALORTOTAL:R$~~~~~~~- 

VALIDADE DA PROPOSTA: , ,~ - 

.. LTDA 
\ ·~ \ ~ ·01t,IAS!'~sOS010 

DATA: . ~.·~ ... 30~.tt,/ 
cP ReP.r-7""""~ 

ASSINATURA COM CARIMBO 
/ 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 
PTANAT,TQ~ - ~.~.·~-~·~-·- 

PROPOSTA DE PREÇOS 
EMPRESA: .A{--i-1112.,,v\(,b ;-,\{\~ /vl:.;)) l+<hi!·L+,')(\ 

ENDEREÇO: e~ ,3cl) e· ':)(~1.:t:__; ~--'1 '0 •,1 ) 1:,L:,) 

CNPJ: o: b'tLccz/cc(; ~.c·l 
CIDADE: ~~·, e 1)-.D 5 ..J !_ ESTADO: -~·'.l..;.J-l..J'.\ rll)-Q_, A.)(\.. 
OBJETO: É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada visando a 
aquisição de medicamentos, dietas e insumos para a Secretaria de Saúde deste Município de 
Planalto, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ceftriaxona sódica 1 g 
268415 FR/118 I intramuscular (acompanha 

1 

1000 
1 )2,<;0 anestésico diluente) 

2 1 340207 FR/86 I Clorpromazina 40 mg/ml solução 
50 'X e r\ oral 20 mL 

< i ( '- 

3 267194 I AMP/09 1 ~(az~pam 5mg/ml solução 50 0/1S injetável 2ml 
4 1 267197 I COMP/42 1 Diazepan 1 O mg 22000 JJ, ~ L 
5 1 300722 Fenobarbital 200mg/ml solução 

li.25 AMP/05 injetável 1 mi 50 
6 268463 AMP/01 Heparina sódica 5.000 UI/0,25ml 

1 

450 
1 81qo injetável 0,25ml 

7 313592 FR/69 I Policresuleno 360 mg/ml solução 

1 

4 
I )2,So tópica ginecológica 12 mi 

8 273953 1 1 Progesterona natural micronizada 
1500 COMP/42 , 200mg 

9 267769 Prometazina cloridrato 25mg/ml 1, ?}O AMP/09 injetável 2ml 200 
10 292331 FR/62 Salbutamol 0,4mg/ml xarope 

} '70 IOOml 550 
Tetracaína cloridrato associado a 

11 396853 FR/63 I fenilefrina 1 % + O, 1 % solução 
1 8__Ll ~. e; (J oftálmica 1 O mi 

Total do lote 01 

Cloreto de sódio 0,9 % solução 
injetável sistema fechado 500 mi 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 
~~~~~LANAT.TD~·~·~· - PARANL . _/ ~~ 

1 

Cloreto de sódio 0,9 % solução ·-cn 2 268236 BOLSA/33 
injetável sistema fechado 1000 mi 80 S. I '-' 

3 270092 BOLSA/37 Glicose 5% solução injetável 
300 J..,. qo sistema fechado 250 ml 

4 270092 BOLSA/39 Glicose 5% solução injetável 
500 5;110 sistema fechado 500 mi 

5 320817 Algodão hidrófilo sanfonado 
1~q1 ROL0/190 branco rolo c/ 500 g 60 (. 1 v 

1 Coletor de urina em plástico 1 

1 
sistema aberto cerca de 2000 mi 

1 6 419399 PCTE/206 graduação de 100 em 100 mi não 70 
estéril e descartável. Pacote com J2,S-O 
100 
Dreno cirúrgico de penrose látex 

A. qo 7 279571 UNID/140 atóxico sem gaze nº 3 descartável e 30 
estéril 

8 265625 Tubo de látex uso hospitalar, para .. 2. 40 METR0/202 administração de oxigênio Nº 204 7 
Glicerol líquido viscoso incolor 

9 385452 pureza mínima de 99% frasco 1000 B.r-r'o FR/60 mi (glicerina) 12 
Nebulizador ultrassônico de mesa 
com interruptor liga/desliga 

10 435787 UNID/140 compressor com gabinete plástico 5 
210.00 com no mínimo: máscara extensor 

e frasco graduado. 
11 269843 Lidocaína cloridrato 2% solução 

A ·10 TUBS/165 injetável tubetes 1,8 mi 600 [, ~ , 
12 269843 Lidocaína cloridrato 2% solução »sc FR/86 injetável 20 mL 15 

Termômetro -25 a+ 30 graus C 

1 

13 238197 UNID/140 vacinas líquido avermelhado 
1 qq « plástico 120 mm/40 mm cabo 

extensor de 71 O mm 
Extensor equipo soro, aplicação 
para jejunostomia/gastrostomia, 
material PVC cristal, tipo ponta ~ 14 385665 UNID/140 30 n2 tll rígida escalonada, conector Luer · Vv r· ' femea com tampa, estéril e 

1 descartável 

To tal Lote 02 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 
., ,>~~~~~~J!LANALIO .~~~~. PARANÁ 

Suplemento alimentar em pó para 
crianças a partir de 1 ano para uso 
oral ou enteral polimérico 
nutricionalmente completo 
hipercalórico alto aporte de 
nutrientes em pequeno volume. 
Isento de lactose e glúten com 9% 

LATA/486 1 de proteína (caseinato) 50% 
carboidrato (maltodextina sacarose 
e maltose) 41% de lipídeos (óleos 
vegetais). Osmolaridade de 
505müsm/Kg. Acrescido de todas 
as vitaminas e minerais além de 
colina carntina e taurina. Lata 400 g 
sem sabor 

60 _ _,_.- 

Total Lote 03 

TOTAL GERAL 

VALORTOTAL:R$~~~~~~~- 

VALIDADE DA PROPOSTA: { () LJ i 4 S 
1 ,,i . ., J,<x7 

DATA: J 3 / 0 !J (;;_,C I o 
, j 

l ! 

lv' 

ASSINATURA COM CARIMBO 



Gmail - Enc: PLANALTO 

saude planalto <saudeplanalto.tfd@gmail.com> 

Enc: PLANALTO 
1 mensagem 

Sirlei Fatima Foliador <angeomed_@hotmail.com> 
Para: "saudeplanalto.tfd@gmail.com" <saudeplanalto.tfd@gmail.com> 

30 de julho de 2018 11 :20 

De: Sirlei Fatima Foliador <angeomed_@hotmail.com> 
Enviado: sexta-feira, 27 de julho de 2018 19:47 
Para: Planalto Saude 
Assunto: Re: PLANALTO ' 

.-.. coletor------- é de 2000 ml---0, 70--markmed ~ te \ ( a::1 ·~ k 
atadura 1 O cm--13 fios -----0,52---Mb textil 

,. atadura 15 cm-13 fios---0,78--MBtextil 
~-*'glice_rina 1000 mi ---24,80--Facilim~ .;)) 
l~' ceftnaxona de 1 gr --11,80--------validade 3/19--Eurofarma 50 

Medicamentais de AZ 

t(··) /Ji i 
, ~- L.J( . 

De: Planalto Saude <planaltosaude@rline.corn.br> 
Enviado: sexta-feira, 27 de julho de 2018 19:09 
Para: angeomed_@hotmail.com 
Assunto: PLANALTO 

Boa tarde, solicitamos cotação de preços com urgência para compra direta lista anexa. 
Atenciosamente, 
Jussania 
SMS PLANALTO -PR 
4635551598 

.,_/ 

htt~,-·11~~;1 n""nla """''"'";11, ,1n1?, d:?R.ik-=t;'<rlt;??'<Q4rlR.is:vAr=A, t11l<1wn71tn nt BR.&cbl=amail fe 180724.14 o4&view=ot&search=inbox&th=16.. 1/1 



Francisco Beltrão, 30/07 /2018 
Razão social: AMARILDO BASEGGIO & CIA L TOA- DISPROBEL 
CNPJ: 82.291.311/0001-11 INSC. EST.: 32102692-30 

Banco do Brasil Agência: 0616-5 

Bairro: Cristo Reí 
Celular: (46) 99934-8930 
UF: Paraná 
C/C: 31022-0 

Endereço: Rua Santo Antônio, 151 
Telefone: (46) 3524-2405 
Cldade: francisco Beltrão 

Para: MUNICÍPIO DE PLANALTO 

Item Objeto Marca Unid. Quant Preço unit Preço 
v ,! total 

º\< Coletor de urina sistema plástico aberto Medgran unidade 300 R$ 0,45 R$135,00 
2000 mi com graduaçao de 100 em100 

• } !, . \ }:.i, ·~Jci;t; mi 

o~ Atadura de crepe 13 fios 1 O cm 1,8 m Europa unidade 100 R$ 0,46 R$ 46,00 
em repouso _ 

º~" Atadura de crepe 13 fios 15 cm 1,8 m Europa unidade 100 R$ 0,70 R$ 70,00 
em repouso 

TOTAL R$ 251,00 

Modalidade do orçamento: ORÇAMENTO PARA COMPRA DIRETA 

Este orçamento tem validade de 30 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente. 
Todos os preços informados estão expressos em Reais (R$) e são exclusivos para este orçamento. 

Atenciosamente, 

Orçamento emitido em 30/07 /2018 14:29 

Rua Santo Antonio, 151 - 1 º Andar - Bairro Cristo Rei - Francisco Beltrão 
Fone: (46) 3524-2405 / E-mail: disprobel@hotmail.com / Site: www.dtsprobel.com.m- 



CIRURGlCA GRAL.HA AZUL I ORÇAMENTO: 106589 J 
ALVES f. SMHOR lTDA • ME CNr>J . Oi n1. sn·c-001.10 Data de Emissão: 27/07/2018 
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- 
.. -""" C!•!'.'!'I• •• : 0~3-PRFEliURA DO MUNICIPIO DE PLANALTO 

Vendedor: 002-0DAIR 

:"tt'""'t h..,t. PRFHTURA DO MUNICIPIO OE PLANALTO 
Contato: 

[r,::11."rt'"tO. s:,o FRANCISCO OE ASSIS Nro 1583 
Vendedor 2: 999-NAO CADASTRADO 

C,d"d!'.'< PLANl·LTO ·PR· CEP 85750000. CENTRO 
Prazo: OOO·A VISTA 

Tt"l,:,fon!'.': (45) 3555-6 i 00 CNPJICPF 76.460.526/0001-16 
Fax: (46) 3555-1272 

ttt~~vodl9?lt:~crlção Marca Unid. Qtde Preço Unlt. TotalR$ 

; l ! 124 i t,TAO\JllA DE CREPON l3F 10CMX4,5~l · POLAR FIX POLARFIX UN 100 1,0000 100,00 

' 3 1 12{, I ATADURA DE CREPON 13F 15CMX4,5M - POLAR FIX POLARFIX UNO 100 1,6900 169 00 

• s 1 70bl 
22,0000 660,00 

í 
I CEFTRIAXOSA SODICA lG INJETAVEL - BIOCHIMICO KEFTRON AMP 30 

i l 1 &599 1 COLETOR URINA SIST. ABERTO 1200~L - MEDSONDA MEDSONDA UN 300 4,6200 1.386,00 

~- LOTE: 42367 VALIDADE: 30/10/2020 
' 4 1 1'>20 1 GLICERINA LIQUIDA (BRANCA) 1000ML - RIOQUIMICA RIOQUIMIC LT 2 42,5900 85,18 

OBS: 
Subtotal: 2.400,18 

Desconto: 0,00 

Frete/Desp. 0,00 

Transp.: 00000 • 
Co:brcio do ?rodu.tos ~..édico-Hospitalares,Ortopédicos,Odontológicos e Laboratoriais TOTAL: 2.400,18 

07.724.523-/ 0001 • 2õ' 

ALVES E SARTOR LTDA.·ME 

\ 
l 

Scanned by CamScanner 



, ··-·- --·---·-- -~-- ----- ~- - --- -- 

DISPROBEL 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACl:UTICOS BELTRÃO 

AMARILDO BASEGGIO & CIA L TOA 

Razão social: AMARILDO BASEGGIO & CIA L TDA - DISPROBEL 
CNPJ: 82.291.311/0001-11 INSC. EST.: 32102692-30 

Francisco Beltrão, 06/08/2018 

Endereço: Rua Santo Antônio, 151 
Telefone: (46) 3524-2405 
Cidade: Francisco Beltrão 
Banco do Brasil Agência: 0616-5 

Bairro: Cristo Rei 
Celular: (46) 99934-8930 
UF: Paraná 
C/C: 31022-0 

Para: MUNICÍPIO DE PLANALTO 

Item Objeto Quant Unid. Preço Preço máximo 
máximo total 
unitário 

2 !Algodão hidrófilo branco rolo 500 g 8 Rolo ~$ 12,00 R$ 96,00 
1.\~-·r,,:;:;:;:-~--:;.c,··itlilaii·- 

3 Coletor material pérfurocortante 10 Uni d R.$5,39.J R$ 53,00 
capacidade para 20 litros ,,,,....,____..,,..- 

- 4 Solução de cloreto de sódio O, 9% 100 Frascos[ R$.1,2§J R$ 195,00 
não injetável, frasco 100 ml (para ~,_,,., . .,,.,..,,..,,.-.~·.·-- 

nebulização) - 
TOTAL R$ 344,00 

Modalidade do orçamento: ORÇAMENTO PARA COMPRA DIRETA. 

Este orçamento tem validade de 30 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente. 
Todos os preços informados estão expressos em Reais (R$) e são exclusivos para est~ orçamento. 
Atenciosamente, 

tTuii;mo,, f' %,'3,F 
Marina P. Baseggto 

060.655.459-Sti Orçamento emitido em 06/08/2018 15:21 

82.29·1.311/00()1,,i1 
AMARILDO BASEGGIO 

s CiA. LTDA. 
RLia S:Jntn '\r"f--r-ic- ~. •71 

8. Cr:s,., 'L. , '.::f ., _ __ X 
i- Francisco B,;::Jtr.§o - Paraná 

Rua Santo Antonio, 151-1º Anda~ Bairro Cristo Rei - Francisco Beltrão 
Fone: ( 46) 3524-2405 / E-mail: disprobel@hotmail.com / Site: www.disprobel.com.br 



I ORCAMENTO: 107056] 
ALVES E SARTOR L TOA - ME 
CNPJ : 07.724.523/0001-20 
RUA SOUZA NAVES 
CASCAVEL - PR - 85.802-080 
(45) 3223-4806 
Slie_~ www.cJrurqiçªqniJhaªzul.com.br 

Data de Emissão: 06/08/2018 
Pagina: 1 

Impressão: 06/08/2018 13:45:48 

E Mail~orrtatº 

liente: 0597-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OE PLANALTO 
Fant: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OE PLANALTO 

Endereço: PRACA SAO FRANCISCO DE ASSIS Nro. 1583 
Cidade: PLANALTO - PR - CEP:85750000 - CENTRO 

Telefone: (46) 3555-1589 CNPJ/CPF 09.272.764/0001-00 

Vendedor:019-RONEY 
Contato: 

Vendedor2:999-NAO CADASTRADO 
Prazo: 999-NAO CADASTRADO 
Fax: 

1 7475 L/ )VV - ALt>U;:> LV 1 :MEDBLANC UN 
••• ít ,~.,---·-·----,, 

11470 P/ INALACAO - UNIPHAR FRA 

MINASREY I UN 
Qtde Pre o Unit. Total R$ 

8 16,8000 134 ,40 

10\ 7,3000 73,00 

40\ 632,00 

67\ 2,5900 173,53 

50\ 3,9000 195,00 

Subtotal: 1.207.93 
Desconto: 0.00 

Frete/Desp. 0.00 

TOTAL: 1. 207, 93 

cá 

3 \ 231 \COLETOR DE MAT, PERF. CORTANTE 20 LTS - SAFEPAql<POLARFIX I UN 

Marca IUnid. Item I Codi_g_o I Ol!scrição 
2 \7290 \ALGODAO HIDROFILO 500G CARICIA - MELHOR MED 

OBS: VALIDADE DA PROPOSTA 7 DIAS 

Comércio de Produtos Médico-Hospitalares,Ortopédicos,Odontol6gicos e Laboratoriais 
Transp.: 00000 - 

1 

\ 
\ 



Relatório de Cotação: Cotação Rápida 57 

! 1 

ITEM PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL 

1) CEFTRIAXONA SÓDICA 1 100 25,00 R$2.500,00 
Unidades 

2) clorpromazina gotas 14 1 Jnidade 5,48 R$5,48 

3) DIAZEPAM INJETÁVEL 3 50 Ampolas 0,70 R$35,00 

4) DIAZEPAM CP 1 O MG 1 O 22.000 0,09 RSl .980,00 
Comprimidos ,..... 

S) FENOBARBITAL INJETÁVEL 2 50 Ampolas 2,37 R$1 l 8,50 

6) HEPARINA SÓDICA 18 450 Ampolas 6,08 RS2.736 oo 

7) policresuleno tópico 1 4 Frascos 20,00 R$80,00 

8) progesterona 200mg 2 1,5 3,33 R$5,00 
Comprimidos 

9) prometazina injetável 2 200 Ampolas 1,78 R$356,00 

1 O) salbutamol xarope 19 600 Frascos 1,18 R$708,00 

11) Tetracaína cloridrato associado a fenilefrina 1 % + 0,1 % solução oftálmica 1 O mi 2 8 Frascos 10,42 R$83 36 

12) Cloreto de sódio 0.9 % solução injetável sistema fechado 500 mi 7 1.000 4,63 R$4.630,00 
Frascos 

13) Cloreto de sódio 0,9 % solução injetável sistema fechado 1000 mi 4 80 Frascos 5,33 R$426,40 

.-_14) Glicose 5% solução injetável sistema fechado 250 mi 4 300 Frascos 3,06 R$918,00 

1 5) Glicose 5% solução injetável sistema fechado 500 mi 5 500 Frascos 4,00 R$2.000 00 

1 6) Algodão hidrófilo sanfonado branco rolo c/ 500 g 17 60 Unidades 10,53 R$631,80 

17) coletor de urina em plástico sistema aberto cerca de 2000 mi graduação de 100 em 100 mi não 8 6C Pacotes 0,66 R$39.60 

estéril e descartável. Pacote com 100 

18) Dreno cirúrgico de penrose látex atóxico sem gaze nº 3 descartável e estéril 3 30 Unidades 1,61 R$48.30 

19) Tubo de látex uso hospitalar, para administração de oxigênio Nº 204 4 7 Metros 12,95 R$90 65 

20) Glicerol líquido viscoso incolor pureza mínima de 99% frasco 1 000 mi (glicerina) 1 12 Frascos 26,00 R$312,00 

21) nebulizador ultrassonico 3 5 Unidades 160,00 R$800,00 

22) Lidocaína cloridrato 2% solução injetável tubetes 1.8 mi 2 600 Tubetes 5,70 R$3.420,00 

23) Lidocaína cloridrato 2% solução injetável 20 mL 19 15 Unidades 2,63 R$39,45 

24) Termômetro -25 a +30 graus C vacinas 4 1 Unidade 83,55 R$83,55 
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ITEM 

25) suplemento alimentar fortini 

26) Extensor equipo soro. aplicação para jejunostomia/qas.rosto-na. material PVC cristal. tipo ponta 

rígida escalonada. conector Luer femea com tampa, estéril e descartável 

Detalhamento dos Itens 

PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL 

5 60 Latas 49,14 R$2.948.40 

3 30 Unidades 17,30 R$519,00 

Valor Global: R$25.514,49 

Item 1: CEFTRIAXONA SÓDICA R$25,00 

100 Unidades 

Descrição 

CEFTRIAXONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 1 G, FORMA FARMACEUTICA PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL 

Observação Quantidade 

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

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE CENTRO DE 
REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER 

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

Descrição: GERAIS CEFTRIAXONA 1 G - MEDICAMENTOS GERAIS DE uso HUMANO, 
CEFTRIAXONA 1 G, FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO PARA SOLUCAO 
INJETAVEL. FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA COM DILUENTE, 
VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR, COM VALIDADE MÍNIMA DO 
PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL 

CNPJ Razão Social do Fornecedor 

21.013.392/0001-0l ISMED FARMACEUTICA LTDA - EPP 
*VENCEDOR* 

R$25,00 

Data: 18/07/20181410 

Modalidade: 

SRP: NÃO 

Identificação: OC 0901090000120180C00203 

Lote/Item: 1/1 

Ata: LinkAta 

Fonte: www.bec.sp.gov.br 

Quantidade: 900 

Unidade: UNIDADE 

UF: SP 

Valor da Proposta Inicial 

R$25,00 

Item 2 clorpromazina gotas R$5,48 

Quantidade Descrição 

1 Unidade clorpromazina gotas 

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais 

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BEL TRAO 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de medicamentos para dispensação gratuita. 
psicotrópicos. e injetáveis para as farmácias municipais e distribuição nas 
unidades municipais de saúde e UPA do Município de F1·ancisco Beltrão 

Descrição: CLORPROMAZINA- CLORPROMAZINA. CONCENTRAÇÃO 40 MG/ML. 
FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ORAL- GOTAS 

CatMat: 340207 - CLORPROMAZINA. CONCENTRAÇÃO 40 MG/ML. FORMA 
FARMACEUTICA SOLUÇÃO ORAL - GOTAS 

Observação 

R$5,00 

Data: 16/05/2018 09 02 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: SIM 

Identificação: NºPregão 852018 ! UASG 987565 

Lote/Item: /95 

Ata: LinkAta 

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov .br 

Quantidade: 300 

Unidade: FRASCO 20,00 ML 

UF: PR 
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CNPJ Razão Social do Fornecedor 

44.734.671 /0001 ·51 

*VENCEDOR* 

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS L TDA 

l 2.889.035/0001-02 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TDA - ME 

67.729.178/0004-91 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA 

00.802.002/0001·02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 

16 553 940/0001-48 MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TDA · ME 

02.520.829/0001-40 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L TDA 

03.652 030/0001-70 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS f-OSPITARES LTDA 

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais 

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Prefeitura Municipal de Rio Grande 

Objeto: Aquisição de medicamentos .. 

Descrição: CLORPROMAZI NA· CLORPROMAZINA, CONCENTRAÇÃO 40 MG/ML, 

FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ORAL· GOTAS 

CatMat: 340207 · CLOR"ROMAZINA, CONCENTRAÇÃO 40 MG/ML, FORMA 

FARMACEUTICA SOLUÇÃO ORAL· GOTAS 

CNPJ Razão Social do Fornecedor 

44.734.671 /0001-51 

*VENCEDOR* 

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 

12.889.035/0001 ·02 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TDA · ME 

l 6.553.940/0001-48 MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TDA · ME 

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TDA 

03.652.030/0001-70 CENTERMEDI · COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES L TDA 

67.729.178/0004·91 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA 

02.816.696/0001-54 POm AMED FARMACEUTICA L TDA 

Valor da Proposta Final 

R$4,38 

R$4.62 

RS4.90 

R$5 00 

R$5,01 

R$5,30 

R$570 

R$5,96 

Data: 26/07/20181410 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: SIM 

Identificação: NºPregão 322018 / UASG 988815 

Lote/Item: /20 

Ata: Link Ata 

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov .br 

Quantidade: 3.000 

Unidade: FRASCO 20.00 ML 

UF: RS 

Valor da Proposta Final 

R$4,35 

R$459 

R$595 

R$5.96 

R$630 

R$6.74 

R$9,30 

Item 3: DIAZEPAM INJETÁVEL R$0.70 

Quantidade Descrição 

50 Ampolas DIAZEPAM INJETÁVEL 

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais 

Observação 

R$0,70 
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Sul 

5ª Região Militar 

5°Batalhão de Suprimento 

Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar e Farmacologico para atender as 
necessidades do 5° Batalhão de Suprimento (Órgão Provedor) pelo período de 
12 (doze) meses, conforme condições, quantidades, exrgências e estimativas, 
estabelecidas no Edital e seus anexos .. 

Descrição: DIAZEPAM - DIAZEPAIV, DOSAGEM 5 MG/l,1L, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

CatMat: 267194- DIAZEPAM, DOSAGEM 5 MG/ML, AP"lESENTAÇÃO SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

CNPJ Razão Social do Fornecedor 

16.553.940/0001-48 MEDM.AX COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TDA - ME 
*VENCEDOR* 

27.1 05.456/0001-72 MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - EPP 

05.359.481 /0001-40 CONEXAO MEDICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Data: 27/06/20181000 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: SIM 

Identificação: NºPregfol 02018 1 UASG 160222 

Lote/Item: /73 

Ata: LinkAta 

Fonte: www.comprasgovemamentais.gov.br 

Quantidade: 1.120 

Unidade: AMPOLA 2,00 ML 

UF: PR 

Valor da Proposta Final 

R$0,69 

R$070 

R$0,73 

Item 4: DIAZEPAM CP 1 O MG R$0,09 

Quantidade 

22.000 Comprimidos 

Descrição 

DIAZEPAM CP 1 O MG 

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais 

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO 

Objeto: REGISTRO DE P'1EÇOS de medicamentos para dispensação gratuita 
psicotrópicos. e inJetáveis para as farmácias munrcipais e distriburção nas 
unrdades municipais de saúde e UPA do Munrcipio de Francisco Beltrão. 

Descrição: DIAZEPAM - DIAZEPAM, DOSAGEM 1 O MG 

CatMat: 267197 - DIAZEPAM, DOSAGEM 1 O MG 

CNPJ Razão Social do Fornecedor 

44.734.671 /0001-51 
*VENCEDOR* 

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS L TDA 

10.869.890/0001-26 AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - EPP 

20.590.555/0001-48 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA 

94.894.169/0001-86 MAURO lv1ARCIANO COlv1ERCIO DE MEDICAMENTOS L TDA 

67.729.178/0004~91 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 

03.652.030/0001-70 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES L TDA. 

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 

02.520.829/0001-40 DIMASTEP - COMEP,CIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L TDA 

CS.912.018/0001-83 SCHEID E CASTRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAPlv1ACEUTICOS 

05.782.733/0001-49 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAlv1ENTOS L TDA 

Observação 

R$0,09 

Data: 16/05/2018 09 02 

Modalidade: Pregão Eletrônrco 

SRP: SIM 

Identificação: NºPregão 852018 ! UASG 9875ó5 

Lote/Item: /109 

Ata: Link Ata 

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov .br 

Quantidade: 40.000 

Unidade: COMPRIMIDO 

UF: PR 

Valor da Proposta Final 

RS0.06 

RS0,08 

R$0,08 

R$0,08 

R$0,08 

R$0,09 

rl$0,12 

RSO,, 2 

R$0,40 

R$0 50 
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Item 5 FENOBARBITAL INJETÁVEL R$2,37 

Quantidade Descrição 

50 Ampolas FENOBARBITAL INJETÁVEL 

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais 

Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIA DO SUDOESTE DO 
PARANÁ - CIRUSP 
AR PR 

Objeto: Implantação de registro de preços para futura e eventual aquisição conforme a 
necessidade de material médico. medicamentos e acessórios para utilização 
pelo SAMU Sudoeste do Paraná. Quantidade apurada por estimativa com 
previsão de entrega fragmentada de acordo com o consumo. mediante 
requisição prévio .. 

Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS 
Fenobarbital Sódico, 200mg/ml, solução inJetável, ampola de 1 mi. 

CatMat: 193590 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS. 
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROF NOME 

CNPJ Razão Social do Fornecedor 

00.802.002/0001-02 AL ERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TDA 
*VENCEDOR* 

95.368.320/0001-05 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS l_TDA EPP 

Observação 

R$2,37 

Data: 26/04/2018 09 02 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: SIM 

Identificação: NºPregão 122018 / UASG 926720 

Lote/Item: /12 

Ata: Link Ata 

Adjudicação: 22/05/201815.17 

Homologação: 22/05/2018 1519 

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br 

Quantidade: 1 00 

Unidade: AMPOLA 

UF: PR 

Valor da Proposta Final 

R$1 83 

R$?. 91 

Item 6 HEPARINA SÓDICA R$6,08 

Quantidade Descrição 

450 Ampolas HEPARINA SÓDICA 

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais 

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de medicamentos para dispensação gratuita. 
psicotrópicos. e iojetáveis para as farmácias municipais e distribuição nas 
unidades municipais de saúde e UPA do Município de Francisco Beltrão. 

Descrição: HEPARINA SÓDICA-HEPARINA SÓDICA, DOSAGEM 5.000 Ul/0,25 ML, 
INDICAÇÃO INJETÁVEL 

CatMat: 268463 - HEPARINA SÓDICA. DOSAGEM 5.000 Ul/0,25 ML, INDICAÇÃO 
INJETÁVEL 

CNPJ Razão Social do Fornecedor 

02.816.696/0001-54 
*VENCEDOR* 

POl~TAMED FARMACEUTICA LTDA. 

44.734.671/0001-51 CRISTALIA PRODUTOS QUIM:COS FARMACEUTICOS LTDA 

67.729.178/0004-91 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA 

20.419 709/0001-33 CIRURGICA ONIX- EIRELI - ME 

16.553.940/0001-48 MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TDA - ME 

03.652.030/0001-70 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES L TDA. 

Observação 

R$6,08 

Data: 16/05/2018 0902 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: SIM 

Identificação: NºPregão 852018 / UASG 987565 

Lote/Item: /181 

Ata: Link Ata 

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br 

Quantidade: 3.000 

Unidade: AMPOLA 0,25 ML 

UF: PR 

Valor da Proposta Final 

R$4,04 

R$4.04 

R$4.45 

RS4.54 

R$494 

R$495 
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CNPJ Razão Social do Fornecedor 

11.215.901 /0001-17 CIRURGICA BIOMEDICA LTDA - ME 

10.749.915/0001-58 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE L TOA 

94.894.169/0001-86 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TOA 

82.225.947/0001-65 A. G. KIENrn & CIA LTOA-ME 

95.368.320/0001-05 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TOA EPP 

10.869.890/0001-26 AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TOA - EPP 

27.860.256/0001-25 VIT/1.LSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI - ME 

00.802 002/0001-02 AL TERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TOA 

85.477.586/0001-32 ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TOA- EPP 

02.607.956/0001-81 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LT 

07.269.677/0001-79 RINALDI & COGO L TOA- ME 

l 7.472.278/0001-64 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT 

Valor da Proposta Final 

R$5 07 

RSS.70 

R$6.00 

RS6.15 

R$6.l 5 

P,$616 

R$6.l 6 

P$616 

R$616 

R$6.l 6 

R$616 

R$6,l 6 

'tem 7: policresuleno tópico R$20,00 

Quantidade Descrição 

4 Frascos policresuleno tópico 

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais 

órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GP.ANDE 
Hospital Universitário Alc.des Carneiro 

Objeto: Aquisição de Material de Consumo Farmacológico - MEDICAMENTOS GERAIS. 

Descrição: POLICRESULENO- POLICRESULENO, CCNCENTRAÇÃO 360 MG/ML, FORMA 
FARMACÊUTICA SOLUÇÃO TÓPICA GINECOLÓGICA 

CatMat: 313592 - POLICRESULENO, CONCENTRAÇÃO 360 MG/ML, FORMA 
FARMACÊUTICA SOLUÇÃO TÓPICA GINECOLÓGICA 

CNPJ Razão Social do Fornecedor 

l l .563.145/0001-17 COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA 
*VENCEDOR* 

Observação 

R$20,00 

Data: 08/03/2018 0815 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: SIM 

Identificação: NºPregão 22018 I UASG 158196 

Lote/Item: /78 

Ata: Link Ata 

Adjudicação: 03/05/20181613 

Homologação: 04/05/2018 15 33 

Fonte: www.comprasgovernamentais gov br 

Quantidade: 150 

Unidade: FRASCO 12,00 ML 

UF: PB 

Valor da Proposta Final 

R$20,00 

Item 8 progesterona 200mg R$3,33 

Quantidade Descrição 

1-5 Comprimidos progesterona 200mg 

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais 

Observação 

R$4,46 
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Mil tarda Amazônia 

8ª Região Milita,· 

Hospital Geral de Belém 

Objeto: Aquisição de material farmacológico .. 

Descrição: PROGESTERONA · PROGESTERO~A. DOSAGEM 200 MG 

CatMat: 273952 · PROGESTERONA, DOSAGEM 200 MG 

CNPJ Razão Social do Fornecedor 

15.439.366/0001 ·39 EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 

*VENCEDOR* 

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

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SECRETARIA DA SAUDE 
DEPTO.REG.SAUDE · DRS-V BARRETOS 

Objeto: Aquisição de Medicamentos-Ação Judicial 

Descrição: GERAIS PROGESTERONA 200MG - MEDICAMENTOS GERAIS DE uso 
HUMANO, PROGESTERONA 200MG. FORMA FARMACEUTICA 
CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE 
APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE 
ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA 
VIDE EDITAL 

CNPJ Razão Social do Fornecedor 

65.817.900/0001-71 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES L TDA 
*VENCEDOR* 

Data: 10/05/2018 09 09 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: SIM 

Identificação: NºPregão.42018 / UASG 160166 

Lote/Item: /315 

Ata: Link Ata 

Fonte: www.comprasgovernarne1'tais.·Jov.br 

Quantidade: 600 

Unidade: CÁPSULA 

UF: PA 

Valor da Proposta Final 

RS4.46 

R$2,20 

Data: 27/02/2018 0900 

Modalidade: 

SRP: NÃO 

Identificação: OC 0901240000120180C0001 O 

Lote/ Item: 1 /23 

Ata: LinkAta 

Fonte: www.bec.sp.gov.br 

Quantidade: 360 

Unidade: UNIDADE 

UF: SP 

Valor da Proposta Final 

R$220 

Item 9: prometazina injetável R$1 ,78 

Quantidade Descrição 

200 Ampolas prornetazina injetável 

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais 

órgão: MUNICIPIO DE RIO NEGRO 

Objeto: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita· PAMS, farmácia básica 
e atendimento à demanda Judicial 

Descrição: PROMETAZINA CLORIDRATO · PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM 
25 MG/ML. APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL 

CatMat: 267769 · PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG/ML, 
APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETAVEL 

CNPJ Razão Social do Fornecedor 

Observação 

R$1,78 

Data: 10/07/2018 0833 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: SIM 

Identificação: NºPregão 582018 ! UASG 987823 

Lote/Item: /137 

Ata: LinkAta 

Adjudicação: 20/07/2018 0912 

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br 

Quantidade: 1 00 

Unidade: AMPOLA 2,00 ML 

UF: PR 

Valor da Proposta Final 

7 118 

,, 
I 



44.734.671 /0001-51 

*VENCEDOR* 

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTOA 

00.802.002/0001-02 AL TERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAl_AR L TOA 

R$1.73 

RSl ,82 

Item 1 O salbutamol xarope R$1,l 8 

Quantidade Descrição 

600 Frascos salbutamol xarope 

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais 

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BEL TRAO 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de medicamentos para dispensação gratuita, 

psicotrópicos, e injetáveis para as farmácias municipais e distnbuição nas 

unidades municipais de saúde e UPA do Município de Francisco Beltrão. 

Descrição: SALBUTAMOL- SALBUTAMOL. DOSAGEM 0.4 MG/ML, FORMA 

FARMACÊUTICA XAROPE 

CatMat: 292331 - SALBUTAMOL. DOSAGEM 0.4 MG/ML. FORMA FARMACÊUTICA 

XAROPE 

CNPJ Razão Social do Fornecedor 

11.034.934/0001-60 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TOA 

*VENCEDOR* 

12 889.035/0001-02 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TOA - ME 

02.816.696/0001-54 PONTAMED FARMACEUTICA L TOA. 

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TOA 

07.269.677/0001-79 RINALDI & COGO L TOA- ME 

02.607.956/0001-81 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR L T 

81.706.251/0001-98 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 

07 752.236/0001-23 MEDI LAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD MEDICO H 

20.419.709/0001-33 CI RURGICA ON IX - EI RELI - ME 

67.729.178/0004-91 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TOA 

16.553.940/0001-48 MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TOA- ME 

02.520.829/0001-40 DlfvlASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L TOA 

95.368.320/0001-05 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TOA EPP 

10.869.890/0001-26 AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 

21.515.353/0001-02 BASCEL SOLUCOES L TOA - EPP 

94.271.293/0001-95 CO~lERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS L TOA 

85.477.586/0001-32 ECO-FARMAS COMERCIO DE lvlEDICAMENTOS LTDA- EPP 

14.905.502/0001-76 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TOA- fvlE 

03.652.030/0001-70 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA. 

Observação 

R$1,l 8 

Data: 16/05/2018 09 02 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: Slfvl 

Identificação: NºP,egão 852018 ! UASG 987565 

Lote/Item: /290 

Ata: Link Ata 

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov .br 

Quantidade: 1 ooo 
Unidade: FRASCO 120,00 fvlL 

UF: PR 

Valor da Proposta Final 

RS0,89 

RSl .03 

RSl,04 

RSl ,06 

RSl,07 

RSl ,09 

RSl ,1 O 

R$1 ro 

RSU5 

R.$1 .18 

RSl ,57 

R$1.58 

R$1,59 

RSl.60 

R$1 .60 

RS 160 

R$1.60 

RSl 60 

RS2.00 

Item 11. Tetracaína cloridrato associado a fenilefrina 1 % + O, 1 % solução oftálmica 1 O mi R$10,42 
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Quantidade Descrição 

Tetracaína cloridrato associado a fenilefrina 1 % + 0,1 % solução oftálmica 1 O mi 8 Frascos 

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais 

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES 

Objeto: Registo de preços para eventual aquisição de medicamentos para atendir-iento 

Observação 

R$10,42 

Data: 24/04/2018 0923 

Modalidade: Pregão Eletrónico 

SRP: SIM 

a ordens judiciais e demais pessoas e usuários que fizerem uso os 
medicamentos fornecidos pela Rede Pública Municipal de Saúde .. 

dos usuários da saúde pública do Município de Teixeira Soares/Pr, atendimento Identificação: NºPregão 232018 / UASG 987913 

Descrição: PERFIL METÁLICO NÃO FERROSO - COLIRIO ANESTESICO 

CatMat: 2771 - PERFIL METÁLICO NÃO FERROSO, PERFIL ESTRUTURAL DE 
MATERIAL METALICO N NOME 

CNPJ Razão Social do Fornecedor 

82.225.947 /0001-65 
*VENCEDOR.* 

A. G. KIENEN & CIA L TOA-ME 

00.802 002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TOA 

Lote/Item: /287 

Ata: Link Ata 

Adjudicação: 09/05/2018 1 o 58 
F ente: www.comprasgovernamentais.gov.br 

Quantidade: 15 

Unidade: FRASCO-AMPOLA 

UF: PR 

Valor da Proposta Final 

R$9,07 

R$11,78 

Item 12: Cloreto de sódio 0,9 °lo solução injetável sistema fechado 500 mi R$4,63 

Quantidade Descrição 

1 .000 Frascos Cloreto de sódio 0,9 % solução injetável sistema fechado 500 mi 

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais 

Órgão: CONSORCIO IWERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIA DO SUDOESTE DO 
PARANÁ - CIRUSP 
AR PR 

Objeto: Implantação de registro de preces para futura e eventual aquisição confmme a 
necessidade de material rr-éd.co, medicamentos e acessórios para utilização 
pelo SAMU Sudoeste do Paraná. Quantidade apurada por estimativa com 
previsão de entrega fragmentada de acordo com o consumo, mediante 
requisição prévia 

Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS 
Cloreto de Sódio, 0,9%, solução injetável, bclsa de 500ml. 

CatMat: 193590 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, 
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROF NOME 

CNPJ Razão Social do Fornecedor 

95.368.320/0001-05 
*VENCEDOR* 

DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTOA EPP 

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TOA 

21 .515.353/0001-02 BASCEL SOLUCOES L TOA - EPP 

23.312.871/0001-46 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L TOA - ME 

83.157.032/0001-22 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTOA 

82.291.311 /0001-11 AMARILDO BASEGGIO & CIA L TOA- EPP 

07.269.677 /0001-79 RINALDI & COGO LTDA - ME 

Observação 

R$4,63 

Data: 26/04/2018 09 02 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: SIM 

Identificação: NºPregão 122018 / UASG 926720 

Lote/Item: /7 

Ata: Link Ata 

Adjudicação: 22/05/2018 1517 

Homologação: 22/05/2018 1519 

Fonte: www.comprasgovernarnentais.gov.br 

Quantidade: 1.000 

Unidade: UNIDADE 

UF: PR 

Valor da Proposta Final 

R$3,13 

R$3.14 

R$3.24 

R$4.63 

R$4,63 

R$463 

R$463 

9 / 18 



Item 13: Cloreto de sódio 0,9 % solução injetável sistema fechado 1000 mi R$5,33 

Quantidade Descrição 

80 Frascos Cloreto de sódio 0.9 % solução injetável sistema fechado 1000 mi 

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais 

Órgão: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - aquisição de medicamentos para a Secretari2 
Municipal de Saúde. (Obs. 7 .6.1 letra a do ecital). 

Descrição: SOLDA· CLORETO DE SÓDIO 0.90%. frasco com 1 OOOml. 

CNPJ Razão Social do Fornecedor 

20.419.709/0001-33 CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME 
*VENCEDOR* 

08.219 262/0001-53 ASSUNCAO & f'10RETTO L TDA · EPP 

95.368.320/0001-05 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TDA EPP 

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

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SECRETARIA DA SAUDE HOSP.EST. 
DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOLIS 

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 

Descrição: GERAIS CLORETO DE SODIO 9MG/ML (O· MEDICAMENTOS GERAIS DE 
USO HUMANO, CLORETO DE SODIO 9MG/ML (0.9%), FORMA FARMACEUTICA 
SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO BOLSA OU EQUIV ISENTO 
DE PVC EM SISTEMA FECHADO 1 OOOML. VIA DE ADMINISTRACAO 
INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%. 

CNPJ Razão Social do Fornecedor 

10.696.932/0001-74 T.D. & V COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITAL 
*VENCEDOR* 

Observação 

R$4,27 

Data: 03/05/2018 0904 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: NÃO 

identificação: NºPreção 512018 / UASG 987885 

Lote/Item: /3 

Ata: LinkAta 

Adjudicação: 23/05/20181348 

Homologação: 12/06/2018 1140 

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br 

Quantidade: 12.000 

Unidade: UNIDADE 

UF: PR 

Valor da Proposta Inicial 

R$3 97 

R$4.42 

R$4.42 

R$6,40 

Data: 29/06/2018 09 oo 
Modalidade: 

SRP: NÃO 

identificação: oc 09012000001201 socoooaa 
Lote/Item: 1/1 

Ata: Link Ata 

Fonte: www.becspgovbr 

Quantidade: 2.200 

Unidade: UNIDADE 

UF: SP 

Valor da Proposta Final 

R$6,4D 

Item 14: Glicose 5% solução injetável sistema fechado 250 mi R$3,06 

Quantidade Descrição 

300 Frascos Glicose 5% solução injetável sistema fechado 250 mi 

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais 

Observação 

R$3,06 
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Sul 

5ª Região Militar 

l 5ªBrigada de Infantaria Mecanizada 

15°Batalhão Logístico 

Objeto: Aquisição de Material Farmacológico do PMGu .. 

Descrição: GLICOSE- GLICOSE, CONCENTRAÇAO 5%, FORMA FARMACEUTICA 

SOLUÇÃO INJETAVEL, CARACTERISTICMDICIONAL SISTEMA FECHADO, 

EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC 

CatMat: 357880 - GLICOSE, CONCENTRAÇAO 5%, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM 
PRIMÁRIA ISENTA DE PVC 

CNPJ Razão Social do Fornecedor 

27.105.456/0001-72 MED!CENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI EPP 
*VENCEDOR* 

21.515.353/0001-02 BASCEL SOLUCOES L TDA- EPP 

l 3.085.369/0001-96 CAPROMED FARMACEUTICA L TOA - ME 

23.312.871/0001-46 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L TDA - ME 

Data: 02/05/2018 09 oo 
Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: SIM 

Identificação: NºPregão!22017 ! UASG 160524 

Lote/ Item: /198 

Ata: Link Ata 

Adjudicação: 04/06/2018 09 58 

Homologação: 06/06/2018 14 34 

Fonte: www.comprasgovernamentars.gov.br 

Quantidade: 1 .900 

Unidade: FRASCO 250,00 ML 

UF: PR 

Valor da Proposta Final 

R$279 

R$281 

R$3,32 

R$800 

Item 15: Glicose 5% solução injetável sistema fechado 500 mi R$4,00 

Quantidade Descrição 

500 Frascos Glicose 5% solução injetáve. sistema fechado 500 mi 

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais 

Órgão: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS- aquisição de medicamentos para a Secretaria 
Municipal de Saúde. (ObsJ6. 1 letra a do edital). 

Descrição: SOLDA- GLICOSE 5%, SOLUÇÃO DE 5%, solução parenteral-frasco com 
500ml. 

CNPJ Razão Social do Fornecedor 

20.419.709/0001-33 CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME 
*VENCEDOR* 

23.312.871 /0001-46 EXElv1PLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L TDA - ME 

17.263.792/0001~90 REALMED DISTRIBUIDORA L TDA- EPP 

95 368.320/0001-05 DAtvEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TDA EPP 

08.219.262/0001-53 ASSUNCAO & MORETTO L TDA - EPP 

Observação 

R$4,00 

Data: 03/05/2018 09 04 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: NÃO 

Identificação: NºPregão 512018 ! UASG 987885 

Lote/Item: /7 

Ata: Link A,a 

Adjudicação: 23/05/2018 1348 

Homologação: 12/06/2018 1140 

F ante: www.comprasgovernamentais.gov.br 

Quantidade: 13.500 

Unidade: UNIDADE 

UF: PR 

Valor da Proposta Final 

R$2,77 

R$3 80 

R$4,00 

R$4,00 

R$401 

Item 16: Algodão hidrófilo sanfonado branco rolo c/ 500 g R$10,53 
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Quantidade Descrição 

60 Unidades Algodão hidrófilo sanfonado branco rolo e/ 500 g 

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais 

Órgão: MUNICIPIO DE RIO NEGRO 

Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar. 

Descrição: ALGODÃO-ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESEmAÇÃO EM MANTAS. 
MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS. 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO. 
ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL 

CatMat: 279726-ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, 
MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, 
ESTERILIDADE NÃO ES'ÉRIL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL 

CNPJ Razão Social do Fornecedor 

Observação 

R$10,53 

Data: 31/07/2018 0835 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: SIM 

Identificação: NºPregão 642018 / UASG 987823 

Lote/Item: 19 

Ata: Link Ata 

F ante: www.comprasgovernamertais.gov .br 

Quantidade: 200 

Unidade: EMBALAGEM 500,00 G 

UF: PR 

Valor da Proposta Final 

24.537.945/0001-05 SANIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 

*VENCEDOR* 

R$9,69 

78.742.491 /0001-33 JOAOMED COMERCIO DE tvlATERIAIS CIRURGICOS L TD/1. 

27.130.979/0001-79 OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L TDA - EPP 

01.470.743/0001-98 BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS L TDA 

83.157.032/0001-22 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TDA 

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TDA 

29.043.834/0001-66 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA. 

82.291.311/0001-11 AMARILDO BASEGGIO & CIA L TDA- EPP 

10.749.915/0001-58 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE L TDA 

82.387.226/0001-51 DUOMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L TDA 

l l .l 01.480/0001-0l EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES L TDA - ME 

80.392.566/0001-45 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS L TDA 

07.947.536/0001-68 ODONTOMED CANAA L TDA- ME 

17.472.278/0001-64 GOLDENPLUS- COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT 

R$9.70 

R$985 

R$10,22 

R$10,30 

P$10,35 

R$10,35 

R$10,50 

R$10,53 

RS10,54 

RSl O 54 

P.$1054 

P$10,54 

R$10,54 

R$10,54 

R$40,00 

R$100,00 

11.145.401/0001-56 LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP 

00.072.811 /0001-06 LEDURPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 

05.997.927/0001-61 MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 

Item 17: coletor de urina em plástico sistema aberto cerca de 2000 mi graduação de 100 em 100 mi não estéril e descartável. Pacote com 
100 

R$0,66 

Quantidade Descrição Observação 

60 Pacotes coletor de urina em plástico sistema aberto cerca de 2000 mi graduação de l 00 em 100 mi não estéril e descartável. Pacote 

com 100 

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$0,66 
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Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual aquisição de forma fracionada 

de medicamentos e material médico hospitalar para a farmácia rr-unicioat. 

Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS 

BOLSA COLETORA DE URINA DO SISTEMA ABERTO Material de polietileno 

transparente atóxico. resistente, graduado a cada 1 00 mi com capacidade de 

2000 mi. sistema de fechamento da 'boca' do coletor através de um cordão 

fixado no sistema. não estéril 

CatMat: 193590 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, 

EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROF NOME 

CNPJ Razão Social do Fornecedor 

03 968.926/0001-63 MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA 

*VENCEDOR* 

22 688.060/0001-81 PEDROTTI & SCHERER L TDA- ME 

95.368.320/0001-05 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TDA EPP 

Data: 10/04/2018 09 oo 
Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: SIM 

Identificação: NºPregão 82018 ! UASG 987541 

Lote/Item: /43 

Ata: Link Ata 

Adjudicação: 17/05/20180851 

Homologação: 17/05/2018 0919 

Fonte: www.comprasgovernamentars.gov.or 

Quantidade: 450 

Unidade: UNIDADE 

UF: PR 

Valor da Proposta Final 

RS0,39 

R$0 54 

RS0,65 

07127.606/0001-31 ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NIEDICOS EIRELi - EPP 

72.150.550/0001-06 POSSA TTO & POSSA TO L TDA - ME 

08.219.262/0001-53 ASSUNCAO & MORETTO L TDA - EPP 

09.676.256/0001-98 MEDICAMENTOS DE AZ L TDA ME. 

07.269.677/0001-79 RINALDI & COGO LTDA- ME 

"1$0.66 

RS0,66 

R$0,66 

R$0,66 

R$0,66 

Item 18: Dreno cirúrgico de penrose látex atóxico sem gaze nº 3 descartável e estéril R$1,61 

Quantidade Descrição 

30 Unidades Dreno cirúrgico de penrose látex atóxico sem gaze nº 3 descartável e estéril 

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais 

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Aeronáutica 
GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA 

Observação 

R$1,61 

Data: 19/06/2018 09 00 

Modalidade: Pregão Eletrónico 

SRP: SIM 

instrumento. 

Objeto: Registro de preços para Aquisição de Materiais Hospitalares (parte 1), conforme Identificação: NºPregão:332018; UASG 120644 
condições quantidades exigências e estimativas estabelecidas neste 

1 70 ' ' Lote/ tem: I 

Descrição: DRENO CIRÚRGICO-DRENO CIRÚRGICO, MODELO DE PENROSE, 
MATERIAL BORRACHA DIMENSÕES CERCA DE 8 MMX 30 CM. TIPO USO 
ESTÉRIL, DESCA'ITÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL 

CatMat: 438520- DRENO CIRÚRGICO, TIPO uso ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 
EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL, MODELO DE PENROSE, MATERIAL 
BORRACHA, DIMENSÕES CERCA DE 8 MM X 30 CM 

CNPJ Razão Social do Fornecedor 

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA's LTDA 
*VENCEDOR* 

83.157.032/0001-22 

05.997.927 /0001-61 

METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 

MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 

Ata: Link Ata 

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br 

Quantidade: 50 

Unidade: UNIDADE 

UF: PR 

Valor da Proposta Fina! 

RSl 60 

RSl .61 

R$1.75 
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Item 19: Tubo de látex uso hospitalar, para administração de oxigênio Nº 204 R$12,95 

Quantidade Descrição 

7 Metros Tubo de látex uso hospitalar. para administração de oxigênio Nº 204 

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais 

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exé•cito 
Comando Militar do Sul 
5ª Região Militar 
Artilharia Divisionár1a/5ªDE 
l 5° Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado 

Objeto: Aquisição de materiais hospitalares. 

Descrição: TUBO DE LATEX-TUBO DE LATEX, DIÂMETRO EXTERNO 5 f.M"1, DIÂMETRO 
INTERNO 3 MM, APLICAÇÃO USO HOSPIT/ILAR, FINALIDADE 
ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, REFERÊNCIA Nº 200 

CatMat: 265626- TUBO DE LATEX DIÂMETRO EXTERNO 5 MM. DIÂMETRO lfHERNO 
3 MM. APLICAÇÃ.O USO HOSPITALAR, FINALIDADE ADMINISTRAÇÃO DE 
OXIGÊNIO, REFERÊNCIA Nº 200 

CNPJ Razão Social do Fornecedor 

01 706 665/0001-88 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L TOA - ME 
*VENCEDOR* 

07 724.523/0001-20 ALVES E SARTOR L TOA- ME. 

82.291.311/0001-l l AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - EPP 

22.077.847/0001-07 JOSE DANTAS DINIZ FILHO 09018660400 

Observação 

R$12,95 

Data: 02/08/2018 08 53 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: SIM 

Identificação: NºPregão 32018 / UASG 150229 

Lote/Item: /56 

A ta: Link Ata 

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov .br 

Quantidade: 50 

Unidade: METRO 

UF: PR 

Valor da Proposta Final 

RS1289 

RSl 2.90 

RSl 3,00 

R$13.50 

Item 20: Glicerol líquido viscoso incolor pureza mínima de 99% frasco 1000 mi (glicerina) R$26,00 

Quantidade Descrição 

12 Frascos Glicerol líquido viscoso incolor pureza mínima de 99% frasco 1000 mi (glicerina) 

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais 

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de PlaneJamento e Orçamento 
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 

Observação 

R$26,00 

Data: 16/07 /2018 09 03 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: SIM 

de n.º804, de 14 de JULHO de 2017, levam ao conhecimento dos interessados 

Identificação: NºPregão 1 52017 I UASG í 58009 
Objeto: O Instituto Federal do Paraná IFPR e este Pregoeiro (a). designado pela Portaria 

Lote/Item: /242 

que farão realizar licitação, na modalidade Pregão Eletrônico. tipo menor preço. Ata: Link Ata 
nos termos da Lei nº 1 0.520, de 17 de Julho de 2002. do Decreto nº 5.450. de 31 Adjudicação: 24/07 /2018 14 58 
de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, da Instrução Fonte: www.comprasgovernamentais gov br 
Normativa SLTl/MPOG nº 2. de 11 de outubro de 201 O, da Lei Complementar n 
123, de 14 

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO- GLICERINA. ASPECTO 
FÍSICO LIQUIDO VISCOSO. INCOLOR. REAGENTE PA EMBALAGEM DE l 
LITRO 

CatMat: 19691 O - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO. ACESSÓRIOS PARA 
TREINAMENTO NOME 

CNPJ Razão Social do Fornecedor 

85.050.110/0001-1 O S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS - EPP 
*VENCEDOR* 

Quantidade: 32 

Unidade: LITRO 

UF: PR 

Valor da Proposta Inicial 

R$26,00 
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Item 21: nebulizador ultrassonico R$160,00 

Quantidade Descrição 

5 Unidades nebulizador ultrassonico 

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais 

Órgão: PREFEITURA MLNICIPAL DE AMPERE 

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPA. em conformidade com 
Termo de Adesão ao Incentivo Financeiro de Investimento para a Aquisição de 

Observação 

R$160,00 

Data: 06/08/2018 09 03 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: NÃO 
Equipamentos para as unidades de Atenção Primária à Saúde APSUS. instituído Identificação: NºPregão 632018; UAS:i 987 417 
pela Resolução SESA Nº 269/2016. conforme especificações técnicas e 
demais disposições descritas no Anexo I deste Edital .. 

Descrição: NEBULIZADOR- NEBULIZADOR. TIPO* ULTRASSÓNICO, MODELO DE MESA, 
AJUSTE COM INTERRUPTOR LIGA/ DESLIGA. MATERIAL COMPRESSOR C/ 
GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTES C/ NO MÍNIMO MÁSCARA, TR/l.QUEIA 

CNPJ Razão Social do Fornecedor 

22 688 060/0001-81 PEDROTTI & SCHERER L TDA - tvlE 
*VENCEDOR* 

05 286 960/0001-83 V S. COSTA & CIA L TDA - EPP 

25.386.146/0001-48 ALEC'-JSSANDRA RESSETTI OLIVEIRA - ME 

Lote/Item: /62 

Ata: LinkAta 

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.b1 

Quantidade: 

Unidade: UNIDADE 

UF: PR 

Valor da Proposta Final 

RS 140.76 

RSl 60,0D 

R$300,00 

Item 22: Lidocaína cloridrato 2% solução injetável tubetes 1,8 mi R$5,70 

Quantidade Descrição 

600 Tubetes Lidocaína cloridrato 2% solução injetável tubetes 1,8 mi 

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais 

Órgão: COMANDO DO EXERCITO 
34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO 

Objeto: Aquisição de material odontolóqico em apoio a Seção de Saúde/34 Bll/ec 

Descrição: LIDOCAÍNA CLORIDRATO- LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%, 
APRESENTAÇÃO INJETÁVEL 

CatMat: 269843- LIDOCAÍNA CLORIDRATO. DOSAGEM 2%. APRESENTAÇÃO 
INJETÁVEL 

CNPJ Razão Social do Fornecedor 

18464.499/0001-53 DENTAL CATARATAS L TDA - ME 
*VENCEDOR* 

Preço (ComprasNet) 2: Média das Propostas Iniciais 

Observação 

R$9,50 

Data: 01/06/2018 0000 

Modalidade: Dispensa de Licitação 

SRP: NÃO 

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 55/2018 / 
UASG 160226 

Lote/Item: 3/1 

Ata: Link Ata 

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov br 

Quantidade: 50 

Unidade: TUBETE 1,80 ML 

UF: PR 

Valor da Proposta Inicial 

R$9 50 

R$1,90 
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Órgão: COMANDO DO EXERCITO 

34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO 

Objeto: Aquisição de material em apoio à Seção de Saúde/34 B!Mec 

Descrição: LIDOCAÍNA CLORI D RATO- LIDOCAÍNA CLORIDRATO. DOSAGEM 2%. 
APRESENTAÇÃO INJETÁVEL 

CatMat: 269843- LiDOCAÍNA CLORIDRATO. DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO 
INJETÁVEL 

CNPJ Razão Social do Fornecedor 

18464499/0001-53 DENTAL CATARATAS L TDA - ME 
*VENCEDOR* 

Data: 01/08/2018 0000 

Modalidade: Dispensa de licitaçào 

SRP: NÃO 

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 72/2018 / 
UASG 160226 

Lote/Item: 3/1 

Ata: LinkAta 

Fonte: www.comprasgovernamer:tais.go, br 

Quantidade: 250 

Unidade: TUBETE 1,80 ML 

UF: PR 

Valor da Proposta Inicial 

RSl.90 

Item 23: Lidocaína cloridrato 2% solução injetável 20 ml R$2,63 

Quantidade Descrição 

l 5 Unidades Lidocaína cloridrato 2% solução injetável 20 mL 

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais 

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BEL TRAO 

Objeto: REGISTP.O DE PREÇOS de medicamentos para dispensação gratuita. 
psicotrópicos. e injetáveis para as farmácias municipais e distribuição nas 
unidades municipais de saúde e UPA do Município de Francisco Beltrão. 

Descrição: LI DOCAÍNA CLORI D RATO - LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%, 
APRESENTAÇÃO INJETÁVEL 

CatMat: 269843 - LIDOCAÍNA CLORIDRA TO DOSAGEM 2%. APRESENTAÇÃO 
INJETÁVEL 

CNPJ Razão Social do Fornecedor 

21.515.353/0001-02 
*VENCEDOR* 

BASCEL SOLUCOES L TDA - EPP 

07.752236/0001-23 MEDI LAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD MEDICO H 

67.729178/0004-91 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA 

20.419.709/0001-33 CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME 

72.1 50.550/0001-06 POSSA TTO & POSSA TO L TDA - ME 

82.225.947 /0001-65 A. G. KIENEN & CIA L TDA-ME 

02.520.829/0001-40 DIMASTER - COMERCIO DE PP,ODUTOS HOSPITALARES L TDA 

16.553.940/0001-48 MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TDA - ME 

10.749.915/0001-58 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE L TDA 

10.869.890/0001-26 AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - EPP 

00.802.002/0001-02 AL TERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TDA 

95 368 320/0001-05 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TDA EPP 

l 7472.278/0001-64 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT 

l 4.595.725/0001-84 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L TDA ME 

Observação 

R$2,63 

Data: 16/05/2018 09 02 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: SIM 

Identificação: NºPregão852018 / UASG 987565 

Lote/Item: /216 

Ata: Link Ata 

Fonte: www.comprasgovernamentaisgov.br 

Quantidade: 500 

Unidade: FRASCO 20,00 ML 

UF: PR 

Valor da Proposta Final 

RS2.l 3 

R$213 

R$2 l 5 

R$2 l 8 

R$239 

R$2 40 

R$240 

R$243 

R$2.43 

RS244 

RS2.44 

R$2.44 

RS2.44 

R$244 
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CNPJ Razão Social do Fornecedor 

17.605.216/0001-83 PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE L TDA - ME 

94.894.169/0001-86 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TDA 

07.269 677/0001-79 RINALDI & COGO L TDA- ME 

02 607.956/0001-81 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR L T 

44.734.671 /0001-51 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS L TDA. 

Valor da Proposta Final 

R$2.44 

RS2.44 

RS2.80 

RS:J 00 

R$6.50 

Item 24 Termômetro -25 a +30 graus e vacinas R$83,55 

Quantidade Descrição 

l Unidade Termômetro -25 a +30 graus C vacinas 

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais 

órgão: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESE 

Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais médico 
hospitalares para o centro regional de especialidades - cre. centro de testagem 
e aconselhamento - cta e centro de atenção psicossocial - caps. pertencentes 
ao consórcio interrnunicoal de saúde costa oeste do paraná - ciscopar, pelo 
período de doze meses .. 

Descrição: TERMOMETRO METEOROLOGICO- TERMÓMETRO Instrumento de 
medição precisa da temperatura externa e nterna. assim como sua máxima e 
mínima. visor em cristal líquido de fácil visualização. Função C/F . Cabo de 
aproximadamente 2,30m. Faixa de medição interna: -20 C a+ 70 'C: Faixa de 
medição externa -50 'C a+ 7o··c; Resolução: O, l "C. Precisão _ l "C: Dimensões 
85x60xl8mm Peso: 1 OOg; Alimentação 1 pilha AAA 

CNPJ Razão Social do Fornecedor 

22.688.060/0001-81 PEDROTTI & SCHERER L TDA - ME 

85.081 446/0001-40 JOHtlNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA EPP 
*VENCEDOR* 

11 042 902/0001-07 INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

07.269.677/0001-79 RINALDI & COGO LTDA- ME 

Observação 

R$83,55 

Data: 14/06/2018 0919 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: NÃO 

Identificação: NºPregão72018 / UASG458269 

Lote/Item: /89 

Ata: LinkAta 

Fonte: www cornprasnovernerreritars.çov.br 

Quantidade: 1 O 

Unidade: UNIDADE 

UF: PR 

Valor da Proposta Final 

RS83.55 

R$83 55 

R.$83 55 

R$100.00 

Item 25: suplemento alimentar fortini R$49,l 4 

Quantidade Descrição 

60 Latas suplemento alimentar fortini 

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais 

Órgão: MUNICIPIO DE RIO NEGRO 

Objeto: Aquisição de suplementos alimentares oara dieta enteral. 

Descrição: LEITE EM PÓ - Suplemento em pó para alimentação oral ou por sonda para 
criança acima de 1 ano de idade com dificuldade de ingestão de macro e 
micronutrientes Não deve conter glúten. SEM SABOR. O suplemento de fórmula 
especial deverá ser acondicionado em lata com medida de 400 g e na 
embalagem deverá constar externamente a identificação, fabricaçàc, valicade. 
lote e procedência Produto Fortini ou sirnila. Sabor SEM SABOR. 

CatMat: 150662- LEITE :cM PO LEITE EM PÓ NOME 

Observação 

R$49,14 

Data: 24/04/2018 0831 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: SIM 

Identificação: NºPregão 272018 / UASG 987823 

Lote/Item: /4 

Ata: Link Ata 

Adjudicação: 27/04/2018 0833 

F ante: www.comprasgovernamentaisgov.br 

Quantidade: 48 

17 / 18 



CNPJ Razão Social do Fornecedor 

26.892.450/0001-20 JPH BARROS COMERCIAL EIRELI ME 

*VENCEDOR* 

18 574.431 /0001-27 K.G.VACCARIN COMERCIO DE DIETAS ENTERAIS - ME 

Unidade: UNIDADE 

UF: PR 

Valor da Proposta Final 

R$49,00 

R$49,14 

07 127.606/0001-31 ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS - EIRELI - EPP 

RS54.55 03.612.312/0005-78 NUTRIPORT COMERCIAL L TDA 

05 656 062/0001-70 MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS L TDA. 

R$4914 

RS72,00 

Item 26: Extensor equipo soro, aplicação para jejunostomia/gastrostomia, material PVC cristal, tipo ponta rígida escalonada, conector Luer 
femea com tampa, estéril e descartável 

R$17,30 

Quantidade Descrição 

...-,. 30 Unidades 

Observação 

Extensor equipo soro, aplicação para jejt.nostornia/qastrostorn.a. material PVC cristal, tipo ponta rígida escalonada. conector 
Luer femea com tampa, estéril e descartável 

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais 

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Hospital das Clínicas de Minas Gerais 

Objeto: Aquisição Parcelada de Material Médico Hospitalar, com cessão de 
equipamento em regime de comodato para o Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG) 

Descrição: EXTENSOR EQUIPO SORO- EXTENSOR EQUIPO SORO, APLICAÇÃO P/ 
JEJUNOSTOMIA/ GASTROSTOMIA, MATERIAL PVC CRISTAL, TIPO PONTA 
PONTA RÍGIDA ESCALONADA, TIPO CONECTOR CONECTOR LUER FÊMEAC/ 
TAMPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ SONDAS C/ PROTETOR C/ ALÇA, 
ESTERILIDADE ESTÉRIL E DESCARTÁVEL 

CatMat: 385665- EXTENSOR EQUIPO SORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ 
SONDAS C/ PROTETOR C/ ALÇA, ESTERILIDADE ESTÉRIL E DESCARTIÍVEL, 
APLICAÇÃO P/ JEJUNOSTOMIA ! GASTROSTOMIA, MATERIAL P\/C CRISTAL, 
TIPO PONTA PONTA RÍGIDA ESCALONADA, TIPO CONECTOR CONECTOR 
LUER FÊMEA C/ TAMPA 

CNPJ Razão Social do Fornecedor 

09376.051/0001-97 ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS L TDA - ME 
*VENCEDOR* 

00.304 559/0001-05 HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SER\/ICOS L TDA- EPP 

04.523.992/0001-92 MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SER\/ICOS L TOA 

R$17,30 

Data: 31/08/20171031 

Modalidade: Pregão Eletrónico 

SRP: SIM 

Identificação: NºPregão 272016 I UASG 155021 

Lote/Item: /30 

Ata: Link Ata 

Adjudicação: 10/11/20171241 

Homologação: 16/11/20171247 

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br 

Quantidade: 90 

Unidade: UNIDADE 

UF: MG 

Valor da Proposta Final 

R$17,29 

R$17 30 

R$17.38 
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Relatório de Cotação: Cotação Rápida 57 

ITEM PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL 

1) CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 11 1 Unidade 0,85 RS0.85 

Valor Global: R$0,85 

Detalhamento dos Itens 

Item 1. CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL R$0,85 

Quantidade Descrição Observação 

1 Unidade CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL. MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL. TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS 

ADICIONAIS PONTA A TRAUMÁTICA, ORIFICIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALAGEM 

INDIVIDUAL. ESPESSURA Nº 8 

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais 

Órgão: Prefeitura Mur1icipal de São José dos Pinhais 

Objeto: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar 

Descrição: CA TETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL- CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, 

MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL. 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA A TRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS 

LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 

ESPESSURA Nº 8 

CatMat: 279763- CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEA_. MATERIAL PVC ATÓXICO 

FLEXÍVEL. TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA 

A TRAUMÁTICA ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGE1v1 

ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL. ESPESSURA Nº 8 

R$0,85 

Data: 06/07 /2018 09 06 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: SIM 

Identificação: NºPregão 1292018 ! U.l\SG 987885 

Lote/Item: /9 

Ata: Link Ata 

Fonte: www.comprasgovernamentars.gov .br 

Quantidade: 2.700 

Unidade: UNIDADE 

UF: PR 

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final 

08.435.077/0001-04 DUTRAMED DISTRIBUIDORA L TOA - ME 

*VENCEDOR* 

RS0,65 

16.648.619/0001-47 INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI RS0.67 

RS0.68 

RSO 69 

11.1 01 .480/0001-01 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES L TOA - ME 

03.968.926/0001-63 MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES L TOA 

27.806.274/0001-29 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE ;:,RODUTOS HOSPITALARES L TOA - M RS0,81 

19.880.964/0001-08 ALL LAB COMERCIAL EIRELI - lvlE RS0.85 

R$0,85 

RS0.92 

RSl.04 

10.749.758/0001-80 A. D. DAMINELLI- ME 

24.118.004/0001-37 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE L TOA - ME 

07724.523/0001-20 ALVES E SARTOR LTDA- ME. 

07.127.606/0001-31 ELIS'v1ED COMERCIAL DE EOUIPAM"N'OS E MATERIAIS MEDICOS - EIRELI - EPP S$1.ll 
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CNPJ Razão Social do Fornecedor 

05.997.927/0001-61 MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 

Valor da Proposta Final 

RSl,11 
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DE: 

MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

Planalto-Pr., 10 de Setembro de 2018 

Inácio José Werle - Prefeito Municipal 

Preliminarmente para a autorização solicitada para a 
contratação de empresa visando a aquisição de medicamentos, insumo e dietas 
especiais para Secretaria de Saúde de Planalto-PR, encaminhamos: 

PARA: 

PARA: 

PARA: 

Secretaria de Finanças; 
à fins de indicação de recursos de ordem orçamentária 
para fazer frente à despesa; 

Departamento de Materiais e Compras; 
à fins de elaboração da minuta do instrumento 
convocatório da licitação; 

Departamento Jurídico; 
à fins de análise e indicação da modalidade a ser adotada. 

Cordialmente, 

/ 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal. 

I,; 



-~~-~~- 

MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

Planalto-Pr.,10 de Setembro de 2018 

DE: Secretaria de Finanças 

PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Em atenção à solicitação visando à contratação de empresa visando à 
aquisição de medicamentos, insumos e dietas especiais para a Secretaria de Saúde de 
Planalto-PR, expedido por Vossa Excelência na data de 10/09/2018, informamos a 
existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das 
obrigações decorrentes da solicitação supra, sendo que o pagamento será efetuado 
através das Dotações Orçamentárias: 

DOTAÇÕES 
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

01510 09.126.10.301.1001.2027 3.3.90.30.00.00.00000 
01710 09.126.10.301.1001.2033 3.3.90.30.00.00.00000 

Cordialmente, 

FABIO MICHEL MICHELON 
Secretário de Finanças 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO 

Planalto-Pr., 10 de Setembro de 2018 

DE: Inácio José Werle 

PARA: Pregoeia/ Comissão de Licitações 

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo, 
Autorizo a Licitação sob a Modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, pelo 
critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM PROCESSADO PELO 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, que tem por objeto à contratação de empresa 
visando à aquisição de medicamentos, insumo e dietas especiais para Secretaria de 
Saúde do Município de Planalto, nos termos da Lei Federal n.010.520 de 17 de julho 
de 2002 e subsidiariamente a Lei n. 0 8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de 
dezembro de 2006 e o Decreto Municipal n.? 2727 /2007 de 26/06/2007, LC 147 /2014, 
4673 / 2017 e demais disposições legais, e demais disposições legais, e demais 
disposições legais. 

A Pregoeira e a Equipe de Apoio nomeada pela Portaria 019/2018. 

Encaminhe-se ao Departamento de Compras e Licitações para as 
providências necessárias. 

< t; ' 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

Planalto-PR, 11 de outubro de 2018. 

DE: Nadiane C. Schlosser - Secretária de Saúde 
PARA: Inácio Jose Werle - Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 
Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização 

objetivando a abertura de licitação para a compra de medicamentos destinados aos alunos 
..-. da AP AE, conforme já aprovado em reunião do Conselho Municipal de Saúde, conforme 

abaixo segue: 

Lote I Item I CA TMA T 

, Metilfenidato I J 

1 J 1 BR0272320 1 (cloridrato) COMP / 42 5000 1,00 1 R$5.000.00 , 
' ilOmg ~ i I 

Tioridazina R$2.995,2Q! 
1 j 2 BR0272366 j (cloridrato) COMP / 42 6.000 0,4992 , 

,50mg ~ 
R$3.158.80 

BR0272382 1 sal cloridrato I CÁPS/ 41 1 i.coc ~,,.,,, 
75 m 

1 1 3 

1 

Preço Total Produto Unidade Quant Média 

V enlafaxina 
4.Uílíl 

TOTAL I R$11.154,00 

O custo total da aquisição solicitada importa no valor de R$11.154,00 (Onze mil cento e 
cinquenta e quatro reais). 

~Çordialmem ter 

( 

NADIANE CARLA SCHLOSSER 
Secretária Municipal de Saúde 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
MUNICÍPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 09.272.764/0001-00 

Rua Jufio Skrzypczak, 7 42 
Fone/Fax: (046) 3555-1589 e (046) 35551597 

85750-000 PLANALTO PARANÁ 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

A presente licitação tem por objetivo o REGISTRO DE PREÇOS para 
aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS, INSUMOS E DIETAS 

ESPECIAIS, destinados às ações de promoção à saúde da Secretaria de 

Saúde e dispensação nas UNIDADES DE SAÚDE do município de Planalto - 
PR. 

2. ÓRGÃO INTERESSADO 

Secretaria Municipal de Saúde 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

Nadiane Carla Schlosser 

4. DA JUSTIFICATIVA/ MOTIVAÇÃO 

Considerando o que dispõe a Constituição Federal de 1988, em 

especial o seu artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; 

Considerando a lei 8.080, de Setembro de 1990 que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes; 

Considerando a Portaria GM/MS 399, de fevereiro de 2006 que 

estabelece as Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do 

SUS e de Gestão, compromisso entre os gestores do Sistema Único de 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
MUJ\'ICÍPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 09.272.764/0001-00 

Rua Jufio Skrzypczak, 742 
Fone/Fax: (046) 3555-1589 e (046) 35551597 

85750-000 PLANALTO PARANÁ 

Saúde (SUS) em torno das prioridades que apresentam impacto sobre a 

situação de saúde da população; e Estabelece diretrizes para a gestão do 

sistema nos aspectos da Descentralização; Regionalização; Financiamento; 

Planejamento; Programação Pactuada e Integrada - PPI; Regulação; 

Participação e Controle Social; Gestão do trabalho e Educação na Saúde; 

Considerando os termos do art. 28 do Decreto nº 7.508, de 2011, que 
garante ao usuário do SUS, o acesso universal e igualitário à assistência 
terapêutica integral; 

Considerando que a Assistência Farmacêutica tem por atribuição 

selecionar medicamentos e insumos, capazes de solucionar a maioria dos 

problemas de saúde da população mediante uma terapia medicamentosa e 
insumos estratégicos eficazes, seguro e com custos racionais; 

Considerando que esta Secretaria, tem por atribuição, licitar os 

medicamentos que constem na Relação Municipal de Medicamentos 

(REMUME), pactuada entre a Comissão de Assistência Farmacêutica, 

Gestão Municipal e Conselho Municipal de Saúde, para abastecimento de 

todas as unidades gerenciadas pela Secretaria de Saúde de Planalto - PR 

Considerando que a maioria das intervenções em saúde envolve o uso 

de medicamentos e que este uso pode ser determinante para a obtenção de 

menor ou maior resultado para os pacientes atendidos nas Unidades de 

Saúde, é imperativo a formação de estoques de segurança, bem como, 

viabilizar o registro de preços como forma de garantir a manutenção das 
referidas demandas; 

Considerando que houve um processo licitatório anterior e que a 
compra de alguns itens foi fracassada - itens desertos. 

Considerando a elaboração do protocolo de fornecimento de 

medicamentos não padronizados na REMUME ara uso exclusivo dos alunos 
atendidos pela APAE de Planalto. 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
MUNICÍPIO DE PLA~ALTO 
CNPJ Nº 09.272.764/0001-00 

Rua Julio Skrzypczak, 7 42 
Fone/Fax: (046) 3555-1589 e (046) 35551597 

85750-000 PLANALTO PARANÁ 

O Município de Planalto - PR, por meio da Secretaria Municipal de 
Saúde DECIDE pela abertura de REGISTRO DE PREÇOS para aquisição 
dos medicamentos, insumos e dietas especiais. 

5. DOS PRODUTOS 

Ceftriaxona sódica lg 
1 268415 FR/118 1 intramuscular (acompanha 1000 19,8333 19833,3333 

anestésico diluente) 

2 340207 FR/86 I Clorpromazina 40 mg/ml solução 
50 7,9533 397,6666 oral 20 ml 

3 267194 AMP/09 Diazepam 5mg/ml solução 
50 0,85 42,5 injetável 2ml 

4 267197 COMP/42 Diazepan 10 mg 22000 0,1033 2273,3332 

5 300722 AMP/05 I '.~no?arbital 200mg/ml solução 
50 3,5233 176,1666 injetável lml 

6 268463 AMP/Ol I ~~pa,rina sódica 5.000 UI/0,25ml 
450 6,9933 3146,9999 injetável 0,25ml 

7 313592 FR/69 I Policresuleno 360 mg/ml solução 
1 

4 21,25 85 tópica ginecológica 12 mi 

8 273952 1COMP/421 Progesterona natural micronizada 
1 1500 3,24 4860 200mg 

9 267769 AMP/09 1 Prnm,etazina cloridrato 25mg/ml 
1 

200 1,5433 308,6666 injetável 2ml 

10 292331 FR/62 I Salbutamol 0,4mg/ml xarope 
1 

600 2,2933 1375,9999 lOOml 
Tetracaína cloridrato associado a 

11 396853 FR/63 I fenilefrina 1% + 0,1% solução 8 12,66 101,28 
oftálmica 10 mi 

12 272320 COMP/42 Metilfenidato (cloridrato) lümg 5000 1 5000 
13 272366 COMP/42 Tioridazina (cloridrato) 50mg 6000 0,4992 2995,2 

14 1 272382 1 CÁPS/41 Venlafazina, (cloridrato) 75mg 4000 0,7897 3158,8 

Total lote 1 1 43754,95 
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MUNICÍPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 09.272. 764/0001-00 
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1 268236 BOLSA/39 I ~l?re,to de_sódio 0,9 % solução 1000 4,6766 l 4676,667 injetável sistema fechado 500 mi 

2 268236 BOLSA/33 I Cloreto de sódio 0,9 % solução 80 6,3833 l 510,6667 injetável sistema fechado 1000 mi 

3 270092 BOLSA/37 I Glicose 5% solução injetável sistema I 300 4,1033 1231 fechado 250 mi 

4 270092 BOLSA/39 I Glicose 5% solução injetável sistema I 500 4,75 2375 fechado 500 mi 

5 320817 ROL0/190 I Algodão hidrófilo sanfonado branco 60 14,81 888,6 rolo c/ 500 g 
Coletor de urina em plástico sistema 

6 1 419399 I PCTE/206 I aberto cerca de 200~ mi qraduação 90 55,5 4995 de 100 em 100 mi nao estéril e 
descartável. Pacote com 100 
Dreno cirúrgico de penrose látex 

7 279571 1 UNID/140 1 atóxico sem gaze n° 3 descartável e 30 3,2533 97,6 
estéril 

8 265625 I METR0/2021 Tub~ ~e lát:,x uso h~s~it_alar, para 7 7,1166 1 49,8166 adrnlnlstração de oxrqeruo Nº 204 
Glicerol líquido viscoso incolor 

9 385452 FR/60 I pureza mínima de 99% frasco 1000 12 17,45 1 209,4 
mi (glicerina) 
Nebulizador ultrassônico de mesa 
com interruptor liga/desliga 

10 1 435787 1 UNID/140 1 compressor com gabinete plástico 5 280 1400 
com no mínimo: máscara extensor e 
frasco graduado. 

11 269843 TUBS/165 I Li~oc,aína cloridrato 2% solução 600 1,7833 1070 injetável tubetes 1,8 mi 

12 269843 FR/86 I Lidocaína cloridrato 2% solução 15 3,71 55,65 injetável 20 ml 
Termômetro -25 a +30 graus C 

13 1 238197 I UNID/l40 I vacinas líquido avermelhado plástico 1 1 91,275 1 91,275 120 mm/40 mm cabo extensor de 
710 mm 

Extensor equipo soro, aplicação para 
jej u nostom ia/gastrostom ia, material 

14 1 385665 1 UNID/140 1 PVC cristal, tipo ponta rígida 30 1 22,4333 1 673 
escalonada, conector Luer femea 
com tampa, estéril e descartável 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
MUNICÍPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 09.272.764/0001-00 

Rua Julio Skrzypczak, 742 
Fone/Fax: (046) 3555-1589 e (046) 35551597 

85750-000 PLANALTO PARANÁ 

Sonda/catéter de aspiração traqueal 
15 279763 UNID/140 n° 8, PVC atóxico fexível, ponta 

2000 0,85 1700 atraumática, estéril, embalagem 
individual 
Total lote 2 20023,67 

1 

Suplemento alimentar em pó para 
crianças a partir de 1 ano para 
uso oral ou enteral polimérico 
nutricionalmente completo 
hipercalórico alto aporte de 
nutrientes em pequeno volume. 
Isento de lactose e glúten com 

LATA/486 l 9% de proteína (caseinato) 50% 1 60 
carboidrato (maltodextina 
sacarose e maltose) 41 % de 
lipídeos (óleos vegetais). 
Osmolaridade de 505müsm/Kg. 
Acrescido de todas as vitaminas e 
minerais além de colina carntina e 
taurina. Lata 400 g sem sabor 

Total 

49,14 2948,4 

2948,40 

6. CONDIÇÕES DOS ITENS 

6.1 Os comprimidos, comprimidos revestidos, cápsulas ou 

drágeas deverão ser reacondicionados em caixas contendo no 

máximo 500 (quinhentas) unidades, conforme praxe do 

fabricante, trazendo impressa a indicação quantitativa, 

qualitativa, número do lote, data de fabricação e data de 
validade; 

6.2 Os frascos deverão ser reacondicionados em caixas contendo 

no máximo 50 (cinqüenta) unidades, conforme praxe do 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
MU~ICÍPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 09.272.764/0001-00 

Rua Julio Skrzypczak, 742 
Fone/Fax: (046) 3555-1589 e (046) 35551597 

85750-000 PLANALTO PARANÁ 

fabricante, trazendo impressa a indicação quantitativa, 

qualitativa, número do lote, data de fabricação e data de 
validade; 

6.3 As ampolas e frascos-ampola deverão ser reacondicionados 

em caixas contendo no máximo 250 (duzentas e cinqüenta) 
unidades, conforme praxe do fabricante, trazendo impressa a 

indicação quantitativa, qualitativa, número do lote, data de 
fabricação e data de validade; 

6.4 As bisnagas deverão ser reacondicionadas em caixas, 

contendo no máximo 50 (cinqüenta) unidades, conforme 

praxe do fabricante, trazendo impressa a indicação 

quantitativa, qualitativa, número do lote, data de fabricação e 
data de validade. 

6. 5 As seringas deverão ser reacondicionadas em caixas, 

contendo no máximo 50 ( cinqüenta) unidades, conforme 

praxe do fabricante, trazendo impressa a indicação 

quantitativa, qualitativa, número do lote, data de fabricação e 
data de validade; 

6.6 Os itens deverão estar com no mínimo 6 meses antes do 

prazo de validade total. Na hipótese de absoluta 

impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente 

justificada e previamente avaliada pela instância gestora, a 

Secretaria poderá, excepcionalmente, admitir a entrega, 

obrigando-se o fornecedor, quando acionado, a proceder a 

imediata substituição, à vista da inviabilidade de utilização 

dos medicamentos no período de validade; 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
MUNICÍPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 09.272. 764/0001-00 

Rua Julio Skrzypczak, 742 
Fone/Fax: (046) 3555-1589 e (046) 35551597 

85750-000 PLANALTO PARANÁ 

6. 7 Todos os itens licitados deverão possuir registro na ANVISA, 

visto a utilização em procedimentos médicos. 

7. DA ENTREGA 

7 .1. O prazo de entrega dos itens é de 7 dias após o 

recebimento da Solicitação de Compra. 

7.2. Não serão aceitas entregas fracionadas do quantitativo 

requerido na Solicitação de Compras expedida pela 

Secretaria de Saúde, através do Departamento de 

Assistência Farmacêutica; 

7 .3. Os itens deverão ser entregues no almoxarifado da 

Assistência Farmacêutica localizado na Rua Júlio 

Skrzypczak, 742 - Bairro: Nossa Senhora de Lourdes, 

CEP: 85750-000, município de Planalto-PR, de segunda à 
sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h; 

7.4. Os itens serão recebidos, imediatamente depois de 

efetuada responsável pelo pelo(a) a entrega, 

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de 

posterior verificação de sua conformidade com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na 

proposta. 

7. 5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, 

quando em desacordo com as especificações constantes 

neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a 
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contar da notificação da contratada, às suas custas, sem 

prejuízo da aplicação das penalidades. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8. 1. São obrigações da Contratante: 

8. 1.1 

8.1.2 

8.1.3 

8.1.4 

8.1.5 

8.1.6 

8.1.7 

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no 

Edital e seus anexos; 

Comunicar à Contratada, por escrito, sobre 

imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido; 

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações 

da Contratada, através de comissão/servidor 
especialmente designado; 

Efetuar o pagamento à Contratada no valor 

correspondente ao fornecimento do objeto, após o 

ATESTO da Nota Fiscal/Fatura pelo servidor do Serviço 

de Saúde; 

Prestar as informações e os esclarecimentos que 

venham a ser solicitados pela empresa fornecedora 

atinentes ao objeto do edital; 

Impedir que terceiros, sem autorização, forneçam os 

medicamentos solicitados; 

Acompanhar, fiscalizar e supervisionar o fornecimentos 

dos medicamentos, por meio da verificação das 
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8.1.8 

especificações e quantidades solicitadas, bem como a 

qualidade; 

Devolver todo e qualquer medicamento que estiver fora 

das especificações e solicitar expressamente sua 

substituição. 

A Administração não responderá por quaisquer 

compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 

Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

8.1.9 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações 

constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto 
e, ainda: 

9.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, 

conforme especificações, prazo e local constantes no Edital 

e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na 

qual constarão as indicações referentes a: marca, 

fabricante, procedência, registro e validade; 

9.1.2.Todos os medicamentos deverão observar rigorosamente 

as determinações legais no que tange ao registro, 
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autorização de produção, ao armazenamento e à 

comercialização nos órgãos competentes; 

9.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do 

objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do 

Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no 

prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com 

avarias ou defeitos; 

9.1.4.Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos 

que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com 

a devida comprovação; 

9.1.5.Manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

9.1.6. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a 

causar ao Município ou a terceiros em razão de ação ou 

omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou 

legais a que estiver sujeita; 

9.1. 7 .Substituir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o item 

que for considerado defeituoso pelo requisitante; 

9.1.8.Apresentar documentos que comprovem a procedência do 

produto fornecido, sempre que solicitado; 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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85750-000 PLANALTO PARANÁ 

9.1. 9.Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de 

todos os tributos federais, estaduais e municipais que 

incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo 

de Referência; 

9.1.10. Entregar os medicamentos em suas embalagens 

originais fechadas em boas condições; 

9.1.11. Cumprir, as suas expensas, todas as cláusulas 

contratuais que definam suas obrigações; 

9.1.12. Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos 

produtos, ainda que seja transporte especial quando o 

produto assim exigir, assumindo exclusivamente a 

responsabilidade por todas as despesas relativas à entrega 
do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o 

frete. 

10. SUBCONTRATAÇÃO 

A contratada não poderá transferir a terceiros, por qualquer 

forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 

subcontratar qualquer forma a que está obrigada. 

11. CUSTO ESTIMADO 

O custo estimado anual ( global) da presente contratação é de 

R$ 66.727,02 (Sessenta e seis mil, setecentos e vinte e sete reais 

e dois centavos) 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
MU.\'ICÍPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 09.272.764/0001-00 

Rua Julio Skrzypczak, 7 42 
Fone/Fax: (046) 3555-1589 e (046) 35551597 

85750-000 PLANALTO PARANÁ 

Os valores estimados supracitados não implicam em previsão 

de crédito em favor da contratada, que somente fará jus aos 

valores após a solicitação e aquisição dos itens; 

O custo estimado da contratação e os respectivos valores 

máximos foram apurados de acordo com a media da consulta de 
preços realizadas pela Secretaria de Saúde. 

Planalto, 01 de outubro de 2018 

.( 
'' 
1 « , ' 1 , 

- 1 / . \...: ·- _},, { \ :., ;_'- \.-· 
\,NahíJ11e Carta Schlbsser , 

Secretária Mu,nicipal de Saúde 
. . / ,., 

Inácio José Werle 

Prefeito Municipal 
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Relatório de Cotação: cotação protocolo de medicamentos APAE 

Pesquisa conciufda no dia 28/09/2018 08:29:19 (IP 18749.128.118) 

ITEM PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL 

1) CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG 3 4.000 Cápsulas 1,32 R$5.280,00 

2) CLORIDRATO DE METILFENIDATO 1 O MG 2 5.000 Comprimidos 1,42 R$7,1 00,00 

3) CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG 4 6.000 Comprimidos 0,79 R$4 740,00 

Valor Global: R$17.120,00 

Detalhamento dos Itens 

Item t: CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG R$1,32 

Quantidade Descrição Observação 

4.000 Cápsulas CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG 

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais 

Órgão: MUNICIPIO DE RIO NEGRO 

Objeto: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita - PAMS, farmácia básica 
e atendimento à demanda judicial. 

Descrição: VENLAFAXINA-VENLAFAXINA, COMPOSIÇÃO SAL CLORIDRATO, 
CONCENTRAÇÃO 75 MG 

CatMat: 272382-VENLAFAXINA, COMPOSIÇÃO SAL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 
75 MG 

R$1,32 

Data: 1 0/07 /2018 08:33 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: SIM 

Identificação: NºPregão:582018 / UASG 987823 

Lote/Item: /210 

Ata: Link Ata 

Adjudicação: 20/07/2018 0913 

Fonte: www.comprasgovernarnentais.gov.br 

Quantidade: 1.500 

Unidade: COMPRIMIDO 

UF: PR 

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final 

00.802 002/0001-02 AL TERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TDA 
*VENCEDOR* 

RS0,80 

76.386.283/0001-13 DIMEVA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

82.225.947 /0001-65 A. G. KIENEN & CIA L TDA-ME 

R$1,32 

R$2,16 

Item 2 CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG R$1,42 

1 / 2 



Quantidade Descrição 

5.000 Comprimidos CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG 

Preço BPS (Ministério da Saúde) 1: 

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM 

Objeto: METILFENIDATO CLORIDRATO, 1 O MG 

Fornecedor: PRO-SAUDE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L TOA- ME 

Cidade: RIO BOM 

Preço BPS (Ministério da Saúde) 2: 

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RESERVA- PR 

Objeto: METILFENID/l.TO CLORIDRATO, 1 O MG 

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TOA 

Cidade: RESERVA 

Observação 

1,150000 

Data: 11 /07 /2018 oo oo 
Identificação: BR0272320 

Fonte: Ministério da Saúde 

Modalidade: Pregão 

Quantidade: 18.000 

Unidade: COMPRIMIDO 

UF: PR 

1,700000 

Data: 14/05/2018 oo oo 
Identificação: BR0272320 

Fonte: Ministério da Saúde 

Modalidade: Pregão 

Quantidade: 10.000 

Unidade: COMPRIMIDO 

UF: PR 

Item 3 CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG R$0,79 

Quantidade Descrição 

6.000 Comprinridos CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG 

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais 

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual aquisição de forma fracionada 
de medicamentos e material médico hospitalar para a farmácia municipal.. 

Descrição: TIORIDAZINA CLORIDRATO-TIORIDAZINA CLORIDRATO, 
CONCENTRAÇÃO 50 MG 

CatMat: 272366- TIORIDAZINA CLORIDRATO, Cüt~CENTRAÇÃO 50 MG 

CNPJ Razão Social do Fornecedor 

03.924.435/0001-1 O DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES 
*VENCEDOR* 

08.219.262/0001-53 ASSUNCAO & MORETTO L TOA- EPP 

28.093.678/0001-85 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TOA - ME 

22 688 060/0001-81 PEDROTTI & SCHERER L TOA - ME 

Observação 

R$0,79 

Data: 1 0/04/2018 09 oo 
Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: SIM 

Identificação: NºPregão82018 / UASG:987541 

Lote/Item: /275 

Ata: Link Ata 

Adjudicação: 17 /05/2018 08 56 

Homologação: 17 /05/2018 09 50 

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br 

Quantidade: 3.000 

Unidade: COMPRIMIDO 

UF: PR 

Valor da Proposta Final 

R$0,72 

R$0,79 

R$0,79 

R$0,79 

2/2 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

Planalto-Pr.. 16 de Outubro de 2018 

DE: Inácio José Werle - Prefeito Municipal 

Preliminarmente para a autorização solicitada 
objetivando a abertura de licitação para a compra de medicamentos destinados aos 
alunos da AP AE, conforme já aprovado em reunião do Conselho Municipal de 
Saúde, encaminhamos: 

PARA: Secretaria de Finanças; 
à fins de indicação de recursos de ordem orçamentária 
para fazer frente à despesa; 

PARA: Departamento de Materiais e Compras; 
à fins de elaboração da minuta do instrumento 
convocatório da licitação; 

PARA: Departamento Jurídico; 
à fins de análise e indicação da modalidade a ser adotada. 

Cordialmente, 

( 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal. 



DE: 

PARA: 

MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

Planalto-Pr.,16 de Outubro de 2018 

Secretaria de Finanças 

Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Em atenção à solicitação objetivando a abertura de licitação para a compra 
de medicamentos destinados aos alunos da AP AE, conforme já aprovado em reunião 
do Conselho Municipal de Saúde, expedida por Vossa Excelência na data de 
16/10/2018, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para 
assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da solicitação supra, sendo que o 
pagamento será efetuado através das Dotações Orçamentárias: 

DOTAÇÕES 
Funcional programática Destinação de recurso 

01510 
Conta da despesa 

3.3.90.30.00.00.00000 
3.3.90.30.00.00.00000 01710 

Cordialmente, 

FABIÓ MICHEL MICHEybN 
Secretário de Finanças 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO 

Planalto-Pr., 16 de Outubro de 2018 

DE: Inácio José Werle 

PARA: Pregoeia/ Comissão de Licitações 

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo, 
Autorizo a Licitação sob a Modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, pelo 
critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM PROCESSADO PELO 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, que tem por objeto à contratação de empresa 
visando à aquisição de medicamentos destinados aos alunos da AP AE, conforme já 
aprovado em reunião do Conselho Municipal de Saúde deste Município de 
Planalto, nos termos da Lei Federal n. 0 10.520 de 17 de julho de 2002 e 
subsidiariamente a Lei n. 0 8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de 
dezembro de 2006 e o Decreto Municipal n." 2727 /2007 de 26/06/2007, LC 147 /2014, 
4673/2017 e demais disposições legais, e demais disposições legais, e demais 
disposições legais. 

A Pregoeira e a Equipe de Apoio nomeada pela Portaria 019/2018. 

Encaminhe-se ao Departamento de Compras e Licitações para as 
providências necessárias. 

( 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

JUSTIFICATIVA REFERENTE JUNTADA DE DOCUMENTOS 

Planalto - PR, 16 de outubro de 2018 

DE: Cezar Augusto Soares 

PARA: Inácio José Werle/Prefeito Municipal 

Referente ao presente certame, a Secretaria de Saúde apresentou a necessidade 
de incluir novos medicamentos, conforme reunião do Conselho Municipal de Saúde. 
Com isso, fizemos a juntada dos documentos referentes ao novos medicamentos, 
pesquisa e planilhas de preços, com a nova minuta. 

Sem mais para o momento, subscrevo-me mui. 

CEZAR AUGUSTO SOARES 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 
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MINUTA EDITAL DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº ... ..12018 

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

1- PREÂMBULO: 
1.1- O MUNICIPIO DE PLANALTO - ESTADO DO PARANÁ e FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE PLANALTO, Setor de Compras e Licitações. através do(a) Pregoeiro (a) e respectiva 
equipe de apoio. designados pela Portaria nº O 19/2018. com a devida autorização expedida pelo 
Prefeito Municipal Sr. Inácio José Werle, de conformidade com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002 e suas alterações, Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007, e subsidiariamente a 
Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993. suas alterações, Lei Complementar 123/06 e Lei 
Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014 e demais legislações aplicáveis, torna pública a 
realização de licitação, no dia .... ./ .... ./ ..... , às ..... : ..... ( ..... ) horas, no Prédio da Prefeitura 
Municipal sito a Praça São Francisco de Assis, nº 1583. Município de Planalto, Estado do Paraná. 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, processada pelo SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, nos termos constante no item 2 do presente instrumento, nas condições fixadas neste 
Edital e seus Anexos, sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM: 

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de habilitação, 
deverão ser entregues no máximo até às ..... : ..... h ( ..... ) horas do dia .... ./ ..... ./ ..... 

1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site do Município de Planalto - 
www.planalto.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (46) 3555-8104 / 
8119, e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Licitação do Município 
no endereço acima citado, de segunda a sexta feira, no horário das 08:30 às 11 :30 e das 13:30 às 

17:00 h. 

2 - DO OBJETO 
2.1- É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada visando a aquisição 
de medicamentos, dietas e insumos para a Secretaria de Saúde deste Município de Planalto, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme condições, 
especificações, valores e quantidades, constante no Anexo I, termo de referência e nos termos 

deste edital. 

FR/86 

Ceftriaxona sódica 1 g 
intramuscular (acompanha 
anestésico diluente) 

2 
Clorpromazina 40 mg/ml 
solução oral 20 mL 

1000 1 R$19,8333 1 R$19833.3333 1 268415 

340207 

FR/118 

50 i R$7,9533 1 R$397.6666 
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Diazepam 5mg/ml solução 1 

,., 267194 AMP/09 50 R$0,85 R$42,50 
.) injetável 2ml 

4 267197 COMP/42 Diazepan 1 O mg 22000 R$0.1033 R$2273.3332 

300722 AMP/05 
Fenobarbital 200mg/ml 

50 R$" 57"" R$176.1666 5 solução injetável lml 
-', _ _.,_, 

6 268463 AMP/01 
Heparina sódica 5.000 450 R$6,9933 R$3146.9999 

1 

UI/0,25ml injetável 0,25ml 1 

Policresuleno 360 mg/ml 

7 313592 FR/69 solução tópica ginecológica 4 R$21.25 R$85.00 

12 ml 

8 273953 COMP/42 
Progesterona natural 

1500 R$4.46 R$6.690.00 
micronizada 200mg 

9 267769 AMP/09 
Prometazina cloridrato R$1.5433 R$308.6666 
25mg/ml injetável 2ml 

200 

10 292331 FR/62 
Salbutamol 0,4mg/ml 

600 R$2.2933 R$13 75.9999 
xarope 1 OOml 
Tetracaína cloridrato 

11 396853 FR/63 
associado a fenilefrina 1 % 8 R$12,66 R$101.28 
+ 0.1 % solução oftálmica 
10 ml 

Total R$34.430,94 

Cloreto de sódio O. 9 % 
268236 I BOLSA/39 I solução injetável sistema l 1000 i R$4,6766 \ R$4676,667 

fechado 500 ml 
Cloreto de sódio O. 9 % 

2 1268236 I BOLSA/33 I solução injetável sistema l 80 i R$6.3833 i R$510,6667 
fechado 1000 ml 
Glicose 5% solução 

,., 1270092 I BOLSA/37 I injetável sistema fechado\ 300 I R$4,1033 I R$1.231.00 
.) 

250 ml 
Glicose 5% solução 

4 1270092 I BOLSA/39 I injetável sistema fechado l 500 \ R$4,75 I R$2375.00 
500 ml 

5 1320817 I ROL0/190 
I Algodão hidrófilo 60 R$14.81 R$888.60 
sanfonado branco rolo c/ 

/( 

\ 2 

\. ' 

' 
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500 g 1 

Coletor de urina em plástico 
sistema aberto cerca de 

'6 419399 PCTE/206 2000 ml graduação de 100 90 R$55.50 R$4.995,00 
em 100 ml não estéril e 
descartável. Pacote com 100 
Dreno cirúrgico de penrose 

17 279571 UNID/140 látex atóxico sem gaze nº 3 30 R$3,2533 R$97.60 
descartável e estéril 
Tubo de látex uso 

1 hospitalar, para 1..-.. 265625 METR0/202 7 R$7,l 166 R$49.8166 administração de oxigênio 
Nº 204 

! 
Glicerol líquido 1 

1 
VISCOSO 

1 incolor pureza mínima de 
19 385452 FR/60 12 R$17.45 R$209.40 99% frasco 1000 ml 

(glicerina) 
Nebulizador ultrassônico de 
mesa com interruptor 

10 435787 UNID/140 
liga/desliga compressor com 

5 R$280.00 R$1.400,00 gabinete plástico com no 
mínimo: máscara extensor e 
frasco graduado. 
Lidocaína cloridrato 2% 

11 269843 TUBS/165 solução injetável tubetes 600 R$1,7833 R$1.070,00 
•••••• 1.8 ml ~ 

12 269843 FR/86 
Lidocaína cloridrato 2% 

15 R$3,71 R$55.65 solução injetável 20 mL 
Termômetro -25 a +30 
graus e vacinas líquido 

13 238197 UNID/140 avermelhado plástico 120 1 R$91275 R$91.275 
mm/40 mm cabo extensor 
de 710 mm 
Extensor equipo soro. 
aplicação para 
j ej unostomia/ gastrostornia, 

14 385665 UNID/140 material PVC cristal. tipo 30 R$22.4333 R$673,00 
ponta rígida escalonada. 

1 conector Luer femea com 

1 

tampa, estéril e descartável 

3 

l 
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Sonda/catéter de aspiração 1 

traqueal nº 8. PVC atóxico 
l 15 279763 UNID/140 fexível, ponta atraumática, 2000 R$0.85 R$1.700.00 

estéril, embalagem 
individual 

16 BR0272320 COMP/42 
Metilfenidato ( cloridrato 5000 R$1,00 R$5.000.00 
) 10 mg 

R$2.995.20 

17 BR0272366 COMP/42 
Tioridazina (cloridrato) 6.000 R$0,4992 

50mg 
•••••• 

i R$3.158.80 

118 BR0272382 CÁPS/41 
Venlafaxina sal cloridrato 4000 R$0,7897 

75mg 

Total 31.177,67 

para crianças a partir de 1 ano 
para uso oral ou enteral 
polimérico nutricionalmente 
completo hipercalórico alto 
aporte de nutrientes em 
pequeno volume. Isento de 
lactose e glúten com 9% de 

LATA/486 I proteína (caseinato) 50% l 60 
carboidrato (maltodextina 
sacarose e maltose) 41 % de 
lipídeos ( óleos vegetais). 
Osmolaridade de 
505m0sm/Kg. Acrescido de 
todas as vitaminas e minerais 
além de colina carntina e 
taurina. Lata 400 g sem sabor 

R$49.14 1 R$2948.4 

Total 2948,40 ' 

4 
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2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$68.557,0l (Sessenta e oito mil, 
quinhentos e cinquenta e sete reais e um centavo), conforme demonstrado no Anexo L do 
presente ato convocatório. 

2.3 - Sendo processado pelo Sistema de Registro de Preços, o município de Planalto não tem a 
obrigatoriedade da aquisição. somente ocorrerá dentro da demanda e necessidade da SMS 
Planalto. 

3 - DA ABERTURA: 
3.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigido pelo(a) Pregoeiro (a). a 
ser realizada conforme indicado abaixo. de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo 
deste edital. 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Planalto - PR 
Praça São Francisco de Assis. nº 1583 - Centro - CEP: 85.750-000. 
Planalto - PR 
DATA: / /2018. 

~--~- 

HORA: : horas. --- 

4- DA PARTICIPAÇÃO 
4.1- Poderão participar desta licitação todos os interessados e as empresas com o ramo pertinente 
ao seu objeto. legalmente constituída e que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital. 
4.2- Não poderão participar da presente licitação. as empresas que: 
4.2.1. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 
4.2.1.1. Excepciona-se o disposto acima. nos casos em que tais sociedades apresentem autorização 
específica dos sócios para contratar com a Administração objeto diverso do previsto no contrato 
soe ia! ou estatuto: 
4.2.1.2. A autorização assemblar deverá observar as regras de convocação e de quórum para 
instauração e deliberação previstas em lei para cada tipo de sociedade. 
4.2.1.3. Para fins de comprovação. o licitante deverá apresentar a ata da assembleia ou o 
documento equivalente. 
4.2.2. Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país: 
4.2.3. Empresas impedidas de licitar ou contratar com a União (art. 7° da Lei nº 10.520/02 e art. 
28 do Decreto nº 5.450/05) ou suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas 
de contratar com a Administração Pública (Art. 87, IIL da Lei nº 8.666/93): 
4.2.4. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72. § 8º. V da Lei 
nº 9.605/98: 
4.2.5. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade; 

5 
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4.2.6. Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou 
extrajudicial; 
4.2.7. Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Deputados ou Senadores 
(cfr. art. 54, II da Constituição): 
4.2.8. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). 
4.2.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei nº 
8.666/93. 
4.3 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar declaração de 
enquadramento em regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade, conforme 
modelo constante no anexo VI, enviada em um terceiro envelope. 

5 -DO CREDENCIAMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
(documentação que deverá ser apresentada separadamente e fora dos envelopes): 
5.1.1 - A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro (a) um 
representante legal que, devidamente identificado e credenciado. será o único admitido a intervir 
no procedimento licitatório no interesse da representada (conforme modelo Anexo II). 

5.2 - No dia. hora e local designados para recebimento dos envelopes, o credenciamento será 
efetuado da seguinte forma: 
5.2.1 - No caso de sócio ou proprietário: 
5.2.1.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia); 
5.2.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de Sociedades Empresariais: 
5.2.1.3 - Documento de Eleição de seus Administradores. no caso de Sociedades por Ações; 
5.2.1.4 - Inscrição no Registro Público da Junta Comercial pertencente, no caso de Empresário 
Individual: 
5.2.1.5 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo anexo (Anexo 
lll); 

5.2.2 - Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este deverá estar devidamente 
credenciado, sendo imprescindível, para que o credenciamento seja aceito, a apresentação dos 
seguintes documentos: 
5.2.2.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia): 
5.2.2.2 - Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo II), firmada pelo representante legal da 
licitante. nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social: 
5.2.2.3 - Contrato Social. Estatuto ou documento equivalente. visando à comprovação da condição 
do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado; 
5.2.2.4 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo anexo (Anexo 
III): 
Todas as empresas participantes deverão entregar declaração onde conste (sob as penas da 
Lei) que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (modelo anexo III). 
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5.3- A ausência de credenciamento constituirá motivo de inabilitação do proponente ou 

desclassificação de sua proposta. 
5.4 - Para usufruir do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar nº 123/06 e 
147/2014, as empresas participantes deverão apresentar: 
5.4.1- Declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresas 
ou empresa de pequeno porte, conforme Anexo Vil. 
5.4.2- Certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa licitante, expedida em no 
máximo 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura desta licitação. 

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE Nº 1 ): 
6.1- A proposta de preços, a ser entregue através do ENVELOPE Nº 1. DEVERÁ ser gerada pelo 
sistema EQUIPLANO auto cotação, (conforme link: 

e apresentada na forma eletrônica 
em (CD ou Pendrive) para alimentação do sistema de apuração, e ainda ser impressa em O 1 
(uma) via, devidamente assinada pelo representante legal da Licitante, com poderes para tanto, 
redigida e impressa por meio mecânico ou informatizado. preferencialmente em papel de tamanho 
A4. timbrado da empresa. ou na falta deste. em papel branco. de forma clara. sem emendas. 
rasuras ou entrelinhas. deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e 
preferencialmente no modelo de proposta de preços (Anexo 1) disponibilizada eletronicamente 
pelo Departamento de Licitação: 
a) Dados da Empresa: Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição do CNPJ 
do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço 
completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último. para contato e envio de 
documentos. O endereço de e-mail, indicado na proposta de preços será considerado como 
endereço válido para o envio de Atas e Contratos firmados. desta forma deverá ser colocado 
endereço da pessoa responsável pelo recebimento e envio destes documentos. 
b) Preço unitário e total, com, no máximo. 3 (três) casas após a vírgula, devendo o preço incluir 
todas as despesas necessárias para a execução do objeto da presente licitação, no local indicado 
pela licitante; em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica. prevalecerão ás da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e 
total para os itens do objeto do edital. será considerado o primeiro. 
e) Prazo de validade da Proposta de Preços. que deverá ser de, no mínimo. 12 (doze) meses e será 
contado a partir da data do entrega do invólucro contendo a Proposta de Preços ao Licitador. 
sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do 
vencimento. O prazo de validade da proposta deverá constar expressamente na proposta de preços 
sob pena de desclassificação. 
d) A Proposta de Preços apresentada deve incluir todas e quaisquer despesas necessárias. inclusive 
taxas e impostos para a execução do objeto. e indispensáveis para a perfeita execução das 
obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo termo contratual e deve ser elaborada em 
conformidade com a legislação aplicável e as condições estabelecidas neste instrumento 
convocatório e seus anexos. 

7 
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e) As características do objeto de forma clara e precisa, descrevendo o material ofertado. 
indicando a marca, quantidade, prazos de validade, de garantia e de entrega, no que for aplicável. 
bem como os valores unitários e o total, sob pena de desclassificação de sua proposta. 

6.1.1 - Para obtenção do arquivo digital para geração da proposta (Anexo I), a empresa deverá 
solicitar pelo e-mail licitacao@planalto.pr.gov.br. mediante o envio de documentação a fim de 
cadastro ou atualização do cadastro da empresa junto ao cadastro de fornecedores do município de 
Planalto, sendo eles o comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNP J) com emissão não superior a 30 (trinta) dias, Ato Constitutivo e possíveis alterações. RG e 
CPF do Representante Legal. 
6.1.2 - As propostas terão validade de 12 (doze) meses contados da data de assinatura do dia da 
licitação. 
6.1.3. Decorrido o prazo de vai idade das propostas. sem convocação para contratação, ficam os 
licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
6.1.4. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 
encaminhada. 
6.2- A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de que a 
proponente: 
a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital. que os comparou entre si e obteve do 
Licitador todas as informações sobre qualquer ponto duvidoso; e reconhece que a tarefa de reunir 
os documentos solicitados no edital é de responsabilidade da empresa, apenas poderá tirar dúvidas 
com licitador, e que o mesmo não está obrigado a conferir a documentação antes da sessão 
marcada para a licitação. 
b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma proposta 
totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado. 
e) Reconhece como irrestrita e irretratável as condições estabelecidas no Edital e que sendo 
vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e completo fornecimento 
do objeto licitado de acordo com as especificações propostas. 
6.3- A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 
alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital. 

6.4- DESCLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES 
6.4.1- Será desclassificada a licitante que deixe de cumprir quaisquer exigências deste Edital. 
6.4.1.1- Será desclassificada a Proposta de Preços que se oponha a qualquer dispositivo legal 
vigente ou a que consigne preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 
6.4.1.2- Não serão consideradas as vantagens não previstas neste edital, nem preços ou vantagens 
baseadas em ofertas das demais licitantes, preço unitário simbólico, preços irrisórios ou com 
cotação equivalente a zero. 
6.4.1.3- Que não constar expressamente o prazo de validade na proposta de preços, que deverá ser 
de no mínimo 12 (doze) meses conforme especificado no item 6.1.2. 
6.4.1.4- Deixar de apresentar quaisquer documentos de habilitação solicitados no item 8 deste 
edital de licitação. 
6.4.1.5- Apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no item 02 ( do objeto) e no 
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anexo 1 (proposta de preços). 
6.4.1.6 - A licitante que não atender ao item 6.1. 

7 - FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E ABERTURA DA SESSÃO 
7.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data. horário e local indicados 
no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a fase de 
credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro(a) ou Equipe de Apoio, os seguintes documentos: 
a) Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo anexo III); 
b)Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada no 
artigo 34 da Lei nº 11.488/07. quando for o caso (conforme modelo anexo VI). sob pena de não 
usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006. 
b)l. A declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte. ou de cooperativa enquadrada 
no artigo 34 da Lei nº 11.488/07, quando for o caso ( conforme modelo anexo). deverá estar 
acompanhada da Certidão simplificada de registro do comercio - Junta Comercial - do 
Estado sede da licitante, cuja pesquisa tenha sida realizada em data não anterior a 90 
(noventa) dias da data prevista para apresentação dos envelopes; 

7.2. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das 
vedações do artigo 3º. parágrafo 4°, da Lei Complementar nº 123/2006. não poderá usufruir do 
tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto. não deverá apresentar a respectiva 
declaração. 

7.3. Os envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação deverão estar 
separados, fechados e rubricados no fecho, opacos. contendo em suas partes externas e frontais. 
em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICIPIO DE PLANALTO 
(NOME COMPLETO DO LICITANTE) 
(CNPJ DA LICITANTE) 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº ..... ./2018 

ENVELOPE 11- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
MUNICIPIO DE PLANALTO 
(NOME COMPLETO DO LICITANTE) 
(CNPJ DA LICITANTE) 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº ./2018 

7.4. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de 
entrega. mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes da 
abertura da sessão pública. 
7.4.1. Nessa hipótese. os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único. 
endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação: 

I À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
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MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 
SESSÃO EM - --/--/2018 AS -H--M 

/2018 

7.5. Considera-se o início da sessão a manifestação do(a) Pregoeiro(a), declarando aberta a 
sessão pública, devendo constar na Ata o efetivo horário da abertura e a justificativa para 
eventual atraso. 
7.6. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão efeitos 
como proposta. 
7.7 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas neste Edital. 

8 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
8.1- No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as 
licitantes, devidamente credenciadas, o(a) Pregoeiro (a), que dirigirá a sessão, após abertura da 
mesma, receberá os documentos para credenciamento exigidos no item 5 deste edital, de cada 
licitante, não admitindo-se. contudo, a entrega por pessoas não previamente credenciadas. 
8.2- Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes, o(a) Pregoeiro (a) comunicará 
aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao certame. 
8.3- Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o(a) Pregoeiro (a) 
concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos 
representantes das licitantes, tal como previsto no item 5 do edital, exame este iniciado antes da 
abertura da sessão. 
8.4- Concluída a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos 
representantes das licitantes. o Pregoeiro (a) promoverá a abertura dos envelopes contendo as 
propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas folhas. 
8.5- Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro (a). 

9 - DO JULGAMENTO: 
9.1- O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas e 
Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do MENOR PREÇO 
POR ITEM. 
9.1.1- A etapa de classificação de preços. que compreenderá a ordenação das propostas de todas 
as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das licitantes 
proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da 
primeira classificada, quanto ao valor. 
9.1.2- Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de preços. 
Quando convocado pelo(a) Pregoeiro (a), o licitante que desejar efetuar ligações para consulta de 
preços, ou estiver ausente da sala de I icitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito 
ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele item. 
9.1.3- A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados 
no envelope "Documentos de Habilitação" da licitante classificada em primeiro lugar. 
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relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital. 
9.2- Etapa de Classificação de Preços: 
9.2.1- Serão abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes. 
9.2.2- O(a) Pregoeiro (a) informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 
propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores 
ofertados. 
9.2.3- O(a) Pregoeiro (a) fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente. de 
todas as licitantes. 
9.2.4- O(a) Pregoeiro (a) classificará a licitante da proposta de menor preço para cada item e 
aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até I O 
%(dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances 
verbais. 
9.2.4.1- O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances 
verbais, conforme subitem 9.2.4, será o valor da proposta válida de menor preço, multiplicado por 
1, 1 O (um virgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal. 
9.2.5- Quando não houver, pelo menos. 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior, o(a) Pregoeiro (a) classificará as melhores propostas, até o máximo 
03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos nas propostas escritas. 
9.2.6- Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos pelos 
representantes das licitantes classificadas, lances verbais estes que deverão ser formulados de 
forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do primeiro 
lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada. 
9.2.7- O(a) Pregoeiro (a) convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances 
verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas classificada 
como menor preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de valor. 
9.2.8- O Pregoeiro (a) poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de acordo com o item 
a ser adquirido. 
9.2.9- Caso não mais se realize lance verbal será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às 
ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM. 
9.2.10- A desistência em apresentar lance verbal. para determinado item. quando convocado 
pelo(a) Pregoeiro (a). implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de 
lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta registrada para classificação, na final 
da etapa competitiva. 
9.2.11- Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
9.2.12- Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o(a) Pregoeiro (a) 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor. decidindo motivada e 
expressamente a respeito. 
9.2.13- Se a oferta não for aceitável. o(a) Pregoeiro (a) examinará a oferta subsequente. 
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente. até a 
apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital. 
9.2.14- Caso haja empate nas propostas escritas. ordenadas e classificadas, e não se realizem 
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lances verbais. o desempate se fará por sorteio. em ato público. na mesma sessão do Pregão. 
9.2.15- Nas situações previstas nos subitens 9.2.1 O e 9.2.13. o(a) Pregoeiro (a) poderá negociar 
diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para a 

administração. 
9.2.16- Não poderá haver desistência dos lances ofertados. sujeitando-se a licitante desistente ás 
sanções administrativas constantes do item 19. deste Edital. 
9.2.17- Será desclassificada a proposta que contiver preço ou execução do objeto condicionados a 
prazos. descontos. vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão; 
9.2.18- Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 

proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

9.2.19 - Os beneficiários da Lei Complementar nº 123/2006, caso sua proposta se situe no 
intervalo até 5% ( cinco por cento) de menor preço de licitante não beneficiário da mesma 
LC 123/2006, podem reformular no ato a sua proposta de preço para outro de menor valor 
caracterizando desempate legal. O empate do valor da proposta já decide a classificação a 
favor da empresa beneficiária da LC 123/2006. 

9.2.20 - Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "1" contendo a proposta de preço, 
que se apresentaram como beneficiários da LC 123/2006, tem a oportunidade de cotejar 
seus preços com os demais licitantes não beneficiários da mesma lei, para reformularem 
suas ofertas para a situação de menor preço, e, assim, ser classificado em primeiro lugar. 

9.3 DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do 
preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua exequibilidade. bem como quanto ao 
cumprimento das especificações do objeto. 
9.3.1. O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que apresente imediatamente documento contendo 
as características do material ofertado. sob pena de não aceitação da proposta. 
9.3.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de 
qualidade e desempenho. não possa ser aferida pelos meios previstos no subitem anterior. o 
Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de 
não aceitação da proposta. no local a ser indicado e dentro de 2 (dois) dias úteis contados da 

solicitação. 
9.3.3. No caso de não haver entrega da amostra. sem justificativa aceita pelo Pregoeiro. ou 
havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital. a proposta do licitante 

será recusada. 
9.3.4. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos. 
podendo ser avaliados pela equipe técnica responsável pela análise. 
9.3.5. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 
indispensáveis à realização de testes e fornecer. sem ônus. os manuais impressos em língua 
portuguesa. necessários ao seu perfeito manuseio. quando for o caso. 
9.3.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão. informando a nova data e horário 

para a sua continuidade. 
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9.3.7. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o 
Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, 
até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 
9.3.8. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 
melhor. 
9.3.9. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua 
substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo 
lhes validade e eficácia para fins de classificação. 
9.3.10. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua 
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital. 

1 O - DA HABILITAÇÃO. 
10.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar. o Pregoeiro poderá verificar o eventual descumprimento 
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
a) Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar 
(http:// servicos. tce. pr.gov. br/tcepr/m unic i pai/ai 1/Consultarlmpedidos W e b.aspx ); 
b) CNAE (www.cnae.ibge.gov.br); 
c) SICAF; 
d) Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria 
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis): 
e) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa. a proibição de contratar com o 
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
10.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

10.4 - Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados 
(ENVELOPE N? II). A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto 
neste edital e conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação: 

10.4.1- Da Regularidade Fiscal 
10.4.1.1 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
10.4.1.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão 
Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos Federais E À Dívida Ativa Da União, expedida pelo 
Ministério Da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil: 
10.4.1.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão 
de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do 
proponente, ou outra equivalente, na forma de lei: 
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10.4.1.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal. mediante apresentação de 
Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Municipal da Fazenda, do domicilio 
ou sede do proponente, ou outra equivalente. na forma de lei: 

10.4.2- Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei nº 12.440 de 7 de 
julho de 2011. 

10.4.3 - Documentos Complementares: 
10.4.3.1 - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis. a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 
10.4.3.2 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede. acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores: 
10.4.3.2.1- Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 
10.4.3.3 - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores. 
10.4.3.4 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso. que comprove a 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte; 
10.4.3.5 - No caso de cooperativa: 
10.4.3.5.1- A ata de fundação e o estatuto social em vigor. com a ata da assembleia que o aprovou. 
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 
respectiva sede; 
10.4.3.5.2 - O registro de que trata o art. l 07 da Lei nº 5. 764, de 1971: 
10.4.3.5.3 - O regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com ata da assembleia que os 
aprovou; 
10.4.3.5.4 - Os editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias: 
10.4.3.5.5 - A ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto 
da licitação; 
10.4.3.6 - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 
10.4.3.7 - Para qualquer tipo de empresa: Certidão simplificada de registro do comercio - Junta 
Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data 
prevista para apresentação dos envelopes, salvo o previsto na alínea "e" deste subitem.; 
10.4.3.8 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, com data de 
emissão não superior a 60(sessenta) dias; 
10.4.3.9 - Declaração de Idoneidade (anexo IV): 
10.4.3.10 - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º da 
Constituição Federal (anexo V): 
10.4.3.11 - Declaração de cumprimento aos requisitos legais para qualificação como 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

microempresa e empresa de pequeno porte. conforme modelo do Anexo VI deste Edital. assinada 
pelo representante legal da licitante. 

10.4.4 - Relativa à regularidade econômica financeira: 
10.4.4.1 - Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial. ou de 
execução patrimonial. conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu 
domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta. 
expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentação; 

10.4.5 - Relativa à qualificação técnica: 
10.4.5.1 - Cópia da Autorização de Funcionamento (AFE) expedida pela ANV!SA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) que permita os trabalhos com os medicamentos cotados, 
atualizada e publicada no Diário Oficial: 
10.4.5.1.1 - A publicação no Diário Oficial poderá ser verificada pelo Pregoeiro por meio da 
internet caso a empresa não detenha uma cópia anexada aos Documentos de Habilitação: 
10.4.5.2 - Cópia autenticada do Certificado de Regularidade junto ao Órgão Fiscalizador (jurídica) 
- Conselho Federal de Farmácia ou do Conselho Regional de Farmácia; 

10.5- Das Disposições Gerais dos Documentos de habilitação e credenciamento: 
10.5.1- Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada. publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em 
cópia simples. a ser autenticada pelo (a) Pregoeiro (a)/Equipe de Apoio, mediante conferência 
com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo- sensível (Fac - símile). 
a) serão aceitas apenas cópias legíveis: 
b) não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, inelegíveis ou rasuradas: 
e) Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de 
prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60(sessenta) 
dias da data estabelecida para o recebimento das propostas. 
10.5.2- O(a) Pregoeiro (a) poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa. a 
qualquer tempo. no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora da 
empresa ou de seus sócios. nos termos do artigo 43. § 5°, da Lei nº 8.666/93. 
10.5.3- As licitantes ficam obrigadas. sob as penas da lei, a declarar quando de sua ocorrência, 
fatos supervenientes impeditivos da habilitação. na forma do art. 32, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93 
e alterações posteriores; 
10.5.4- As Certidões quanto à regularidade fiscal, poderão ser emitidas via Internet. e deverão ser 
apresentados em via original de impressão, desde que haja possibilidade, terão suas autenticidades 
confirmadas pela Comissão de Licitação, através de conferência no respectivo "site" de emissão. 
10.5.5- A Comissão de Licitação inabilitará a Licitante que venha a incorrer em fatos que 
desabone sua idoneidade, que comprove a falsidade das informações prestadas ou qualquer outro 
que contrarie as disposições contidas neste Edital. 
10.5.6- Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de vai idade e poderão 
ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia. desde que autenticada por 
cartório ou por membros da comissão de licitação. 

·( 
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10.5.7 - Os documentos que serão autenticados por membros da comissão de Pregão deverão ser 
apresentados em até 01 (um) dia útil anterior à data prevista para a abertura dos envelopes. 
evitando assim. situações que atrasem o procedimento do certame. A autenticação, quando feita 
pelos membros da comissão de licitação do Município de Planalto - PR, poderá ser efetuada. em 
horário de expediente. na sala de licitações do prédio sede da Prefeitura Municipal de Planalto - 
PR, situada na Praça São Francisco de Assis. nº 1583 - Centro. no horário das 08:30 às 1 1 :30 e 
das 13:30 às 17:30 h., sem custo algum para a empresa interessada em participar do certame. 
desde que acompanhados dos originais para que sejam realizadas as conferencias necessárias. 

10.5.8- O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação. deverá 
ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da 
presente licitação. 
10.5.9- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos. 
gravuras. desenhos. gráficos ou catálogos. apenas como forma de ilustração das propostas de 
preço. 

11 - DOS RECURSOS 
11.1. Declarado o vencedor. e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o licitante 
vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa enquadrada no artigo 
34 da Lei nº 11.488/2007, qualquer licitante poderá, ao final da sessão pública, de forma imediata 
e motivada, manifestar sua intenção de recorrer. quando lhe será concedido o prazo de três dias 
para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para. 
querendo. apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo 
da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos 
seus interesses. 
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 
11.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade 
competente quando mantiver sua decisão. 
11.4. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à 
verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer. 
11.5. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente. conforme o caso. 
importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
11.6. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais. 
11.7. As decisões Administrativas sobre os Recursos Administrativo serão autuadas no processo 
licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 
11.8. As Razões e as Contrarrazões de Recurso Administrativo deverão ser protocolizadas junto 
ao Setor de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, ou remetida via postal. endereçada a 
Comissão de Licitações do Município, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da 
impugnação a data de recebimento da correspondência. a qual deverá respeitar o prazo assinalado 
no item 1 1.1 deste edital. 
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12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro(a), caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente. após a regular 
decisão dos recursos apresentados. 
12.2. Após a fase recursai, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 

13. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
13.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador. respeitada a ordem de 
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados. convocará os interessados para. 
no prazo de até O 5 (cinco) d ias úteis, contados da data da convocação. procederem à assinatura da 
Ata de Registro de Preços, a qual, após cumpridos os requisitos de publicidade. terá efeito de 
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas. 
13.2. O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período. quando. durante o seu 
transcurso. for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito 
pelo órgão gerenciador. 
13.3. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata dentro do prazo 
estabelecido pela Administração ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas em lei ou no 
presente instrumento convocatório. 
13.4. É facultado à Administração. quando o convocado não assinar a ata de registro de preços 
no prazo e condições estabelecidos. convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado. 
13.5. Desde que atendidos os pressupostos dos artigos 11 e 26 do Decreto nº 7 .892/13. serão 
registrados em ata os preços e quantitativos dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços 
iguais ao do licitante mais bem classificado, segundo a ordem de classificação baseada na última 
proposta apresentada durante a fase competitiva. que deverá ser observada para fins de eventual 
contratação. 
13.6. No momento da assinatura da Ata a Administração verificará se os licitantes mantêm as 
mesmas condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas durante 
toda a vigência da ata. 
13.7. Constatada a irregularidade no SICAF. quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o 
contrato ou retirar o instrumento equivalente, ou em qualquer outra hipótese de cancelamento do 
registro prevista nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7 .892/13, o Departamento de Licitações poderá 
convocar o licitante subsequente na ordem de classificação para assinar o contrato ou retirar o 
instrumento equivalente. 

14. DA VIGÊNCIA DA ATA 
14.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses. a contar da data de sua 
assinatura. 

15. DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA 
15.1. A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor 

e 
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obedecerão à disciplina do Decreto nº 7.892/13. conforme previsto na Ata de Registro de Preços 

anexa ao Edital. 
15.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços. 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1 º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da 
possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados. 

16. DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES 
16.1. A contratação com o fornecedor registrado. de acordo com a necessidade do órgão. será 
formalizada por intermédio da Ata de Registro de Preços. 
16.1.1. As condições de aquisição constam do Edital e da Ata de Registro de Preços, e poderão 
ser detalhadas. em cada aquisição específica, no respectivo requerimento elaborado. 
16.1.2. O órgão deverá assegurar-se de que o preço registrado na Ata permanece vantajoso. 
mediante realização de pesquisa de mercado prévia à aquisição (artigo 9º. inciso XL do Decreto 
nº 7.892, de 2013). 
16.2. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação. e 
dentro do prazo de validade da Ata, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de 
Empenho ou instrumento equivalente. ou assinar o Contrato, se for o caso. sob pena de decair do 
direito à contratação. sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços. 
16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração 
poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite, mediante correspondência postal com aviso de 
recebimento (AR) ou meio eletrônico. para que seja assinado/retirado no prazo de 05 (cinco) dias. 

a contar da data de seu recebimento. 
16.2.2. Esse prazo poderá ser prorrogado. por igual período. por solicitação justificada do 
fornecedor e aceita pela Administração. desde que se respeite o prazo de validade da Ata. 
16.3. Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho. a Contratante poderá 
realizar consulta online ao SICAF, para identificar possível proibição de contratar com o Poder 
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação, cujos resultados serão anexados 

aos autos do processo. 
16.4. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 
16.5. Correrão por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir 

sobre o Contrato. 
16.6. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato. 
16.7. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a fiscalização será exercida por um 
representante da Contratante. ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem durante sua vigência. de tudo dando 

ciência à Administração. 

17. DO PREÇO 
17 .1. Durante a vigência do contrato, os preços são fixos e irreajustáveis. 
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18. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE ENTREGA DO OBJETO 
18.1. A empresa vencedora do certame deverá entregar os medicamentos solicitados em até 05 
(cinco) dias úteis após a solicitação formal do Departamento de Compras do Município de 
Planalto. a qual somente poderá ocorrer posteriormente à elaboração de requerimento de compra 
pela Secretaria Municipal solicitante. nos termos do subitem seguinte. 
18.2. O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes informações: 
a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante; 
b) Discriminação dos medicamentoss a serem adquiridos; 
e) Local onde serão entregues os medicamentos: 
d) Prazo para entrega dos medicamentos; 
e) Quantidade e medidas do medicamentos. quando for o caso; 
f) Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisição; 
g) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante. 
18.3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Licitações e Contratos do 
Município que verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à 
empresa vencedora do certame. juntamente com a respectiva nota de empenho. 
18.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos medicamentos caso estes sejam 
solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem 24.2. 
18.4.1. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização para a 
empresa vencedora do certame. 
18.5. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e 
responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa. 
18.6. O fornecimento de medicamentos pela empresa vencedora do certame sem a prévia 
elaboração do requerimento configura a concorrência da empresa para a nulidade do ato. 
configurando a má-fé da contratação. possibilitando a anulação de eventual nota de empenho 
emitida e o não pagamento dos produtos, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis para 
aplicação das penalidades previstas na Lei 12.846/2013. 
18.7. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento, para fins 
de recebimento definitivo dos serviços. 
18.8. As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Preços. após o 
recebimento definitivo dos bens. deverão ser armazenados em arquivo próprio no Controle 
Interno ou no Departamento de Compras do Município ou na própria Secretaria Solicitante, 
permitindo a fiscalização de órgão interno e externos. 
18.9. Após o envio do empenho e confirmação de recebimento do respectivo Correio Eletrônico 
pela CONTRATADA, a entrega dos materiais deverá ser efetuada em até 05 (cinco) dias úteis. 
devendo ser entregue no almoxarifado da Assistência Farmacêutica localizado na Rua Júlio 
Skrzypczak, 742 - Bairro: Nossa Senhora de Lourdes, CEP: 85750-000, município de Planalto 
PR, de segunda à sexta-feira. das 7h30 às 11 h30 e das l 3h às l 7h. 

19- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA: 
19.1- DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ 
CONTRATUAL: 
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19.1.1- À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela. 
poderão ser aplicadas, a critério da Administração. as seguintes penalidades: 
19.1.1.1- Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de desistência de 
proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas. neste caso, as penalidades dos itens 
seguintes; 
19.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo 
graduação que for estipulada em razão da natureza da falta: 
19.1.1.3- A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal. 
19.1.1.4- 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação. no caso de 
recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar de 
apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições estabelecidas 
neste Edital; 

19.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO/ATA - FASE 
CONTRATUAL 
19.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor. o contrato que se 
tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, estará sujeito as 
seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações. 
19.2.2- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais. a saber: 
a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de licitar 
junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentre do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
19.2.3- A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato. 
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração. 
obedecidos os seguintes limites máximos 
a) Ocorrendo atraso. ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade. 
injustificado. a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o valor total 
percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 
b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação. 
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a 
efetuar o reforço da caução. dentro de I O ( dez) dias contados da ata de sua convocação; 
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c) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento do objeto; 
e) 0.7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso por 
cada dia subsequente ao trigésimo; 
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato. por infração à qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da última 
prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por 
culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis; 
19.2.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade 
da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do 
ato conforme discriminado a seguir: 
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves 
ao município. 
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
l 0.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso. 
5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou, ainda. se for o caso. cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente 
do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram 
em outros ilícitos previstos em lei. 

20- DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 
20.1 - Os preços dos objetos, constantes neste edital, caracterizando o valor unitário do objeto são 
FIXOS E IRREAJUST ÁVEIS, salvo por fator superveniente que caracterize a situação prevista 
na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 8666/03. 
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20.2 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA. esta deverá 
comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento. por meio de 
apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da composição 
da proposta e documentação correlata (1 ista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de 
produtos e/ou matérias-primas. etc), que comprovem que a contratação tornou-se inviável nas 
condições inicialmente avençadas. 
20.3 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Planalto. este deverá 
comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em prejuízo da 

Municipalidade. 
20.4 - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar. 
em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores. a decisão quanto a revisão de 
preços solicitada pela CONTRATADA. 

20.5 - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a análise 
técnica e jurídica do Município de Planalto 
20.6 - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas. a 
CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos 
preços acordados no presente instrumento. 

21- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
21.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15º (décimo quinto) dia útil 
subsequente a entrega e aceitação do objeto. e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) 
fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS. FGTS e Certidão Negativa 

de Tributo Municipal. 
21.2- Para cobertura das despesas decorrentes desta I icitação serão utilizados recursos financeiros 
oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS: 

DOTAÇÕES 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

01510 09.126.10.301.1001.2027 3 .3. 90.30.00.00.00000 

01710 09 .126.10.301.1001.2033 3 .3. 90.30.00.00.00000 

21.3- Em recaindo o dia de pagamento no sábado. domingo ou feriado, o pagamento será efetuado 
no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 
21.4- O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em nome da 
Pessoa .Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada. nos prazos 
definidos no item 21.1. 
21.5- Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências pertinentes 
sejam tomadas por parte da Contratada. emitente da fatura. 
21.6- As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já declinado no 
preâmbulo da presente. contendo a descrição processo licitatório, PREGÃO RESENCIAL SRP nº 
..... /2018. 

l 
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21.7- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Contratante. 
21.8- Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual. os pagamentos 
poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições 
contratuais. 

22 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
22.1- Eventuais Impugnações do Edital e os recursos previstos em lei, os quais deverão estar 
devidamente fundamentados, somente serão recebidos conforme o prazo especificado no item 
22.2. mediante: 
a) Protocolo no Departamento de Licitação do Município de Planalto - PR., na Praça São 
Francisco de Assis, nº 1583, centro. de 2ª a 6ª feira, no horário compreendido entre as 08h30 e 
11 h30 e das 13h30 t 17h30. 
b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega. contando-se o prazo de recebimento. 
não o prazo de postagem; 
22.2- O prazo para impugnação do Edital é de 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou 
impugnar o ato convocatório. 
22.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 
exclusivamente por meio eletrônico via internet. no endereço indicado no edital. 
22.4 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
22.5 - As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo pregoeiro serão autuados 
no processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 
22.6 - Qualquer impugnação ao presente edital deverá ser protocolizada junto ao Departamento de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, ou remetida via postal, endereçada ao 
Departamento de Licitações do Município. considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da 
impugnação a data de recebimento da correspondência, a qual deverá respeitar os itens 22.2 deste 
edital. 

23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
23.1. A CONTRATADA obriga-se a: 
23.1.1. Efetuar a entrega do material em perfeitas condições, no prazo. quantidades e locais 
indicados pelo Município, em estrita observância das especificações do Edital, do Termo de 
referência e da proposta: 
23.1.2. Emitir a respectiva nota fiscal dos produtos fornecidos, constando detalhadamente as 
indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia; 
23.1.2.1 - Todos os medicamentos deverão observar rigorosamente as determinações legais no 
que tange ao registro. autorização de produção, ao armazenamento e à comercialização nos órgãos 
competentes; 
23.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da aquisição, de acordo com os artigos 
12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
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23.1.3.1. Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, as suas 
expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência e Edital, o material com avarias ou 
defeitos: 
23.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 
presente licitação; 
23.1.5. Comunicar à Administração, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega do material, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com 
a devida comprovação; 
23.1.6. Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação: 
23.1.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de Ata de Registro de Preços; 
23.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato; 
23.1.9. Efetuar a entrega do material com seus próprios equipamentos e funcionários; 
23.1.10 -Substituir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o item que for considerado defeituoso 
pelo requisitante 

24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
24.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 
24.1.1. Receber provisoriamente o material. disponibilizando local, data e horário; 
24.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do material recebido 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivos: 
24.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 
servidor efetivo especialmente designado; 
24.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto; 
24.1.5 -Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

25. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E DA GARANTIA/VALIDADE DO 
OBJETO 
25.1. A Contratada é responsável pelos danos causado à Administração ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução da Ata de Registro de Preços. 
25.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato e de vícios ocultos do 
objeto adquirido. 
25.3. O material entregue deverá possuir, no mínimo, 12 (doze) meses de garantia/validade 
contados da data da entrega. 
25.4. Durante o prazo de garantia, caso não seja possível a solução do problema no próprio 
local onde se encontre o material e haja necessidade de transporte para sede própria da 
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proponente, fica sob responsabilidade desta todos os ônus com transporte, locomoção, 
alimentação, hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessários à perfeita solução do 
problema. 
25.5. Incumbe à Contratada o ônus da prova da origem do defeito. 

26. DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
26.1. Quando a entrega do objeto for realizada. caberá à CONTRATADA apresentar 
comunicação escrita, informando o fato ao fiscal da ata de registro de preços. o qual verificará o 
serviço fornecido e confeccionará um termo de recebimento provisório, identificando os serviços 
recebidos, cuja finalidade é apenas para atestar que a Contratada entregou os serviços na data 
estipulada na solicitação, fornecendo uma cópia do documento à CONTRAI ADA. 
26.1.1. Juntam ente com a entrega do serviço. a CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal 
correspondente, nos termos definidos pelo Departamento de Compras do Município. 
26.2. A CONTRATADA fica obrigada a substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o 
produto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da qualidade dos 
produtos entregues, cabendo à fiscalização não atestar o recebimento dos objetos até que sejam 
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas. 
26.2.1.No caso de produto rejeitado. a Contratada deverá providenciar a imediata troca por outro 
sem defeito ou de acordo com o Projeto Básico e solicitação, dentro do prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, contado da notificação enviada pelo Município, sob pena de aplicação das sanções 
previstas no edital e seus anexos, ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operação de 
troca. 
26.3. Após tal inspeção e eventuais regularizações de pendências, será lavrado Termo de 
Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela 
fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas e os produtos substituídos, para 
posterior emissão de Nota fiscal dos serviços fornecidos. disponibilizando uma das vias para a 
empresa contratada. 
26.4 -Na hipótese de o termo de recebimento definitivo não ser elaborado tempestivamente, 
reputar-se-á como realizado, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 
prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante 05 (cinco) dias anteriores à exaustão do 
prazo. 
26.4.1. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer 
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 
disposições legais em vigor (Lei nº 10.406, de 2002). 
26.5. A notificação a que se refere o item 26.2.1 poderá ser encaminhada via e-mail para a 
CONTRATADA. 
26.6. A ausência de confecção do termo de recebimento provisório ou definitivo nos termos 
deste edital ensejará a responsabilização administrativa dos agentes e servidores públicos que se 
omitirem. 
26.7. As notas fiscais dos materiais recebidos de forma parcial ao solicitado no Empenho, 
somente serão enviadas para liquidação e posterior pagamento a partir do momento em que for 
entregue o restante. 
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27 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
27.1. Constituem motivo para o cancelamento do registro: 

a) O não cumprimento de cláusulas constantes no edital e na ata de registro de preços, bem como 
especificações do material e prazos de entrega: 

b) O cumprimento irregular de cláusulas constantes no edital e na ata de registro de preços, bem 
como especificações do material e prazos de entrega: 
c) O atraso injustificado na entrega do material; 

d) A paralisação da entrega do material. sem justa causa e prévia comunicação à Administração: 
e) A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste 
edital e na ata de registro de preços; 

f) A subcontratação parcial do seu objeto. sem que haja prévia aquiescência da Administração: 
g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1 ° do art. 67 da Lei 
nº 8.666/93; 

i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
j)A dissolução da sociedade ou o falecimento da Contratada; 

k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato; 

1) Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 
m) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação: 

n) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes 
do fornecimento, ou parcelas deste, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
o) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para entrega dos 
materiais, nos prazos contratuais; 

p) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva do 
fornecimento dos materiais; 

q) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93. sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis. 

27.2 - O cancelamento, devidamente motivado nos autos. será precedido de procedimento 
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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28. DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO 
28.1 - A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 
28.2 - A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

29. DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO 
29.1. A Administração. de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento 
quando eivado de vício insanável. 
29.2. A anulação será precedida de procedimento administrativo. assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
29.3. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela 
Administração. 
29.4. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos 
atos que diretamente dependam ou sejam consequências do ato anulado. 
29.5. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente 
indicará expressamente os atos a que ela se estende. 
29.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente. impedindo os efeitos 
jurídicos que o contrato. ordinariamente. deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 
29.7. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado 
pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos 
regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável. promovendo-se a 
responsabilidade de quem lhe deu causa. 
29.8. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou 
aos demais interessados. 

30. DA FISCALIZAÇÃO 
30.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da aquisição e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 
cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um representante da Administração. sendo 
servidor público especialmente designado. na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93. 
30.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento 
e controle dos materiais e do contrato. 
30.3. A Contratante exercerá a fiscalização do material através de um representante da Secretaria 
de Administração, especialmente designado para este fim, sem reduzir nem excluir a 
responsabilidade da Contratada. 

30.4. Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 
singular, duvidoso ou omisso, não previsto no Contrato. no Edital. nas Especificações. nos 
Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma. se 
relacione direta ou indiretamente com o material em questão e seus complementos. 
30.5. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA. inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas. vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
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inferior e, na ocorrência desta. não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de 
seus agentes e prepostos. salvo seja caracterizada a omissão funcional por parte destes. de 
conformidade com o a11. 70 da Lei nº 8.666. de 1993. 
30.6 - Compete especificamente à Fiscalização: 
30.6.1. Indicar à Contratada todos os elementos indispensáveis ao fornecimento do material; 
30.6.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigações da 
Contratada constantes do Edital e seus anexos; 
30.6.3. Exigir o cumprimento integral das especificações previstas em Edital. 
30.6.4. Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada; 
30.6.5. Expedir por escrito. as determinações e comunicações dirigidas à Contratada; 
30.6.6. Autorizar as providências necessárias junto a terceiros; 
30.6.7. Transmitir por escrito, instruções sobre as modificações do material que porventura 
venham a ser feitos, bem como as alterações de prazo e cronograma; 
30.6.8. Relatar oportunamente à Contratante. ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar 
dificuldades no fornecimento do material em relação a terceiros; 
30.6.9. Dar à Contratante imediata ciência de fatos que possam levar à aplicação de penalidades 
contra a Contratada. ou mesmo à rescisão do Contrato. 
30.7. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de 
controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos. quando for o caso: 
a) Os resultados alcançados em relação ao contratado. com a verificação dos prazos de 
execução e da qualidade demandada; 
b )Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional 
exigidas; 
e )A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 
d)A adequação dos fornecimentos de acordo com a rotina estabelecida; 
e )O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e 
t)A satisfação do público usuário. 

30.8. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade do material, deverá comunicar à autoridade responsável para 
que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada. respeitando-se 
os limites de alteração dos valores contratuais previstos no§ 1 º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 
30.9. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento 
das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o 
disposto nos§§ 1 ° e 2° do artigo 67 da Lei nº 8.666/93. 
30.10. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA. 
sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas. ensejará a aplicação de sanções 
administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar 
em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666/93. 
30.11. A substituição de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada, durante a 
execução do contrato, somente será admitida, a critério da Contratante, mediante a comprovação 
de experiência equivalente ou superior do substituto proposto. 
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30.12. Os fornecimentos deverão desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento 
entre a Contratada, sua equipe e a Fiscalização, dispondo esta, de amplos poderes para atuar no 
sentido do cumprimento do Edital. 

30.13. Reserva-se à Contratante o direito de intervir na entrega quando ficar comprovada a 
incapacidade técnica da Contratada ou deficiência dos materiais, sem que desse ato resulte o seu 
direito de pleitear indenização, seja a que título for. 

31 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

31.1- Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das 
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados quando solicitados, pelo 
Departamento de Licitações dessa Municipalidade sito à Praça São Francisco de Assis. nº 1583. 
Centro. Fone: 46 3555-8100. em Planalto - PR. 

31.2- Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da 
Comissão de Licitação e proponentes presentes. 

31.3- Os casos omissos ao presente edital serão resolvidos pela comissão à luz da Lei 10.520. Lei 
8.666/93 e suas posteriores alterações. Todos os documentos anexos ao edital, Termo de 
Referência, são complementares entre si. 
31.4- O Município de Planalto se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou 
totalmente, sem que caiba à(s) proponente(s) o direito de qualquer reclamação ou indenização. 
31.5- A licitação não implica da obrigatoriedade de compra por parte do Município de Planalto. 
Até a entrega do empenho. poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a 
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante tiver 
conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao 
julgamento desta licitação. que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou 
administrativa. 

32. DO FORO 

32.l. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Capanema 
PR, com exclusão de qualquer outro. por mais privilegiado que seja. 

33 - ANEXOS DO EDITAL 
33.1- Integra o presente Edital. dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo: 
ANEXO I - Proposta de Preços (arquivo digital); 
ANEXO II - Modelo de Carta de Credenciamento; 

ANEXO llI - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Idoneidade: 

ANEXO V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º 
da Constituição Federal; 

ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP 
ANEXO VII - Minuta de Ata de Registro de Preços; 
ANEXO VIII -Termo de Referência. 
ANEXO IX - Declaração de Recebimento do Edital. 

{ 

29 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

Planalto-PR, de de . 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

-"'·'·<- 
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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº .... ./2018 
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO(*) 

( Em papel preferencialmente timbrado com razão social, CNP J, endereço completo. endereço 
eletrônico, telefone. fax, com nome e assinatura do representante legal) 

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa). com sede (endereço 
completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º e Inscrição Estadual sob n.º . 
representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)) Sr(a) . 
portadorra) da Cédula de Identidade RG n.º e CPF n.º ........................• norneiann) e 
constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a) .....................................• portador(a) da Cédula de 
Identidade RG n.º e CPF n.º a quem confere(imos) amplos 
poderes para representar a (Razão Social da Empresa) perante (Indicação do órgão 
licitante). no que se referir ao presente PREGÃO PRESENCIAL SRPnº. ---/2018 . com poderes 
para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO. inclusive apresentar 
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 
os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº 02) 
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 lancets), 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, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo 
PREGOEIRO. enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. em nome da 
Outorgante. 

A presente Procuração é válida até o dia . 

(Assinatura do representante legal COM FIRMA RECONHECIDA) ~~~ ~~- 
Nome 

Recomendação: Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a 
mesma deverá vir acompanhada do Contrato Social da proponente ou de outro documento, 
onde esteja expressa a capacidade/ competência do outorgante para constituir mandatário. 
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(*) NOTA: DOCUMENTO OBRIGATÓRIO - APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES, NO 
INÍCIO DA SESSÃO - ACOMPANHADO POR DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇ'ÀO COM 
FOTO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº .... ./2018 
ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 
( documento obrigatório) 

O representante legal da empresa _ 

. na qualidade de Proponente do procedimento -----------------~ 
Iicitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº .... ./2018, instaurado pelo 
Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data ! / 
----- 

NOME: 
RG/CPF 
CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº .... ./2018 
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os fins de direito. na qualidade de proponente do 
procedimento li citatório. sob a modalidade de PREGA O PRESENCIAL SRP Nº ..... /2018. 
instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou 
contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser a expressão da verdade. firmamos a presente. 

Local e data / / 

NOME: 
RG/CPF 
CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº .... ./2018 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII 
DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

A proponente abaixo assinada, particrpante da licitação modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº .... ./2018, por seu representante, declara, na forma e sob as 
penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que. 
nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em 
situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no 
inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal. 

Por ser a expressão da verdade. firmamos a presente. 

Local e data ! / 
----- 

NOME: 
RG/CPF 
CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº .... ./2018 

ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP) 

MUNICJPIO: EST. 
------- 

DECLARO. sob as penas da lei. sem prejuízo das sanções e multas 
neste ato convocatório. que a empresa 

(denominação da pessoa jurídica). CNPJ nº ~-------------------- 
é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do ------------ 

enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos 
declaro conhecer na íntegra. estando apta. portanto. a exercer o direito de preferência como 
critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial SRP nº -~/ __ , 
realizado pelo Município de Planalto - PR. 

previstas 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data ! / 
----~ 

NOME: 
RG/CPF 
CARGO 
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ANEXO VII - (AüNUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) 

MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº . 

PREGÃO PRESENCIAL Nº --/2018 

Aos dias do mês de de , o Município de Planalto - PR, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 76.460.526/0001-16. com sede à Praça São Francisco de Assis. nº 1583. 
centro. doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito Municipal. Sr. . 
nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. do Decreto Municipal nº 
2727/2007, Decreto Municipal 4673/2017 e da Lei nº 10.520/02, em face da classificação das 
propostas apresentada no Pregão Presencial SRP nº --/2018 , por deliberação do Pregoeiro. 
devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Planalto em . 
resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar. observadas as 
condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem . 

................................................ , sediada na , nº , na cidade de , 
Estado do , inscrita no CNPJ sob o nº e Inscrição Estadual sob o 
nº , doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por seu Sr . 
............................. , portador do RG nº e do CPF nº . 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O objeto desta Ata é a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DIETAS E INSUMOS 
PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PLANALTO. PROCESSADO 
PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. objeto. para atender às necessidades do 
Município de Planalto. conforme especificações do Termo de Referência e quantidades 
estabelecidas abaixo: 

DESCRIÇÃO/ MARCA/ PREÇO PREÇO 
ITEM 

ESPECIFICAÇÃO FABRICAN QUAl\TIDADE UNITÁRIO TOTAL 
TE R$ R$ 

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as aquisições 
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de aquisição em igualdade 
de condições. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
2.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA AQUISIÇÃO 
3.1. A aquisição obedecerá à conveniência e as necessidades do Município de Planalto - PR. 
3.2._0 Município de Planalto efetuará seus pedidos à Detentora da Ata nos termos da 

Cláusula Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio. inclusive 
fac-simile ou e-mail, o qual deverá conter além dos requisitos da Cláusula Quarta, as seguintes 
informações: 

3.2.1. Número da Ata: 
3.2.3. Número do item conforme Ata: 
3.2.3. Dotação orçamentária onerada; 
3.2.4. Valor do material; 
3.2.5. Requerimento. 

3.3. O material deverá atender rigorosamente as especificações exigidas pela Contratante. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE 
RECEBIMENTO 

4.1. A empresa vencedora do certame deverá entregar os medicamentos solicitados em até 
05 cinco dias úteis a ós a solicita ão formal do De artamento de Saúde do Municí io de 
Planalto, a qual somente poderá ocorrer posteriormente à elaboração de requerimento de 
compra pela Secretaria Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte. 

4.2. O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes 
informações: 

a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante; 
b) Discriminação dos medicamentos a serem adquiridos; 
e) Local onde serão entregues os medicamentos; 
d) Prazo para entrega dos medicamentos: 

e) Quantidade e medidas dos medicamentos, quando for o caso; 
I) Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisição; 
g) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante. 

4.3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Licitações do Município que 
verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à empresa vencedora do 
certame, juntamente com a respectiva nota de empenho. 

4.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos medicamentos caso estes sejam 
solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem 4.2. 

4.41. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização 
para a empresa vencedora do certame. 

4.5. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e 
responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa. 

4.6. O fornecimento de materiais pela empresa vencedora do certame sem a prévia 
elaboração do requerimento configura a concorrência da empresa para a nulidade do ato. 
configurando a má-fé da contratação, possibilitando a anulação de eventual nota de empenho 
emitida e o não pagamento dos produtos, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis para 
aplicação das penalidades previstas na Lei 12.846/2013. 
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4. 7. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento, para 
fins de recebimento definitivo dos serviços. 

4.8.As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Preços, 
após o recebimento definitivo dos bens, deverão ser armazenados em arquivo próprio no Controle 
Interno ou no Departamento de Licitações do Município ou na própria Secretaria Solicitante, 
permitindo a fiscalização de órgão interno e externos. 

5. CLÁUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO 

0.1. O pagamento será feito pelo Município de Planalto/PR, de acordo com o item 
21 e ss. do edital, de forma parcelada, conforme o fornecimento dos produtos, somente após 
o recebimento definitivo dos serviços, nos termos do item 26 e ss. do edital do certame. 

0.2. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

0.3. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido prevista nesta Ata de Registro de 
Preços. 

0.4. As despesas com a aquisição dos objetos registrados nesta ata serão empenhadas nas 
seguintes dotações orçamentárias: 

DOTAÇÕES 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 
01510 09. 126. 10.301.1001.2027 3 .3. 90.30.00.00.00000 
01710 09.126.10.301.1001.2033 3.3.90.30.00.00.00000 

6. CLÁUSULA SEXTA-DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
6.1. A fiscalização da Ata de Registro de Preços será exercida por um representante da 

Secretaria Municipal de Saúde, conforme termo de referência, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração, 
bem como atestar o recebimento dos materiais. nos termos do item 24 do edital. 

6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou material inadequado ou de qualidade inferior, e. na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

6.3. O fiscal da Ata de Registro de Preços anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nome dos funcionários eventualmente envolvidos. determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis. 

6.4. Ficam credenciados pela Administração do Município, para fiscalização da Ata de 
Registro de Preços, bem como prestar toda assistência e orientação que se fizer necessária. os 
servidores Fernanda Carla Orso Soares e André Cataneo, para, junto ao representante da 
CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem 
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verificadas, as quais, se não sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à 
CONTRATADA. para aplicação das penalidades cabíveis. 

6.5. A fiscalização para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, poderá ser 
alterada, a qualquer tempo, mediante autorização e posterior comunicação à CONTRATADA. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
7.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços. 

inclusive o acréscimo de que trata o § l º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

7.2. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso li do caput do 
art. 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado 
ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as 
negociações junto aos fornecedores. 

7.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 
ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

7.3.1- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação 
ao praticado pelo mercado; 

7.3.2 - Frustrada a negociação. liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o 
registro, sem aplicação de penalidade: 

7.3.3 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, 
observada a ordem de classificação original do certame. 

7.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor. 
mediante requerimento devidamente comprovado. não puder cumprir o compromisso. o órgão 
gerenciador poderá: 

7.4.1. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado 
pelo mercado nos termos da alínea "d" do inciso li do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93. quando 
cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis. ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis. retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual. 

7.4.2. Caso inviável ou frustrada a negociação. liberar o fornecedor do compromisso 
assumido. caso a comunicação ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicação da 
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

7.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
quando cabível. 

7.5. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as 
alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação 
dos componentes dos custos devidamente justificada. 

7.6. Na análise do pedido de revisão. dentre outros critérios, a Administração adotará, para 
verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de 
mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a 
ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da 
alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos 
respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os 
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documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados. 
rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais. 

7.7. É vedado à Contratada interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda o trâmite 
do processo de revisão de preços, estando. neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital 
Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata. 

7.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
parcial ou total da Ata de Registro de Preços. mediante publicação no Diário Oficial do 
Município, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, nos termos 
do parágrafo único do art. 19 do Decreto 7.892/13. 

7.9. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo. 
7.10. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação, salvo nos casos previstos 

acima. 

7.11. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata 
de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver. 

8. CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
8.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador. 

assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico além das 
hipóteses contidas no edital, quando: 

8.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
8.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não 

assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração. sem justificativa aceitável; 
8.1.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 

8.666/93, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02. 
8.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 

de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata. devidamente comprovados 
e justificados: 

8.2.1. Por razões de interesse público; 
8.2.2. A pedido do fornecedor. 
8.2.3. Em qualquer das hipóteses acima. o órgão gerenciador comunicará o 

cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver. 

9. CLÁUSULA NONA- DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
9.1. Comete infração administrativa, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação; 

a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada 
dentro do prazo de validade da proposta: 

b) Apresentar documentação falsa; 
e) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame: 
d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
e) Comportar-se de modo inidôneo; 
f) Cometer fraude fiscal; 
g) Fizer declaração falsa; 
h) Ensejar o retardamento da execução do certame. 
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9.2 - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o contrato que 
se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração. estará sujeito as 
seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações. 

9.3- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a 
saber: 

a) Advertência; 

b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de licitar 
junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 

1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato: 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato: 
7. Comportar-se de modo inidôneo: 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

9.4 - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato. 
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração. 
obedecidos os seguintes limites máximos 

a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade, 
injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o valor total 
percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de 
negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de I O ( dez) dias contados da ata de sua convocação: 

e) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou 
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 

d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte 
do fornecimento do objeto; 

e) O, 7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em 
atraso por cada dia subsequente ao trigésimo; 

f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou 
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 

g) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato. contados da 
última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado 
por culpa da Contratada. garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções 
cabíveis: 

9.5. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado a seguir: 

' ( 
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1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado. sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves 
ao município. 

2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 

3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 

4) a multa. aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso. 

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta. a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou. ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 

6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 

7) as multas previstas neste item. não tem caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 

9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram 
em outros ilícitos previstos em lei. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PREÇO 
10.1. Durante a vigência de cada contratação. os preços são fixos e irreajustáveis. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
10.1. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas no edital. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE 
ACEITAÇÃO DO OBJETO 

12.1. Os materiais serão recebidos na forma do item 26 do edital. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO 
13.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser 

dirimidas administrativamente. fica eleito o foro da Comarca de Capanema, com referência 
expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. A execução do contrato. bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas 

cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público. aplicando-lhes, supletivamente, os 
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princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54. 
da Lei nº 8.666/93. combinado com o inciso XII. do art. 55. do mesmo diploma legal. 

14.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-lhe todos os seus 
dispositivos, o edital do Pregão Presencial SRP nº _/2018 , o seu respectivo Termo de 
referência, e a proposta da empresa. 

14.3. A Detentora da Ata deverá manter. enquanto vigorar o registro de preços e em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Pregão Presencial SRP nº _/2018 . 

14.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços. que vai assinada 
pelo Excelentíssimo Senhor Inácio José Werle, Prefeito Municipal do Município de Planalto, e 
pelo (a) Sr.(a) ----------, qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata. 

Planalto - PR, de de 2018. 

Inácio José Werle 
Prefeito Municipal 

Detentora da Ata (NOME) 
Representante Legal 
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº ---/2018 

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº ---/2018. anexos 
IJI,lIIJV.V.Vl, Minuta da Ata de Registro de Preços, Termo de Referência e a presente 
declaração, referente seleção de sociedade empresária especializada visando a aquisição de 
medicamentos, dietas e insumos para a Secretaria de Saúde deste Município de Planalto. 

,...,. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, deste Município de Planalto. 

EMPRESA: 
~------------ C N P .J Nº 

~------------------ 
ENDEREÇO:~---------------~ 
CIDADE: ESTADO: 

----- 

Planalto-Pr. 

NOME:.~------------~ 
RGNº 

ASSINATURA: 
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ANEXO COMPLEMENTAR AO TERMO DE REFERÊNCIA 

Este processo está sendo realizado em virtude do certame Pregão Presencial 
processado pelo sistema de registro de preços 072/2018 ter apresentado itens 
desertos. 

Com isso, a fim de evitar novo procedimento com a mesma situação, a cotação 
de preços foi realizada junto a fornecedores, não utilizando os valores disponíveis no 
banco de preços da saúde. 

Para os itens que foram adicionados neste processo, o preço foi obtido através 
da pesquisa do banco de preços da saúde. 

Planalto - PR, 17 de outubro de 2018. 

CEZAR AUGUSTO SOARES 
Pregoeiro 
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PARECER JURÍDICO 

Senhor Prefeito, 

RELATÓRIO 

1. Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial, 
com vistas à aquisição de medicamentos, dietas e insumos para a Secretaria de Saúde 
do Município de Planalto, relativos aos itens que ficaram desertos no Pregão 
anteriormente realizado, o qual não teve número definido na primeira licitação 
e agora também não fora informado nos autos, cujas especificações estão 
estabelecidas em solicitação da Secretaria de Saúde, datada de 05 de setembro de 
2018, as quais foram estabelecidas/esclarecidas em Termo de Referência, devidamente 
assinado. 

2. Foram anexados 03 (três) orçamentos acostados aos autos, bem como 
pesquisa junto ao banco de preços e BPS, o que serviu de base de cálculo para a 
estipulação dos preços da licitação. 

3. Os autos foram devidamente paginados e não há o número do 
pregão a ser realizado. 

4. O procedimento licitatório encontra-se instruído com os seguintes 
documentos, no que importa à presente análise: 

a) Solicitação; 

b) Termo de referência; 

e) Orçamentos; 

d) Despacho do Prefeito Municipal determinando a remessa dos 
presentes autos ao Contador para indicação de recursos de ordem 
orçamentária para garantir a despesa; Remessa à Procuradoria 
Jurídica para emissão de parecer jurídico, datado de 16 de outubro de 
2018; 

e) Parecer Contábil da Secretaria de finanças datado de 16 de outubro 
de 2018; 

f) Autorização para Abertura de Processo Administrativo de Licitação 
firmado pelo Prefeito Municipal, datado de 16 de outubro de 2018; 
g) Minuta do edital, anexos e minuta do contrato; 

h) Justificativa de pesquisa preço firmada pela Pregoeira. 
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5. Na sequência, em data de 18 de outubro de 2018, o processo foi 
remetido a esta Procuradoria, para a análise prévia dos aspectos jurídicos da 
minuta de edital elaborada e minuta do contrato, prescrita no art. 38, parágrafo 
único, da Lei n° 8.666/93. Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir a 
municipalidade no controle interno da legalidade dos atos administrativos 
praticados na fase preparatória da licitação. 

ANÁLISE JURÍDICA 

1. DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA 

6. O pregão consiste em modalidade de licitação instituída pela Lei n° 
10. 520/2002, para a aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios. 

7. Nos termos do parágrafo único do art. 1º do referido diploma lega11, 
são considerados bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e 
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado. 

8. No caso vertente, pressupõe-se correta a aquisição dos bens 
pretendidos com o presente certame, o que viabiliza a adoção do pregão como 
modalidade licitatória e o exame dos demais aspectos jurídicos relativos ao certame 
proposto. 

9. Contudo, na hipótese, a Administração optou pela utilização do pregão 
presencial, o que foi justificado. 

10. Considere-se também, no que concerne especificamente ao Sistema de 
Registro de Preços-SRP, que, a par da modalidade concorrência prevista no art. 15, 
§3°, inc. 1, da Lei n° 8.666 de 1993, o art. 11 da Lei nº 10.520, de 20022 admitiu a 
utilização do Pregão para a efetivação do registro de preços para eventual 
contratação de bens e serviços comuns. 

11. Importante ressaltar que o Decreto nº 7.892/2013, que regulamenta o 
SRP, em seu art. 3°, ceput, fez previsão no mesmo sentido, de maneira que se 
pode concluir que a utilização do pregão para registro de preços de bens comuns é 
a modalidade licitatória compatível com a legislação pertinente. 

1 Art. ]º da Lei n" 10.520/2002: "Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser C1do10d(I a licitação no modalidade de 
pregão. que será regida por esta Lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e deste 
artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificacàes usuais no mercado." 
2 Art. 17. As compras e cootratscôes de bens e serviços comuns, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mon.apics. quando etetoedes pelo 

sistema de registro de preços previsto no art. 75 da Let n" 8666 de 27 de junho de 7993, poôerào adotar a modalidade de preçoo, conforme regulamento escecrtico 



12. Por fim, o artigo 2° do Decreto n° 7 .892, de 2003 enumera as 
situações nas quais deverá ser adotado, preferencialmente, o Sistema de Registro 
de Preços. Tais hipóteses não são exaustivas, dependendo a utilização de referido 
sistema mais do atendimento ao interesse público do que do enquadramento 
preciso em uma delas. 

13. Assim, há a possibilidade de que a contratação se dê na forma adotada 
pela Administração Municipal, sugerindo que seja realizado pregão eletrônico e que 
o processo se dê por Ata de Registro de Preços. 

II. DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A REALIZAÇÃO DO PREGÃO 

14. O pregão é regido pela Lei n° 10.520/2002, o Decreto n° 3.555/2000, 
e, subsidiariamente, a Lei n° 8.666/93. 

15. Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação 
foram estabelecidos no art. 3° da Lei n° 10.520/2002, que assim dispõe: 

I - a autoridade competente justificará a necessidade de 
contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de 
habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções 
por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com 
fixação dos prazos para fornecimento; 

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, 
vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou 
desnecessárias, limitem a competição; 

III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das 
definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis 
elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o 
orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, 
dos bens ou serviços a serem licitados; e 

IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores 
do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e 
respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o 
recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do 
certame ao licitante vencedor. 

16. A seguir, passa-se ao cotejo entre estas exigências legais e a instrução 
dos autos, no intuito de verificar a regularidade jurídica do caso em exame, ou, se 
for o caso, apontar as providências que ainda devem ser adotadas pela 
Administração. 

2.1. Da justificativa da contratação 

17. Sobre a justificativa da necessidade da contratação, extrai-se da 
legislação de regência, tratar-se de ato atribuído à autoridade competente ( ou, por 
delegação de competência, ao ordenador de despesa ou, ainda, ao agente 
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encarregado da contratação no âmbito da Administração)3, a quem cabe indicar os 
elementos técnicos fundamentais que o apoiam. 

18. Nos autos, se encontram encartados a justificativa da contratação, 
com exposição da sua motivação e dos benefícios dela resultantes, constando no 
termo de referência a necessidade de contratação para suprir as necessidades da 
Administração Municipal, não tendo este Procurador Jurídico como analisar as 
questões de conveniência e necessidade, sendo de responsabilidade de quem às 
declarou e solicitou e de quem autorizou a sua compra. 

19. Verifica-se, ainda, a necessidade de chancela da autoridade 
competente à justificativa apresentada, a fim de que se possa considerar atendida 
a exigência normativa neste quesito, ao menos no que tange aos seus aspectos 
jurídico-formais. 

20. É importante lembrar que a teoria dos motivos determinantes 
preconiza que os atos administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos 
motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Até mesmo sua validade 
dependerá da efetiva existência dos motivos apresentados. Recomenda-se, por 
isso, especial cautela quanto aos seus termos, que devem ser claros, precisos e 
corresponder à real demanda do Município, sendo inadmissíveis especificações que 
não agreguem valor ao resultado da contratação, ou superiores às necessidades da 
municipalidade, ou, ainda, que estejam defasadas tecnológica e/ou 
metodologicamente. 

21. A Lei n° 10.520/2002 (art. 3°, I) determina também que a autoridade 
competente estabeleça, de modo motivado, as exigências de 
habilitação/qualificação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por 
inadimplemento e as cláusulas do futuro contrato. Estes quesitos foram atendidos 
na minuta do edital e do contrato administrativo. 

2.2. Do Termo de Referência e da definição do objeto 

22. O Termo de Referência consiste em um dos atos essenciais do pregão 
e deve conter todos os elementos caracterizadores do objeto que se pretende 
licitar, como a sua descrição detalhada, o orçamento estimativo de custos. Deve 
propiciar a avaliação do custo pela Administração, a definição dos métodos, a 
estratégia de suprimento e o prazo de execução contratual. 

23. Em atendimento à exigência legal, o termo de referência fora 
devidamente juntado aos autos e presume-se chancelado pelo Prefeito Municipal, 
eis que sua autorização para contratação se deu posteriormente à juntada do 
Termo de Referência. 

24. Ainda quanto ao Termo de Referência, infere-se do art. 8°, III, "a" do 
Decreto n° 3.555/2000 que balizará a definição do objeto do certame pela 
autoridade competente, exigida na Lei do Pregão (nº 10.520/2002). Nos autos, 
percebe-se a consonância entre o objeto detalhado pela área requisitante e aquele 
definido pela autoridade competente, constante da minuta de Edital. 

3 Lei nº 10.520/2002. art. 3º. I: Decreto n'' 3.555/2000. art. 8°. ! li a. 
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25. Para a licitude da competição, impende também que a definição do 
objeto, refletida no Termo de Referência, corresponda às reais necessidades do 
Município, evitando-se detalhes excessivos, irrelevantes ou desnecessários, capazes 
de conduzir à limitação da competitividade do certame. Registre-se que não 
incumbe à Procuradoria avaliar as especificações utilizadas, dado o seu caráter 
eminentemente técnico, recomendando-se à Administração que verifique o 
cumprimento deste requisito. 

26. Convém lembrar que o art. 7º, § 40 da Lei nº 8.666/93, veda a 
inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem 
previsão de quantidades. Em atenção ao preceito legal, a correta definição do 
objeto impõe a apresentação dos quantitativos estimados para a licitação, de forma 
justificada, mesmo que sucintamente. 

27. Ao que tudo indica, tal requisito foi atendido. 

2.3. Da pesquisa de preços e do orçamento estimado 
28. A especificação clara e precisa do objeto, bem assim de todos os 
elementos que o caracterizam ( quantidades, metodologia e tecnologia a serem 
empregados, critérios ambientais, etc.), possibilita a adequada pesquisa dos 
preços, imposta pelo nosso ordenamento jurídico. 

29. A cotação de preços deve ser ampla e atualizada, de modo a refletir, 
efetivamente, a realidade do mercado. Para tanto, o TCU orienta que a 
Administração obtenha, no mínimo, três cotações válidas. Se não for possível, deve 
consignar a justificativa nos autos. 

30. Alerta-se, porém, que o atendimento à orientação da Egrégia Corte de 
Contas nem sempre é suficiente para fixar um parâmetro de preços aceitável. 
Falhas comuns são a limitação ao universo de empresas pesquisadas e a cotação 
dos preços praticados no varejo, quando o volume da contratação permitiria 
eventual ganho de escala, com redução dos preços obtidos. 

31. Assim, para evitar distorções, além de realizar pesquisa que seja 
adequada às características do objeto licitado e tão ampla quanto a característica 
do mercado recomende, é salutar que a Administração busque ampliar sua base de 
consulta através de outras fontes de pesquisa, tais como bases de sistemas de 
compras e avaliação de contratos recentes ou vigentes. 

32. Observe-se que as empresas pesquisadas devem ser do ramo 
pertinente à contratação desejada (Acórdão n° 1. 782/2010-Plenário) e que não 
pode haver vínculo societário entre as empresas pesquisadas (Acórdão nº 
4.561/2010-1ª Câmara). 

33. Para fins de documentação, devem ser acostados nos autos: 

a) A identificação do servidor responsável pela cotação (AC-0909-10/07-1); 

b) A caracterização completa das empresas consultadas, com menção ao 
endereço e números de telefones (AC-3889-25/09-1); 
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c) Indicação dos valores praticados (AC-2602-36/10-P) de maneira 
fundamentada e detalhada (AC-1330-27/08-P); 

d) Data e local de expedição dos orçamentos apresentados (AC-3889-25/09- 
1). 

34. Ademais, vale asseverar que a adequada pesquisa de preços e 
essencial para aquilatar o orçamento da contratação, sendo imprescindível para a 
verificar a existência de recursos suficientes para acobertá-la. 

35. Serve, também, para afastar o risco de limitação ou ampliação 
indevida da participação no certame4, uma vez que o valor contratual estimado é 
determinante para definir se a licitação deve ser destinada exclusivamente às 
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas. 

36. No presente caso, houve a apresentação de 03 (três) orçamentos, e 
fora realizada a pesquisa junto ao Banco de Preços e BPS, o que serviu de base 
para fixação do preço. 

37. Friso que é essencial uma pesquisa efetiva de preços, devendo a CPL 
se ater às formas de pesquisa junto ao Banco de Preços e contratos com outros 
municípios vizinhos, a fim de basilar o preço do produto a ser licitado, 
recomendando seja realizada pesquisa escorreita no presente caso. 

38. Destaco que a presente licitação de modo geral não observou 
as recomendações apontadas no parecer jurídico datado de 03 de agosto 
de 2018 no primeiro pregão para aquisição de medicamentos, do qual 
resultou o presente processo licitatório. 

39. Em referido parecer fora orientado que era necessária a 
utilização do Banco de Preços da Saúde para fixação do preço médio e não 
há nos autos justificativa para a sua não utilização novamente. 

40. Denoto que alguns itens foram basilados no BPS, porém os desertos 
na primeira licitação não. 

41. Assim, solicito apresentação de justificativa para a não utilização da 
metodologia de pesquisa de preço recomendada no parecer datado de 03 de agosto 
de 2018 no pregão anteriormente realizado. 

42. Caso não haja justificativa plausível, recomendo a utilização do Banco 
de Preços da Saúde para fixação do valor máximo de cada objeto a ser licitado, 
bem como sejam seguidas as demais orientações lá exaradas. 

2.4. Das Exigências de Habilitação 

43. A Lei nº 10.520/02 determina que a habilitação far-se-á com a 
verificação de que "o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, 
a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as 
Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que 

4 
Art. 18, 1 da LC nº 123/2006; Art. 6º do Decreto nº 6.204/2007 e art. 34 da Lei nº 1 1.488/2007. 
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atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e 
econômico-financeira". 

44. Como se pode perceber da análise da minuta de edital, os requisitos 
estão presentes, porém faço ressalvas quanto à capacidade econômico-financeira 
que deve ser comprovada no presente processo licitatório e nos demais a serem 
realizados, visto que exigir somente a apresentação de certidão negativa de 
falência ou concordata, não me parece seguro para a Administração Pública, visto 
que a "saúde" econômica de grande parte das empresas brasileiras não encontram 
se em situação invejável, recomendando-se exigir a apresentação da documentação 
prevista no artigo 31 da Lei 8.666/93, objetivando sempre que o contrato possa ser 
cumprido em seus ulteriores termos. 

2.5. Dos critérios de Aceitação das Propostas 

45. Outra exigência da Lei n° 10.520/2002 é que a autoridade competente 
defina os critérios de aceitação das propostas feitas pelos licitantes (art. 3°, I). 

46. Do exame da minuta de edital, verifica-se satisfeita a recomendação 
tocante aos critérios de aceitação das propostas. 

2.6. Da Previsão de existência de recursos orçamentários 

47. A Lei n° 8.666/93, aplicável ao presente caso, estabelece que a 
realização de licitação depende da previsão de recursos orçamentários que 
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes das aquisições e da 
contratação dos serviços comuns. 

48. Assim, conforme se denota do processo de licitação, o parecer contábil 
é genérico, merecendo seja o mesmo sanado, apontando todas as exigências legais 
para a realização do processo licitatório, no que tange às finanças públicas. 

2. 7. Autorização para a abertura da licitação 

49. Superadas as etapas relativas ao planejamento da contratação, como 
a definição do objeto e a indicação do recurso próprio para a despesa, torna-se 
possível ao gestor avaliar a oportunidade e a conveniência de se realizar a 
contratação. 

50. Caso conclua por deflagrar a licitação pretendida, deve emitir a 
autorização para a abertura da licitação, prevista no art. 21, inciso V do Decreto n° 

·~ 3.555/2000. 

51. No presente caso, tal exigência foi cumprida. 
2.8. Da Minuta do Edital e seus Anexos 

52. Segundo o art. 21, incisos VIII e IX do Decreto nº 3.555/2000, o 
processo licitatório deve ser instruído com a minuta de edital e seus anexos, dentre 
os quais a minuta do contrato - o que foi atendido. 
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CONCLUSÃO 

53. Ante o exposto, a proposição está em condições de ser aprovada, 
desde que observadas todas as recomendações dispostas no presente 
parecer, especialmente: 

a) Que o presente processo licitatório seja numerado e paginado, nos termos 
do art. 38, caput, da Lei n. 8.666/93; 
b) Recomenda-se exigir dos licitantes a apresentação da documentação 
prevista no artigo 31 da Lei 8.666/93, objetivando sempre que o contrato 
possa ser cumprido em seus ulteriores termos. 

c) Devem ser adequadas no edital e na minuta do contrato todas as 
recomendações ora apresentadas; 

d) Deve ser juntado aos autos parecer contábil que atenda às exigências 
legais; 

e) Solicito que a justificativa para a não utilização de tais critérios e métodos 
deverá vir por escrito aos autos, sob responsabilidade de quem as declarar. 

52. Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às 
questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com seus 
anexos, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei n° 8.666/93. Não se 
incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao 
certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá 
ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente do Município. 

53. Concluída a análise, encaminhem-se os autos ao setor de origem, para 
as providências cabíveis e posteriormente que remetam à esta Procuradoria Jurídica 
para novo parecer. 

Após, à consideração superior. 

Planalto/PR, 19 de outubro de 2018. 

\, ./ 
'i\ 

JOÃO AND~SON KLAUCK 
Procurador J,urídico\- OAB/PR n. 61.323 

···.~:;,. '\ 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ ~ 

Planalto-PR, 23 de outubro de 2018. 

DE: Nadiane C. Schlosser - Secretária de Saúde 
PARA: Inácio Jose Werle - Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente 
autorização objetivando a abertura de licitação para a compra de sondas para 
uso na secretaria de saúde. 

ITEM QUANT. UNID OBJETO PREÇO PREÇO 
UNIT TOTAL 

Sonda uretra! (de alívio) em tubo de PVC flexível com 
1 uma das extremidades fechada e com 2 orifícios nas 1 2500 uni d 

laterais para a aspiração. Ponta isenta de rebarba. 0,64 1600 

Calibre 14 

O custo total da aquisição solicitada importa no valor de R$ 1600,00 (mil e 
seissentos reais). Cordialmente, 

I j 

Secretária de Saúde 
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SECRETARIA DA SAÚDE DE PLANALTO 
CGC 09.272.764/0001-00 

RUA JULIO SKRZYPCZAK, 742 
Fone: (Oxx46) 3555 - 1589 

85750-000 - PLANALTO - PARANÁ 

PARECER TÉCNICO 

Segundo solicitação do paciente Arlindo Estevão Roll, e atestado pelo Dr. 
Adrian Rojas Concepcion, o mesmo necessita de sondas vesicais de alívio nº 14 
que apresente 2 orifícios para a saída da urina, e que estes orifícios não esteja 
alinhados na mesma altura, pois isso dificulta o esvaziamento da bexiga . Sendo 
assim, o referido paciente necessita que as sondas sejam das marcas Medsonda ou 
Biosani, pois são as que melhor se adaptam as necessidades do paciente, evitando 
assim traumas e dor. 

O paciente necessita de 180 unidades de sonda/mês. 

Planalto, 24 de outubro de 2018. 

Nadiane Carla Schlosser 
Secretária de Saúde 

_.:r--\ 
<t l . -· ... '·- '\)·: ~:;-;- '~-; •... J~; _,;. 

Fernanda Carla 'ütso Soares 
Farmacêutica 
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ONT~ 
produtos odontológicos e hospitalares 
SECRETARIADE SAÚDE DE PLANALTO 

CGC 09.272.764/0001-00 
RUA,JULIO SKRZYPCZAK, 742 

Fonc:(Oxx46) 3555 - 1589 
85750-000 - PLANALTO - PARAN,\ 

ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E 

SPITALARES 
DEREÇO: AVENIDA LUIZ ANTÔNIO FAEDO, 1612 

PJ: 06.194.440/0001-03 
DADE: FRANCISCO BELTRÃO 

TADO:PARANÁ 

BJETO: Aquisição de materiais para uso exclusivo pela Secretaria 
unicipal de Saúde -Compra direta - Emergencial - entrega imediata 

Item Objeto Quantl Unid. 1 Marca Preço 
maxnrio 
tom! 

I l 1 1 1 1 1 1 - -- - ----, 

1 
Unid. IBIOSANI IR$ 0,65 

Pn·cu 
máximo 
unitário 

rionda uretral (de alívio) em 
tN.1bo de PVC flexível com uma 
as extremidades fechada e com 
orifícios nas laterais para a 

_ spiração. Ponta isenta de 
L l~rbarba. Calibre 14 1 1 1 1 1 

500 R$ 3 -1 ~, ·)- e ' •·. ,. ' ( ) 

BS: PEDIDO MÍNIMO DE 300,00 PARA A ENTREGA, DEVIDO 
O VALOR DO FRETE 

QLLL 

ALOR TOTAL: R$ 325,00 

ALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 

ATA: 23/10/2018 
, ••..... 

Fo~e/Fax: 46 3524.1834 
Rua uiz Antonio Faedo, 1612 
Sal 01 . Bairro Industrial . 85601-275 . Francisco Beltrão. PR 
e-rn il: odontomedifb1ª1hotrnail.corn 



CIRURGICA GRALHA AZUL 
ALVES E SARTOR LTDA • ME 
CNPJ : 07.724.523/0001·20 
RUA SOUZA NAVES 
CASCAVEL. PR. 85.802-080 
(45) 3223-4806 
SU1:L: www.ciryrgicagrnthaazul.com.br 

[ ORÇAMENTO; 111544 

Data de Emissão: 19/10/2018 
Pagina: 1 

Impressão: 19/10/2018 15:55:1L 

E M~it: c~ntato@cirurn~aaraJhªazut.com.br 

Cliente: 05971 UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO 
Nome Fant: FUN O MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO 
Endereço: PRA A SAO FRANCISCO DE ASSIS Nro. 1583 
Cidade: PLA~lAL TO • PR· CEP:85750000 - CENTRO 

Telefone: (46) :Rl555-1589 CNPJ/CPF 09.272.764/0001-00 

Vendedor:010-WILLIAN 
Contato: 

Vendedor2:999-NAO CADASTRADO 
Prazo:053-DEPOSITO BANCARIO 
Fax: 

Item I CodigóYI Deticrição MEDSONDA I UN 1 5001 0,7800 

Total R$ 

1 1 687 1sorJ,JliDA URETRAL N. 14 - MEDSONDA LOTE: 46781 
vAdTDAnF! ~O/OR/7077 

Marca !Unld. l Qtde I Preço Unit. 
390, 01 

Subtotal: 390.0 
OBS: Desconto: O . O 

Frete/Desp. O . O 

, ~mércio de Prd~utos Médico-Hospitalares,Ortopédicos,Odontol6gicos e Laboratoriais 
l...Iransp.: 00000 TOTAL: 390,0 



1 

Distribuidora 

MERISIO 
CNPJ 18.337.759/0001-20-l.E. 90634001-11 
Rua Sergipe, 539-Alvorada- CEP 85.601-:040 
Francisco Beltrão- PR- Fone (46J3055-fi169 

distribui doramerisio@'rn mail .com Medicam~ntos e materiais hospitalares 

ORÇAMENTO 

Item 

500 UNO !SONDA URETRAL 14 BIOSANI BIOSANI 0,90 450,00 
Qtde Und I Especificação do material Marca 

Preço 
Unit 

Preço 
Total 

Total ! 450,00 

FRANCISCO 1!1ELTRÃO, 22 DE OTUBRO DE 2018 

r1a_337. 75910001-20, 
DISTRlaUIDORA 
MERISIO LTDA 

Rua Sergipe, 539 
Alvorada - CEP 85601-040 

L Francisco Beltrão - Paraná .J 

_jJ!! 
OtSTR!BIJIDOAA MtRISIO LTOA. 

Eduardo Merisio 
RG 5.857.353-1 

CPF 029.298.039·67 
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO 

Planalto-Pr., 26 de outubro de 2018 

DE: Inácio José Werle 

PARA: Pregoeira/ Comissão de Licitações 

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo, 
Autorizo a Licitação sob a Modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, pelo 
critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM PROCESSADO PELO 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, que tem por objeto à contratação de empresa 
visando à aquisição de medicamentos, insumo e dietas especiais para Secretaria de 
Saúde do Município de Planalto, nos termos da Lei Federal n. º 10.520 de 17 de julho 
de 2002 e subsidiariamente a Lei n. 0 8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de 
dezembro de 2006 e o Decreto Municipal n.º 2727 /2007 de 26/06/2007, LC 147 /2014, 
4673 / 2017 e demais disposições legais, e demais disposições legais, e demais 
disposições legais. 

A Pregoeira e a Equipe de Apoio nomeada pela Portaria 019/2018. 

Encaminhe-se ao Departamento de Compras e Licitações para as 
providências necessárias . 

.J r , / -: I 
. \ ---~ 'v/~{{_ e=---'. G. 

Prefeito Municipal 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2018 

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

1- PREÂMBULO: 
1.1- O MUNICIPIO DE PLANALTO - ESTADO DO PARANÁ e FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE PLANALTO, Setor de Compras e Licitações, através do(a) Pregoeiro (a) e respectiva 
equipe de apoio, designados pela Portaria nº 019/2018, com a devida autorização expedida pelo 
Prefeito Municipal Sr. Inácio José Werle, de conformidade com a Lei nº l 0.520, de 17 de julho de 
2002 e suas alterações, Decreto Municipal de nº 2727 /2007 de 26/06/2007, e subsidiariamente a 
Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações, Lei Complementar 123/06 e Lei 
Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014 e demais legislações aplicáveis, torna pública a 
realização de licitação, no dia 14/11/2018 às 13:30 (treze e trinta) horas, no Prédio da Prefeitura 
Municipal sito a Praça São Francisco de Assis, nº 1583, Município de Planalto, Estado do Paraná, 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, processada pelo SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, nos termos constante no item 2 do presente instrumento, nas condições fixadas neste 
Edital e seus Anexos, sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM: 

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de habilitação, 
deverão ser entregues no máximo até às 13:30 (treze e trinta) horas do dia 14/11/2018. 

1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site do Município de Planalto - 
www.planalto.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone ( 46) 3555-8104 I 
8119, e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Licitação do Município 
no endereço acima citado, de segunda a sexta feira. no horário das 07:30 às 11 :30 e das 13:00 às 
17:00 h. 

2-DO OBJETO 
2.1- É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada visando a aquisição 
de medicamentos, dietas e insumos para a Secretaria de Saúde deste Município de Planalto, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme condições, 
especificações, valores e quantidades, constante no Anexo I, termo de referência e nos termos 
deste edital. 

268415 

340207 

FR/118 
Ceftriaxona sódica 1 g 
intramuscular (acompanhai 1000 IR$19,8333IR$19833,3333 
anestésico diluente) 

FR/86 
Clorpromazina 40 mg/ml 
solução oral 20 mL 

R$7,9533 1 R$397,6666 50 
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13 267194 AMP/09 
Diazepam 5mg/ml solução 50 R$0,85 R$42,50 

1 injetável 2ml 

4 267197 COMP/42 Diazepan 1 O mg 22000 R$0,1033 R$2273,3332 1 

Is Fenobarbital 200mg/ml 1 

300722 AMP/05 50 R$3,5233 R$176,1666 i 
1 

solução injetável 1 ml 1 

16 268463 AMP/01 
Heparina sódica 5.000 450 R$6,9933 R$3146,9999 i 
Ul/0,25ml injetável 0,25ml 

1 

Policresuleno 360 mg/ml 
7 313592 FR/69 solução tópica ginecológica 4 R$21,25 R$85,00 

1 

12 ml 1 

Progesterona natural 
1 

273953 COMP/42 1500 R$4.46 R$6.690,00 1 

8 micronizada 200mg 1 

Prometazina cloridrato 1 

9 267769 AMP/09 25mg/ml injetável 2ml 
200 R$1,5433 R$308,6666 

1 
1 

Salbutamol 0,4mg/ml 1 

10 292331 FR/62 600 R$2,2933 R$1375.9999 \ 
xarope 1 OOml i 

Tetracaína cloridrato 

11 396853 FR/63 
associado a fenilefrina 1 % 8 R$12,66 R$101,28 
+ O, 1 % solução oftálmica 
10 ml 

Total R$34.430,94 

1 1268236 I BOLSA/39 I solução injetável sistema 1 1000 I R$4,6766 1 R$4676,667 
fechado 500 ml 
Cloreto de sódio 0,9 % 

2 1268236 i BOLSA/33 I solução injetável sistema\ 80 \ R$6,3833 [ R$510,6667 
fechado 1000 ml 
Glicose 5% solução 

3 1270092 I BOLSA/37 I injetável sistema fechado [ 300 \ R$4, 1033 1 R$1.23 LOO 
250 ml 
Glicose 5% solução 

4 1270092 I BOLSA/39 I injetável sistema fechado l soo I R$4,75 I R$2375,00 
500 ml 

5 1320817 IROL0/190 
I Algodão hidrófilo 60 I R$14,81 I R$888,60 sanfonado branco rolo c/ [ 

r /-. 
• í..,<--~-t 2 r: 
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1 500 g 1 

Coletor de unna em 
plástico sistema aberto 

6 419399 PCTE/206 
cerca de 2000 mi graduação 

90 R$55,50 R$4.995,00 
de 100 em 100 ml não 
estéril e descartável. Pacote 
com 100 1 

Dreno cirúrgico de penrose 
7 279571 UNID/140 látex atóxico sem gaze nº 3 30 R$3,2533 R$97,60 

descartável e estéril 
< Tubo de látex uso 

8 265625 METR0/202 
hospitalar, para 

7 R$7,1166 R$49,8166 
administração de oxigênio 
Nº204 
Glicerol líquido VISCOSO 

9 385452 FR/60 
incolor pureza mínima de 

12 R$17,45 R$209,40 
99% frasco 1 000 mi 

i (glicerina) 
1 Nebulizador ultrassónico de 1 

1 

1 

1 
mesa com interruptor 

10 435787 UNID/140 
liga/desliga compressor 

5 R$280,00 R$1.400,00 
com gabinete plástico com 
no mínimo: máscara 

1 

extensor e frasco graduado. 
1 

1 Lidocaína cloridrato 2% 
1 

11 269843 TUBS/165 solução injetável tubetes 600 R$1,7833 R$1.070,00 
1 

L8 ml 

12 269843 FR/86 
Lidocaína cloridrato 2% 

15 R$3,71 R$55,65 
solução injetável 20 mL 
Termômetro -25 a +30 
graus e vacinas líquido 

13 238197 UNID/140 avermelhado plástico 120 1 R$91,275 R$9L275 
mm/40 mm cabo extensor 
de 710 mm 
Extensor equipo soro, 
aplicação para 

14 385665 UNID/140 
j ej unostomia/ gastrostomia, 

30 R$22,4333 R$673,00 
material PVC cristal, tipo 1 

1 1 

ponta rígida escalonada, 
conector Luer femea com 
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tampa, estéril e descartável 

Sonda/catéter de aspiração 
traqueal nº 8, PVC atóxico 

15 279763 UNID/140 fexível, ponta atraumática, 2000 R$0,85 R$1.700,00 
estéril, embalagem 
individual 

16 BR0272320 COMP/42 Metilfenidato ( cloridrato) 
5000 R$1,00 R$5.000.00 10 mg 

17 BR0272366 COMP/42 Tioridazina ( cloridrato) 50 
6.000 R$0,4992 R$2.995,20 mg 

, 18 BR0272382 CÁPS/41 V enlafaxina sal cloridrato 
4000 R$0,7897 i 

R$3.158,80 
1 

75mg 
Sonda metal (de alivio) em 
tubo de PVC flexível com 
uma das extremidades 

fechada e com 02 orifícios 
nas laterais para a R$ 1600,00 

1 19 BR0435982 UNID aspiração. Ponta isenta de 
2500 0,64 rebarba. Calibre 14. Marca 

Medsonda ou Biosani. 
conforme determinação 

médica e parecer 
farmacêutico para a 

demanda apresentada. 
Total 32.777,67 

pó para crianças a partir de 
1 ano para uso oral ou 
enteral polimérico 
nutricionalmente completo 

LATA/486 I hipe:calórico alto aporte de 160 nutnentes em pequeno 
volume. Isento de lactose e 
glúten com 9% de proteína 
( caseinato) 50% carboidrato 
(maltodextina sacarose e 
maltose) 41 % de lipídeos 

R$49,14 R$2948,4 

Í.-·~ 4 r: 
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1 
( óleos vegetais). 

1 

Osmolaridade de 
505müsm/Kg. Acrescido 
de todas as vitaminas e 
mmerais além de colina 
carntina e taurina. Lata 400 
g sem sabor 

i 

Total 2948,40 1 

2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$70.157,0l (Setenta mil, cento e 
cinquenta e sete reais e um centavo), conforme demonstrado no Anexo I, do presente ato 
convocatório. 

2.3 - Sendo processado pelo Sistema de Registro de Preços, o município de Planalto não tem a 
obrigatoriedade da aquisição. somente ocorrerá dentro da demanda e necessidade da SMS 
Planalto. 

3 - DA ABERTURA: 
3.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigido pelo(a) Pregoeiro (a), a 
ser realizada conforme indicado abaixo. de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo 
deste edital. 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Planalto - PR 
Praça São Francisco de Assis, nº 1583 - Centro - CEP: 85.750-000. 
Planalto - PR 
DATA: 14/11/2018. 
HORA: 13:30 horas. 

4- DA PARTICIPAÇÃO 
4.1- Poderão participar desta licitação todos os interessados e as empresas com o ramo pertinente 
ao seu objeto, legalmente constituída e que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital. 
4.2- Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 
4.2.1. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 
4.2.1.1. Excepciona-se o disposto acima, nos casos em que tais sociedades apresentem autorização 
específica dos sócios para contratar com a Administração objeto diverso do previsto no contrato 
social ou estatuto; 
4.2.1.2. A autorização assemblar deverá observar as regras de convocação e de quórum para 
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instauração e deliberação previstas em lei para cada tipo de sociedade. 
4.2.1.3. Para fins de comprovação, o licitante deverá apresentar a ata da assembleia ou o 
documento equivalente. 
4.2.2. Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país; 
4.2.3. Empresas impedidas de licitar ou contratar com a União (art. 7° da Lei nº 10.520/02 e art. 
28 do Decreto nº 5.450/05) ou suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas 
de contratar com a Administração Pública (Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93); 
4.2.4. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei 
nº 9.605/98; 
4.2.5. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade: 
4.2.6. Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou 
extrajudicial; 
4.2.7. Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Deputados ou Senadores 
( cfr. art. 54, II da Constituição); 
4.2.8. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). 
4.2.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei nº 
8.666/93. 
4.3 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar declaração de 
enquadramento em regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade, conforme 
modelo constante no anexo VI, enviada em um terceiro envelope. 

5 - DO CREDENCIAMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
(documentação que deverá ser apresentada separadamente e fora dos envelopes): 
5.1.1 - A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro (a) um 
representante legal que, devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir 
no procedimento licitatório no interesse da representada (conforme modelo Anexo II). 

5.2 - No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, o credenciamento será 
efetuado da seguinte forma: 
5.2.1 - No caso de sócio ou proprietário: 
5.2.1.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia); 
5.2.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de Sociedades Empresariais; 
5.2.1.3 - Documento de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades por Ações; 
5.2.1.4 - Inscrição no Registro Público da Junta Comercial pertencente, no caso de Empresário 
Individual; 
5.2.1.5 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo anexo (Anexo 
III); 

6 
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5.2.2 - Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este deverá estar devidamente 
credenciado, sendo imprescindível, para que o credenciamento seja aceito, a apresentação dos 
seguintes documentos: 
5.2.2.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia); 
5.2.2.2 - Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo II), firmada pelo representante legal da 
licitante, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social; 
5.2.2.3 - Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, visando à comprovação da condição 
do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado; 
5.2.2.4 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo anexo (Anexo 
III); 
Todas as empresas participantes deverão entregar declaração onde conste (sob as penas da 
Lei) que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (modelo anexo III). 

5.3- A ausência de credenciamento constituirá motivo de inabilitação do proponente ou 
desclassificação de sua proposta. 
5.4 - Para usufruir do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar nº 123/06 e 
147/2014, as empresas participantes deverão apresentar: 
5.4.1- Declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresas 
ou empresa de pequeno porte, conforme Anexo VII. 
5.4.2- Certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa licitante, expedida em no 
máximo 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura desta licitação. 

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE Nº 1 ): 
6.1- A proposta de preços, a ser entregue através do ENVELOPE Nº 1, DEVERÁ ser gerada pelo 
sistema EQUIPLANO auto cotação, (conforme link: 
http://planalto.pr.gov.br/QPload/down!oads/esProposta.exe), e apresentada na forma eletrônica 
em (CD ou Pendrive) para alimentação do sistema de apuração, e ainda ser impressa em O 1 
(uma) via, devidamente assinada pelo representante legal da Licitante, com poderes para tanto, 
redigida e impressa por meio mecânico ou informatizado, preferencialmente em papel de tamanho 
A4, timbrado da empresa, ou na falta deste, em papel branco, de forma clara, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e 
preferencialmente no modelo de proposta de preços (Anexo 1) disponibilizada eletronicamente 
pelo Departamento de Licitação: 
a) Dados da Empresa: Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição do CNP J 
do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço 
completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último, para contato e envio de 
documentos. O endereço de e-mail, indicado na proposta de preços será considerado como 
endereço válido para o envio de Atas e Contratos firmados, desta forma deverá ser colocado 
endereço da pessoa responsável pelo recebimento e envio destes documentos. 
b) Preço unitário e total, com, no máximo, 3 (três) casas após a vírgula, devendo o preço incluir 
todas as despesas necessárias para a execução do objeto da presente licitação, no local indicado 
pela licitante; em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 

7 
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proposta específica, prevalecerão ás da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e 
total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro. 
e) Prazo de validade da Proposta de Preços, que deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses e será 
contado a partir da data do entrega do invólucro contendo a Proposta de Preços ao Licitador, 
sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do 
vencimento. O prazo de validade da proposta deverá constar expressamente na proposta de preços 
sob pena de desclassificação. 
d) A Proposta de Preços apresentada deve incluir todas e quaisquer despesas necessárias, inclusive 
taxas e impostos para a execução do objeto, e indispensáveis para a perfeita execução das 
obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo termo contratual e deve ser elaborada em 
conformidade com a legislação aplicável e as condições estabelecidas neste instrumento 
convocatório e seus anexos. 
e) As características do objeto de forma clara e precisa, descrevendo o material ofertado, 
indicando a marca, quantidade, prazos de validade, de garantia e de entrega, no que for aplicável, 
bem como os valores unitários e o total, sob pena de desclassificação de sua proposta. 

6.1.1 - Para obtenção do arquivo digital para geração da proposta (Anexo I), a empresa deverá 
solicitar pelo e-mail licitacao@planalto.pr.gov.br, mediante o envio de documentação a fim de 
cadastro ou atualização do cadastro da empresa junto ao cadastro de fornecedores do município de 
Planalto, sendo eles o comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ) com emissão não superior a 30 (trinta) dias, Ato Constitutivo e possíveis alterações, RG e 
CPF do Representante Legal. 
6.1.2 - As propostas terão vai idade de 12 (doze) meses contados da data de assinatura do dia da 
licitação. 
6.1.3. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os 
licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
6.1.4. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 
encaminhada. 
6.2- A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de que a 
proponente: 
a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si e obteve do 
Licitador todas as informações sobre qualquer ponto duvidoso; e reconhece que a tarefa de reunir 
os documentos solicitados no edital é de responsabilidade da empresa, apenas poderá tirar dúvidas 
com licitador, e que o mesmo não está obrigado a conferir a documentação antes da sessão 
marcada para a licitação. 
b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma proposta 
totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado. 
e) Reconhece como irrestrita e irretratável as condições estabelecidas no Edital e que sendo 
vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e completo fornecimento 
do objeto licitado de acordo com as especificações propostas. 
6.3- A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 
alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital. 
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6.4- DESCLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES 
6.4.1- Será desclassificada a licitante que deixe de cumprir quaisquer exigências deste Edital. 
6.4.1.1- Será desclassificada a Proposta de Preços que se oponha a qualquer dispositivo legal 
vigente ou a que consigne preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 
6.4.1.2- Não serão consideradas as vantagens não previstas neste edital, nem preços ou vantagens 
baseadas em ofertas das demais licitantes, preço unitário simbólico, preços irrisórios ou com 
cotação equivalente a zero. 
6.4.1.3- Que não constar expressamente o prazo de validade na proposta de preços, que deverá ser 
de no mínimo 12 (doze) meses conforme especificado no item 6. 1 .2. 
6.4.1.4- Deixar de apresentar quaisquer documentos de habilitação solicitados no item 8 deste 
edital de licitação. 
6.4.1.5- Apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no item 02 ( do objeto) e no 
anexo l (proposta de preços). 
6.4.1.6 - A licitante que não atender ao item 6.1. 

7 - FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E ABERTURA DA SESSÃO 
7.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicados 
no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a fase de 
credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro(a) ou Equipe de Apoio, os seguintes documentos: 
a) Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo anexo III); 
b)Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada no 
artigo 34 da Lei nº 11 .488/07, quando for o caso ( conforme modelo anexo VI), sob pena de não 
usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006. 
b) 1. A declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada 
no artigo 34 da Lei nº 11.488/07, quando for o caso (conforme modelo anexo), deverá estar 
acompanhada da Certidão simplificada de registro do comercio - Junta Comercial - do 
Estado sede da licitante, cuja pesquisa tenha sida realizada em data não anterior a 90 
(noventa) dias da data prevista para apresentação dos envelopes; 

7.2. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das 
vedações do artigo 3º, parágrafo 4°, da Lei Complementar nº 123/2006, não poderá usufruir do 
tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva 
declaração. 

7.3. Os envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação deverão estar 
separados, fechados e rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, 
em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICIPIO DE PLANALTO 
(NOME COMPLETO DO LICITANTE) 
(CNPJ DA LICITANTE) 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº.093/2018 

_.f~-~ 
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ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
MUNICIPIO DE PLANALTO 
(NOME COMPLETO DO LICfTANTE) 
(CNP J DA LICITANTE) 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 093/2018 

7.4. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de 
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes da 
abertura da sessão pública. 
7.4.1. Nessa hipótese. os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único. 
endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação: 
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018 
SESSÃO EM 14/11/2018 AS 13H30M 

7.5. Considera-se o início da sessão a manifestação do(a) Pregoeiro(a), declarando aberta a 
sessão pública, devendo constar na Ata o efetivo horário da abertura e a justificativa para 
eventual atraso. 
7.6. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão efeitos 
como proposta. 

7.7 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas neste Edital. 

8 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
8.1- No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as 
licitantes, devidamente credenciadas, o(a) Pregoeiro (a), que dirigirá a sessão, após abertura da 
mesma, receberá os documentos para credenciamento exigidos no item 5 deste edital, de cada 
licitante, não admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não previamente credenciadas. 
8.2- Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes, o(a) Pregoeiro (a) comunicará 
aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao certame. 
8.3- Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o(a) Pregoeiro (a) 
concluirá. se ainda não o tiver feito. o exame dos documentos de credenciamento dos 
representantes das licitantes, tal como previsto no item 5 do edital, exame este iniciado antes da 
abertura da sessão. 

8.4- Concluída a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos 
representantes das licitantes, o Pregoeiro (a) promoverá a abertura dos envelopes contendo as 
propostas de preços. conferindo-as e rubricando todas as suas folhas. 
8.5- Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro (a). 

9 - DO JULGAMENTO: 
9.1- O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas e 
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Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do MENOR PREÇO 
POR ITEM. 
9.1.1- A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas 
as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das licitantes 
proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da 
primeira classificada, quanto ao valor. 
9.1.2- Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de preços. 
Quando convocado pelo(a) Pregoeiro (a), o licitante que desejar efetuar ligações para consulta de 
preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito 
ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele item. 
9.1.3- A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados 
no envelope "Documentos de Habilitação" da licitante classificada em primeiro lugar, 
relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital. 
9.2- Etapa de Classificação de Preços: 
9.2.1- Serão abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes. 
9.2.2- O(a) Pregoeiro (a) informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 
propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores 
ofertados. 
9.2.3- O(a) Pregoeiro (a) fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de 
todas as licitantes. 
9.2.4- O(a) Pregoeiro (a) classificará a licitante da proposta de menor preço para cada item e 
aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 1 O 
%( dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances 
verbais. 
9.2.4.1- O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances 
verbais, conforme subitem 9.2.4, será o valor da proposta válida de menor preço, multiplicado por 
1, I O (um virgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal. 
9.2.5- Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior, o(a) Pregoeiro (a) classificará as melhores propostas, até o máximo 
03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos nas propostas escritas. 
9.2.6- Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos pelos 
representantes das licitantes classificadas, lances verbais estes que deverão ser formulados de 
forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do primeiro 
lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada. 
9.2.7- O(a) Pregoeiro (a) convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances 
verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas classificada 
como menor preço, prosseguindo sequencialmente. em ordem decrescente de valor. 
9.2.8- O Pregoeiro (a) poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de acordo com o item 
a ser adquirido. 
9.2.9- Caso não mais se realize lance verbal será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às 
ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM. 
9.2.10- A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando convocado 
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pelo(a) Pregoeiro (a). implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de 
lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta registrada para classificação, na final 
da etapa competitiva. 
9.2.11- Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
9.2.12- Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o(a) Pregoeiro (a) 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e 
expressamente a respeito. 
9.2.13- Se a oferta não for aceitável. o(a) Pregoeiro (a) examinará a oferta subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital. 
9.2.14- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem 
lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão. 
9.2.15- Nas situações previstas nos subitens 9.2.10 e 9.2.13, o(a) Pregoeiro (a) poderá negociar 
diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para a 
administração. 
9.2.16- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente ás 
sanções administrativas constantes do item 19, deste Edital. 
9.2.17- Será desclassificada a proposta que contiver preço ou execução do objeto condicionados a 
prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão; 
9.2.18- Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

9.2.19 - Os beneficiários da Lei Complementar nº 123/2006, caso sua proposta se situe no 
intervalo até 5% (cinco por cento) de menor preço de licitante não beneficiário da mesma 
LC 123/2006, podem reformular no ato a sua proposta de preço para outro de menor valor 
caracterizando desempate legal. O empate do valor da proposta já decide a classificação a 
favor da empresa beneficiária da LC 123/2006. 

9.2.20 - Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "1" contendo a proposta de preço, 
que se apresentaram como beneficiários da LC 123/2006, tem a oportunidade de cotejar 
seus preços com os demais licitantes não beneficiários da mesma lei, para reformularem 
suas ofertas para a situação de menor preço, e, assim, ser classificado em primeiro lugar. 

9.3 DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do 
preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao 
cumprimento das especificações do objeto. 
9.3.1. O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que apresente imediatamente documento contendo 
as características do material ofertado, sob pena de não aceitação da proposta. 
9.3.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de 
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos no subitem anterior, o 
Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de 
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não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 2 (dois) dias úteis contados da 
solicitação. 
9.3.3. No caso de não haver entrega da amostra, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou 
havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante 
será recusada. 
9.3.4. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, 
podendo ser avaliados pela equipe técnica responsável pela análise. 
9.3.5. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 
9.3.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário 
para a sua continuidade. 
9.3.7. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o 
Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, 
até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 
9.3.8. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 
melhor. 
9.3.9. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua 
substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo 
lhes validade e eficácia para fins de classificação. 
9.3.10. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua 
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital. 

10 - DA HABILITAÇÃO. 
10.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá verificar o eventual descumprimento 
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
a) Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar 
(http ://servicos.tce.pr.gov. br/tcepr/munic ipal/ail/Consultarlmpedidos Web.aspx ); 
b) CNAE (www.cnae.ibge.gov.br); 
e) SICAF; 
d) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria 
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
e) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
10.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
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10.4 - Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados 
(ENVELOPE Nº II). A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto 
neste edital e conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação: 

10.4.1- Da Regularidade Fiscal 
10.4.1.1 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS): 
10.4.1.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão 
Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos Federais E À Dívida Ativa Da União, expedida pelo 
Ministério Da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
10.4.1.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão 
de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do 
proponente, ou outra equivalente, na forma de lei; 
10.4.1.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 
Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Municipal da Fazenda, do domicilio 
ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei; 

10.4.2- Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei nº 12.440 de 7 de 
julho de 2011. 

10.4.3 - Documentos Complementares: 
10.4.3.1 - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargc da Junta Comercial da respectiva sede. 
10.4.3.2 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
ElRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 
10.4.3.2.1- Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 
10.4.3.3 - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores. 
10.4.3.4 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte; 
10.4.3.5 - No caso de cooperativa: 
10.4.3.5.1- A ata c!e fundação e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, 
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 
respectiva sede; 
10.4.3.5.2 - O registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
10.4.3.5.3 - O regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com ata da assembleia que os 
aprovou; 
10.4.3.5.4 - Os editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; 
10.4.3.5.5 - A ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto 
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da licitação; 
10.4.3.6 - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 
10.4.3.7 - Para qualquer tipo de empresa: Certidão simplificada de registro do comercio - Junta 
Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data 
prevista para apresentação dos envelopes, salvo o previsto na alínea "c" deste subitem;; 
10.4.3.8 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, com data de 
emissão não superior a 60(sessenta) dias: 
10.4.3.9 - Declaração de Idoneidade (anexo IV); 
10.4.3.10 - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º da 
Constituição Federal (anexo V); 
10.4.3.11 - Declaração de cumprimento aos requisitos legais para qualificação como 
microempresa e empresa de pequeno porte, conforme modelo do Anexo VI deste Edital, assinada 
pelo representante legal da licitante. 

10.4.4 - Relativa à regularidade econômica financeira: 
10.4.4.1 - Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de 
execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu 
domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, 
expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentação; 

10.4.5 - Relativa à qualificação técnica: 
10.4.5.1 - Cópia da Autorização de Funcionamento (AFE) expedida pela ANVlSA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) que permita os trabalhos com os medicamentos cotados, 
atualizada e publicada no Diário Oficial; 
10.4.5.1.1 - A publicação no Diário Oficial poderá ser verificada pelo Pregoeiro por meio da 
internet caso a empresa não detenha uma cópia anexada aos Documentos de Habilitação; 
10.4.5.2 - Cópia autenticada do Certificado de Regularidade junto ao Órgão Fiscalizador (jurídica) 
- Conselho Federa! de Farmácia ou do Conselho Regional de Farmácia; 

10.5- Das Disposições Gerais dos Documentos de habilitação e credenciamento: 
10.5.1- Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em 
cópia simples, a ser autenticada pelo (a) Pregoeiro (a)/Equipe de Apoio, mediante conferência 
com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo- sensível (Fac - simile). 
a) serão aceitas apenas cópias legíveis; 
b) não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, inelegíveis ou rasuradas; 
c) Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de 
prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60(sessenta) 
dias da data estabelecida para o recebimento das propostas. 
10.5.2- O(a) Pregoeiro (a) poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a 
qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora da 
empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43. § 5°, da Lei nº 8.666/93. J' 
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10.5.3- As licitantes ficam obrigadas, sob as penas da lei, a declarar quando de sua ocorrência, 
fatos supervenientes impeditivos da habilitação, na forma do art. 32, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93 
e alterações posteriores; 
10.5.4- As Certidões quanto à regularidade fiscal, poderão ser emitidas via Internet, e deverão ser 
apresentados em via original de impressão, desde que haja possibilidade, terão suas autenticidades 
confirmadas pela Comissão de Licitação, através de conferência no respectivo "site" de emissão. 
10.5.5- A Comissão de Licitação inabilitará a Licitante que venha a incorrer em fatos que 
desabone sua idoneidade, que comprove a falsidade das informações prestadas ou qualquer outro 
que contrarie as disposições contidas neste Edital. 
10.5.6- Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e poderão 
ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por 
cartório ou por membros da comissão de licitação. 

10.5.7 - Os documentos que serão autenticados por membros da comissão de Pregão deverão ser 
apresentados em até 01 (um) dia útil anterior à data prevista para a abertura dos envelopes, 
evitando assim, situações que atrasem o procedimento do certame. A autenticação, quando feita 
pelos membros da comissão de licitação do Município de Planalto - PR, poderá ser efetuada, em 
horário de expediente. na sala de licitações do prédio sede da Prefeitura Municipal de Planalto - 
PR. situada na Praça São Francisco de Assis. nº 1583 - Centro, no horário das 08:30 às 11 :30 e 
das 13:30 às 17:30 h., sem custo algum para a empresa interessada em participar do certame. 
desde que acompanhados dos originais para que sejam realizadas as conferencias necessárias. 

10.5.8- O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá 
ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da 
presente licitação. 
10.5.9- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos, 
gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de 
preço. 

11 - DOS RECURSOS 
11.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o licitante 
vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa enquadrada no artigo 
34 da Lei nº 11.488/2007, qualquer licitante poderá, ao final da sessão pública, de forma imediata 
e motivada, manifestar sua intenção de recorrer. quando lhe será concedido o prazo de três dias 
para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes. desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo 
da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos 
seus interesses. 
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 
11.3. Cabe ao Pregoeiro receber. examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade 
competente quando mantiver sua decisão. 
11.4. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à 
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verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer. 
11.5. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o caso, 
importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
11.6. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais. 
11.7. As decisões Administrativas sobre os Recursos Administrativo serão autuadas no processo 
licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 
11.8. As Razões e as Contrarrazões de Recurso Administrativo deverão ser protocolizadas junto 
ao Setor de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, ou remetida via postal, endereçada a 
Comissão de Licitações do Município, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da 
impugnação a data de recebimento da correspondência, a qual deverá respeitar o prazo assinalado 
no item 11.1 deste edital. 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro(a), caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 
decisão dos recursos apresentados. 
12.2. Após a fase recursai, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 

13. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
13.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de 
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para, 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação, procederem à assinatura da 
Ata de Registro de Preços, a qual, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de 
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas. 
13.2. O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu 
transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito 
pelo órgão gerenciador. 
13.3. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata dentro do prazo 
estabelecido pela Administração ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas em lei ou no 
presente instrumento convocatório. 
13.4. É facultado à Administração. quando o convocado não assinar a ata de registro de preços 
no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado. 
13.5. Desde que atendidos os pressupostos dos artigos 11 e 26 do Decreto nº 7.892/13, serão 
registrados em ata os preços e quantitativos dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços 
iguais ao do licitante mais bem classificado, segundo a ordem de classificação baseada na última 
proposta apresentada durante a fase competitiva, que deverá ser observada para fins de eventual 
contratação. 
13.6. No momento da assinatura da Ata a Administração verificará se os licitantes mantêm as 
mesmas condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas durante 
toda a vigência da ata. 
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13.7. Constatada a irregularidade no SICAF, quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o 
contrato ou retirar o instrumento equivalente, ou em qualquer outra hipótese de cancelamento do 
registro prevista nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/13, o Departamento de Licitações poderá 
convocar o licitante subsequente na ordem de classificação para assinar o contrato ou retirar o 
instrumento equivalente. 

14. DA VIGÊNCIA DA ATA 
14.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura. 

15. DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA 
15.1. A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor 
obedecerão à disciplina do Decreto nº 7.892/13, conforme previsto na Ata de Registro de Preços 
anexa ao Edital. 
15.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1 º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da 
possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados. 

16. DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES 
16.1. A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será 
formalizada por intermédio da Ata de Registro de Preços. 
16.1.1. As condições de aquisição constam do Edital e da Ata de Registro de Preços, e poderão 
ser detalhadas, em cada aquisição específica, no respectivo requerimento elaborado. 
16.1.2. O órgão deverá assegurar-se de que o preço registrado na Ata permanece vantajoso, 
mediante realização de pesquisa de mercado prévia à aquisição (artigo 9º, inciso XI, do Decreto 
nº 7.892, de 2013). 
16.2. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, e 
dentro do prazo de validade da Ata, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de 
Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços. 
16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração 
poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite, mediante correspondência postal com aviso de 
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de 05 (cinco) dias, 
a contar da data de seu recebimento. 
16.2.2. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 
fornecedor e aceita pela Administração, desde que se respeite o prazo de validade da Ata. 
16.3. Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a Contratante poderá 
realizar consulta online ao SICAF, para identificar possível proibição de contratar com o Poder 
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação, cujos resultados serão anexados 
aos autos do processo. 
16.4. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
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licitação. 
16.5. Correrão por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir 
sobre o Contrato. 
16.6. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato. 
16.7. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a fiscalização será exercida por um 
representante da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem durante sua vigência, de tudo dando 
ciência à Administração. 

17. DO PREÇO 
17.1. Durante a vigência do contrato, os preços são fixos e irreajustáveis. 

18. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE ENTREGA DO OBJETO 
18.1. A empresa vencedora do certame deverá entregar os medicamentos solicitados em até 05 
(cinco) dias úteis após a solicitação formal do Departamento de Compras do Município de 
Planalto, a qual somente poderá ocorrer posteriormente à elaboração de requerimento de compra 
pela Secretaria Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte. 
18.2. O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes informações: 
a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante; 
b) Discriminação dos medicamentoss a serem adquiridos; 
c) Local onde serão entregues os medicamentos; 
d) Prazo para entrega dos medicamentos; 
e) Quantidade e medidas do medicamentos, quando for o caso; 
f) Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisição; 
g) Assinatura da( o) Secretária( o) Municipal solicitante. 
18.3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Licitações e Contratos do 
Município que verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à 
empresa vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota de empenho. 
18.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos medicamentos caso estes sejam 
solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem 24.2. 
18.4.1. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização para a 
empresa vencedora do certame. 
18.5. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e 
responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa. 
18.6. O fornecimento de medicamentos pela empresa vencedora do certame sem a prévia 
elaboração do requerimento configura a concorrência da empresa para a nulidade do ato, 
configurando a má-fé da contratação, possibilitando a anulação de eventual nota de empenho 
emitida e o não pagamento dos produtos, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis para 
aplicação das penalidades previstas na Lei 12.846/2013. 
18.7. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento, para fins 
de recebimento definitivo dos serviços. 
18.8. As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Preços, após o 
recebimento definitivo dos bens, deverão ser armazenados em arquivo próprio no Controle 
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Interno ou no Departamento de Compras do Município ou na própria Secretaria Solicitante. 
permitindo a fiscalização de órgão interno e externos. 
18.9. Após o envio do empenho e confirmação de recebimento do respectivo Correio Eletrônico 
pela CONTRATADA, a entrega dos materiais deverá ser efetuada em até 05 (cinco) dias úteis. 
devendo ser entregue no almoxarifado da Assistência Farmacêutica localizado na Rua Júlio 
Skrzypczak, 742 - Bairro: Nossa Senhora de Lourdes, CEP: 85750-000, município de Planalto 
PR, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11 h30 e das l 3h às l 7h. 

19- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA: 
19.1- DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ 
CONTRATUAL; 
19.1.1- À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela. 
poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades: 
19.1.1.1- Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de desistência de 
proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as penal idades dos itens 
seguintes; 
19.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo 
graduação que for estipulada em razão da natureza da falta; 
19.1.1.3- A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal. 
19.1.1.4- 10% ( dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no caso de 
recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar de 
apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições estabelecidas 
neste Edital: 

19.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO/ATA - FASE 
CONTRATUAL 
19.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o contrato que se 
tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, estará sujeito as 
seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações. 
19.2.2- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a saber: 
a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de licitar 
junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo: 
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8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
19.2.3- A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, 
obedecidos os seguintes limites máximos 
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade, 
injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre o valor total 
percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 
b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, 
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a 
efetuar o reforço da caução, dentro de 1 O ( dez) dias contados da ata de sua convocação; 
e) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento do objeto; 
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso por 
cada dia subsequente ao trigésimo; 
t) 2% ( dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
g) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da última 
prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por 
culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis; 
19.2.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade 
da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do 
ato conforme discriminado a seguir: 
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves 
ao município. 
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso. 
5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente 
do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
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8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram 
em outros ilícitos previstos em lei. 

20- DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 
20.1 - Os preços dos objetos, constantes neste edital, caracterizando o valor unitário do objeto são 
FIXOS E IRREAJUSTÁ VEIS, salvo por fator superveniente que caracterize a situação prevista 
na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 8666/03. 
20.2 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, esta deverá 
comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por meio de 
apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da composição 
da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de 
produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação tornou-se inviável nas 
condições inicialmente avençadas. 
20.3 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Planalto, este deverá 
comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em prejuízo da 
Municipalidade. 
20.4 - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, 
em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a decisão quanto a revisão de 
preços solicitada pela CONTRATADA. 

20.5 - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a análise 
técnica e jurídica do Município de Planalto 
20.6 - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a 
CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos 
preços acordados no presente instrumento. 

21- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
21.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15º (décimo quinto) dia útil 
subsequente a entrega e aceitação do objeto, e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) 
fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Negativa 
de Tributo Municipal. 
21.2- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos financeiros 
oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS: 

DOTAÇÕES 
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

01510 09.126.10.301.1001.2027 3.3.90.30.00.00.00000 
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1 09.126.10.301.1001.2033 1 3.3.90.30.00.00.00000 01710 

21.3- Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será efetuado 
no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 
21.4- O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em nome da 
Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, nos prazos 
definidos no item 21.1. 
21.5- Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências pertinentes 
sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 
21.6- As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já declinado no 
preâmbulo da presente, contendo a descrição processo licitatório, PREGÃO RESENCIAL SRP nº 
093/2018. 
21.7- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Contratante. 
21.8- Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos 
poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições 
contratuais. 

22-DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
22.1- Eventuais Impugnações do Edital e os recursos previstos em lei, os quais deverão estar 
devidamente fundamentados, somente serão recebidos conforme o prazo especificado no item 
22.2, mediante: 
a) Protocolo no Departamento de Licitação do Município de Planalto - PR., na Praça São 
Francisco de Assis, nº 1583, centro, de 2ª a 6ª feira, no horário compreendido entre as 08h30 e 
11 h30 e das l 3h30 e 17h30. 
b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega, contando-se o prazo de recebimento, 
não o prazo de postagem; 
22.2- O prazo para impugnação do Edital é de 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou 
impugnar o ato convocatório. 
22.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no edital. 
22.4 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
22.5 - As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo pregoeiro serão autuados 
no processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 
22.6 - Qualquer impugnação ao presente edital deverá ser protocolizada junto ao Departamento de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, ou remetida via postal, endereçada ao 
Departamento de Licitações do Município, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da 
impugnação a data de recebimento da correspondência, a qual deverá respeitar os itens 22.2 deste 
edital. 

23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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23.1. A CONTRATADA obriga-se a: 
23.1.1. Efetuar a entrega do material em perfeitas condições, no prazo, quantidades e locais 
indicados pelo Município, em estrita observância das especificações do Edital, do Termo de 
referência e da proposta; 
23.1.2. Emitir a respectiva nota fiscal dos produtos fornecidos, constando detalhadamente as 
indicações da marca, fabricante. modelo, tipo, procedência e prazo de garantia; 
23.1.2.1 - Todos os medicamentos deverão observar rigorosamente as determinações legais no 
que tange ao registro, autorização de produção, ao armazenamento e à comercialização nos órgãos 
competentes; 
23.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da aquisição, de acordo com os artigos 
12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
23.1.3.1. Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, as suas 
expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência e Edital, o material com avarias ou 
defeitos; 
23.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 
presente licitação; 
23.1.5. Comunicar à Administração, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega do material, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto. com 
a devida comprovação; 
23.1.6. Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas. todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
23.1.7. Não transferir a terceiros. por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de Ata de Registro de Preços; 
23.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato; 
23.1.9. Efetuar a entrega do material com seus próprios equipamentos e funcionários; 
23.1.10 -Substituir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o item que for considerado defeituoso 
pelo requisitante 

24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
24.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 
24.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 
24.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do material recebido 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivos: 
24.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 
servidor efetivo especialmente designado; 
24.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto; 
24.1.5 -Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
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25. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E DA GARANTIA/VALIDADE DO 
OBJETO 
25.1. A Contratada é responsável pelos danos causado à Administração ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução da Ata de Registro de Preços. 
25.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato e de vícios ocultos do 
objeto adquirido. 
25.3. O material entregue deverá possuir. no mínimo, 12 (doze) meses de garantia/validade 
contados da data da entrega. 
25.4. Durante o prazo de garantia, caso não seja possível a solução do problema no próprio 
local onde se encontre o material e haja necessidade de transporte para sede própria da 
proponente, fica sob responsabilidade desta todos os ônus com transporte, locomoção. 
alimentação, hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessários à perfeita solução do 
problema. 
25.5. Incumbe à Contratada o ônus da prova da origem do defeito. 

26. DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
26.1. Quando a entrega do objeto for realizada, caberá à CONTRATADA apresentar 
comunicação escrita, informando o fato ao fiscal da ata de registro de preços, o qual verificará o 
serviço fornecido e confeccionará um termo de recebimento provisório, identificando os serviços 
recebidos, cuja finalidade é apenas para atestar que a Contratada entregou os serviços na data 
estipulada na solicitação, fornecendo uma cópia do documento à CONTRATADA. 
26.1.1. Juntamente com a entrega do serviço, a CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal 
correspondente, nos termos definidos pelo Departamento de Compras do Município. 
26.2. A CONTRATADA fica obrigada a substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o 
produto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da qualidade dos 
produtos entregues, cabendo à fiscalização não atestar o recebimento dos objetos até que sejam 
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas. 
26.2.1.No caso de produto rejeitado, a Contratada deverá providenciar a imediata troca por outro 
sem defeito ou de acordo com o Projeto Básico e solicitação, dentro do prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, contado da notificação enviada pelo Município, sob pena de aplicação das sanções 
previstas no edital e seus anexos, ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operação de 
troca. 
26.3. Após tal inspeção e eventuais regularizações de pendências, será lavrado Termo de 
Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela 
fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas e os produtos substituídos, para 
posterior emissão de Nota fiscal dos serviços fornecidos, disponibilizando uma das vias para a 
empresa contratada. 
26.4 -Na hipótese de o termo de recebimento definitivo não ser elaborado tempestivamente, 
reputar-se-á como realizado, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 
prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante 05 (cinco) dias anteriores à exaustão do 
prazo. 
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26.4.1. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer 
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 
disposições legais em vigor (Lei nº 10.406, de 2002). 
26.5. A notificação a que se refere o item 26.2.1 poderá ser encaminhada via e-mail para a 
CONTRATADA. 
26.6. A ausência de confecção do termo de recebimento provisório ou definitivo nos termos 
deste edital ensejará a responsabilização administrativa dos agentes e servidores públicos que se 
omitirem. 
26.7. As notas focais dos materiais recebidos de forma parcial ao solicitado no Empenho, 
somente serão enviadas para liquidação e posterior pagamento a partir do momento em que for 
entregue o restante. 

27 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
27.1. Constituem motivo para o cancelamento do registro: 
a) O não cumprimento de cláusulas constantes no edital e na ata de registro de preços, bem como 
especificações do material e prazos de entrega; 
b) O cumprimento irregular de cláusulas constantes no edital e na ata de registro de preços, bem 
como especificações do material e prazos de entrega; 
e) O atraso injustificado na entrega do material; 
d) A paralisação da entrega do material, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
e) A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste 
edital e na ata de registro de preços; 
f) A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da Administração; 
g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1 ° do art. 67 da Lei 
nº 8.666/93; 
i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
j)A dissolução da sociedade ou o falecimento da Contratada; 
k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato; 
1) Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 
m) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 
120 ( cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação; 

26 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

n) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes 
do fornecimento, ou parcelas deste, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
o) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para entrega dos 
materiais, nos prazos contratuais; 
p) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva do 
fornecimento dos materiais; 
q) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis. 
27.2 - O cancelamento, devidamente motivado nos autos, será precedido de procedimento 
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

28. DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO 
28.1 - A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 
28.2 - A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

29. DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO 
29.1. A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento 
quando eivado de vício insanável. 
29.2. A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
29.3. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela 
Administração. 
29.4. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos 
atos que diretamente dependam ou sejam consequências do ato anulado. 
29.5. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente 
indicará expressamente os atos a que ela se estende. 
29.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos 
jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 
29.7. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado 
pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos 
regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a 
responsabilidade de quem lhe deu causa. 
29.8. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou 
aos demais interessados. 

30. DA FISCALIZAÇÃO 
30.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da aquisição e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 
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cumprimento do ajuste. devendo ser exercidos por um representante da Administração, sendo 
servidor público especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93. 
30.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento 
e controle dos materiais e do contrato. 
30.3. A Contratante exercerá a fiscalização do material através de um representante da Secretaria 
de Administração, especialmente designado para este fim, sem reduzir nem excluir a 
responsabilidade da Contratada. 
30.4. Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 
singular, duvidoso ou omisso. não previsto no Contrato, no Edital, nas Especificações, nos 
Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se 
relacione direta ou indiretamente com o material em questão e seus complementos. 
30.5. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de 
seus agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissão funcional por parte destes, de 
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666. de 1993. 
30.6 - Compete especificamente à Fiscalização: 
30.6.1. Indicar à Contratada todos os elementos indispensáveis ao fornecimento do material; 
30.6.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigações da 
Contratada constantes do Edital e seus anexos; 
30.6.3. Exigir o cumprimento integral das especificações previstas em Edital. 
30.6.4. Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada; 
30.6.5. Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à Contratada; 
30.6.6. Autorizar as providências necessárias junto a terceiros; 
30.6.7. Transmitir por escrito, instruções sobre as modificações do material que porventura 
venham a ser feitos, bem como as alterações de prazo e cronograma; 
30.6.8. Relatar oportunamente à Contratante, ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar 
dificuldades no fornecimento do material em relação a terceiros; 
30.6.9. Dar à Contratante imediata ciência de fatos que possam levar à aplicação de penalidades 
contra a Contratada. ou mesmo à rescisão do Contrato. 
30.7. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de 
controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso: 
a) Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de 
execução e da qualidade demandada; 
b )Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional 
exigidas; 
c)A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 
d)A adequação dos fornecimentos de acordo com a rotina estabelecida; 
e )O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e 
f)A satisfação do público usuário. 
30.8. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade do material, deverá comunicar à autoridade responsável para 
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que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se 
os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1 º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 
30.9. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento 
das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o 
disposto nos §§ 1 ° e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666/93. 
30.10. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, 
sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções 
administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar 
em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666/93. 
30.11. A substituição de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada, durante a 
execução do contrato, somente será admitida, a critério da Contratante, mediante a comprovação 
de experiência equivalente ou superior do substituto proposto. 
30.12. Os fornecimentos deverão desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento 
entre a Contratada, sua equipe e a Fiscalização, dispondo esta, de amplos poderes para atuar no 
sentido do cumprimento do Edital. 
30.13. Reserva-se à Contratante o direito de intervir na entrega quando ficar comprovada a 
incapacidade técnica da Contratada ou deficiência dos materiais, sem que desse ato resulte o seu 
direito de pleitear indenização, seja a que título for. 

31- DISPOSIÇÕES GERAIS 
31.1- Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das 
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados quando solicitados, pelo 
Departamento de Licitações dessa Municipalidade sito à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, 
Centro, Fone: 46 3555-8100, em Planalto - PR. 
31.2- Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da 
Comissão de Licitação e proponentes presentes. 
31.3- Os casos omissos ao presente edital serão resolvidos pela comissão à luz da Lei 10.520, Lei 
8.666/93 e suas posteriores alterações. Todos os documentos anexos ao edital, Termo de 
Referência, são complementares entre si. 
31.4- O Município de Planalto se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou 
totalmente, sem que caiba à(s) proponente(s) o direito de qualquer reclamação ou indenização. 
31.5- A licitação não implica da obrigatoriedade de compra por parte do Município de Planalto. 
Até a entrega do empenho, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a 
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante tiver 
conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao 
julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou 
administrativa. 

32. DO FORO 
32.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Capanema 
PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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33 - ANEXOS DO EDITAL 
33.1- Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo: 
ANEXO 1 - Proposta de Preços (arquivo digital); 
ANEXO II - Modelo de Carta de Credenciamento; 
ANEXO Ill - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Idoneidade; 
ANEXO V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º 
da Constituição Federal; 
ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP 
ANEXO VII - Minuta de Ata de Registro de Preços; 
ANEXO VIII -Termo de Referência. 
ANEXO IX - Declaração de Recebimento do Edital. 

Planalto-PR. 30 de outubro de 2018. 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 
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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018 
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO(*) 

(Em papel preferencialmente timbrado com razão social, CNP J, endereço completo, endereço 
eletrônico, telefone, fax, com nome e assinatura do representante legal) 

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço 
completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º e Inscrição Estadual sob n.º , 
representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)) Sr(a) , 
portador(a) da Cédula de Identidade RG n." e CPF n.º , nomeia(m) e 
constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a) , portador(a) da Cédula de 
Identidade RG n.º e CPF n.º , a quem confere(imos) amplos 
poderes para representar a (Razão Social da Empresa) perante (Indicação do órgão 
licitante), no que se referir ao presente PREGÃO PRESENCIAL SRPnº.093/2018 , com poderes 
para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar 
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, 
os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº 02) 
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, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo 
PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da 
Outorgante. 
A presente Procuração é válida até o dia . 

___ (Assinatura do representante legal COM FIRMA RECONHECIDA) _ 
Nome 

Recomendação: Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a 
mesma deverá vir acompanhada do Contrato Social da proponente ou de outro documento, 
onde esteja expressa a capacidade/ competência do outorgante para constituir mandatário. 
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(*) NOTA: DOCUMENTO OBRIGATÓRIO - APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES, NO 
INÍCIO DA SESSÃO - ACOMPANHADO POR DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM 
FOTO. 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018 
ANEXO Ili - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 
( documento obrigatório) 

O representante legal da empresa. ~ 
_________________ , na qualidade de Proponente do procedimento 
licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018, instaurado pelo 
Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / 
----- 

NOME: 
RG/CPF 
CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018 
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

ENDEREÇO FONE: _ 

MUNICIPIO: 
-------------- EST. -------- 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018. 
instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou 
contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / 
----- 

NOME: 
RG/CPF 
CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII 
DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

A proponente abaixo assinada, partrcrpante da licitação modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018, por seu representante, declara, na forma e sob as 
penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, 
nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em 
situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no 
inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / 

NOME: 
RG/CPF 
CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018 

ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP) 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas 
neste ato convocatório, que a empresa 

____________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº 
é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do ------------ 

enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos 
declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como 
critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial SRP nº 093/2018 realizado 
pelo Município de Planalto - PR. 

previstas 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / 

NOME: 
RG/CPF 
CARGO 
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ANEXO VII- (MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) 

MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº . 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2018 

Aos dias do mês de de , o Município de Planalto - PR, inscrito no 
CNP J/MF sob o nº 76.460.526/0001-16, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, 
centro, doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. , 
nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, do Decreto Municipal nº 
2727 /2007, Decreto Municipal 4673/2017 e da Lei nº 10.520/02, em face da classificação das 
propostas apresentada no Pregão Presencial SRP nº 093/2018 , por deliberação do Pregoeiro, 
devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Planalto em , 
resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as 
condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem . 

................................................ , sediada na , nº , na cidade de , 
Estado do , inscrita no CNPJ sob o nº e Inscrição Estadual sob o 
nº , doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por seu Sr . 
............................. , portador do RG nº e do CPF nº . 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O objeto desta Ata é a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIETAS E INSUMOS 
PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PLANALTO. PROCESSADO 
PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, objeto, para atender às necessidades do 
Município de Planalto, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades 
estabelecidas abaixo: 

DESCRIÇÃO/ MARCA/ PREÇO PREÇO 
ITEM FABRICAN QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL ESPECIFICAÇÃO 

TE R$ R$ 

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as aquisições 
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de aquisição em igualdade 
de condições. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
2.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA AQUISIÇÃO 
3.1. A aquisição obedecerá à conveniência e as necessidades do Município de Planalto - PR. 
3.2._0 Município de Planalto efetuará seus pedidos à Detentora da Ata nos termos da 

Cláusula Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive 
fac-simile ou e-mail, o qual deverá conter além dos requisitos da Cláusula Quarta, as seguintes 
informações: 

3.2.1. Número da Ata; 
3.2.3. Número do item conforme Ata: 
3.2.3. Dotação orçamentária onerada; 
3.2.4. Valor do material: 
3.2.5. Requerimento. 

3.3. O material deverá atender rigorosamente as especificações exigidas pela Contratante. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE 
RECEBIMENTO 

4.1. A empresa vencedora do certame deverá entregar os medicamentos solicitados em até 
05 (cinco) dias úteis após a solicitação formal do Departamento de Saúde do Município de 
Planalto, a qual somente poderá ocorrer posteriormente à elaboração de requerimento de 
compra pela Secretaria Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte. 

4.2. O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes 
informações: 

a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante; 
b) Discriminação dos medicamentos a serem adquiridos; 
e) Local onde serão entregues os medicamentos; 
d) Prazo para entrega dos medicamentos; 
e) Quantidade e medidas dos medicamentos, quando for o caso; 
f) Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisição; 
g) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante. 

4.3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Licitações do Município que 
verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à empresa vencedora do 
certame, juntamente com a respectiva nota de empenho. 

4.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos medicamentos caso estes sejam 
solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem 4.2. 

4.41. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização 
para a empresa vencedora do certame. 
4.5. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e 

responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa. 
4.6. O fornecimento de materiais pela empresa vencedora do certame sem a prévia 

elaboração do requerimento configura a concorrência da empresa para a nulidade do ato, 
configurando a má-fé da contratação, possibilitando a anulação de eventual nota de empenho 
emitida e o não pagamento dos produtos, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis para 
aplicação das penalidades previstas na Lei 12.846/2013. 
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4.7. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento, para 
fins de recebimento definitivo dos serviços. 

4.8.As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Preços, 
após o recebimento definitivo dos bens, deverão ser armazenados em arquivo próprio no Controle 
Interno ou no Departamento de Licitações do Município ou na própria Secretaria Solicitante, 
permitindo a fiscalização de órgão interno e externos. 

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
0.1. O pagamento será feito pelo Município de Planalto/PR, de acordo com o item 

21 e ss. do edital, de forma parcelada, conforme o fornecimento dos produtos, somente após 
o recebimento definitivo dos serviços, nos termos do item 26 e ss. do edital do certame. 

0.2. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

0.3. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido prevista nesta Ata de Registro de 
Preços. 

0.4. As despesas com a aquisição dos objetos registrados nesta ata serão empenhadas nas 
seguintes dotações orçamentárias: 

DOTAÇÕES 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 
01510 09.126.10.301.1001.2027 3 .3. 90.30.00.00.00000 
01710 09.126.10.301.1001.2033 3.3.90.30.00.00.00000 

6. CLÁUSULA SEXTA- DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
6.1. A fiscalização da Ata de Registro de Preços será exercida por um representante da 

Secretaria Municipal de Saúde, conforme termo de referência, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração, 
bem como atestar o recebimento dos materiais. nos termos do item 24 do edital. 

6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

6.3. O fiscal da Ata de Registro de Preços anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis. 

6.4. Ficam credenciados pela Administração do Município, para fiscalização da Ata de 
Registro de Preços, bem como prestar toda assistência e orientação que se fizer necessária, os 
servidores Fernanda Carla Orso Soares e André Cataneo, para, junto ao representante da 
CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem 
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verificadas, as quais, se não sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à 
CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis. 

6.5. A fiscalização para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, poderá ser 
alterada, a qualquer tempo, mediante autorização e posterior comunicação à CONTRATADA. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
7.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o§ 1 º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
7.2. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do 

art. 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado 
ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as 
negociações junto aos fornecedores. 

7.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 
ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

7.3.1- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação 
ao praticado pelo mercado; 

7.3.2 - Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o 
registro, sem aplicação de penalidade; 

7.3.3 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, 
observada a ordem de classificação original do certame. 

7.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão 
gerenciador poderá: 

7.4.1. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado 
pelo mercado nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando 
cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual. 

7.4.2. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso 
assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicação da 
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

7.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, 
quando cabível. 

7.5. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as 
alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação 
dos componentes dos custos devidamente justificada. 

7.6. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para 
verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de 
mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a 
ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da 
alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos 
respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os 
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documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, 
rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais. 

7.7. É vedado à Contratada interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda o trâmite 
do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital 
Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata. 

7.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do 
Município, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, nos termos 
do parágrafo único do art. 19 do Decreto 7.892/13. 

7.9. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo. 
7.10. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação, salvo nos casos previstos 

acima. 
7.11. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata 

de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver. 

8. CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
8.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico além das 
hipóteses contidas no edital, quando: 

8.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
8.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não 

assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
8.1.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 

8.666/93, ou no art. 7° da Lei nº 10.520/02. 
8.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 

de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados 
e justificados: 

8.2.1. Por razões de interesse público; 
8.2.2. A pedido do fornecedor. 
8.2.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o 

cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver. 

9. CLÁUSULA NONA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
9.1. Comete infração administrativa, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 

a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada 
dentro do prazo de vai idade da proposta; 

b) Apresentar documentação falsa; 
e) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
e) Comportar-se de modo inidôneo; 
f) Cometer fraude fiscal; 
g) Fizer declaração falsa: 
h) Ensejar o retardamento da execução do certame. 
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9.2 - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o contrato que 
se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, estará sujeito as 
seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações. 

9.3- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a 
saber: 

a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de licitar 
junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 

1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
9.4 - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 

sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, 
obedecidos os seguintes limites máximos 

a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade, 
injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o valor total 
percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 

b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de 
negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 1 O ( dez) dias contados da ata de sua convocação; 

e) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou 
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 

d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte 
do fornecimento do objeto; 

e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em 
atraso por cada dia subsequente ao trigésimo; 

f) 2% ( dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou 
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 

g) 1 0% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da 
última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado 
por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções 
cabíveis; 

9.5. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado a seguir: 
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1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves 
ao município. 

2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 

3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 

4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso. 

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 

6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 

7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 

9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram 
em outros ilícitos previstos em lei. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PREÇO 
10.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
10.1. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas no edital. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE 
ACEITAÇÃO DO OBJETO 

12.1. Os materiais serão recebidos na forma do item 26 do edital. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO 
13.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser 

dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanerna, com referência 
expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas 

cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os 
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princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, 
da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 

14.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-lhe todos os seus 
dispositivos, o edital do Pregão Presencial SRP nº 093/2018 , o seu respectivo Termo de 
referência, e a proposta da empresa. 

14.3. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Pregão Presencial SRP nº 093/2018. 

14.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada 
pelo Excelentíssimo Senhor Inácio José Werle, Prefeito Municipal do Município de Planalto, e 
pelo (a) Sr.(a) ----------, qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata. 

Planalto - PR, de de 2018. 

Inácio José Werle 
Prefeito Municipal 

Detentora da Ata (NOME) 
Representante Legal 
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018 

EMPRESA: ----------------- 
C N PJ Nº -----------------~ 
ENDEREÇO: ~ 
CIDADE: ESTADO: ----- 
declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018, anexos 
I,II,III,IV,V,VL Minuta da Ata de Registro de Preços, Termo de Referência e a presente 
declaração, referente seleção de sociedade empresária especializada visando a aquisição de 
medicamentos, dietas e insumos para a Secretaria de Saúde deste Município de Planalto, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, deste Município de Planalto. 

Planalto-Pr. 

NOME: _ 
RGNº --------------- 
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31/10/2018 Prefeitura Municipal de Planalto 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITAÇÃO 
A\'ISO DE LICITAÇc\O "'PREG.Ü) PRESE'\CIAL" !\'" 093/2018 

AVISO DE LICITAÇÃO 
"PREGÃO PRESENCIAL" Nº 093/2018 

O MUN!ClPIO DF PLANALTO, faz saber aos interessados que com 
base na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e, subsidiariamente, à Lei 
nº 8.666/93 e complementares. LC 123/2006 e 114/2014. em sua sede 
sito a Praça São Francisco de Assis. nº 1583, fará realizar Licitação na 
Modalidade PREG/\0 PRESE'\JCIAL sob n" 093/2018. conforme 
descrito abaixo: 
OBJETO: Seleção de sociedade empresária especializada visando a 
aquisição de medicamentos, dietas e insumos para a Secretaria de 
Saúde deste Município de Planalto, PROCESSADO PELO SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS 
VALOR TOTAL: R$70.l57,01 (Setenta mil cento e cinquenta e sete 
reais e um centavo) 
DATA DA ABERTURA: 14 de novembro de 2018~ às 13:30 horas. 
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário 
de expediente ou pelo e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br. 

fN.,f CIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Carla Sabrina Rech Malinski 

Código Identificador: 8 81254 EB 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 31/10/2018. Edição 1623 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariornunicipal.corn.br/amp/ 

http://www.diariomunicipal.eom.br/amp/materia/881254EB/03AMGVjXg8itaH 1 ieVsPW1 rqliMXMpov-nDKbk018ovQREj_ TkUWnwOd2h_lgfi4ulX1 f7... 1 /1 
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PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018 

Por este instrumento particular de Procuração, a DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA, com sede na Rua Parana, 299, centro, Pato Branco - PR, 
inscrita no CNP J/MF sob n.º 95.368.320/0001-05 e Inscrição Estadual sob n." 
3160372329, representada neste ato por seu(s) Sócia Administradora Sr(a) MARIA 
ROSANGELA RONSSEN DAMBROS, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 
3.582.409-0 e CPF n.º 855.226.439-00, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante 
Procurador o(a) Sr(a) LEANDRO LUNARDI, portador(a) da Cédula de Identidade RG 
n.º 134853107 e CPF n.º 101.138.129-06, a quem confere(imos) amplos poderes para 
representar a DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA perante 
o MUNICIPIO DE PLANALTO - PR, no que se referir ao presente PREGÃO 
PRESENCIAL SRPnº.093/2018 , com poderes para tomar qualquer decisão durante todas 
as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE 
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE 
PREÇOS (Nº 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº 02) 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, prestar todos os esclarecimentos 
solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, em nome da Outorgante. 

A presente Procuração é válida até o dia 30/12/2018. 

Pato Branco, 13 de Novembro 2018. 

Maria Rosangela Ronssen Dambros 
CPF: 855.226.439-00 

RG: 3.582.409-0 
Sócia / Administradora 
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DECLARAÇÃO DE CUMPRl'.WENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018 

RAZÃO SOCIAL:DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
CNPJ Nº 95.368.320/0001-05 
ENDEREÇO: RUA PARANÁ, 299, CENTRO, 
FONE: ( 46) 32204949 
MUNICIPIO: PATO BRANCO EST. PARANÁ 

O representante legal da empresa DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018, instaurado pelo Município de 
Planalto, declara para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Pato Branco, 13 de Novembro 2018. 

Maria Rosangela Ronssen Dambros 
CPF: 855.226.439-00 

RG: 3.582.409-0 
Sócia / Administradora 

\ 
,j) 



Declaração de enquadramento em regime de tributação de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP) 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018 

RAZÃO SOCIAL:DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
CNPJ Nº 95.368.320/0001-05 
ENDEREÇO: RUA PARANÁ, 299, CENTRO, 
FONE: (46) 32204949 
MUNICIPIO: PATO BRANCO EST. PARANÁ 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que a empresa DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 95.368.320/0001-05 é microempresa ou empresa de 
pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, 
a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório 
do Pregão Presencial SRP nº 093/2018 realizado pelo Município de Planalto - PR. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Pato Branco, 13 de Novembro 2018. 

Maria Rosangela Ronssen Dambros 
CPF: 855.226.439-00 

RG: 3.582.409-0 
Sócia/ Administradora 
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. / PROCURAÇÃO BASTANTE que faz DENTAL SHOW - 
ccu~ /'/ COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGlCOS E ,.;~i" HOSPITALARES LTDA-ME, na forma abaixo: 

f ~J.~ r • • ~-~·--- 

·,,,~f5(:) 'l'~'·~ SAIBAM. quantos este público instrumento de · 
procuração virem que. aos onze dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dez~;,Scte , 
(11/08/2017). nesta cidade e Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná. ne~e~ 
Tabelionato de Notas, perante mim, Diego Patric Gemelli, Escrevente, compareceu como 
Outorgante: DENTAL SHOW-COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E 
HOSPITALARES LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado. com sede e foro na 
Avenida Luiz Antonio Faedo, nº 181 O - sala-O!. Centro, nesta cidade de Francisco Beltrão-PR. 
inscrita no CNP J/MF sob nº 11.776.334/0001- 78, com registro na Junta Comercial sob NIRE 
41 2 0672903-4. em data de 3l/03/201 O, neste ato representada. por sua sócia proprietária 
JULIANA PAULA GUIMARAES, brasileira, declarou ser solteira, nascida em 16/03/1981, 
ernresária, portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 01380794309-DETRAN/PR, 
lexpedida em O 1/09/2016, inscrita no CPF/MF nº 030.364.169-00, residente e domiciliada na 
[Avenida Francisco Perondi, 435, Aptº 03, Centro, na cidade de flor da Serra do Sul-PR, ora 
'aqui de passagem, conforme documentos arquivados nesta serventia sob nº 85.\ reconhecida 
icemo a própria por mim, Escrevente, através dos documentos de identificação apresentados, 
jdo que dou fé. Então, pela outorgante me foi dito que por este público instrumento nomeia e 
constitui seu procurador, o Sr. ROBERTO FERRARINI, brasileiro, solteiro, nascido em 
18/02/1987, vendedor, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
05084173079-DETRAN/PR, expedida em 06/11/2015, inscrito no CPF/MF nº 
i067.622.229-35. residente e domiciliado na Rua São Mateus, 898, Bairro Industrial. nesta 
cidade de Francisco Beltrão-PR, a quem confere poderes amplos, gerais e ilimitados para 
promover a participação da outorgante cm licitações públicas, na modalidade de concorrência 
pública, tomada de preço, carta convite, pregões presenciais, registro de presos, concordar com 
todos os seus termos, assistir abertura de propostas, assinar propostas, dar lances, fazer 
[impugnações, protestos, prestar cauções. levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou 
:depositadas; transigir, desistir, receber quantias e dar quitação, retirar editais, entregar e 
[receber documentos, assinar recibos, requerimentos, contratos, atas, representar em qualquer 
lrepartição pública Federal, Estadual, Municipal e Altarquias, e praticar enfim, todos os demais 
[atos necessários ao cabal e fiel desempenho do presente mandato. podendo substabelecer no 
itodo ou em parte. O presente mandato é válido pelo prazo de 03 (três) anos, a contar desta 
1 

[data, Certifico que a qualificação do procurador, bem como a descrição dos dados objeto deste 
:mandato. foram fornecidos pela outorgante que declara se responsabilizar civil e 
lcriminalmente por sua veracidade e exatidão.Assim disse, pediu e cu lhe lavrei esta 
[procuração, a qual feita e lhe sendo lida é achada conforme, aceita, outorgada e assinada 
.comigo, Escrevente, que a preparei, conferi. dou fé, assino em público e raso. Dispensadas as 

1testemunhas instrumentarias. conforme artigo 684 do Código de Normas da 
[Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado. Procuração Protocolada sob nº 00666/2017, do 
I Livro de Protocolo Geral nº 14, em data de 11/08/2017. Francisco Beltrão. 11 de agosto de 
1 --· ~ 

'

! .. ~?l ~- (aa) JlJLl.ANA P~UL~ GU. IMA~ES: Nad.a mais 591.)Sta. ü refc:ido é verdade e dou 
te. Custas: 384.62 VRC = R$ 70,00 + Selo Furnapen J3.Y9!J5 + Funrejus R$17,50 = Valor 
Total Custas: R$ 88.25. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARA para os devidos fins de direito que. o documento em anexo identificado individualmente em cada Cootqo de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência. foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notariais e registrais, assim. cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contêm um código único (por exemplo: Se/o Digital: ABC12345- 
X1X2) e dessa forma. cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que. na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DENTAL SHOW COMERCIO DE 
PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas 
na cópia autenticada, sendo da empresa DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA a 
responsabilidade. única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/08/2018 16:58:24 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1º, 10º e seus§§ 1° e 2º da MP 2200/2001 como também. o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos. poderá ser solicitado diretamente a empresa DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES L TOA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos not.br 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site 
Declaração e informe o Cothqo de Consulta desta 

Código de Consulta desta Declaração: 799305 

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso site atê 14/08/2019 16:58:07 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 63951708170902190833-1 a 63951708170902190833-2 
'Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001. Lei Federal nº 13.10512015, Lei 
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N 003/2014 . 

..-. O referido é verdade. dou fé. 
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SAIBAM. quantos este público instrumento 
procuração virem que, aos onze dias elo mês ele Agosto elo ano ele dois mil e dezessete 
(11/08/2017). nesta cidade e Comarca ele Francisco Beltrão, Estado elo Paraná, neste 2º 
Tabelionato ele Notas. perante mim, Diego Patric Gemclli, Escrevente, compareceu como 
Outorgante: DENTAL SHOW-COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E 
HOSPITALARES L TOA-ME, pessoa jurídica ele direito privado, com sede e foro na 
A venida Luiz Antonio F aedo, nº 181 O - sala-O 1. Centro, nesta cidade ele Francisco Beltrão-PR, 
inscrita no CNPJiMF sob nº l l.776.334/0001- 78, com registro na Junta Comercial sob NIRE 
41 2 0672903-4, cm data ele 31/03/201 O, neste ato representada, por sua sócia proprietária 
JULIANA PAULA GUIMARAES, brasileira, declarou ser solteira, nascida em 16/03/1981, 
emresária, portadora da Carteira Nacional ele Habilitação nº 01380794309-DETRAN;PR, 
expedida em O 1/09/2016, inscrita no CPF/MF nº 030.364.169-00, residente e domiciliada na 
Avenida Francisco Perondi, 435 Aptº 03, Centro, na cidade de Flor da Serra do Sul-PR, ora 
aqui de passagem, conforme documentos arquivados nesta serventia sob nº 855, reconhecida 
como a própria por mim. Escrevente, através dos documentos de identificação apresentados, 
do que dou fé. Então, pela outorgante me foi dito que por este público instrumento nomeia e 
constitui seu procurador, o Sr. ALEXANDRE DA ROSA, brasileiro, casado, nascido em 
02/03/1985, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03075866008-DETRAN/PR, 
expedida em 29/11/2013, inscrito no CPF/MF nº 047.528.829-73, residente e domiciliado na 
Avenida Francisco Perondi, nº 435 - Apto 02, Centro, na cidade de Flor da Serra do Sul-PR, a 
quem confere poderes amplos. gerais· e ilimitados para gerir e administrar a empresa 
outorgante, podendo para tanto praticar os seguintes atos: representá-la junto à quaisquer 
estabelecimentos bancários e cooperativas de crédito, podendo abrir, movimentar e encerrar 
contas corrente e Cadernetas de Poupança. inclusive as já existentes, assinar contratos de 
abertura de crédito. convencionar cláusulas e condições, re-ratificar e aditar, emitir, aceitar, 

. endossar e descontar cheques. fazer depósitos e retiradas, autorizar passes e remessas, assinar 
guias de retiradas, receber ordem de pagamento, assinar contrato de câmbio ou boleto, 
requisitar talões de cheques, passar recibos, dar quitação. solicitar e obter informações sobre 
saldos existentes nas contas. requerer, alegar e assinar o que convier, apresentar provas, prestar 
declarações. juntar e retirar documentos, solicitar e retirar cartão magnético, cadastrar e alterar, 
desbloquear e cancelar senhas, emitir. endossar, aceitar duplicatas, descontar, caucionar e 
entregar para cobrança bancária duplicatas, letras de câmbio e notas promissórias, assinando os 
respectivos contratos, propostas e borderôs: representar perante as Carteiras· de Câmbio e 
Comércio Exterior dos citados bancos, assinar contratos de remessa de numerários para o 
Exterior, ou de recebimento de numerários do Exterior, dentro das normas comerciais vigentes 
no País, representar junto ao Banco Central do Brasil, requerer autorização de remessa de 
valores ao Exterior, cumprir exigências; assinar toda a correspondência da outorgante, 
inclusive a dirigida aos bancos, dando instruções sobre títulos, autorizando abatimentos, 

• descontos. prorrogações de vencimentos, entregas franco de pagamentos, protestos e o que 
I mais preciso for; cobrar e receber quaisquer importâncias devidas a outorgante por qualquer 
título ou origem. mesmo de repartições publicas em geral, passando os competentesrecibos e 

, dando quit~ções, inclus_iv_c e.fetu~r protestos de ~uplicata~, notas promissóri~s, letras ~E}'câf11_bio 
e outros títulos de credito. assrnar os respectivos recibos e 111strument9s, requere\0tirar 
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aqueles títulos de estabelecimentos bancários aos quais ela haja endossado para cobrança, 
desde que vencidos e não tenham sido pagos pelos responsáveis, assim como também de 
Cartórios, assinar termos de entregas; comprar e vender mercadorias de seu ramo de negócio, 
admitir e demitir empregados, fixar-lhes salários e atribuições, assinando as respectivas 
'Carteiras de Trabalho, Cartas de Aviso Prévio e demais documentos; assinar guias de 
Autorização para Movimentação de Conta Vinculados do Fundo de Garantia por Tempo de " ' Serviço ele seus empregados; representá-la junto a repartições públicas, federais, estaduais, --- - 
municipais. autarquias, de Economia Mista e Paraestatais, Pessoas Físicas e Jurídicas, 
notadamentc junto à Secretaria da Receita Federal, Secretaria de Estado da Fazenda, Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, IAP AS, 
Ministério do Trabalho, Prefeituras, Juntas de Conciliação e Julgamento, e aí requerer, alegar e 
assinar o que convier, apresentar provas, prestar declarações, juntar e retirar documentos, 
pagar impostos, taxas, receber restituições, receber e expedir correspondências simples ou 
'registradas, com ou sem valor declarado, inclusive encomendas e Colis Posteaux; comparecer 
em audiências, concordar, discordar, notificar e receber notificações, representá-la em 
concorrências públicas, licitações, tomadas de preços, podendo assinar propostas de preço, 
propostas técnica, fazer e assinar declarações e relações em geral, visar documentos, efetuar e 
levantar caução, requerer. alegar e assinar o que convier, apresentar provas, prestar 
declarações. juntar e retirar documentos, cumprir exigências; constituir advogados com os 
'poderes contidos nas cláusulas "Ad Judicia" para defendê-la em toda e qualquer ação em que a 
mesma figure como autora, ré, oponente ou mandante, e os de transigir, desistir, recorrer, 
'receber. passar recibos, dar quitação; DISSE-ME MAIS, que confere poderes especiais de 
promover a participação da outorgante em licitações públicas na modalidade de concorrência 
[públicas, tomada de preços, carta convite. pregões presenciais, registro de preços, concordar 
icom todos os seus termos, assistir abertura de propostas, assinar propostas, fazer impugnações, 
raclamações, protestos: prestar cauções, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou 
depositadas: transigir, desistir, receber quantias e dar quitação, e praticar enfim, todos os 
demais atos necessários ao cabal e fiel desempenho do presente mandato, podendo 
substabelecer no todo ou em parte. O presente mandato é válido pelo prazo de 03 (três) 
anos, a contar desta data. Certifico que a qualificação do procurador, bem como a descrição 
dos dados objeto deste mandato. foram fornecidos pela outorgante que declara se 
responsabilizar civil e criminalmente por sua veracidade e exatidão. Assim disse, pediu e eu 
lhe lavrei esta procuração, a qual feita e lhe sendo lida é achada conforme, aceita, outorgada e 
'assinada comigo, Escrevente, que a preparei, conferi, dou fé, assino em público e raso. 
Dispensadas as testemunhas instrumentárias, conforme artigo 684 do Código de Normas da 
Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado. Procuração Protocolada sob nº 00664/2017, do 
Livro de Protocolo Geral nº 14, em data de 11/08/2017. ncisco Beltrão, 11 de agosto de 
2017. (aa) JlHJANA PAULA GUIMARAES. Nadam onsta. O referido é verdade e dou 
fé. Custas: 384,62 VRC = R$ 70,00 + Selo Furna $ 0,75 + Funrejus R$17,50 = Valor 
Total Custas: R$ 88,25. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

http.zwww.azeveoobastos.not.hr 
E-mail cartorio@azevedobastos.not.br ----- 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARA para os devidos fins de direito que o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Dtgtlal' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que. para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notariais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudictal contém um código único (por exemplo: Se/o Digital: ABC12345- 
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. endereço http//corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que. na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DENTAL SHOW COMERCIO DE 
PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas 
na cópia autenticada, sendo da empresa DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA a 
responsabilidade. única e exclusiva. pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 06/08/2018 17:00:35 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1 º 1 Oº e seus §§ 1 º e 2° da MP 2200/2001 como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br 

Para informações mais detalhadas deste ato. acesse o site htl0sJ'aut<J1q1taLazevedobasios.not.br e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 799307 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 06/08/2019 16:54:21 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 63951708170902210291-1 a 63951708170902210291-2 
'Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002. Medida Provisória nº 2200/2001. Lei Federal nº 13.105/2015, Lei 
Estadual nº 8.721 /2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N' 003/2014 . 

..-. O refendo e verdade. dou fé. 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO: 

DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E 
HOSPITALARES EIRELI - EPP 
CNPJ/MF N.º 11.776.334/0001-78 

NIRE 416.00604831-1 

Folha 1 de 4 
1) JULIA~~A PAULA GUIMARAES. brasileira, solteira , natural de_ 
Guarapuava -PR, nascida ern 16/03/1981, empresaria, inscrita n,o\ 
CPF/rJlF sob nº 030.364.169-00, portadora da carteira de identidade R('.;---· 
n". 8.120.345-8 SSP-PR residente e domici!iada na Av Francisco Perondi, 
435, Apto 03, Centro. Flor da Serra do Sul-PR, CEP: 85618-000. 
Titular· da EIRELI que gira sob o nome de DENTAL SHOW - COMERCIO 
DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP, 
com nome fantasia de DENTAL SHOW, com sede na Av Luiz Antonio 
Faedo. 1810, Sala O". Centro, Francisco Beltrao-Pr, CEP 85601-275, e 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 11. 776.334/0001- 78. registrada na Junta 
Comercial elo Paraná sob nº 416.00604831-1 em 31/03/2010, resolve 
alterar e consolidar o Ato Constitutivo mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLAUSUL1-\ PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por 
objeto a expioraç.ão no ramo de: Comércio atacadista de produtos odontológicos; 
Comércio atacadista de tecidos; Comércio atacadista de artigos de armarinho; 
Cornércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do 
trabalho; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio 
atacadista de mstrurnentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de 
laboratórios: Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio 
atacadista de produtos de higiene pessoal: Comércio atacadista de móveis e artigos de 
colchoaria; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 
domiciliar; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e 
doméstico; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista 
de maquinas. aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças; Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; 
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de artigos do 
vestuário e acessórios; Comércio varejista de produtos saneantes damissanitárias. 
PASSA PARA: Comércio atacadista ele produtos odontológicos; Comércio atacadista (/~! "'\ 
de tecidos: Comércio atacadista de artigos de armarinho: Comércio atacadista de § ~~\ ~ 
roupas e acessórios para uso profissional e de seçurança do trabalho; Comércio ~ ~2 ~ 
atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de \ Nl~ } 
instrumentos e materiais para uso médico, cirúrqico, hospitalar e de laboratórios; ~ i :!'" 
Comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de 
produtos de higiene pessoal: Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 
Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico; 
Comércio atacadista de equipamentos de informática: Comércio atacadista de 
máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 

Libertad Bogus 
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CURITIBA, 31/07/2018 
www.empresafacil.pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO: 
DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E 

HOSPITALARES EIRELI - EPP 
CNPJ/MF N.º 11.776.334/0001-78 

NIRE 416.00604831-1 

Folha 2 de-4\----c, 
peças; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal: \ 
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos: Comercio varejista de artigos ~_e...----· 
vestuário e acessórios. Comércio varejista de produtos saneantes dornissanitános. 
CLAUSULA. TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que 
não co idirern com as disposições presente instrumento. 
CLÁUSUL.A OUJ'\RT1\ - DA CONSOUDl\ÇÃO DO CONTRATO: Resolve por este 
instrumento de trabalho o sócio consoliclar o ato constitutivo, tornando assim sem 
efeito a partir desta data as clausulas t3 condições contidas no contrato primitivo e suas 
alterações, passa a ter a seguinte redação. 

CONSOLIDAÇÃO 
DENTJ,L SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E 

HOSPIT/\LARES EIRELI - EPP 
CNPJif·v1F 11 776 334/0001-78 

NIRE 416.00604831-·1 

1) JULIANA PAULA GUIMARAES orasuerra, solteira, natural de 
Guarapuava-PR, nascida em 16/03/1981, ernpresaria, inscrita no CPF/MF 
sob n1' 030.364.169-00. portadora da carteira de identidade RG nº. 
8 120.345-8 SSP+,R, residente e domiciliada na Av Francisco Perondi, 
435, Apto 03, Centro Flor da Serra do Sul-PR, CEP: 85618-000. 
Urnco sócio ela Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome de 
DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGíCOS E 
HOSPITALARES EIRELI - EPP, com norne fantasia de DENTAL SHOW. 
com sede na Av Luiz Antonio Faedo. 181 O, Sala 01, Centro, Francisco 
Beltrao-Pr, CEP 85601-275, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 
11 776.334/0001-78, registrada na ,Junta Comercial do Paraná em 
31/031201 O resolve por este instrumento particular consolidar seu ato 
constitutivo de acerco com as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRíMEIRA - NOME EMPRESARIAL. SEDE E DOMICÍLIO: A EIRELI gira 
o nome empresarial de DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS 

ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELl-EPP e tem sede e domicilio na Av Luiz 
Antonio Faedo. 1810, Sala 01, Centro, Francisco Beltrao-Pr. CEP 85601-275. 
CLÁUSULA SEGUNDA · FIL!AIS E OUTRAS DEPE~~DÊNCIAS: A sociedade poderá a 
qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 
CLAUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PR1\ZO DE DURAÇÃO DA 
SOCIEDADE: A EIRELI iniciou suas atlvidades em 01 i04/201 O ern seu prazo de 
duração é por tempo indeterminado 

\J 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO: 
DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E 

HOSPITALARES EIRELI - EPP 
CNPJ/MF N.º 11.776.334/0001·78 

NIRE 416.00604831-1 

F o Ih a x.~_§ __ 1_ _ 
CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A EIRELI tem por objeto a exploração no 
ramo de: Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de 
tecidos; Comércio atacadista de artiqos de armarinho; Comércio atacadista de roupas e 
acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de 
medicamentos e drogas de uso humano Comércio atacadista de instrumentos e 
materiais para uso médico, cirúrqico, hospitalar e de laboratórios: Comércio atacadista 
de cosméticos e produtos de perfumaria: Comércio atacadista de produtos de higiene 
pessoal Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista 

produtos hiqiene limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de 
outros equ mentes e artigos ce uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de 
equipamentos de informática: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e 
equipamentos oara uso octonto-méoico-hosoltalar: partes e peças; Comércio varejista 

cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de 
artigos médicos e ortopédicos: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 
Comércio vareJísta de produtos saneantes dorníssanitártos 
CLAUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL O capital social é de R$ 100 000,00 (cem mil 
reais), divididos em 100,000 (cem mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 
(Hum r~eal) cada uma, subscrita e já inteqraüzadas, ern moeda corrente do Pais, pelos 
sócios e distribuídas da forma: 
SOCIO QUOTAS VALOR 

100.00 100000 100.000 
100.00 100000 100.000 

SEXTA DA EIRELI E USO DO NOME 
EMPRES/l.RIAL: A administração da sociedade cabe a JULIANA PAULA GUIMARAES. 
com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, 
representá-la ativa e passivamente, Judicial e extra judicialmente, perante órgãos 
públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem corno, 
praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos \\ 
interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial 
isc amonte 
§ 1 ?- Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da 
sociedade, procuradores para período determinado. devendo o instrumento de 
mandato especificar os atos e operações a serem praticados 
CLÁUSULA SETIMA - EXERCÍCIO SOCIAL. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício 
social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas Justificadas de 
sua administracao procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e 
demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em 
coníorrnldade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os ,, 

\ \\,', 
\ '\ '::..1 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO: 
DENTAL SHOW· COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E 

HOSPITALARES EIRELI - EPP 
CNPJ/MF N.º 11.776.334/0001-78 

NIRE 416.00604831-1 

Folha 4 de 
14 sócios elos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital q~--- 

possuem na sociedade. 
Paraqrafo único - A EIRELI poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em 
penedos inferiores há urn ano, e o lucro apurado nessas demonstrações 
mterrnediartas, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação 
de l.ucros, 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." 10.406/2002. 
CLAUSULA OITAVt\ -- DA DECLARAÇÃO Declara o titular da EIREL!, para os devidos 
fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa 
jurídica dessa modalidade. 
CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE A responsabilidade do titular é limitada 
ao capital integralizado da empresa que será regida pelo reqime jurídico da empresa 
Limitada e supletivamente pela lei eia Sociedade Anônima. 
CLÁUSULA DECIMA - OECLARll.ÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O Administrador 
declara, sob as penas da lei, que não está impedido ele exercer a administração da 
EIF~ELI 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 faiímentar, ele prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas ele defesa ela concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a 
propriedade 
CLAUSUU\ DÉCIMA PRIMEIRA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Francisco 
Beltrao-Pr para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 
contrato com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado 
que seja ou venha ser. 
E por estarem assim, Justos e contratados, lavram e assinam, a presente, ern 1 (urna) 
via, obrigando-se fielmente por si seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em 
todos os seus termos 

Francisco Beltrao -PR. 10 de Julho de 2018 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 31/07/2018 
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À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE PLANALTO 
PLANALTO - PR 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2018 

'------ - 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO 
A empresa DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI, com Sede na Av. Luiz 
Antônio Faedo, 1810, Bairro Centro, Francisco Beltrão - PR, com CNPJ n° 
11. 776.334/0001-78 e Inscrição Estadual nº 90516884-38, representada 
neste ato por seu Procurador, ( conforme Procuração Protocolada sob nº 
00664/2017, do Livro de Protocolo Geral n° 14, de 11/08/2017), Sr. 
ALEXANDRE DA ROSA, brasileiro, casado, residente na Av. Francisco 
Perondi, 435, Centro, Flor da Serra do Sul - PR, portador da RG nº 
12.999.627-7-PR, e do CPF n° 047.528-829-73, DECLARA o recebimento 
do Edital PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018, anexos I,II,III,IV,V,VI, 
Minuta da Ata de Registro de Preços, Termo de Referência e a presente 
declaração, referente seleção de sociedade empresária especializada 
visando a aquisição de medicamentos, dietas e insumos para a Secretaria 
de Saúde deste Município de Planalto, PROCESSADO PELO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, deste Município de Planalto. 

Francisco Beltrão, 08 de Novembro de 2018. 

Alexandre da Rosa 
RG: 12. 999.627-7-PR 

Procurador. ' .... {l, .. 

---('("' 
'\_/ l 
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• 
À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE PLANALTO 
PLANALTO - PR 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2018 

·-···------·· 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTQ DOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇAO 

A empresa DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI, com Sede na Av. Luiz 
Antônio Faedo, 1810, Bairro Centro, Francisco Beltrão - PR, com CNPJ nº 
11. 776.334/0001-78 e Inscrição Estadual n° 90516884-38, representada 
neste ato por seu Procurador, ( conforme Procuração Protocolada sob nº 
00664/2017, do Livro de Protocolo Geral n° 14, de 11/08/2017), Sr. 
ALEXANDRE DA ROSA, brasileiro, casado, residente na Av. Francisco 
Perondi, 435, Centro, Flor da Serra do Sul - PR, portador da RG nº 
12.999.627-7-PR, e do CPF n° 047.528-829-73, na qualidade de 
Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL SRP Nº 093/2018, instaurado pelo Município de Planalto, 
DECLARA para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente 
os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Francisco Beltrão, 08 de Novembro de 2018. 

Alexandre da Rosa 
RG: 12. 999.627-7-PR 

Procurador 

1 



• 
À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE PLANALTO 
PLANALTO - PR 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2018 \ 

\ 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO 
DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A empresa DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI, com Sede na Av. Luiz 
Antônio Faedo, 1810, Bairro Centro, Francisco Beltrão - PR, com CNPJ nº 
11. 776.334/0001-78 e Inscrição Estadual n° 90516884-38, representada 

..-. neste ato por seu Procurador, ( conforme Procuração Protocolada sob nº 
00664/2017, do Livro de Protocolo Geral n° 14, de 11/08/2017), Sr. 
ALEXANDRE DA ROSA, brasileiro, casado, residente na Av. Francisco 
Perondi, 435, Centro, Flor da Serra do Sul - PR, portador da RG nº 
12.999.627-7-PR, e do CPF n° 047.528-829-73, DECLARO, sob as penas da 
lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, 
que a empresa é EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 
de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, 
a exercer o direito de preferência como critério de desempate no 
procedimento licitatório do Pregão Presencial SRP nº 093/2018 realizado 
pelo Município de Planalto - PR. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Frenclsco Beltrão, 08 de Novembro de 2018. 
/ 

1 

Alexandre da Rosa 
RG: 12. 999.627-7-PR 

Procurador 
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GOVERNO DO PARANÁ 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA 
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO 

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

DENTAL SHOW- COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI- EPP 

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE L TDA 
Número de Identificação do Registro de 
Empresas - NIRE (Sede) 
41 6 0060483-1 

CNPJ Data de Arquivamento do 
Ato Constitutivo 

31/03/2010 

Data de Inicio 
de Atividade 

01/04/2010 i 1.776.334/0001-78 

Endereço Completo (Logradouro, N' e Complemento, Bairro/Distito, Município, UF, CEP) 
AVENIDA LUIZ ANTONIO FAEDO, 1810-SALA 01, CENTRO, FRANCISCO BELTRÃO, PR, 85.601-275 
Objeto 

Comércio atacadista de produtos odontologicos; Comércio atacadista de tecidos; Comércio atacadista de artigos de 
armarinho; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio 
atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, 
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista 
de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de produtos 
de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e 
doméstico; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e 
equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar: partes e peças; Comércio varejista de cosméticos, produtos de 
perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de artigos do 
vestuário e acessórios; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitãrios. 

Capital: R$ 100.000,00 
(CEM MIL REAIS) Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte 
(Lei nº 123/2006) 

Prazo de Duração 

Capital Integralizado: R$ 
(CEM MIL REAIS) 

100.000,00 Empresa de pequeno porte 
Indeterminado 

Titular 
NometCPF 

JULIANA PAULA GUIMARAES 
030.364.169-00 

Administrador 

Sim 

Inicio do 
Mandato 

08/01/2015 

Término do 
Mandato 

xxxxxxxxxx 

Último Arquivamento 

Data: 31/07/2018 

Ato: ALTERAÇÃO 

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

Número: 20183305329 
Situação 

REGISTRO ATIVO 

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 

··- . -~ Status - - . 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CURITIBA· PR. 07 de novembro de 2018 

LIBERTAD BOGUS 
SECRETARIA GERAL 

Consulta disoonivel por 30 

Documento Assinado Digitalmente 07/11/2018 
Junta Comercial do Paraná 
CNPJ 77.968.170/0001-99 

Para verificar a autenticidade acesse www.Juntacomercial.pr.gov br 
e informe o número 186500530 na Consulta de Autenticidade 

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR 
www juntacornercialprqov br/certificado 



FROCUAACÀO 
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Selo OigltaLde Fiscalização Tipo Normãl C: AGK69807~VVV'i K 
. . . . . . .· .••···· \/alorTotaldoAto: R$A,23 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

P•UiEIRO REGIS• RO Civil C•E Nt>.SCIME>~TQ E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÓES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA 

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

Cl EBI \/á!be: .ózevêcio de r·hrand2 Cav2ic:anL ()ficia! do Píimeiro Registro Cívil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e 
"econhec2r firrnas c!a Cor··1a:ca de .rcào ::,esse.a c:2;:.ii:21 do Estado da Paraíba. em virtude de Lei, etc .. 

')EC~.b...RA cara os S!evidos fins '.le 
cor- as Leçstecões 2 

e cia,:urnento e1~ anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digita/1 ou na referida sequência, foi autenticados t2 

C-t=:C ... .sRc ainda 
Gera! êe Justice juí;dicã de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria 

ceterrninanoo a inserção de um código em todos os atos notariais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização 
Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada 

do 'r!burinl de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/ 

Ex. ajudicia' contér-, 
vezes 

de que na data e nora em que ela foi realizada. a empresa DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIREU tinha posse de um 
que fc,ra:n reproduzidas na cópia autenticada sendo da empresa DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI a 

1do>:eic:2c!~ a,; jc,.:ur::ento apresentado a este Cartório. 

Es•a Oô/0812018 09:35:23 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art 1º, 10' e seus§§ P e 
<:s cerne eletrónico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser se-licitado diretamer·te a 

e:>1oresa DIHOSrtED COMER.CIO UE ilJ1EDiCA!\:\f.:NTOS M EIREL! cu ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br 

tVc.iiC t::;i: :.-L:_e\/edcbssto _.noU:i,: e Informe o Código de Consulta desta Declaração. 

em r-ossc s::e a.e 01í021201912:16:12 (hora local). 

· c:21 s, ,:j41 ssoe39M, 
_,: ºeu•roi -cc 10.40612002. Medida Provisória nº 2200/2001. Lei Federal nº 13.105/2015. Lei Estadual nº 8.721/2008. Lei Estadual n" 

CHAVE DIGITAL 

. e 7 ·;" 'd94'C57:2 Jc<SfeShc:,5:;odsJO 8c'.,2,n201GSe 19836cf2335de2b0b9514a9cad8995b2bcb8ca4f076b8466376c6b9ff3bedbbea56751 a84fffc 1 Oc51 db89eaf3d9494c98eb9a72fae 
e290 

\. 
~ ,7 

', ' ! 

i I 
/ 

. I 
,') r 



- 

'{...__) 
\ 

~ / J 

,... r- ""', 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

Av. Epitàcio 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 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Valber Azeveuo de Mi~anda Cavalcanu, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribulção de autenticar e 
reconhecer firmas da Comarca de .ioao Pessoa Capital do Estado da Paraíba. em virtude de Lei. etc .. 

DECLA.RJ"I. para os devidos fins de direito que. o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digita/1 ou na referida sequência. foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3 

DECLARO ainda que, para transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria 
Gern! de Justica editou o CGJPB Nº 003/2014. determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização 
Extca1udiciai contem um código único (por exemplo Se/o Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma. cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada 
tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/ 

A autenticacão digital do documento faz prova de que. na data e hora em que ela foi realizada. a empresa DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI tinha posse de um 
documento C0'11 as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada. sendo da empresa DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI a 
responsabitidaoc única e exclusiva. peta idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta foi emitida em 08108/2018 OD:23:43 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus§§ 1º e 
2° da !\.'lP come ~arnbéi::. e documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a 
errprese DIHOSMED COMER.Cio DE fV,EDICAMENTOS - EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br 

Código de Consulta desta Declaração: 1023098 
Para .ntormecões mais deta.hadas deste ato acesse o site htt- _?./12utd!qitaLaze,,1~dobastos not.b: e informe o Código de Consulta desta Declaração. 

A constrita c;2s!a Deciar-acãc e s.ar é d.socníve! em nosso site até 04/07/2019 17:10:38 (hora local). 

'Códiqc dG Autennc açao Digitai: 1·579(;407181706170958-1 
'Logislaçces Vigentes: Le, 

0cdera; 
3.935/94 Lei Federal 11º 10.406/2002. Medida Provisória nº 2200/2001 Lei Federal nº 13.105/2015. Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº i0.:32120·13 e Provimento CGu N' 00312014, 

CHAVE DIGITAL 

QQ,J05o 1c,734fd94f057í2cl691eGbc05b4a9378a9ad2bf65e 19e36cf8335de2b07827 8e5122340212de206bf258b535e2376c6b9ff3bedbbea567 51 a84fffc1 Oc329b 1772d4dce980d6d8208483 
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DIHOS;\1ED COivLÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI -1'1E lió 
PJ Nº 22.688.060/0001-81 

PRJfvifEIRA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO 

JAIRO AGOSTINHO PEDROTTI, brasileiro, natural de Boa Vista da 
Aparecida -· Estado do Paraná, casado no Regime de Comunhão 
Parcial de Bens, nascido no dia 31/08/1971, empresário, 

rito no CPF sob n ", 600.384.389-68, e portador da Rg n " 
'.L 557-2-SSP-PR expedida no dia 08/05/1985, residente e 

domic:í.1iad,::, a Avenida Brasil, 207, Apto 01, centro, CEP 
85485-000 Três Barras do Paranã - Estado do Paraná, titular 
da empr es a -i n d vi dual de responsabilidade limitada DIHOSMED 
COMÉRCIO DE 1CEDICJ:tJ,ifENTOS - EIRELI - ME, com sede na Avenida 
São Paulo, 4J.8, centro, no município de Três Barras do 
Paranã, Estado do Paraná, CEP 85485-000, com ato constitutivo 

na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 
' .··' .···,.·,5,)···1•0~· •n·,.-,~· b o 22 688 060/0001 81 'D'IO"SOLVE r1_., -J~,o~-10 ,..0':3.L::1 C..J\.F..J se; n .. ~ · ~ . - ~. ·. ; 

CU . .IJStr.t.A PRIHEIR.2'ô.; Vender e transferir a titularidade desta 
!ndi idual de Responsabilidade Limitada para EUCLIDES 

LUIZ TO:t,,1"..AZELLI., brasileiro, natural de Lagoa Vermelha, Estado 
do Grande do Sul, solteiro maior e capaz, nascido no dia 
16/04/1950, empresário, inscrito no CPF sob nº. 060.116.839- 
9:1.., e da Rg n e 3. 14 5. 703-3 -SSP-PR expedida no dia 
,; r o 2016, res r.e e domiciliado a Rua Mato Grosso, 1637, 
t 601 ccncrc) CE:P 85812-020, Cascavel - Estado do Paraná, 

rue passar ser o titular da empresa individual de 
re,21>:msabil limitada DIHOSMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - 
EIRELI ~. 1:,.IE com sede na Avenida São Paulo, 418,. centro, no 
mun í c ::..:.:, de T'rês Barras do Paraná, Estado do Paraná, CEP 
85485-000, oorn ato constitutivo arquivado na Junta Comercial 
de Est do Paranã, sob o NIRE nº 41600629728 CNPJ sob n.º 
22.688.060 00 1-81. 

:J titular JAIRO AGOSTINHO PEDROTTI, declara 
haver recebido neste ato, em moeda corrente a quantia de R$ 
200 000, 00 ( cLzenti:is mil reais ) assim também como declara 
haver recebido todos os seus haveres, nada mais tendo a 
r e c.l arna r seja a que titulo for, nem do cessionário nem da 

indiv de responsabilidade limitada, dando-lhes 
e rasa e irrevogável quitação. 

TERCEIRA: A administração da EIRELI caberá ao 
titular EUCLIDES LUIZ TOMAZELLI dispensada de caução, a quem 

~.·.·.·.· .. •··.· .. 
\·.· 
\ 

.,./ 

r.. 'l; 

J J . ~ CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2018'08:43 SOB N' 20180087207. 
PROTOCOLO: 180087207 DE 19/01/201~. CÓDIGO DE VER:FICAÇÃO: ~ 
11800270504. NIRE: 41600629728. ("' ·, . ·, 
DLlOn1ED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS ·,)EIRELI ME //~· 

Libertad Bogus ,,. 1 •1 

SECRETÁRIA-GERAL .. I ' 
CURITIBA, 26/01/2018 ~/ 

www.empresafacil.pr.gov.br . /. 

// 
Lmp i-e s s o , fica sujei to à comprovação de sua autenticidade nos Jspect · s po r t a í s , 
Ir:formando seus respectivos códigos de verificação f . 

~ 

. ~ validade deste do c umen t c , se 



co~j/1É'.RCIO DE N1EDICAMENTOS - EIRELI - ME 2/6 
CNPJ Nº 22.688.060/0001-81 
ALTERA .. ÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO 

caberã dencre oucras atribuições, 
extrajudicial, 

titular 

a representação 
desta EIRELI, 

limitada ao 

ativa e 
sendo a 
capital 

passiva, judicial e 

do 
a.z auo . 

CLAUSULA QU1'.RTA : E'UCLIDES LUIZ TOMAZELLI titular declara sob 

está impedida, por lei especial, e 
se encontra sob os efeitos de 
de exercer a administração desta 

as penas da lei, que não 
nem condenada 
condenação, que 

ou que 
a proíba 

EIRELI, bem come não está impedida, ou em virtude de 
Cl ou por se encontrar sob os efeitos dela, 

a pena que vede, a índa que temporariamente, o acesso a cargos 
ico.s cm c::c.ime f aI imentar, de prevaricação, peita ou 

suborno, ccncussãc., peculato, ou contra a economia popular, 
concra e sistema financeiro nacional, contra normas de defesa 

de La , cc nt.r a as relações de consumo, fé pública ou 
"'r.~.,1-·~c..~"',·1··,, r",,t·;gol 'u·11 § r- CC/2002) _t,,'-1.... ;,.,,.·_t.-L .Lt..~'-A-0.··- (:: • \,;--\.L <... ... L - ~ l - J - - . ~ 

CLJ\USULA QUIN'I'A: titular EUCLIDES LUIZ TOMAZELLI declara, 
não participa de nenhuma outra sob z:ts p en a s (ia Lei 

1 
qu e 

sa dessa modalidade. 

CLÁUSULA SEXTA: O capital da EIRELI no valor de R$ 200.000,00 
( duzentos m i.L reais ) com 200. 000 ( duzentas mil ) quotas de 
valor unitã1·io R$ l,CO ( um real) passa a ser a seguinte: 

Sócia Quotas 
EUCLIDES LUIZ TOMAZELLI 200. 000 

Valor 
R$ 200.000,00 
R$ 200.000,00 Total 200.000 

CONSOLIDAÇAO DO ATO CONSTITUTIVO 

DIHOS1'v1ED COMJ~RCIO DE tv1EDICAMENTOS - EIRELI - ME 
C}JPJ Nº 22.688.060/0001-8 l 

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2018 08:43 SOB Nº 20130087207, 
PROTOCOLO, l80087207 DE 19/01/2018, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11800270504, NIRE: 41600629728. 
DIHOSMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI ME .r: 

I 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 26/01/2018 
www.empresafacil.pr.gov,br 

?.~ v a L'i d a d a deste d o c urne n t o , se / impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade/os r 
:nfcrmando seus respectivos códigos de verificação ~ ectivos portais, 

j 

··- Á 
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CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2018 08:43 SOB N' 20180087207. 
PROTOCOLO, 180087207 DE 19/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:,•, 
11800270504. NIRE: 41600629728. • ,'( 
DIHOSMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI M/;= ) r-. J 

Libertad Bogus i I 
SECRETÁRIA-GERAL , / 

CURITIBA, 26/01/2018 / / 
w-wv.r.empresafacil.pr.gov.br ( ~/ /",,..· 

irr,pressc, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade n~c~ivos portais. 
Infcrmando seus respectivos códigos de verificação 

DffIOSiv1ED COrv1É:RCIO DE i\1EDICAI\1ENTOS - BIRELI - ME 3i6 

CNPJ Nº 22.688.060/0001-81 
/\LTER.A.ÇAO DE ATO CONSTITUTIVO 

PR1rv1EIR/\ AL TERAÇÀO DE A TO CONSTITUTIVO 

EUCLIDES LUIZ TOMAZELLI, brasileiro, natural de Lagoa 
Vermelha, Estado do Rio Grande do Sul, solteiro maior e 
capaz, nas e no di a 16 Í04 Íl950, empresário, inscrito no CPF 
sob nª 060 6.839-91, e portador da Rg nº 3.145.703-3-SSP 
PR expedida no dia 04Íl0/2016, residente e domiciliado a Rua 
Mato 637! Apto 6011 centro, CEP 85812-020, Cascavel 

Estado de Paraná, que passa a ser o titular da empresa 
individual de responsabilidade limitada DIHOSMED COMÉRCIO DE 
r:,iEDICAMENTOS - EIR,'SLI - ME, com sede na Avenida São Paulo, 
418, centro, no município de Três Barras do Paraná, Estado do 
Par ariá , CEP 85485-JDO, com ato constitutivo arquivado na 
,:runta Comer-c i al de, Estado do Paraná, sob o NIRE n " 
41600629728 CNPJ sob n.• 22.688.060/0001-81. 

C.LÁUSU4'~ PRIMEIRA: A sociedade constituída sob 
soe limitada EIRELI, e com a 
DIHOSM:E'.D DE 1'-iEDICM'.IENTOS - EIRELI - ME, 
22 688.060/0001-811 constituida em 15/06/2015, 
por es~e a~o constitutivo, pelo Código 
10 ~ 4·06/2002,, 

a forma de 
denominação 

CNPJ sob n .> 
será regida 
Civil, Lei 

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo de duração da EIRELI é de tempo 
e o inicio das operações sociais, para todos os 
data do registro do instrumento constitutivo. a 
concinuidade da pessoa jurídica diante do 

força maior ou impedimento temporário ou 
pezmanerit.e de ti tu ar I podendo a empresa ser altera.da para 
atender uma aova siruação. 

CU1USu.LA TERCEIRA: A BIRELI tem sede na Avenida São Paulo f 

418, centro, no município de Três Barras do Paraná, Estado do 
Paraná. CEF 35485·000, que é seu domicilio, podendo, a 

a ri tério de seu titular, abrir ou fechar 
filia:Ls em m.1c31qu.er parte do território Nacional. 

CLAUSULA QUARTA: O et:ivo social é: 

\.\ i 

\'..( 

},. validade d e s t s documente, se 

( 1 '""" r 



D1H0Sl'v1ED corvrÉRCIO DE rvtEDICAMENTOS - EIRELI - ME 416 
CNPJ Nº 22.688.060/0001-81 

PRLViElR/\ ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO 

46. 44-3/01 -- Comércio atacadista de medicamentos e droga.s de 
uso humano; 

46. 37-·1/99 - Comércio atacadista de produtos naturais; 
46 45-1/01 -· Comé.tcio atacadista de .instrumentos e materiais 
para uso médico, cirúrgico, hospitalar, odontológico e de 
laboratórios. 

se9u:~n1:e 

EIRELI no valor de R$ 
com 200.000 ( duzentas mil 

( um real) passa a ser a 

CLÁUSULA QUINTA: O capital da 
200 000,00 l duzentos mil reais ) 
l quotas de valor unitário R$ 1,00 

<: . ' ...... oc:to Quotas 
200.000 
200.000 

Valor 
R$ 200.000,00 
R$ 200.000,00 

ETJCLIDES LUIZ TO?~ZELL! 
Total 

CLÁUSULA SEXTJl.: A responsabilidade do titular é limitada ao 
tal i t izado da empresa que será regida pelo 

.; ,,rfdic~o da emp r e sa Limitada e supleti vamente pela 
ScJc:5 .. e-dadr::: 

CLl\USULA SÉTIMA.: A a.dministração da EIRELI caberá ao titular 
EUCLIDES LUIZ TOIY'J\.ZELLI dispensada de caução' a quem caberá 
dentre outras atribuições, a representação ativa 
ud i.c i aI e extrajudicial, desta EIRELI, 

resoonsabilidade do titular limitada ao 
rn t 

e passiva, 
sendo a 

capital 

Parágrafo Primeiro O titular poderá fixar uma retirada 
mensal, a titulo de "pró- labore", observadas as disposições 

amentares pertinentes. 

Faculta-se ao administrador, nos limites 
constituir procuradores em nome da BIRELI, 

devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e 
ope s que r ão praticar e a duração do mandato, que no 
caso de mandate judicial, poderã ser por prazo indeterminado. 

i 
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2018 Oá:43 SOB Nº 20180Jlil7207. 
PROTOCOLO: 180087207 DE 19/01/2018. CÓDIGO DE VER.· ~CAÇÃ,O°"' 
11800270504, NIRE: 41600629728. / j '0', 
DIHOSMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI ME. / 1 , 

/ i 
Libertad Bogus 

SECRETÁRIA-GERAL 
CURITIBA, 26/01/2018 

'(,,"W"-11. empresafacil .pr. gov. br 

.~ validade deste dc-c ume n r o , se impresso, fica sujei to à comprovação de sua autenticidade 
Info~mandc seus respectivos códigos de verificação 



COtvH~RCIO DE MEDICA~1ENTOS - EIRELI - tv1E 5/6 
CNPJ Nº 22.688.060/0001-81 

PRHv1EIRA AL TERAÇÀO DE ATO CONSTfTUTlVO 

CLÁUSULA OITAVA. término de cada exercicio social serã 

baLan ço oc1t.r· 
encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apuração do 

s11cessores e ci 
suas atividades com os herdeiros 

z , Não sendo possível ou inexistindo 

e resultado econômico do ano fiscal, 
cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas. 

CLÁUSULA NON.n •. : Falecendo ou interditado o titular da EIRELI 
a empresa cont 

interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e 
liquidado com base na situação patrimonial da empresa, ã data 
da resolução,· ·verificada em balanço especialmente levantado. 
Parágrafo único: o mesmo procedimento será adotado em outros 
casos em que a BIRELI se resolva em relação a seu titular. 

CLAUSULA IMA: citular declara sob as penas da lei, 

por lei especial, e nem condenada ou 
efeitos de condenação, que a p r'o.iba 

que 
que 
de 

não está 
se en.cor-:itra cs 
exercer a st.ração desta EIRELI, bem como não está 

ou em vi.rtuàe de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 

iamente. acesso a cargos públicos 
fal ar de prevaricação, peita ou suborno, 

ato, cu contra a economia popular, contra 

ainda que 
ou crime 
concussão, 
o s í s t.erna 

ç~n~~-~iro nacional, contra normas de defesa de concorrência, 
contra as relacôes de consumo, fê püblica ou a propriedade. 
(Arti,~JC)l ~ 011 CCí2002). 

IM.~. PRllYIEIRA: O endereço do titular, constantes 
do ato constitut ou de sua última alteração serão válidos 
para e) !,--.·<'""'> '--'~-' de convocações, cartas, 
r e l at ívo s aco s societários de seu 

avisos e etc. , 
interesse. A 

.l\' <':. \~ 
\ \.::i-' 
'J •,) 

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2018 08 :43 SOB N' 20180087207. .._.,..--/ 
PROTOCOLO: 180087207 DE 19/01/20t8. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃÕ} . 
11800270504. _NIRE: 41600629728. j 
DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 26/01/2018 
www.empresafacil.pr.gov.br 

portais. 
A v a Ld d a d.a deste dc c uraent.o , se i:-.:.pr2:sso, f d c a sujeito à comprovação de sua autenticidade/ nos , 
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DIHOSivlED CCHv1ÉRCIO DE MEDJCAIVIENTOS - EIRELI - í\1E 6/6 
CNPJ Nº 22.688.060/0001-81 

PRHvíEIRi\ ALTER.AÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO 

resnonsabil ele informação de alterações destes endereços 
e exclusiva do titular, que deverá fazê-lo por escrito. 

CLAUSULA 

devidos f e efeitos de direito, 
SEGUNDA. Declara a titular da EIRELI, para os 

de CJUt:C,:l empresa, ou 
que a mesma não participa 
pessoa jurídica dessa -. - ' ... ~ 

rnoCi.31 J~ (Jc1cJ.E:: ~· 

CLÁUSULA DÊCIMA 
d.e Ca.t s 

TERCEIRA: O titular elege o Foro da Comarca 
Estado do Paraná com exclusão de qualquer 

outro, por mais legiado que seja, para o exercicio e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 
corrt r-ar o . 

E por e s r a r assJ U.St() e decidido, lavra, 
Alteração de Ato 
Responsabilidade 

data e assina o 
Constitutivo de 

Limitada 3IRELI, 

í.n s r\1n1en .. t.c> àe 

e Labo.r ado ern ún ica , para que valha na melhor forma do 
direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta 

de Estado do Paraná, obrigando-se fielmente pôr si 
iras a cumpri-lo em todos os seus termos. e 

Três 

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2018 08:43 SOB N' 201800~7. 
PROTOCOLO, 180087207 DE 19/01/2018. CÓDIGO DE VERI,:;;eAÇÃ0,1 
11800270504. NIRE: 41600629728. ,/ / 
DIHOSMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI ME · : 
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CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/201~ 08:43 SOB N' 2018008~207. 
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CURITIBA, 26/01/2018 4 
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Dihosmed Comercio de Medicamentos Eireli -ME 
CNPJ: 22.688.060/0001-81 

AO Município de Planalto, Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2018 

ANEXO III- 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: Dihosmed Comercio de Medicamentos Eireli- Me 

ENDEREÇO: Avenida São Paulo, 418 -Três Barras do Paraná- PR 

•••• 
CNPJ/MF: 22.688.060/0001-81 FONE/FAX: (045-3225-1945) 

O representante legal da empresa Euclides Luiz Tomazelli inscrito no 
do CPF 060.116.839-91 e portador da cédula de Identidade nº 3.145.703-3- SSP/PR e residente e 
domiciliado a Rua Afonso Pena,1660- Centro -Cascavel -Parana CEP 85812.100, na qualidade de 
Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2018. instaurado 
pelo Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos 
de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

/' 

/ 
T rés Bfrras do Paraná, 13 de,!novembro de 20 ~ 
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Dihosme] Çomercio de Medicamentos Eireli-=rMi aná .. PR 
''ÇNPJ 22.688.060/0001-81 
Euclides Luiz Tomazelli 

Cpf Nº 060.116.839-91- RG Nº 3.145.703-3 SSP/PR 

rrr 
\; 

<. 
'>'- . 

(45) 3235 19.45 'ldihosined@hotmail.com 
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Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, !nterdicô,:;'" 
Pessoa Capital do Estado da Paraíba, tJ:n virtude de Lei, etc ... • 

os atos oriundos dos respectivos 
Nº 003/2014, detennlnando a 

xtranJatc1a1 contém um código único (por Eüternpto: SeJ:y 
pode ser coirflrrnada e \/Brificada tantas vezes 

aia reallzt1da) [HHOSJYB:O COM?1FkC~<J 
foram na cópia autenticada, 

única e exclusiva, pela idoneidada do docun,E 

Cartório Azevêoo 8ast1>f< 
nennceeo contendo Certificado 

WJEtHClk.WITEf\jTQ§ ,,, 

e informe o Código de consun« 
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GOVERNO DO PARANÁ 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA 
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO 

-··---·-~ --------- 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páaina: 001 / 001 

Nome Empresarial 
DIHOSMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- EIRELI - ME 
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA 
Número de Identificação do Registro de 
Empresas - NIRE (Sede) 
41 6 0062972-8 

CNPJ Data de Arquivamento do 
Ato Constitutivo 

15/06/2015 

Data de Início 
de Atividade 

15/06/2015 22.688.060/0001-81 

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distito, Município, UF, CEP) 
AVENIDA SÃO PAULO, 418,CENTRO, TRÊS BARRAS [)()~A~ANÁ, PR, 85.48~~000~~~---·~ 

: .. Objeto 
-COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
NATURAIS;· COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR, 
ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIOS; 
Capital: R$ 200.000,00 
(DUZENTOS MIL REAIS) Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte 
(Lei nº 123/2006) 

Prazo de Duração 

Capital Integralizado: R$ 
(DUZENTOS MIL REAIS) 

200.000,00 Microempresa Indeterminado 

Titular 
Nome/CPF 

EUCLIDES LUIZ TOMAZELLI 
060.116.839-91 

Administrador 
Sim 

Inicio do Término do 
Mandato Mandato 
04/01/2018 xxxxxxxxxx 

Último Arquivamento 
Data: 26/01/2018 

Ato: ALTERAÇÃO 
Número: 20180087207 

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

18•641102·2 
CURITIBA - PR, 25 de outubro de 2018 

~186411 o~ 
LIBERTAD BOGUS 

SECRETARIA GERAL 

. --/'C'r' 
'J 

Para verificar a autenticidade acesse www.Juntacomercial.pr.gov.br 
e informe o número 186411022 na Consulta de Autenticidade 

Consulta disponível por 30 dias 

.·\. Documento Assinado Digitalmente 25/10/2018 
· '· " · •· Junta Comercial do Paraná 

tNPJ:77.968.170/0001-99 
N" 2 ~100- "J • 

de 2"1 de açosrc de 21lo1. USJcê _deve instala~ 0 certificado da JUCEPAR 
www.Juntacomerc,al.pr.gov.br/certificado 

" l j 
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no doc11rr,l!nto apresentado e conferido neste ato. O re!erid<, e veroade. Dot, fé 

Cód. Autenticação: 61452408170918270694-1; Data: 24/08/2017 09:19:55 

, -6~> · Selo Digital de Fi~c;~~i!t~l~~oA~o~r~;~~1:tFP75106~H2R3; 

Bel. Va!her d\~~!:~da Cav.s1cae1onfira OS dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jUS.br 
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Página I de I 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação 
Digital' ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas 
e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a 
inserção de um código em todos os atos notariais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um 
código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma. cada autenticação processada pela nossa Serventia pode 
ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço 
http:/ lcorregedoria. tj pb .jus. br/selo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa AR FIORENZANO 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram 
reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - EPP a 
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 24108/201714:10:02 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo 
Bastos, de acordo com o Art. 1 º, 10° e seus §§ 1 º e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrõnico autenticado 
contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa AR FIORENZANO 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br 

Para informações mais detalhadas deste ato. acesse o site 
desta Declaração. 

e informe o Código de Consulta 

Código de Consulta desta Declaração: 804150 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 24108/2018 09:20:04 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 61452408170918270694-1 
2Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 
13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b 1 d 734f d94f057f2d69fe6bc05b51 f31 00054e 77f7 cad 79 70978bf99b48a92b 177060c870dc67 487b5bef 4ae 72cd785bf9067f8af9e 
078b93cf26de2b544ac4e8e0d 150359fdafdd3a20e94a287 
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AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
C.N.P.J.: 10.869.890/0001-26 Inser. Estadual: 90482183-74 

Av. Prefeito Guiomar de Jesus Lopes, N.0143 - Sala B Centro - Fone: (46) 3524-3136 
Cep: 85602.510 - Francisco Beltrão - PR 

PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF: sob n ° 10.869.890/0001-26. inscrição 
estadual n o 90482183-74, com sede na Av. Prefeito Guiomar de Jesus Lopes, N.º 143 - 
Sala 8- Centro, CEP 85602-51 O. na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 
neste ato representado pelo seu sócio Proprietário Sr Adolfo Rodrigues Fiorenzano. 
brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de indentidade n.06.082.012.0. 
SSPiPR e CDF n.º 020.073.289-76, residente e domiciliado nesta cidade de Francisco 
Beltrão. Estado do Paraná 

OUTORGADO: MICHEL MARCELLO, brasileiro, casado, representante comercial, 
portador da cédula de identidade n.? 8.273.919-0 e CPF n.º 038.363.219-63, residente 
na rua Dalduino Dares, Bairro Aeroporto, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do 
Paraná. 

PODERES: Pelo presente instrumento de mandato o Outorgante confere ao 
Outorgado pleno poderes para nos representar perante aos Orgão da Administração 
Púbiica direta e indireta das esferas: federal, estadual ou municipal, praticar os atos 
necessários para representar o outorgante em licitações em geral, usando dos 
recursos legais e acompanhando-os. conferindo-lhes, ainda, poperes especiais para 
desisfü_ de. recursos. interpô-_los, apresentar lan~es verbais, negd?iª. r~reç~s e demais 
condições. confessar, transtqir, desistir e assinar propostas e 'dec raçoes, atas e 
contratos, rntirar editais, dando }udo por bom firme e valioso p~rn \odos os fins e 
efeitos legais. \ · .... ·.. \• 

Declara ainda que a presente Pro~\;ração tem validade até 31 de de~~\ro de 2018. 
' '\~ ' I\'\ / 

Francisco Beltrão. 19 d~\~1;.)ro de717 
\ • 1 \\ ·\ ~ \\ u \\ \ -, r< 
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AR FIORENZANO DISTRl~UIDORA D.E ~DICAMENTOS \ \ • \ 1 
\ ·1 iV 
\ \ \) 

Adolfo Rodri~l!CS {io~mo 
RC; t).ilXl\f~J 2 \l);sp 

""' ~,. ('PF 020(J7~9-76 
Socio-Gcr).'nte 

\ 
1 

l..v. Prefeito Guiomar de Jesus Lopes, N.0143 - Sala B Centro - Fone: (46) 3524-3136 
Francisco Beltrão - PR - Telefone/Fax: (xx46) 3524- 3136 

C.N.P.J.: 10.869.890/0001-26 - email: fiorenzanomed@yahoo.com.br 
\ 

, \1 
·/(jy! .... ·· / 

/~ 
v 

' \/"" 
K . 
i "-' 

---i 
• 1 

\ 
d 



•• 

p_,_,:01~:-1i::çr, 

F!OREi4Z.:.. 

r-c: ,,·. \ 

~\ ·~ \.) \) 

~.· 

,) 



https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/614522121 ... 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

Av. Epitácío 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 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O BeL Vàlber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficiai do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos. Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas 
da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba. em virtude de Lei. etc .. 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digita/1 ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as 
Legislações e normas vigentes3. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Gera! de Justiça editou 
o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notariais e registrais, assim. cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: 
Se/o Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba, endereço http:/lcorregedoría.tjpb.jus.br/selo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP tinha posse de um 
documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada. sendo da empresa AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP a responsabilidade. 
única e exclusiva pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 06/0212018 08:23:00 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus§§ 1° e 2º da MP 
2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa AR FIORENZANO 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentic.a@azevedobastos.not.br 

Para informações mais detalhadas deste ato. acesse o site e informe o Código de Consulta desta Declaração 

Código de Consulta desta Declaração: 874205 

A consulta desta Declaração estará disponívei em nosso site até 22/12/2018 12:50:49 (hora local) 

1Código de Autenticação Digital: 61452212171101560730-1 a 61452212171101560730-2 
"Leqlstações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória n? 2200/2001. Lei Federal n'' 13.105/2015. Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.13212013 e 
Provimento CGJ Nº 003/2014 

O referido é verdade, dou fé 
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07/06/2018 https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/61450706181608360156 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

http:liwww.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.notbr 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as 
Legislações e normas vigentes3. 

DECLARO ainda que. para garantir transparência e segurança Jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Gerat de Justiça editou o 
Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notariais e registrais assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Se/o 
Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma. cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado 
da Paraíba, endereço httpl/corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada. a empresa AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIDA - EPP tinha posse de um documento 
com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada. sendo da empresa AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, 
pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 07/06/2018 16:22:54 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º 10º e seus§§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como 
também. o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevédo Bastos poderá ser solicitado diretamente a empresa AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LIDA -EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br 

Para informações mais detalhadas deste ato. acesse o site 

.._., Código de Consulta desta Declaração: 1 002873 

e informe o Código de Consulta desta Declaração 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 07/06/2019 16:13:25 (hora local). 

1Código de Autenticação Digital: 61450706181608360156-1 a 61450706181608360156-9 
2Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935i94_ Lei Federal nv 10.406/2002. Medida Provisória nº 220012001 Lei Federal nº 13.105/2015. Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual n'' 10.132/2013 e Provimento 
CGJ W 00312014. 

O referido é verdade. dou fé. 
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Distribuidora de Medicamentos 

PROPONENTE: A R FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

ENDEREÇO: AV. PREFEITO GUIOMAR DE JESUS LOPES, 143 - SALA B - CRISTO REI 

CIDADE: FRANCISCO BELTRÃO ESTADO: PARANÁ 

CNPJ: 10.869.890/0001-26 FONE/FAX: (46) 3524-3136 

À 
Prefeitura Municipal de Planalto - PR. 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/MF Nº 

10.869.890/0001-26 sediada à Av. Prefeito Guiomar de Jesus Lopes, 143 - Sala B - 

Francisco Beltrão - PR, DECLARA na qualidade de Proponente do procedimento 

li citatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018, instaurado pelo 

Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida empresa cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação. 

FRANCISCO BELTRÃO, 13 DE NOVEMBRO DE 2018. 

A.R FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 
MONICA BONATTO FIORENZANO- SÓCIA-PROPRIETÁRIA 

RG 7.903340-5 CPF 047.323.719-90 

Av. Pref. Gtüoma! de Jesus tocss, 1i13 
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Distribuidora de Medicamentos 

PROPONENTE: A R FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

ENDEREÇO: AV. PREFEITO GUIOMAR DE JESUS LOPES, 143 - SALA B - CRISTO REI 

CIDADE: FRANCISCO BELTRÃO ESTADO: PARANÁ 

CNPJ: 10.869.890/0001-26 FONE/FAX: (46) 3524-3136 

À 
Prefeitura Municipal de Planalto - PR. 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE 
TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

L TOA, CNPJ/MF Nº 10.869.890/0001-26 sediada à Av. Prefeito Guiomar de Jesus Lopes, 143 - 

Sala B - Francisco Beltrão - PR, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos 

declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como 

critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial SRP nº 093/2018 realizado 

pelo Município de Planalto - PR. 

FRANCISCO BELTRÃO, I 3 DE NOVEMBRO DE 2018. 

A.R FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TOA EPP 
MONICA BONA TTO FIORENZANO- SÓCIA-PROPRIETÁRIA 

RG 7.903340-5 CPF 047.323.719-90 

i\R FIORENZAMO DiSTR!8. 
OE ~ED~C. LTD.J.:\. ~ EPP 
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Certificamos que JS infc:-neçOes ab2ixo constam dos cccumernos arquivados nesta Junta Comerciai e são vigentes 
na àat:J ela sua expediçSc-. 
Nome Empresarial 
AR F!ORENZANO D!S~;'R!8U!DORA DE lViEDlCP.MENTOS L TDA. - E?P 

Natureza .Juridica: SOCIEDAD~ EJ'l•iPRESÁRlA LiMlTADA 
Núrne:o ·:le !dentincziç::io do Registro de 
Empresas ~ N!RE (S2de) 

CNPJ Data de .l·.rquiv~n1ento do 
Ato Constitutivo 

Data de Início 
de Atividade 

41 2 0649365-"! i 0_869.290/0001-25 021051200!, 0210612009 

Endereço Completo (Lcgr2àouro, \º o Complemento, Bairrc, Cidade, UF, CEP) 
.ó.\! PRErElTO GUlOi\11.é.R DE J'.::SUS LOPES, 143-SALA. ~, CR!STO RE!i FRANC!SCO 8ELTRÃq, PR, .. 85.602-õ~io 
Objc:o Social 
CQft.qE:RC!O AT/.\C.L.CJST,-~. ~y= iV1'.::DlCAJ~1ENTGS o:: use HUMAf\lO; PRODUTOS:;::: ~JGlENE PESSOAL; COSW,ET1COS E 
PRODUTOS DE PER'.=U:\tt,.RL.t\: JNST~=!Jí'iiENTOS E tViATEF{lA!S PARA USO f\tiÉD!CO, CiRURGlC01 HOSPJTALAR E DE 
LA80H.l;TORiOS; SUPLEf1:1ENTOS AL!!1JiENTICK)S; PROTESES E AKTiGOS DE ORTOPEDIA: PRODUTOS 
CDOí"JTCLOGICOS E n:ED1Cf.,fv1ENTOS DE USG VET~RiNAR!O. 

Capttal: RS 
l11íc;-oeinpresa ou 

Empresa de Pequeno Porte 
{ Lei r:º 123/2006 ~ 

Prazo de Duração 
{CE'.\í: M!L REAlSJ 

Capi-~21 lntegralizaCo: RS 
(CEf\11 í\;'i\!_ R~AIS) 

,00.000 00 E.mpr2s2 de pequeno porte 

Soc:los/P2rticipação no Capital/Es pe cie de SócioíAdministrador!Término do N1andato Término 9-º. 
r-!12ndªQ 

ADOLFO RODRIGUES F!OR:::NZANO 80.000.00 SOC!O Administrador xxxxxxxxxx 
020.073.239-?'S 

Situaçâ:J 

20.000,(HJ SOClO Admlnistrodcr xxxxxxxxxx 

Data: 14-/08/2013 :\Júrnero: 2!Jí 24-707184- REGiSTRO A Til/O 

.Ato: 
Status 

Evento (s): ,!.L TER.:\CAO DE DADCS E DE NOME Ef!:PRESARLLi.L xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ll3ERTAD BCGUS 
SECRETARLA. GERA'.... 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARA para os devidos fins de direito que. o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3 . 

...._ DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notariais e registrais. assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345- 
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo 
da empresa AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do 
documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 04110/2018 15:08:38 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 1 Oº e seus §§ 1 º e 2° da MP 2200/2001. como também. o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
- EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1090260 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 0411012019 14:57:07 (hora local). 

e informe o Código de Consulta desta 

'Código de Autenticação Digital: 61450410181454040006-1 
2Legislações 

Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.40612002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei 
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014 . 

.-.. O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b 1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b21 be24c40041 a2e9054b9aa0149f65b4143803794aedec3a 122fa0984634f8f2d785bf9067f8af9e078b93cf26de 
2b540abb571ca16419f6a2e107540814ccb7 
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Distribuidora de Medicamentos 

PROPONENTE: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

ENDEREÇO: AV. PREFEITO GUIOMAR DE JESUS LOPES, 143 - SALA B - CRISTO REI 

CIDADE: FRANCISCO BELTRÃO ESTADO: PARANÁ 

CNPJ: 10.869.890/0001-26 FONE/FAX: (46) 3524-3136 

À 
Prefeitura Municipal de Planalto - PR. 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO 

•••• A empresa AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/MF 

Nº 10.869.890/0001-26 sediada à Av. Prefeito Guiomar de Jesus Lopes, 143 - Sala B - Francisco 

Beltrão - PR, declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018, 

anexos I,II,III,IV,V,VI, Minuta da Ata de Registro de Preços, Termo de Referência e a presente 

declaração, referente seleção de sociedade empresária especializada visando a aquisição de 

medicamentos, dietas e insumos para a Secretaria de Saúde deste Município de Planalto, 

PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, deste Município de Planalto. 

FRANCISCO BELTRÃO, 13 DE NOVEMBRO DE 2018. 

A.R FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TOA EPP 
MONICA BONATTO FIORENZANO- SÓCIA-PROPRIETÁRIA 

RG 7.903340-5 CPF 047.323.719-90 
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PREGÃO PRESENCIAL NQ 93/2018 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

••••• 
.rnpresa A. G. KIENEN & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ Nº 82.225.947/0001-65, sediada a Rua Benjamin Borges dos Santos, Nº 87, 

Bairro Fraron, da cidade de Pato Branco - PR, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Jorge A. B. Soligo, portador do 

documento de identidade RG nº 9.038.676-0, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 047.072.209-67, na qualidade de Proponente do 

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018, instaurado pelo Município de Planalto, 

declara para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de 

licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firma o presente. 

Pato Branco - PR, 13 de Novembro de 2018. 

'~· 

PROMEOC · A G. Kienen e Cia L-.. 

A.G. KIENEN & CIA. LTDA~ 
Jorge A. B. Soligo 

Representante Legal 
RG 9.038.676-7 SSP PR 

\ 

r a2.22s.94110001-6s ····] 
A.G. KIENEN E CIA LTDA 

RUA BENJAMIN BORGES DOS SANTOS, 87 

L 85.503-350 • BAIRRO FRARON , 
PAT07RANCO --:7 PR ' 

/1 / / 

1~ - R.H.:Loi 

.3224-2100 
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Reconheco a(s) firmai s1 G(:; 
ADD1I8 GERA.LDC- Kil:NE1f. . \ \. . 

. . .. ' .: \' ..... 

por SEMElH.ANCA.\ \ r> . \; 

Em testemunho .. ~\\ .. ·~~ ..... da verdode 
PATO BRANCO, 06 de rr'l.bro de 2018 
JESSICA FRANÇ1 S., •·. 
FUNARPEN - SEL\) D!Glff\L ' 
Nº CJefK 7dffx "exnlb -'Ç4w~r· zA\'VbF 
Cor.suite em: "•,,·,V\~:-fun~m.b,·" 

~~- 

PROCURJKÃQ 

OUTORGANTE: 

A. G . KIENEN & CIA L TDA., empresa brasileira, comercial, estabelecida na Rua Benjamin Borqes dos Santos nº 87, CNPJ 

n º 82 225 947/0001-65 e Inscrição Estaciual 316 03232-u,; com o remo ele Comercio de Produtos Ouimicos e 

tomicceuttcos, Aporefhos e Equipamentos Odonto - Médico - Hospitalares, representada neste ato pelo seu Sócio- 

Getente infru ADEMIR GERALOCJ KIENEN, CPF 329.374.669-15 e RG. N.9 10.167.901 2 SSP PR. 

OUTORGADOS: 

• ANTONI Sl(VHOl?/N DE SOUZA, brasileiro, cosado, inscrito no CPF/MF n" 052.265.539-43, e RG n" 9.313.658.6 SSP 

PR, sito ó Rua vvokiomiro Da/J'lgnu, n'd 4713, Bairro São Francisco, na cidade de Pato Branco do Estado do Paraná. 

• JORGE AUGUSTO BELIN SOLIGO, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF nº 047.072.209-67 e RG n" 9.038.676-0 

SSP PR, sito à Rua Silveira Martins nº 247, [dificio Cecília f?iggo, APTO. nº 702, Bairro Brasília, na cidade de Pato 

Bronco do tst ado do Porona. 

• f{IC/\HDO AGENOR GERONIMO CALDART, brasileiro .. solteiro, inscrito no CPF/MF nº 066.694.269-25, e RG nº 

9 UI 1 350. / ':JSµ PN, s.u: o uuo ttcbira, n." 1100, isoírto Centro, na cidade de Pato Branco do Lstado cio Paraná 

PODERES: 

{xcius1vorr1enrr uct o u único de representes a outorgante nas concorrências, tomadas de preços e convites, como 

t onvtiem presenciais e etetrônicos ;unto às repartições públicas, murncipois, estoduois, federem e outorainos, 

pare tonto. inclusive forrnuior ofertas e lances de preços, interpor recursos quando cobiveis, transigir, desistir, e 

ossintu todos documentos que SE:' [iterem necessários e oroticor todos os atos e [ormolidodes legais ao bom, fiei e cabal 

desempenlio cio presente mandato, que tera validade até 30.12.2019 (trinta de dezembro de dois mil e dezenove), ou até 

o duto do término do vincuto contratual com o Outorgodo se este ocorrer antes desse prazo. Não poderá substobetecer. 

Pato Branco - PR, OS de Novembro de 2018 . 

.. J,Y'<' u 
) \ 
\ 
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARA para os devidos fins de direito que o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Oiglfa/1 ou na referida sequência, foi autenticados de acordo cor-i as Legislações e 
normas vigentes3 

transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado ca Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou e 
Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notariais e registrais. assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (cor exemplo: Se/o 
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autenticação 
reprod.rzidas na 

de que, na data e hora em que ela foi realizada, a ernp.esa A G KIENEN & CIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram 
empresa A G KIENEN & CIA LTDA a responsabilidade e exclusiva pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório 

Esta DECLARAÇÀO foi enut da em 06/1112018 16:46:02 (hora local) através do sistema de do Cartório Azevedo Bastos. de acordo com o Art. 1º. 1 Oº e seus §§ 1º e 2º da MF 2200/2001, como 
também. o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital ao titular do Cartório poderá ser solicitado diretamente a empresa A G KIENEN & CJA LTDA ou ao Cartório pelo endereço 
de e-mail autentica@azevedobastos.not.br 

Código de Consulta desta Declaração: 1110067 

~ consulta desta Declaração estará disponível em nesse site até 06/11/2019 16:25:24 (hora local) 

'Código de Autenticação Digital: 45210611181617430979-1 
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O e verdade dou fé 
CHAVE DIGITAL 
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A G KIENEN & CIA LTDA- EPP 

C.N.P.J.: 82.225.947 /0001-65 N.l.R.E.: 412.02357833 

SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

ADEMIR GERALDO KIENEN, brasileiro, casado pelo regime de 
comunhão parcial de bens, nascido na data de 29/12/1956, 
no cidade de Alto Paraná, Estado do Paraná, Empresário, 
C.P.F. sob nº 329.374.669-15, e portador do cédula de 
identidade nº 10.167.901-2, expedida pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e 
domiciliado à Rua ltapuã, nº 1827, bairro Vila lzobel, na cidade 
de Pato Branco, Estado do Paraná e C.E.P. 85.504-297 e 
MARIZA FÁTIMA PA.STORELLO KIENEN, brasileira, casada pelo 
regime de comunhão parcial de bens, nascida no data de 
16/ l 0/1964, na cidade de Renascença, Estado do Paraná, 
Empresária, C.P .F sob nº 685.939 .109-04, e portadora da 
cédula de identidade nº 4.094.723-0. expedida pela Secretaria 
de Segurança P1Jolico do Estado do Paraná, residente e 
oornicüiodo à Ruo ltapuã, n~ 1827, bairro Vila lzabel, na cidade 
de Pato Branco, Estado do Paraná e C.E.P. 85.504-297; únicos 
sócios do empresa que gira sob o nome empresarial de A G 
K.IENEl"l & CIA LTDA - EPP, com sede à Rua Benjamin Borges dos 
Santos, nº 87, bairro Fraron, na cidade de Pato Bronco, Estado 
do Parará e C.E.P. 85.503-350, registrada na Junta Comercial 
de Pato Branco, Estado do Paraná. sob o N.l.R.E. 412.02357833 
por despacho ern sessão de l O de Julho de 1 .990, e Quinta 
Alteração sob nº 20176507060, por despacho em sessão de 01 
de novembro de 2.017, e inscrita no C.N.P.J. sob o nº 
82.225.947 /0001-65, resolvem. assim, alterar o contrato social: 

/"'/!•">.CV-, 
,._/ l' 

1 
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A G KIENEN & CIA LTDA - EPP 

C.N.P.J.: 82.225.947/0001-65 

SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

N.l.R.E.: 412.02357833 

CLAUSUl_A PRIMEIRA: Fico acrescido oo ramo de atividade da empresa Importação e 
Exportação. passando o ramo de atividade do empresa a ter a seguinte redação: 
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. comércio 
atacadista de instrumentos e materiais para uso médico. cirúrgico, hospitalar e de 
laboratórios, comércio atacadista de produtos odontológicos. comércio atacadista 
de cosméticos e produtos de perfumaria, comércio atacadista de produtos de higiene 
pessoal, comércio atacadista especializado em produtos alimentícios. comércio 
atacadista d produtos de higiene. limpeza e conservação domiciliar. comércio 
atacadista de máquinas. parelhos e equipamentos para uso odonto-médico 
hospitolor. comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos. comércio varejista de 
produtos saneantes domissanitários. comércio atacadista de roupas e acessórios para 
uso profissional e de segurança do trabalho. manutenção e reparação de máquinas, 
aparelhos e materiais elétricos, manutenção e reparação de equipamentos. aluguel 
de equipamentos científicos. médicos e hospitalares, sem operador, importação e .. ~ 
exportação. l 
(46.44-3101) (46.4s-11011 (46.45-1.1031 (46.46-0101) (46.46-0102i (46.37-1/99) (46.49-4/osi . / 
(46.64-8/00) (47.73-3/00) (47.89-0/05) (46.42-7/02) (33.13-9/99) (33.19-8/00) (77.39-0/02) /"'// 

CLÁUSUl_.A SEGUNDA: A Reunião dos sócios será convocado pelo(s) administrador(es) 
e/ou sócio[s). com l O (dez) dias de antecedência, mediante a expedição de carta 
convocatório, com local, data. hora e a ordem do dia da reunião, para os endereços 
que os sócios. paro esse fim. depositarem no sede da sociedade. 

CLÁUSULA TERCEIRA: As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios. cujo 
o quórum de instalação e decisão serão pela maioria simples do capital social. nos 
casos em que a lei não exigir quórum maior. 

~ 

~ 
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2018 13·19 SOB N• 20180819127. 
PROTOCOLO: 180819127 DE 01/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11800472603. NIRE: 41202357833. 
A G KIENEN & CIA LTDA - EPP 

(--·!''01' 
,) \ 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 09/02/2018 
www.empresafacil.pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos pe~- portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação ~ 

\r.·.J ' \l 
l\\i 
~~ 

2 



A G KIENEN & CIA lJDA - EPP 

C.i'LP .J.: 82.225.947/0001-65 N.1.R.E.: 4 l 2.02357833 

SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

CLÁUSULA QUARTA: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora 
ajustada, os sócios RESOLVEM, por meio deste instrumento, atualizar e consolidar o 
contrato social, tornando assim sem efeito, a partir deste data, as cláusulas e 
condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida 
Lei 11º 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter o seguinte redação: 

ADEMIR GERALDO KIENEN, brasileiro, casado pelo regime de 
comunhão parcial de bens, nascido na data de 29/12/1956, 
na cidade de Alto Paraná, Estado do Paraná, Empresário, 
C.P.F. sob nº 329.374.669-15, e portcdor da cédula de 
identidade nº 10.167.901-2, expedida pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e 
domiciliado à Ruo ltapuã, nº 1827, bairro Vila lzabel, na cidade 
de Pato Bronco, Estado do Paraná e C.E.P. 85.504-297 e 
MARIZA FÁTIMA PASTORELLO KIEt'1EN, brasileira, casada pelo 
regime de comunhão parcial de bens, nascida na data de 
16/10/1964, na cidade de Renascença, Estado do Paraná, 
Empresário, C.P.F. sob nº 685.939. 109-04, e portadora da 
cédula de identidade nº 4.094.723-0, expedida pelo Secretaria 
de Segurança Público do Estado do Paraná, residente e 
domiciliada à Rua ltapuã, nº 1827, bairro Vila lzabel, na cidade 
de Pato Branco, Estado do Paraná e C.E.P. 85.504-297, únicos 
sócios do empresa que giro sob o nome empresarial de A G 
KIENEN & CIA LTDA - EPP, com sede à Rua Benjamin Borges dos 
Santos, nº 87, bairro Fraron, na cidade de Pato Branco, Estado 
do Paraná e C.E.P. 85.503-350. 

3 

~ ;~ 
j 
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A G KIENEN & CIA LTDA - EPP 

C.N.P.J.: 82.225.947/0001-65 N.l.R.E.: 412.02357833 

SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial A G KIENEN & CIA LTDA 
- EPP. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem a sua sede na Ruo Benjamin Borges dos Santos. 
nº 87. bairro Fraron, na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná e C.E.P. 85.503-350. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem como objeto os ramos de atividade de 
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, comércio 
atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de 
laboratórios, comércio atacadista de produtos odontológicos, comércio atacadista 
de cosméticos e produtos de perfumaria, comércio atacadista de produtos de higiene 
pessoal, comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, comércio 
atacadista cl produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, comércio 
atacadista de máquinas. parelhos e equipamentos para uso odonto-médico 
hospitalar. comércio varejista de artigos rnédicos e ortopédicos, comércio varejista de 
produtos saneantes domissanitários, comércio atacadista de roupas e acessórios para 
uso profissional e de segurança do trabalho, manutenção e reparação de máquinas, 
aparelhos e materiais elétricos, manutenção e reparação de equipamentos, aluguel 
de equipamentos científicos. médicos e hospitalares, sem operador, importação e 
exportação. 
(46.44-3/01) (46.45-1/01) (46.45-1/03) (46.46-0/01) (46.46-0/02) (46.37-1/99) (46.49-4/08) 
(46.64-8/00) (47.73-3/00) (47.89-0/05) (46.42-7/02) (33.13-9/99) (33. 19-8/00) (77.39-0/02) 

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos 
em 200.000 (duzentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), cada umc. 
integralizadas em moeda corrente do País. assim subscritos: 

\ ' ~·,,· .. ·.·."'·.·.· ' -~ 
1 !\ 
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A G KIENEN & CIA LTDA - EPP 

C.N.P .J.: 82.225.947 /0001-65 N.l.R.E.: 412.02357833 

SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

Sócios Nº Quotas V9lor RS 
176.689 176.689,00 .ADEMIR GERALDO KIENEN 

MARIZA FÁTIMA PASTORELLO KIENEN 
Total 

23.311 23.311,00 
200.000 200.000,00 

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em l O de Julho de 1.990, e seu 
prazo é indeterminado. 

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

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

CLÁUSULA OITAV,Li.,: A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo 
sócio ADEMIR GERALDO KIENrn com os poderes e atribuições autorizado o uso do 
nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem 
como oneror ou alienar bens imóveis do sociedade. sem autorização do outro sócio. 

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elobmação do inveniárío, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 

A validade deste documento, 

., [X' 1/ 
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A G KIENEN & CIA LTDA- EPP 

C.t\l.P.J.: 82.225.947 /0001-65 N.l.R.E.: 412.02357833 

SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

econômico, cabendo aos sócios, no proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 
apurados. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar 
filial ou outro dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os 
sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma 
retirada mensal. a título de "pró-labore" observadas as disposições regulamentares 
pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A Reunião dos sócios será convocada pelo 
administrador e/ou sócio(s), com 1 O (dez) dias de antecedência, mediante a 
expedição de carta convocatória, com local, dato, hora e a ordem do dia da 
reunião, para os endereços que os sócios, para esse fim, depositarem na sede da 
sociedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: As deliberações sociais serão tomadas em reunião de 
sócios, cujo quórum de instalação e de decisões será pela maioria simples do capital 
social, nos casos em que a lei não exigir quórum maior. 

~~··· .. "' ... '·.· .. ·· \ . 
' \ ~· 
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A G KiENEN & CIA LTDA - EPP 

C.N.P.J.: 82.225.947 /0001-65 t-,J.l.R.E.: 412.02357833 

SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, o sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo . 
possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus .. __ /r· 
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade. à""/ J/ 
data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. ./: ' 

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

CL.ÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não 
está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal. ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
folimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nocional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro de comarca de Pato Branco paro o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, lavram, datam, e 
assinam na presença de 02 (duas) testemunhos o presente 
instrumento particular de alteração e consolidação contratual 
em via única, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a 
cumpri-lo em todos os seus termos. 
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A G KIENEN & CIA LTDA- EPP 

C.N.P.J.: 82.225.947 /0001-65 N.l.R.E.: 412.02357833 

SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

Pato Branc/25 de Janeiro de 2.018. 

~'J/1...-,/~ 
w 

Testemunhas: 

( 

Fiorentino Turcatto 
R.G. 695.537/5 (PR) 
C.P.F.025.532.019-1 S 

CO·CRC-PR 011.620-0/0 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARA para os devidos fins de direito que. o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou 
na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3• 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e 
Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um 
código em todos os atos notariais e registrais. assim. cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: 
Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas 
vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A G KIENEN & CIA LTDA tinha 
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A G KIENEN & CIA 
LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 28/02/2018 17:42:18 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, 
de acordo com o Art. 1°, 10° e seus§§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado 
Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos. poderá ser solicitado diretamente a empresa A G KIENEN & CIA LTDA ou ao Cartório pelo 
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br 

Para informações mais detalhadas deste ato. acesse o site h\tp§_//<iut<JigiJn, ,iz:ev_eQ_Qi)ª§tc;;_nottlr e informe o Código de Consulta desta 
Declaração 

Código de Consulta desta Declaração: 924211 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 28102/2019 17:33:58 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 45212802181731070934-1 a 45212802181731070934-9 
'Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001. Lei Federal nº 13.105/2015, Lei 
Estadual nº 8.721 /2008, Lei Estadual nº 1 O 132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2a69fe6bc05b129c1573!087 40ee44541 e5b81 d25f81 e3cd81e2fc8265c8c668742672f4a2fb752d2c9ecfe079e5e5f3539f4 
d750e5cafbb1 be0971 d6d32d440499ef88c0f96 

Ide I 28/02/2018 17:42 



CREDENCIAMENTO 

MUNICÍPIO DE PLANALTO 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/2018 

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIETAS E INSUMOS PARA A SECRETARIA DE 
SAÚDE 

e-: -", / . -.:,- 



r;DOC IDEITTIDADE / ÓRG. EMJSSOR. / UF ~ 

8943234-0 SESP PR 

ÍCOATA flASOMEITTO ~ 

fõ:47. 020. 709-401?3/01/1986 
FlUAÇÃO 

NILDO VACCARIN 

o: 
"' ""51 

'"' ••••• l'- 
t(J 

..! ~D 
o. tj·I 

e.LOCAL 
~SCAVEL, PR ]

[ DATA EMISSÃO aj 
06/03/2014 

j~,os<(~~ 
·----~- 11.ssmATURA DO EMISSOR-·------ 

41654936588 
PR907083092 Q ~ r='i 

i,; (.D 
l.i: n._r:,i 

L_CCl 

\ 
1 
\ \, 



VACCARIN & ALFF L TDA- ME 
C N PJ 18 574 431 I 0001 27 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL FL. 01/04 

KARLA GRACIELLE VACCARIN, 
nascida em Cascavel/PR, em 03/01/1986, filha de Nildo Vaccarin e de lvonete Tonietto Vaccarin. 
brasileira, solteira, nutricionista portadora do CRN nº 9323, residente e domiciliada em 
CascavelfPR, na Rua Janio Quadros, nº 1270, Bairro Pioneiros Catarinenses, CEP 85805-420, 
portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 8.943.234-0, expedida pela Secretaria de 
Segurança Publica do Estado do Paraná e do CPF 047.020.709-40 e JUL YANA KARLA ALFF 
SOARES, nascida em Cascavel/PR, em 14/07/1984, filha de Hemi!ton de Brito Soares e de Maria 
Clenira Alff Soares, brasileira, solteira, nutricionista portadora do CRN nº 5397, residente e 
domiciliada em Cascavel/PR, na Rua Tupiniquins, nº 153, Bairro Santa Cruz, CEP 85806-150, 
portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 8.214.133-2. expedida pela Secretaria de 
Segurança Publica do Estado do Paraná e do CPF 044.241.129-42, sócios componentes da 
sociedade ernpresárla limitada. que gira sob o nome empresarial de "VACCARIN & ALFF LTDA - 
ME", com sede e foro na cidade e Comarca de Cascavel. Paraná, na Rua General Osório, nº 
3012. Bairro Ciro Nardi, CEP 85802-070. Cascavel, Paraná, devidamente registrada na Junta 
Comercial do Estado do Paraná sob nº 41208464356 ern 03/10/2016, RESOLVEM por este 
instrumento de alteração de contrato social, modificar o seu contrato social primitivo e alterações 
de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
O endereço da sócia JULYANA KARLA ALFF SOARES, a 

partir desta data, passa a ser "Rua Tupiniquins, nº 1531. Bairro Santa Cruz, CEP 85806-150, 
Cascavel, Paraná". 

CLÁULULA SEGUNDA 
O objetivo social da sociedade empresária será "COMÉRCIO 

VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COM ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS; COM 
ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL; COM VAREJISTA DE 
LATICÍNIOS E FRIOS; COM VAREJISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 
E HIGIENE PESSOAL". 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO 
À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o 

que determina o art. 2 031 da Lei nº. 10.406/2002, os sócios RESOLVEM por este, atualizar e 
consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e 
condições contidas no contrato primitivo que. adequado ás disposições da referida Lei nº 
10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário. passa a ter a seguinte redação: 

VACCARIN & ALFF LTDA- ME 
CONSOLIDAÇÃO CONTATUAL CNPJ 18.574.431/0001-27 

NIRE 41208464356 DE 03/10/2016 

,,.----, 
~-~/ 
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VACCARIN & ALFF LTDA - ME 
C N PJ 18 574 431 I 0001 27 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL FL. 02/04 

KARLA GRACIELLE VACCARIN, nascida em Cascavel/PR, em 03/01/1986, filha de Níldo 
Vaccarin e de lvonete Tonietto Vaccarin, brasileira, solteira, nutricionista portadora do CRN nº 
9323, residente e domiciliada em Cascavel/PR, na Rua Janio Quadros, nº 1270, Bairro Pioneiros 
Catarinenses. CEP 85805-420, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 8.943.234-0, 
expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná e do CPF 047.020.709-40 e 
JULYANA KARLA ALFF SOARES, nascida em Cascavel/PR, em 14/07/1984, filha de Hemilton 
de Brito Soares e de Maria Clenira Alff Soares, brasileira, solteira, nutricionista portadora do CRN 
nº 5397, residente e domiciliada em Cascavel/PR, na Rua Tupiniquins, nº 1531, Bairro Santa 
Cruz, CEP 85806-150, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 8.214.133-2, expedida pela 
Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná e do CPF 044.241.129-42, sócias 
componentes da sociedade empresária limitada, que gira sob o nome empresarial de 
"VACCARIN & ALFF LTDA - ME", com sede e foro na cidade e Comarca de Cascavel. Paraná. 
na Rua General Osório, nº 3012, Bairro Ciro Nardi. CEP 85802-070, Cascavel, Paraná, 
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 41208464356 em 
03/10/2016, RESOLVEM por este instrumento de alteração de contrato social, consolidar o 
contrato social de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

LTDA-ME". 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
O nome empresarial da sociedade é "VACCARIN & ALFF 

CLÁUSULA SEGUNDA 
O endereço da sociedade é "Rua General Osório, nº 3012, 

Bairro Ciro Nardi, CEP 85802-070, Cascavel, Paraná". ·, 

CLÁUSULA TERCEIRA , :J· 
O objetivo social da sociedade empresária é "COMERCIO J.( 

VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM t -j 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COM ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS; COM 
ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL; COM VAREJISTA DE 
LATICÍNIOS E FRIOS; COM VAREJISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 
E HIGIENE PESSOAL". 

CLÁUSULA QUARTA 
A sociedade teve seu inicio de atividade em 17 de JULHO de 

2013 e o seu prazo é por tempo indeterminado e o término do exercício social será em 31 de 
Dezembro de cada ano. 

CLÁUSULA QUINTA 
As quotas são indivisíveis em relação à sociedade. 

í. 
\ 
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VACCARIN & ALFF L TDA - ME 
C N PJ 18 574 431 I 0001 27 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL FL. 03/04 

CLÁUSULA SEXTA 
A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas 

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capita! social. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
A administradora declara sob as penas da lei. de que não está 

impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos ou contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo. fé pública, ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º 
CC/2002). 

CLÁUSULA OITAVA 
Os sócios expressamente declaram que fica dispensada 

através deste instrumento a reunião ou assembléia dos sócios (art. 1072, Par 3°. CC/2002). 

CLÁUSULA NONA 
Em decorrência das alterações havidas na sociedade, o Capital 

Social de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) totalmente integralizados, ficou assim distribuído entre 
os sócios participantes nesta data: \~) 

\.~ .. / - SOCIOS QUOTAS VALOR % 
KARLA GRACIELLE VACCARIN 30.000 30.000,00 50,00 
JUL Y ANA KARLA ALFF SOARES 30.000 30.000,00 50,00 TOTAL 60.000 60.000,00 100,00 

' 1·· -, CLÁUSULA DÉCIMA i / '. \ 
Permanece investida como administradora da sociedade • 

empresária limitada, a sócia Sra. KARLA GRACIELLE VACCARIN, que declara não estar incursa ;< 
em nenhum dos crimes previstos em Lei que a impeça de exercer a administração da sociedade, e. -j 
a qual compete o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da 
sociedade, sendo-lhe, entretanto proibido avais. fianças e caução de favor. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Fica eleito o Foro da Comarca de Cascavel/PR, para dirimir 

quaisquer questões ou divergências provenientes da presente sociedade, com renuncias expressa 
dos demais por mais privilegiados que sejam. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições que 

não colidirem com as disposições do presente instrumento de alteração de contrato social. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARjUIÃ/- SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM l8/1o<zo15 13:~ SOB Nº 20166470430. 
PROTOCOLO: 166470430 DE 18/10/2016. CÓDÚ,o DE VERIFICAÇÃO: 
11602181258. NIRE: 41208464356. . 
VACCARIN & ALFF LTDA - ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 18/10/2016 
www.empresafacil.pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam 
o presente instrumento em uma (01) via, juntamente com duas testemunhas, que obrigam entre si, 
seus herdeiros e/ou sucessores aecurnori-lo em todos os seus termos. 

04 de OUTUBRO de 2016. 

KARLA GRACl'J-LE VACCARIN 

TESTEMUNHAS: 

Á .!Ll'\'1..i.. 
'jfl{,V\'bffi. 1 "Uu!J,b 
Francieli Mertz ' 
RG. 8185365-7/PR 

,,. -~.7 

/:::/ . ·--·- 
lnstrumentqve~'~i;~ por: 
Marcelo Fri'élré Zunta Mertz - Contador 
CRC f),R-048205/0-4 - Cascavel - PR 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - S~ 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 18/10/2016 
www.empresafacil.pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/10/2016 13:;38 SÓB N' 20166470430. 
PROTOCOLO: 166470430 DE 18/10/2016. C,()DIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11602181258. NIRE: 41208464356. / ' 
VACCARIN & ALFF LTDA - ME \._____..-·' ·· 
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ANEXO III 

MUNICÍPIO DE PLANALTO 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/2018 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIETAS E INSUMOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 

DECLARACÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

A VACCARIN & ALFF LTDA - EPP, Inscrita no CNPJ no 18.574.431/0001-27, com sede na Rua 

General Osório, n° 3012, na cidade de Cascavel, através do representante legal da empresa Karla 

Gracielle Vaccarin RG: 8.943.234-0 SESP /PR CPF: 047.020.709-40 na qualidade de Proponente 

do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018, instaurado 

pelo Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Cascavel, 14 de Novembro de 2018. 

• 1 ( 

ff8.574.43110001-271 
Vaccarin ··~ Alff LTDA - EPPVf\GCARIN & ALFF LTDA. ME 
Karla Gr-acielle Vaccarin 

RG: 8.943.234-0 SESP/PR RUA GENERAL OSÓRIO. 3012 
CPF: 047.020.709-40gcAscA~tu NARDI CEP85802-070 ~ 

~ l - PAR ANA 
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ANEXO VI 

MUNICÍPIO DE PLANALTO 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/2018 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIETAS E INSUMOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 

uadramentº em reqime de tributacã~de Microemore~a ou Emoresa de 
Pequeno Porte 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, 

que a empresa VACCARIN & ALFF LTDA - EPP, Inscrita no CNPJ n° 18.574.431/0001-27, com sede 

na Rua General Osório, n° 3012, na cidade de Cascavel, é empresa de pequeno porte, nos termos do 

enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos 

declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 

desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial SRP nº 093/2018 realizado pelo Município 

de Planalto - PR. 

Cascavel, 14 de Novembro de 2018. 

Vaccarin & Alff L TDA - EPP 
Karla Gracielle Vaccarin 

RG: 8.943.234-0 SESP/PR 
CPF: 047.020.709-40 

(.:·e ITS.574.431/0001-2( 
VACCARIN & ALFF LTDA - ME 

f1UA GENERAL OSÓRIO. 3012 

~ 

CIRO NARDI CEP 85802-070 . ~. 
SCiWEL - PAR'-'t\'fl i ,=l 

\ 

''\\ 
\ \J 
\ ..._./ '<"U 



GOVERNO DO PARANÁ 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÂO E DA PREVIDÊNCIA 
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
Páaina: 001 que as i;1formações abailw constam dos documentos arqL1ivados nesta Junta Comercial e são vigentrº"· 11a dat~ t.:ío SUü expedição. 

Nome Empresarial 
VACCARIN & ALi"F LTDt~ 
Natureza Jurídica: 

EMPRESÁRIA LIMITADA 
Número de Identificação do ~1egistro de 
Empresas - NIRE (Sede) 
41 2 084643,5-G 

CNPJ 
Data de Arquivamento do 

Ato Constitutivo 

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
RU/.\ GENEFlAL OSORIO, 3012, CIRO NARDI, CASCAVEL, PF!, 85.802-070 
Objeto Social 

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS AlirVIEl·n COM ATACADIST/.\ DE LEITE E LATICÍNIOS; 
COM ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL; 
COM VAREJISTA DE LATICÍNIOS E Fr-:!IOS; 

COM VAREJISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE l"t:liMH1iiAR,1r, E H!GIEME PESSOAL 

22/07/2013 

: RS 
(SESSENTA rJHL 

iiilicroernpresa ou 
Empresa de Pequeno Forte 

(Lei riº 123/200(i) 

Prazo cio Dw ,,, 

Empresa de pequeno porte 

SóGios1Pmticipnção no Capital/Espécie de SócioiArJrninislrndoriTém1ino do f.!landato }_Q;rc111,. 

!'!9Jl)f,_ÇPF ou CNPJ Partícipaciío noç:ipiial (R_§U. ~cie de Só;:;ic .4dministracJQ, :0_.,,,. f<ARL.A GRACIELLE VACC:\R!N 
Q,f?.020. 709-40 

.. i!JLYl\NA KARLA ALFF SOARES 
044.24'1."129-42 

:Jo.000.00 socro 
Administrr1,:,~1 

30.000.00 SOCIO 

Evenio (s): 
Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESt.\ DE PEQUENO PORTE 

Número: 20182040968 Situ 

Ullirno Arquivamento 

Data: 23.'04/2018 

REGISTRO ATIVO 

CURITIBA - PR. 25 cie outubro c!e 2018 

(j . -~ \_Jto~eJ-"-~ 
LIBERTAD BOGLJS 

SECRETARIA GERAL 

\ 
1 
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PREGÃO PRESENCIAL N!! 66/2018 

DADOS 

• Razão Social: A. G. KIENEN & CIA LTDA. 

Endereço: RUA BENJAMIN BORGES DOS SANTOS N!! 87. 

Cidade: PATO BRANCO - Estado: PARANÁ - CEP: 85.503.350. 

Telefone: (46) 3224- 2100 Fax: (46) 46 3224 - 2100. 

CN PJ: 82.225.947 /0001-65. 

1.E. 31603232-04. 

• Nome completo da pessoa que assinará o contrato: ADEMIR GERALDO KIENEN. 

Endereço: RUA BENJAMIN BORGES DOS SANTOS N'' 87, BAIRRO FRARON, PATO BRANCO - PR. 

Cargo que a pessoa ocupa na empresa: SÓCIO ADMINISTRADOR. 

RG n2: 10.167.901-2 SSP PR - CPF n!!: 329.374.669-15. 

• Dados Bancários: BANCO DO BRASIL AG: 0495-2 C/C: 18547-7. 

• Nome da pessoa para contatos: RICARDO CALDART. 

Telefone: (46) 3224- 2100- E-mail: licitacao@agkvida.com.br 

Por ser a expressão da verdade, firma o presente. 

Pato Branco - PR, 13 de Novembro de 2018. 

PROMEOIC • A G. IOenen e Cia Lkia. 

A.G. KIENEN & CIA. LTDA. 
Jorge A. B. Soligo 

Representante Legal 
RG 9.038.676-0 SSP PR r a2,.22s.94710001-6s I 

\JA.G. KIENEN E CIALTDA 
RUA BENJAMIN BORGES DOS SANTOS, 87 

L . 85.503-350 - BAIRRO FRARON _j 
PATO BRANCO • PR 

(46) 3224-2100 



PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICÍPIO DE PLANALTO 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/2018 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIETAS E INSUMOS PARA A SECRETARIA DE 
SAÚDE 



PROPOSTA COMERCIAL 

MUNICÍPIO DE PLANALTO 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/2018 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIETAS E INSUMOS PARA A SECRETARIA DE 
SAÚDE 

1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE E DE SEU RESPONSÁVEL 

Allome Empresarial: VACCARIN & ALFF - EPP 

Endereço: Rua General Osório, 3012, Centro, Cascavel - PR 

Telefone: (45) 3038-9444 Fax: (45) 3038-9444 C.E.P.: 85802-070 
E-mail: licitacao@nutrikcal.com.br / licitacaoctba@nutrikcal.com.br 

Nome p/ contato: Karla G. Vaccarin 

C.N.P.J./M.F.: 18.574.431/0001-27 

Insc. Municipal: 2705/2013 

Insc. Estadual: 90639669-64 

./ Caixa Econômica Federal - CEF / 1552 OP 003 / Conta Corrente de nº 3800-7 

./ Banco do Brasil Ag 3508-4 Conta 46600-x 

2- VALIDADE DA PROPOSTA : 12 (DOZE) MESES 

DECLARAÇÃO 
~ 

Oeclaro que no preço proposto estão incluídos todos os custos operacionais, incluindo despesas com 
frete para a entrega dos produtos, seguros, todos os tributos incidentes, bem como quaisquer 
despesas diretas e indiretas, inclusive com serviços de terceiros incidentes e necessários ao 
cumprimento integral do objeto deste Edital. 

Vaccarin & Alff L TDA - EPP RAL osóRIÜ 30102 
· ~ GENE 35802-07 .• \ Karla Gracielle Vac ID NAROI CEI' PARA~ 

\ - RG: 8.943.234-0~~PR 
CPF: 047.020.")fJ'9-40 

~--··_._-.· -~- 
'\ j-1' 
!· .. }--' 

' j "" 
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Prefeitura Municipal de Planalto - 2018 
Relatorio de Lances dos Fornecedores 

Pregão 93/2018 

Página1 

Objeto· AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

Rodada 

Lance lnicial 

4 

5 
6 
7 
8 
Fornecedor 125 

Rodada 

Lance 11icia' 
Fornecedor 1591 

Rodada 

Lance Inicial 

1 

2 

•••• 3 
4 

5 
6 
7 

Valor 

9.95 

985 
,,se 
S.40 
8.99 
890 
8.80 
8 70 
855 
DAMED, DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

Valor 

18 2L3 
P.,. G. KlENEN & CiA. LTD.A. 

Vaiar 

EUROFARMA Declinou 

TEU TO Declinou 

sso 
S 70 
9 :'D 
S.00 
8 95 
885 
ô.75 
868 

Rodada 

Lance Iniciai 
1 

2 
Fornecedor 125 

Rodada 

Lance Inicial 
Fornecedor 1591 

Rodada 

Lance Inicia 

CRISTALIA Vencedor 

Valor 

7 55 
6.:9 
6,00 
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

Valor 

7316 
A G. KiENEN & CIA LTDA 

Vaíor 

CRISTALIA Declinou 

CRISTALIA Declinou 

Rodada 

MEDICAMENTOS LTDA SANTISA Vencedor 

Lance Iniciai 

Fornecedor 12411 

Rodada 

Lance Inicia' 

Lance lnicia! 

Fornecedor 125 

Rodada 

Lance Inicial 

Fornecedor 1591 

Rodada 

Lance Iniciai 

Valor 

0782 
077 
DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 

Va\or 
e s1 

SANTISA Declinou 

LTDA SANTISA 

Valor 

0.072 

D.Y35 
DAMEDl DAMEROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

Valor 

OD94 
0.071 

·" G K,ENEN & C!A LTDA 

SANTISA Declinou 

SANTISA Declinou 

Rodada 

Lance Inicia 

Valor 

3 34 ,\ 
''· 

2 3~ \ 
-------=-----=-~=- ·- ----·---- 
Emitido por Cezar Augusto Soares. na versão: 552C t 
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Prefeitura Municipal de Planalto - 2018 
Relatorio de Lances dos Fornecedores 

Pregão 93/2018 

Oqeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
Pág1na2 

3 
Fornecedor 125 

Rodada 

Lance lni ci ai 

3.19 

DAMEOI OAMBROS COMERCIO DE MEOICAMENTOSLTDA 
Vaior 
3.241 

323 

CRISTALIA Declinou 

Lance Inicial 

Fornecedor 125 

Rodada 

Lance Inicia: 
Fornecedor 12411 

Rodada 

Lance Inicial 

CRISTALIA 

4.95 
05 

DAMEO! DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTOA 
Valor 

6.433 

DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 
Valor 

699 

CRISTALIA Declinou 

CRISTALIA Declinou 

Fornecedor 12174 
Rodada 

Lance Inicial 

Rodada 

Lance Inicia 

Fornecedor 125 
Rodada 

Lance Inicia! 

Fornecedor 1591 
Rodada 

Lance Iniciai 

2C.49 

20.40 

AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTOA 
Valor 

20.50 

TAKEDA Declinou 

Valor 
MEDICAMENTOS LTDA BESIN 

2 99 
2.99 

DAMEOi DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
Valor 

4103 

AG KIENEN&CIA.LTDA 
Valer 

3.C9 

BESINS Declinou 

BESINS Declinou 

Lance Iniciai 

4 
5 

Fornecedor 12411 
Rodada 

Lance Iniciai 

2 

3 
4 

O' 
Fornecedor 12174 
Rodada 

Lance inicial 

1 

Fornecedor 125 
Rodada 

Lance Inicial 

Fornecedor 1591 

Rodada 

Lance Inicial 

Vencedor 

'.::'.89 
1.SS 
, 83 
1 79 
~ 75 

DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 
Valor 

217 

10 

PRATI DONADUZZI Declinou 

, BC 

'encedor 
ICAMENTOS LTDA ALLERGAN 

Valór 

3.00 

aso 
DAM EDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TOA 

Valor 

115'-7 

A G KlENEN & C:A LTDA 
Valor 

ALLERGAN Declinou 

ALLERGAN Declinou 

9.5ü 

COMERCIO DE MEOIC BASA Vencedor 

Emitido por: Cezar Augusto Soares, na 1.ersão: 5520 t 
14111/2018144340 



Prefeitura Municipal de Planalto - 2018 
Relatorio de Lances dos Fornecedores 

Pregão 93/2018 

Lance Inicial 

Página3 
Obieto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

Forrecedor 12174 
Rodada 
Lance Inicial 

Fornecedor 12411 
Rodada 
Lance Inicial 

Forrecedor 15818 
Rodada 
Lance Inicia 

4 301 
429 
4.25 

AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
Valot 

HALEXSTAR Declinou 

4.55 

DIHOSMED COMERCiO DE MEDICAMENTOS EIREU 
Valor 
443 

4 30 

DENTAL SHOW- COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES 
Valor 

EUROFARMA Declinou 

EUROFARMA Declinou 

..:.:-.36 

Lance Inicial 

F orreceoor 125 
Roqada 
Lance Iniciai 

Forrecedor 12411 
Rodada 

Lance Inicial 

COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS !:: HOSPITALARES t::UROFARMA 

5.96 
5.79 

5 77 
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS lTDA 

Valor 
EUROFARMA Declinou 

5.872 

DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIREU 
Vaiar 

EUROFARMA Declinou 

580 

Rodada 
EQUIPLEX 

Lance Iniciai 

2 

3 
Fornecedor 12411 
Rodsda 

Lance Inicial 

Forrecedor 15818 
Rodada 
Lance Iniciai 

DE MEDICAMENTOS LTDA 
Valor 
3.774 

3 70 

3 59 
3.49 

DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 
Valer 

3.ô8 
3.77 
3 se 

EUROFARMA Declinou 

DENTAL SHOW-COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EUROFARMAIFRASCO Declinou Vaio~ 
3 83 
3 75 

Lance Inicial 

Fornecedor 125 
Rodada 
Lance Iniciai 

Fornecedor 12411 
Rodada 
Lance Inicial 

JP 
Valor 
444 
4.35 

DAM EDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS l TOA 
Valor 

HALEXJSTAR 

437 

CIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELJ 
Valor 

EUROFARMA \Declinou 
\ -, 4.51 

Fornecedor 125 
Rodada 
Lance Inicial 

Fornecedor 12411 
Rodada 
Lance Inicia; 

ODONTQLOGICOSEH RES MELHORMED Vencedor 

13.58 

13.::,5 

DfWIED! DM15ROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
Valor 

MELHOR ME[}-. 

\\-, 
MELHORMED f 

Declinou 

13.625 

GIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 
Valor Declinou 

13.6C 

Emitido por: Cezar Augusto Soares, na versão: 5520 t 
14/11/2018144340 
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Prefeitura Municipal de Planalto - 2018 
Reiatorio de Lances dos Fornecedores 

Pregão 93/2018 

Página4 
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

90,00 

Rodada 
MED COMERCIO 

Lance Inicial 

2 
Fornecedor 125 
Rodada 
Lance Inicial 
Forrecedor 15818 
Rodada 
Lance Inicia 

Valor 
54.45 

51 co 
50CO 

DAMEDI DAMBROS COMERCiO DE MEDICAMENTOS LTDA 
Valor 
5' C6 

DENTAL SHOW· COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES 
Valor 
5· .. 54 
50.95 

Vaior Vencedor 
edor 1.0010 

Rodada 
Lance Inicial 
1 
Fornecedor 125 
ROdada 
Lance Inicial 

3C:4 
2 95 

GAMEDi DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
Valor 
29S2 

Lote: 0002 

LATEXBR 

Lance Inicial 674 

MEDSONOA Declinou 

MEDSONOA Declinou 

30.00 

MAOEITEX Declinou 

Lance Inicial 16054 
16.:JJ 

Fórrecedor 1.2411 
Rodada 
Lance Inicia: 
1 
2 
3 
4 
Forrecedor 125 
Rodada 
Lance Inicial 
Forrecedor 15818 
Rodada 
Lance Iniciai 
1 
2 

OIHOSMED COMERC'O DE MEDICAMENTOS EIRELI 
Vale, 
265 72 
2&::X 
245 
24C CC 
239(X) 

DAMEDi DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTOA 
Valor 
257.60 

DENTAL SHOW· COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES 
Valer 
25, 52 
249CO 
24L.CO 

DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES 

'ê6 
1 63 

Lance Inicial 

2 
Forrecedor 1591 
Rodada 
Lance Inicial 

1 
Forrecedor 12411 
Rodada 
Lance Inicia 

A G. KiENEN & CiA LTDA 
Valor 

65 
. 6J 

DIHOSMED COMERCIO OE MEDICAMENTOS EIRELI 
Vaie; 

Fornecedor 125 
Rodada 

DAM EDI DAMBROS C01"ERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
I 

Lance Inicial 34;3 

Ouan!idade. 

DARU Declinou 

NS\ASPIRA MAX Declinou 

Quanlidade; 
CRJSTALIA 

\ 

CRISTALIA 

CRISTALIA Declinou 

14111/2018144340 
Emitido por Cezar Augusto Soares. na \.€rsão: 5520 t 
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Prefeitura Municipal de Planalto - 2018 
Re latorio de Lances dos Fornecedores 

Pregão 93/2018 

Obieto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
Página5 

Foroocedor 12411 
ROdada 

339 

DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIREU HIPOLABOR Declinou V'aiur 
Lance Inicial 3.71 

340 

INCOTERM Vencedor 

83.00 

OS E HOSPITALARES MEDSONDA Vencedor 

Lance Inicia! 0.79 

Fornecedor 125 
Rodada 

0.779 

DAMEDi DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
Valor 
O 722 

DIHOSMED COMERC!O DE MEDICAMENTOS EIRELI 

MARKMED Declinou 

Lance Inicial 

Fornecedor 12411 
Rodada Valor 

BIOSANI Declinou 

Lance Inicial 081 
O ?8 

U.QUIMICA 

Lance Inicia! 

C,L3 

12411 

Lance Inicial 
Vaiar 

O 75 
e 12 

Fornecedor 12174 
Rodooa 

!!R FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
Vaiar 

RAMBAXY Declinou 

Lance Iniciai O 7E;S 

BIOSANI Vencedor 

Lance Inicia: 060 

o.so 
DAMEDI DM18ROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

Valor 
BIOSANI Declinou 

Fornecedor 125 
Rodada 
Lance Inicial 0.64 

Rodada Va:cr 

389J Lance Inicia 

3S9J 

Emitido por: Cezar Augusto Soares, na vsrsâo: 5520 t 

,,; 

14/11/2018144340 
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Prefeitura Municipal de Planalto - 2018 
Re latorio de Lances dos Fornecedores 

Pregão 93/2018 

Pàgina6 
Obisto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

'1 '(\ Â. '· • (, -. } \ \ 
·, -"'·-·, '· '\ ! -'"'--------------------- 

CARLA SABRINA RECH MAL!NSKI 
Pregoeiro 

FERNANDA. SCHERER MARZEC 
Membro 

JEANE MARIA DE SOUZA 
Membro 

AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA - DISPROBEL F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

VACCARIN & ALFF LTDA ME DEli:AL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E 
HOSPITAL.ARES 

ALEXANDRE DA ROSA 

AR FIORENZANQ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
MICHEL MARCELLO 

\ '<, 

DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS ElRELI 
\·.EUCLIDES LUIZ TO MAZELLI 

DAMEDI DAM~Rü5CüMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
LEANDRO LUNARDI 

CICAVEL C!RIRG!CA CASCAVEL LTDA 

! 

/ / 
(~. ,~V)·. ,-/'i. ' !~ 1' ,1, ,r) . ,f 1 

tezar ' s ., 
cPF 066. . 549-03 RG 9.i 23-7 
·"") p,egoeiro 

Emitido por: Cezar Augusto Soares. na \€rsão: 5520 t 
14/11/2018144340 
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Prefeitura Municipal de Planalto - 2018 
Classiflcação por lote/itens deserto 

Pregão 93/2018 

Item 009: 18009 Prometazina cloridrato 25mg/ml in] etáv el 2ml DESERTO 

Item 014: 18025 Extensor equipo soro, aplicação parajejunosto,nla/;2.stíostomca 

Item 016: 18027 Metilfenidato (cloridrato) 10 mg 
DESERTO 

DESERTO 

Qtde itens desertos 003 

\ 
\ 
\ 
1 

Emitido por Cezar Augusto Soares, na ver sâo 552C t 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 10869890/000l-26 
Razão Social: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 
Endereço: R PREFEITO GUIOMAR DE JESUS LOPES 143 SALA B / SAO MIGUEL/ 

FRANCISCO BELTRAO / PR/ 85602-510 

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

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

Validade: 25/10/2018 a 23/11/2018 

Certificação Número: 2018102512245284050648 

Informação obtida em 01/11/2018, às 15:26:04. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 
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, - 
MUNICIPIO DE FRANCISCO BEL TRAO 

ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

,---- 
1 

1 

CERTIDAO NEGATIVA 

Nº26501/2018 

R\ZÃO SOCIAL: AR FIORENZANO DlSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP 

CNPJ: 10.869.890/0001-26 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: l 21291 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: O ..•. , 
LVARA: 121291 

ENDEREÇO: AV PREFEITO Gl;IOMAR LOPES. 143 - Q 368 L 26 - CRISTO REl CEP: 8560251 O Francisco Beltrão - PR 

ATIVIDADE: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário. Comércio 

atacadista de produtos de higiene pessoal. Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, Comércio atacadista de produtos odontológicos, Comércio 

atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria. Comércio atncadista especializado cm outros produtos alimentícios não especificados anteriormente. 

Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico. cirúrgico. hospitalar e de laboratórios 

Ccrtiticamo s que não existem pendências cm nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda. 

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados 

ou que se verifiquem a qualquer tempo. incl usivc cm relação ao período abrangido por esta certidão. 

DA TA DE EMISSÃO: 05/ I l /2018 
DATA DE VALIDADE: 04/0l/2019 

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA/ I TCIT AÇÃ.O 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇAO: 9ZTMHBLFFH2ZZX38S5U8 

,,,,.;:. autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet. no endereço w11'1r.fmnciscoheltmo.pr.gor.hr 

Ccn i dau emitida srat uitanu-utc peta mremct O)/ 1 1 i20 l X - 01J:26: )X 

Ouatquer rasura i n \ alidará este doeu menro 

\.) 

http:// J 87 .60.222.252: 7 ~7 4/esportal/stmcen i dao.vicw.logic=id Certiduo> 1 l 7 119 1/1 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 10.869.890/0001-26 

Certidão nº: 151293484/2018 
Expedição: 05/06/2018, às 14:06:17 
Validade: 01/12/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 

10.869.890/0001-26, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet ( h t t p : / / www . t s t . j u s . b r ) 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

custas, a 
decorrentes 
Público do 

li \ 
\ \ 
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V 



• 

L TDA EFP 

TUAL E CONSOUOAÇAO N" 01 



LTDA · EPP 
N!RE 

e; en~.i··u·· • 10·\" ··'AO Nº 01 L v\,,.,,'I,"'.> L 1-,l_, 

]'l 8 
·ª' e o 
.2 'Ê 
w o 
U) f 

j 

c-{r'· 
. .) 



& CIA LTDA - EPP 

LIDACAO Nº 01 

-: 

~~, 

\)i) 

..•. 
N 

~ t li 
«>I" .,; 

co = 
" ~ 
"' e. cc ~ "' ;::; ~ 
(9 "' <( (") ~ 
ü "'· ..2 
- V ~ 
(ti(;!}~ 

E~; 
o o e. 
~~.E 
i~ E 
o~ 111 
,ro o o 

f~! 
ro rn -e ;i > li') 

rr .g ~ ~ 
"O -e 
Jií ~ o 
·5, e i5 
o 'Ê 
© o 
(fJ r 

] 
i'" w~] 

.,; ~ji 
·O g 
o :li 



4,TUA r NS 

6 



C A LTDA EPP 

.. ~TUAL E C UDAÇ.AO Nc Oi 

,/ 

.,; 
·O o 

J; ~ o . .,. ,, 
"' ~ 
j 

i~! 
~ .2 .ê. a '; :E 
t= ~ E 
·i~ 2 
N - ~ 

~~~ 
u: o 
-15 

'O ~ 
'O 

.~ 
~ o 

·°" e o 
~ 'E ~º 
fJ'J r ~ 

~ -â 
:,=;!: 
iº 
j 
!! 
,í; 

I 
..J 



A L~T[)/~ - E:F'P 

"T''Aí i:~ ,'-' ;,..;,,, ! \.J, ,._.,, 1'..,... NS UDAÇAO N: 

I 

,j~ 



'1 25 

A F'~ O~ 
~- 

( 
,:,/ 
I 



! , 



D7!061201s https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/61450706181608360156 

REPÚBLICA FEDERA TIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARA para os devidos fins de direito que o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digita/1 ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3. 

DECLA.RO ainda q.re, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o 
Provimento CGJPB Nº 00312014. determinando a inserção de um código em todos os atos notariais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único {por exemplo: Selo 
Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma. cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado 
da Paraíba, endereço http•/!corregedoria.tJpb.jus.brlselo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP tinha posse de um documento 
com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada sendo da empresa AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 07/06/2018 16:22:54 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Ali. 1º, 10º e seus§§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como 
também. o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos poderá ser solicitado diretamente a empresa AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA -EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br 

Para informações mais detalhadas deste ato. acesse o site e informe o Código de Consulta desta Declaração. 
~ Código de Consulta desta Declaração: 1002873 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 07/06/2019 16:13:25 {hora local). 
1Código de Autenticação Digital: 61450706181608360156-1 a 61450706181608360156-9 
2Legislações 

Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94 Lei Federal n'' 10.406/2002. Medida Provisória nº 2200/2001. Lei Federal n" 13.105/2015, Lei Estadual n'' 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ W 003/2014. 

O referido é verdade. dou fé 

CHAVE DIGITAL 

00005b 1d734fd94f057f2d69fe6bc05b21 b 1542377 ce02a60d 1 b0306b4481 d6854b071 0619a 176c091 348a535d825e 1fd785bf9067f8af9e078b93cf26de2b547 ae 1f228d8b00d373e9d72c57fcd4506 

1/1 
https //autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/61450706181608360156 



PODER .JUDICLÁRIO DE ESTADO DO PARANi\ 
COMARCA DE FRANClSCO BELTRi\O 

SECRETARIA DO OFÍCIO DISTRIBVIDOR E ANEXOS 
Rua Tenente Carnargo. 21 12 -- Centro --- Francisco Bclt rào/PR - CF. P: 85601-610 - Fone (46) 3520 - 0011 

------- ---------------------------- 

CERTIDAO NEGATIVA 

Certifico. :_1 pedido de parte interessada. que rcx endo os livros e arquivos de distribuições de 
FALtNCIA E RECUPERAÇ,.\O Jl'DICIAL E EXTRA.JLDICIAL sob minha guarda neste 
cartório. verifiquei N.,\O CONSTAR nenhum registro em andamento contra: 

AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE l\lEDICA.MENTOS L TOA 
CNP.J: 10.869.890/0001-26 

no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 (vinte) anos que a antecedem. 

O referido é \ crdade e dou fé. 

FRANCISCO BELTR:\0/PR. 4 de Outubro de 2018 às 13:59:03. 
/' 

i _i ' . :- ' ·'· j 

Alessanêrra~Martà''F'i~2hbor·~-'Ãbreu ~ / . 
Analista Judiciária 

Matrícula n" 15.068 

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AH068387~0UVC; 
Valor Total do Ato: RS 4,23 BeL Váfber d\~:~;-:;;ifa Gavak;aeonfira OS dados do ato em: https:/fselodigital.tjpb.jus.br 

Cód. Autenticação: 61450410181454090775-1; Data: 04/10/2018 14:57:26 

Autenticação Digital 
De eccroc com os artigos F. 3'' e T inc. V S'', 4' e :i2 da lei f'ecter;il 8.93til1 394 e ,\,!_ 6 lnc. XII 

daLe,Estadua!8.72'.12008mJtenucoaprnsen:ei:nagemo,g,tafü:ada.reprnduçaonel 
co w,cc;merw eorescnreoc e contendo neste ate. O relcrn!o é vecoaríe. Dou fé 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

http:llwww.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
~stado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 

atos notoriais e registrais. assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345- 
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitalf 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo 
da empresa AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do 
documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 0411012018 15:04:21 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1 º, 10° e seus §§ 1 ° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA 
- EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site 
Declaração. e informe o Código de Consulta desta 

Código de Consulta desta Declaração: 1090263 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 0411012019 14:57:27 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 61450410181454090775-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935194, Lei Federal nº 10.40612002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.10512015. Lei 
Estadual nº 8.72112008, Lei Estadual nº 10.13212013 e Provimento CGJ Nº 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé . ••••• 
CHAVE DIGITAL 

00005b 1 d734fd94 f057f2d69fe6bc05b21 be24c40041 a2e9054b9aa0149f65b42f7 542842cae66793c9d72236fd5839fd785bf9067f8af9e078b93cf26de 
2b5466a381430d1859b3e64c9857597df9de 



Distribuidora de Medicamentos 

PROPONENTE: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

ENDEREÇO: AV. PREFEITO GUIOMAR DE JESUS LOPES, 143 - SALA B - CRISTO REI 

CIDADE: FRANCISCO BELTRÃO ESTADO: PARANÁ 

CNPJ: 10.869.890/0001-26 FONE/FAX: (46) 3524-3136 

A 
Prefeitura Municipal de Planalto - PR. 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE 
TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

L TOA, CNPJ/MF Nº 10.869.890/0001-26 sediada à Av. Prefeito Guiomar de Jesus Lopes, 143 - 

Sala B - Francisco Beltrão - PR, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos 

declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como 

critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial SRP nº 093/2018 realizado 

pelo Município de Planalto - PR. 

FRANCISCO BELTRÃO, 13 DE NOVEMBRO DE 2018. 

A.R FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA EPP 
MONICA BONATTO FIORENZANO- SÓCIA-PROPRIETÁRIA 

RG 7.903340-5 CPF 047.323.719-90 

Ar~. FIO~(.E~~ZA~~(j r1,r:rrRil~~ 
DE MEnic L ~ Ef;p 

,I;v. Pref c;:_fr:wnar de .!t:~,1.1:·i l.J)f/33'. ·143 
E,: e - B. C:ri'-fr, foi - CF:, íf:U/>510 

L FHA~~Cl~~c::c r;~;; .. ,-: ... -. PG~ c,J 



CERTID.~O S!fv1PLlFfCA~DJ:::.. ODi/ 
Cerl:ífic2~os que 3S :nfo:T12çóes abaixo constam dos cocumcnros arcuivacos nesta Junta Comercial e são vigentes 
na dara da sua cxpe::LçGo. 
Nome Empresarial 
P.R FlORENZANO JiSº";R18U!DORi:\ DE f•:1ED!CAMEf\JTOS L '!DA - EP? 

Natureza .Juridica: SOCIEDAD~ Efü]?RESAR!A ~ir\i1lTADA 
f·Iürnero de id,::::ntiflcaç;ic do Registro de 
Ernpras as - N!RE (Sede) 

CNPJ Data de Arqu!v:s.rnento do 
Ato Constitutivo 

Data de Início 
de Atividade 

4! 2 0649365-~ 4 0.86S,.890/000í-25 02/0612009 02/0612008 

End,::reço Completo (LoJradouro, í\0 e Comolernentc, Bairrc, Cidade, UF: CEP) 
.ó.V PREi=ElTO GU!Oi\i!AR DE . .JESUS LOPES) 143-SALA B, CR!STO RE!, FRANC!SC_(? BELTRÃO, PRi 85.502-510 
ObJe~o Social 
COi\~ERC!O ATAC.ADíST,:J. t.s iVJEDlC.t.,;\:1ENTOS os use hUMAl\!0; ?KODUTOS DE H!GIENE PESSOAL; COSf·.;1ETlCOS E 
PRCDU~~~os DE PE~FU:'iJARlA; lNSTRUíVt~NTOS E rv1ATEF.!iA!S PARA uso MEDtCO, CiRURG!CO, HOSP'.TALAR E DE 
;_lô,BQPJ;.TORJOS; SUPLECViENTOS P.Lt:VlENT!CiOS; ?ROTESES E ft1KTiGOS DE ORTOPEDIA; PRODUTOS 
CJOi\:TC~OGICOS E \~EDiCP.f1lE!'.JTOS DE USO VETERH'.!AR!O. 

rJ!icroernpresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

{Lei nº 123/2006) 

Prazo de Duração (CEM f\Jj!L REAlS) 

Capit:! !nte9raliz2c:o: RS 
(C::i'ii r\i''Jl~ R!.=A!S) 

lr:dete::minaCo 100.000.00 Ernprasa de pequeno porte 

Sócios/?ardcipaçâo ;-;e Czp\talJEspécie de Sóc!oiAdrninisí:radoíiTérmino do fu1andato Tê:mino do 
M2ndato 

ADOLi=O RODRIGUES FlORENZANO 
G20.G73.289·?3 

80.000.00 SOC!O Administrador xxxxxxxxxx 

20.000.GG SOCIO Aornrn.straccr xxxxxxxxxx 
047.323.719·90 

D2t3: 44/03/2013 Número: 2013!;.'?07184. REGiSTRO ATIVO 
Ato: .\L 

Status 
Evento (s): .ALTER.ACP.O DE DP,DCS E DE NOM'.:: EL1PRES.6.RiP.L xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

FFP,;\JC!SCC SEL TR-6,0 - ;·F( 04 de outubro de 2C< S 

L!BERTAD BCGUS 
S'.=CRETA.R-1.A. GERA:... 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
.-,Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 

atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345- 
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo 
da empresa AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do 
documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 0411012018 15:08:38 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10° e seus§§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos. poderá ser solicitado diretamente a empresa AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
- EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1090260 

e informe o Código de Consulta desta 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 0411012019 14:57:07 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 61450410181454040006-1 
2Legislações 

Vigentes: Lei Federal nº 8.935194, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei 
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10. 132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014. 

O referido é verdade. dou fé . •••• 
CHAVE DIGITAL 

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b21 be24c40041a2e9054b9aa0149f65b4143803794aedec3a122fa0984634f8f2d785bf9067f8af9e078p93cf26de 
2b540abb571ca16419f6a2e107540814ccb7 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
NÚMERO DE INSCRIÇÁO 
10.869.890/0001-26 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO I DATA DE ABERTURA 
CADASTRAL 02/06/2009 

NOME EMPRESARIAL 
AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
[ 
PORTE 
EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drngas de uso humano 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Emgresária Limitada 

ÍNLIMERO 
~3 I COMPLEMENTO 

SALAB 
LOGRADOURO 
AV PREFEITO GUIOMAR DE JESUS LOPES 

I CEP 1 [ BAIRRO/DISTRITO 
85.602-510 CRISTO REI 

~CIPIO 
~NCISCO BELTRAO 

[ 
TELEFONE 
(46) 3524-3136 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 
DAVISA.MEDICAMENTOS@YAHOO.COM.BR 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL 1EFR) 

[ 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
02/06/2009 

[ MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016 . 

.-.Emitido no dia 03/10/2018 às 14:39:17 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

r;r-r ( 
\ \; 



Distribuidora de Medicarnentos 

PROPONENTE: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

ENDEREÇO: AV. PREFEITO GUIOMAR DE JESUS LOPES, 143 - SALA B - CRISTO REI 

CIDADE: FRANCISCO BELTRÃO ESTADO: PARANÁ 

CNPJ: 10.869.890/0001-26 FONE/FAX: (46) 3524-3136 

À 
Prefeitura Municipal de Planalto - PR. 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/MF Nº 

10.869.890/0001-26 sediada à Av. Prefeito Guiomar de Jesus Lopes, 143 - Sala B - 

Francisco Beltrão - PR, DECLARA para os fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018, 

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

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

FRANCISCO BELTRÃO, 13 DE NOVEMBRO DE 2018. 

A.R FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA EPP 
MONICA BONATTO FIORENZANO- SÓCIA-PROPRIETÁRIA 

RG 7.903340-5 CPF 047.323.719-90 

AR FIOPENZA~O D!STRlB. 
n;:: ~~f:::f"')'·"' 1 =i·n,<\ ~ j:pi;:, 1· ,., 
Uib. .,.9' 6.r.,:,,....,~~.t~ ,-. .•• Y)'••'\" ,,..,,.~ ! •: 

O., prvi ""i"marrl" Jesus 1 coes •O/? [J )· J°'\',J. ,,,.,/, \,,..1.,;.., !;t., ,.;.,. · (;,)\ ,) L -'r,J\:-,~1, J ·'.,., ! 

·:'1E B r,.;~,"R,·i rFo·,,:;,ç,r··;t;•·; r . "' o, '~f •. vi"~"uJ.o.1"':'~'"' fJ--".)h."vl\., ~ 

; f:f'\_f0JCISCC) BELTFAC PF( 3 ' -: 
111r.,. ,, .•• ~~ 



Distribuidora de Medicamentos 

PROPONENTE: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

ENDEREÇO: AV. PREFEITO GUIOMAR DE JESUS LOPES, 143 - SALA B - CRISTO REI 

CIDADE: FRANCISCO BELTRÃO ESTADO: PARANÁ 

CNPJ: 10.869.890/0001-26 FONE/FAX: (46) 3524-3136 

À 
Prefeitura Municipal de Planalto - PR. 

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO 
XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/MF Nº 

I0.869.890/0001-26 sediada à Av. Prefeito Guiomar de Jesus Lopes, 143 - Sala B - Francisco 

Beltrão - PR, DECLARA A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018, por seu representante, declara, na forma e sob as 

penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, 

nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em 

situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no 

inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

FRANCISCO BELTRÃO, 13 DE NOVEMBRO DE 2018. 

A.R FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TOA EPP 
MONICA BONA TTO FIORENZANO- SÓCIA-PROPRIETÁRIA 

RG 7.903340-5 CPF 047.323.719-90 

AH PiOr?ENZA~O DISTRIR 
DE f~'*Eü!C. LTD/-t - EPP 
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Diário Oficial da União - Suplemento 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~ 

Ernpt\.'.Sa l abncumc: i\:!S!\ Laboratoncs Pri\atc Linui.:d 1Fonnulations Divisionl 

LnJ(:f<Xd: Plot ?\o. 42. ,\nrich In.Justrial Es\Jk. l3olb,am. \1cdak Dist - 502 .~25 Andhra [)r..1Jc:-h 

RFSOU c\o - RE '\ z.1,:~. »r. _11 DL .H U[O DE 2015 

1u:so1 1 c\u RF, · 2.155. nr .n 1H· .H 1110 ni.: 2015 

Considerando ,1 cumprimento dos requisitos dispostos no art 41. da Rcsolucào RDC n" J()_ de 
14 de agosto de 2013 rcsolv e 

N" 146, segunda-feira, 3 de agosto de 2015 

nu anexo, a Certificação de Boas Praticas de 

de 2 (dois! a~os a partir da sua publicação. 
de sua publicação, 

lndcrcço Avenida Vcr~·ador J~•sé Dini/ 
Bairro: Campo Bdo 

Fnmrcsa: Luroforma l. abora1ónos Ltda. 

\1unkipio: São Paulo 

pós liofilizados e soluções pareruerais de pequeno volume t coru pre- 

1--U:SOl.L(\O - KF '\' 2.1'.'4. DF -~1 DF .Jl 1.1-10 DE ~015- 

O Diretor da Aeencia Nacional de Vieiláncia Sanitária. no u~o das atribuições que lhe conferem 

;~l~~:c;;~Í(2 8f I1'~1~e,~J~:Jl~~t~danl)\~~~~riiº~~;1!i:i~~~1dRJ~ê ~ ~ ~,et1St124 ~~h}~1~~~0d~02~~l~- t~\~<l~?c(~ 
,1sta n disposto mi inciso IV do art. 52 e no 1nc1_',o J, ~ 1" do art. 59 _do Regimento Interno da ANVISA. 
aprovado nos tcm~os da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC \;~ 19 de 21 de julho de 201.5. 
publicada nu poL de n de julho de 201.5: 

Considerando o cumpnmcnto dos requisitos dispostos no art 4J. da Resolução RLX' n" J9. de 
14 de azosto de 2013, resolve 

l" Conceder à(sJ empresatsj ccnstantet s) no anexo, a Certificação dê Uoas Praucas dê 
e.ou Armazcnaacrn _ ~)r mero de 
2" i\ presente f'ernt1caçào t 
3" Esta Resolução entra cm 

ANIXO 

Mwlicipin São Paulo 

Lmpr'-·sa Dr. Rcddvs Famia.;êutil'ª do Rrnsi! Ltda 

h.k SI' 
Fndcrcçu: Avc11id,1 Guido Calei Gal ào JJ 
'-i '' 1()):(:-; Bairro: Santo \marn _la_e;_J)j~92 .. ~L4.V 

Exp.:dicntl.'(s)........O:.:.: 0070ô2_h:'...12:..c' 

.-\utoriaçào Jc funcionamenJo n": _1.13560-0 
Amorizaçào bpccial n': l. l.\.'í(1\-.\ 

!Medicamentos. 

Conceder Autorização Especial para Empresas de 
Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos. constantes no anexo des 
ta Resolução. de acordo com a Portaria n". 344 de 12 de maio de 
1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições 
estabelecidas. 

Art. ::' Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu 
blicação. 

LMPRl·.S.-\ \\.\U)F C:\STR() '.\ETO PRODLTOS F:\R 
~1ACÜ'l ICOS 

ROSP 
- RFRFDO! -. 

l.14306.0 
-\J J\i!D:\Dl l'LASSL 
·\Ri'v!A7Fi\AR: !'v!F01C.-\\·1F'\"TO 
l)JSTRJ IH !JR: \1Lf>!C.-'\.\1l'.NT( l 
EXPEDIR Ml.DICA\!ENTO 
EMPRESA: AR flORENZANO DISTR!BlJlfX>RA Dt 

~IEDICAME1'TOS LTDA · EPP 
ENDEREÇO: AVENIDA PRIYEITO GUIOMAR [)[ JI.> 

SUS LOPES N' 14\ SALA B 

BAIRRO: CRISTO REI CEP 85602510 - FRANCISCO 
BELTRÃO PR 

CNPJ: 10 86989fli000l-26 
PROCESSO: 2535!.36212912015-11 AUTORIZ/MS: 

1.14290.3 
AT!VIDADEiCLASSE 
ARMAZENAR: MEDtCAMEl'<TO 
lltSTRIBUtR: MElltCAMENTO 
EXPEDIR: MEDICAMENTO 
L\IPRLSA: \1ARTJ'.\S TRA~SPORTlS L LO(JISTICA FJ- 

RELI 
ENDFRFÇO RCA \IARTIM AFOSSO. 101 
BAIRRO Cl.~TRO CFP: 110!(1r)6! · SA'HOS SP 
CNPJ: 05.056 . .3..:.15-·000J-:>:O 
PR()CF.SS() 25.~.'íl.42''n52015-12 AUTORIL~'IS: 

l.1..J.2X5 7 
AI IVIDADl.CLASSI, 
rRA.>iSPORTAR: l'.\Sl:v,os fAR'.vtACFJ :11cos.\1EDI 

C:\\IF\:TO 
EMPRESA: (iLAl..\ffD DISTRIBL!DORA DE \1EDIC.\ 

\1Lt'.'.TOS LTOA 
l'.'.'<l)J-:lffÇO: \\. FXPl-J)lCIO~.-\RJO .IOSL :\\1ARO '.\' 

RAIRRO: ,·rLA s)\.o LUIZ CF:P: 25065090 - Dl'C)LL D! 
C.-'\XL-\S RJ 

C:\PJ: 119.0<'0.572.·(l()()J-OO 
PROCESSO 2535 l...J.209X'-;l 2015-P AUTORIZ.t,.15 

1 :-+2'))_7 
,\Tl\'IDADF Cl.ASSF 
AR\1.-\ZF.NAR: \JFDICAi\lF'.\TO 
DISTRIBUR '.vtEDIC AMENTt> 
IXPFDIR \1U)IC\Ml'.TO 
U\.tPRLSA: SLR\"LOG LOG!STlCA llRLLI " \ff 
E'\DFRE({): RLA CRU?F[RO. 927 
RAIRRO HARRA Fl,'NDA CEP: 0!!37000 - SÃO PAU- 

LOiSP 

f-::-1.: 

,\LTORll'./MS: 

AJl\IDADE CLASSL 
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO 
FI\f PRFS..\: Inova Comercia! l Iospitalar Lt<fa 1--.PP 
ENDFRH,'O: Rua Dr. Jorge Lobato n"l410 , 
13AIRRO: Vila Tibério CEP: 14050110 - RIBL!RAO PRE- 

TOSP 

,\LTORIZ 'vlS 
L 14c89, 1 

ATl\tDADL CLASSL 
ARMAZE:,.;AR: !l\SL".'VtOS FAR\1ACÊCTICOS MEDICA 

MENTO 
DfSTRIBUIR: !NSU!'v10S FAR\·1ACÊCTICOS I\1F.DlCA 

ME1\TO 
EXPEDIR: JNSüMOS F.\Rl<!ACÉUTIC<)S'MlDICAMl:N- 

ro 
Fl'v1PRFS..\: Rodomilli Transportes Rodov iários l.tda 
ll\LJERE(O: R Benito Meana. 100. Salas 14D5 !4D6 
l-3A!RRO: Jardim Julieta CEP: 02161170 PAU- 

LO SP 

AUTORJZ '\1S 
1.14303.9 

ATIVIDADE C!ASSI 
TRA'.SPORTAR: MEDICAMENTO 
L\tl'Rl.S,1 CS!l DRO(iARl'\S S!A 
L:"-JDL:RlÇO: RODOVL\ PRLSIDL'.'HL DL:Tl(\. N~ 2.550, 

BLOCO I AR\IAZFM 4 
BAIRRO: PA\"UNA CEP: 21535502 R..10 DE .IANl::J- 

RO.RJ 
C~PJ: 42.225.9380001-50 
PROCESSO· 25351.401267.12015-74 ALTOR!ZMS 

1.14284) 
.\Tl\.IDADECLASSE 
:\RMAZE:\AR: MEDICAMENTO 
lllSTRIBllR MEDIC\MlNTO 
lXPLDIR: MU)!CA\11..:NTO 
[\1PRl..:SA: Drogaria Onofre Ltda 

Documento assinado digitalmente conforme Íf .. · P n! 2.200-~ J~ 24-08/200_1. que institui.a 
!nfra(·~1rulun/Jc Chaves Públicas Brasileira 11.:P-Bras1[ 

~'.~, 
J\' 

V 



-·-·--·-·~- ... ··-··~ _ fül ló77. ·7W} ~·~ .. ··-~ Diá~~.9fici~ da_~nião - Suplerne".'o ---~---~!':.146. S'!Uilda·feira, 3 de agostode 2015 

Ernpr;,;sa r ahriçantc: SophilJ1ÇX 

l)ivi~_i_on1 

End •.. ·rcçu: 21 me du Prc-:;soir 2.S500 \"cmouillçt 

PJis: hança·-----··---------,--------------~ 
J.=so sul,c.ta,H, Oaldcnna Bms<I LtJa lc'IPJ i)(J.Jl7J721JOlll.41, 1 
\utm1_7_;J_çJu do..~uric1onaincJ1.w__1( i(_U91(2] 

o Decreto de 

RE\OU'('_\.o - HL .'\ Z.153. DF q l>F Jl 1.110 DE 201.'.' 

quç lhe conferem 
no !)()lJ de !2 de 

da Rcsolucâo RDC 1( ~9. de 

no anexo, a Ce11ifica~:ào de Boas Práticas de 

ANEXO 

\1unicip10 São Paulo 

Empresa: t::moforma l aburnónos Lida 
Lndcrççp AvcniJa Vcr(\u.ior Jus~ Diniz 

CI:::P: 0460J-OOJ 

CNPJ: 6!.l90.0961)(1fll-9::; 

Bairro: Campo Belo 

LlF: SP 
. .\uturízação de Funciona1m.:nto ri'' .!Jlfl!Hl.:_~ 

:\.JJ.tQLÍQ<,:;lo F_g:,ccial ri": __ !.)0~23-4 -----------·--------- _ 

\:nificafo de Boas Práticas de F a?riqç:1o Jc !\1ydicnmentos: 
(com preparaçào assepticaJ, suspensões (com preparação íls:,épt1ca), pós 
pós hofil1zados, so!w,xx:s pan.:ntr.::rais de pequeno volumo: (com preparação 

pós liofilizados e soluções parentcrais de pequeno volume tcom pre- 

R.FSOLl Ç-\0 - HE .\ 1.1~. DE 31 DE .n LllO OE 101:=; 

O Din:tor <la A!;:0ncia Nacional de Vi~ilància Sanitária, no uso das arnbuiçõc» que lho:. conferem 

:;13~,J~1'2iuh~n~,,,~J;:,i:,t}âd'~:~,.t,,;º h;,i;~ª~'.s"lto't 'li· '\'tS~"í~ §~bN.~ti0"~º2~L .~,~2 ,~~ 
vista o Jispnsto no mcrso IV do art. 52 e no inciso L ~ I''. do art. 59 do Rczimcmo Interno da AJ\VJSA. 
aprovado nos tcm_10s da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC N~ 29 de 21 de Julho de 201.:'. publicada no !)OL de ~] de julho de 2015; 

Considerando o cumprimcnn, dos requisitos dispostos no art. 43, da Resolução RDC n'' 39. de de 201 J. resolve 
1'' Conceder à(s) emprl~sa.(s) constantet s) no anexo, a Certificação de Boas Prüticas de 

e. ou Ann..i7cn;HJcm. por 111,:10 de sua r<:nov::içào <1utomát1,,:a 
2'' A presente t'e1ttlicaçüo validade de 2 (dois! anos a partir da sua puohcaçào 
3'' Esta Rcsoluçilo entra cm na data de sua publicaçào. 

\fli: 

A,Exo 

[rnpri:sa: Dr. Rcddvs Fannacêutka do Brasil_ Lt<la lc.\'PJ: 03.97_8.1_66/0001- 75__ 
EnJ<:rc '(.l: Avcnida Guidu Caloi Gal ào 11 ·--- 

l 9K5 _ Bairro Sant.9 o:\111arQ ÇÇP_;__()_S8Q2-l4Q 

Alllorizaçào hpccial n":_.L...l..l,5_61..:} 

Municlpio: Süo Paulo luF: SP 
AutQLigi;,'.fü) _Q_e f@.9.P!hlfilt'1l!i) _n':'· lc.1.32º0-0 

~d1ç11Je(s) n··: 007082R· l;;-_, 

_______ Çcrtifkad_u de Boas Prática~ d~_Distr_ibµ.is.:_àu ,:/ou Ann1:1zcn_1!g.:m: _ 
,Vtedicamen10:s 

lU:sou C.\(). RF \ J'.'i:::. !H .ll or .111 BO DF ~OI'.' 

reso]\e: 
Art. l ", Conceder Autorização Especial para Empresas de 

Medicamentos" de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo des 
ta Resolução, de acordo com a Portaria n". 344 de 12 de maio de 
1998 e suas atuali7.aç&s. ob;;c1vando-se as proibições e n .. -striçõcs esrabctccidas. 

Art. 2" Esta Resnluçào entra em vigor na data de sua pu blicaçâo. 

EMPRFS:\: \V.\1.DL C:\STRO :\ETO PRODLTOS FAR MACl)l.TICOS 
ENDEREÇO: Avenida Santo 
BAIRRO: Jardim do Bosque u-.t': l--+708()28 - Rl:RU)ot .. no sr 

Al'TURIZ MS 
\TIVID:\DLCLASS! 
,\RMAZEN.,\R: iv!EDJC..-\\IF-::\T() 
DlSTRJRt:IR.: 1\1!-:DJCAi\ffNTO 
FXPFDJR: MF.DJCA\.ff:\'TO 
EMPRESA: AR FIORENZANü DISTRT!!Ll!DORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA · EPP 
ENDEREÇO: ,\VLNIDA PRLFUTO GIJIOMAR !)[' Jb 

SUS LOPES N' 14 J, SALA B 

BAIRRO CRISTO REI CEP: 85602510 • FRANCISCO BELTRÀO,PR 
CNrJ: 10.869.890/(JOOl-26 
PROCESSO: 2535U62129;20J5-l I AUTORIZIMS· 1-14290.3 
ATIVIDADE.ICLASSE 
ARMAZENAR: MEmCAMF.NTO 
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO 
EXPEDIR: MEDICA!,.fENTO . 
L:\1PRLSA: :\L\RTll\S TR . .\\SPORTLS I U)(JJSTICA LJ- RELI 
E',DERFÇO RlA MARIIM AFO\ISO. 101 
BAIRRO: CFSTRO CFP 11010061 · SANTOS'SP 
CNPJ: 05.1156.345,fJOOl-XO 
PR<>CESS<) 2535J.4.2"79J5.2015-l2 AL'TORIZ.J\:1S l. l-l-285.7 
AllVIDADLCLASSc . 
TRANSPORTAR "Sl'MOS FARMACH:TICOS,MFIJI. CMtl:NíO 
EMPRESA (;LAL\.!FD DISTRlíll IDORA DE MEDICA .\lU<TOS LTUA 
L:\DLRLÇO: .\\- L\Pl:D!C!O\,.\RJO .IOSL l\!'vlARO l\' 

\ IU sAo LUZ CFP 25065090. DUQUE llF 

,\LTORIL\.1S 
·\Ti\'! D'\DE CI -ASSF 
AR\.L\ZU,AR, \JFDIC.~:,.1E,,TO 
DISTRIBLIR: \1EDICA\1[\iTO 
E:\PEDIR MHllCA.\.!ENTO 
LMPRLSA: Sl-:KVLOG LOGJSTICA LIRl-::LI ML 
ENDLRL:ÇO: RLA CRl'ZEJRO, 927 
BAIRRO: BARRA FUNDA CEP: 0113"7000 - SÃO PAU- U).SP 

\1 TORIL \.!S· 
Este documento 
peto código 

TO SP 

ATIVIDADE CLASSE 
TRANSPORIAR MEDICAMENTO 
E!\1PRESA: lnova Comercial llospitalar I.tda EPP 
FNDERFCO: Rua Dr. Jorge Lobato n"l410 
BAlRRO: >Vila Tibitio cEr: 14050110 - RIBEIR,\o PRE- 

CN/'J: lX.X72.656000J-60 
PROCLSSO 2535 l .427730/20!5-51 Al/lüR!L ·~-IS· l.14289.1 
\TIVJ DADE CLASSE 
ARMAZDiAR: INSt:.vtOS FAR.\1ACÊUTICOS MEDICA. MENTO 

DISTRIBUIR: INSU"c10S FARMACftrTICOS.\1FDICA MENTO 

EXPEDIR: INSUMOS E'\RMACÉl!TJCOSiMEDICA'\JEN- ro 

LO SP 

EMPRFS. \: Rodornilf Transportes Rodov iários Ltdn 
LNDLRLÇO: R Benito Meana, 100, Salas 14D5 e l"-tD6 
HAIRRO: Jardim Julieta CLP: 02161170 SAO PAL- 

C:\PJ: 67.520.677'0001-92 
PROCESSO: 2535 J .428952'2015-60 ! . 14303.9 
A.TIVIDADFC!,ASSF: 
TRANSPOR1AR: MElllC.'\\!ENTll 
[\1PRESA: CSB DRO(i/\RIAS SiA 
FNDER.LÇ(_): RODOVIA 1-'RLSIDJ:::,...-n: DL'TRA. ,~ 2550. 

BLOCO I AR'vlAZE.'vl 4 
BAlRRO: PAHF\'A CEP: 21535502 RIO DE JA~U- 

•\LTORIZ \.!S· 

RO RJ 
CI\PJ: 42.225.9]8 0001-50 
PROCESSO 25351.401167.'20!5-7--t AUTOR rz \1S: l.14284.J 
ATl\'IDADLCLASSE 
AR\1AZEN,\R: \!FDICAME'ffO 
DlSTRJHl1JR: :\1UJICAMLNT() 
LXPl:DIR MEIJIC\MENTO 
FMPRESA Drogaria Onofre Ltda 

que lllSlltllJ a 
Públicas Brasi!.:ira - 



06/07/2018 
Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Consultas I Funcionamento de Empresa Nacional I Resultado I Detalhamento 

Dados da Empresa Nacional 

Razão Social 

AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - EPP 
Endereço Completo 

AVENIDA PREFEITO GUIOMAR DE JESUS LOPES Nº 143, SALA B 
CRISTO REI CEP: 85.602-51 O - FRANCISCO BELTRÃO/PR 

CNPJ 

10.869.890/0001-26 
Telefone 

(46) 3524-0582 

Responsável Técnico 

ANA CLAUDIA APARECIDA LOPES 
Responsável legal 

ADOLFO RODRIGUES FIORENZANO 

Dados do Cadastro 

Cadastro Nº Data do Cadastro 
03/08/201 5 1.14.290-3 

Nº do Processo 

25351.362129/2015-11 

Atividades I Classes 

Cadastro 

1 - Medicamento Especial 

Situação 

[ Ativa J 

Armazenar 
• Medicamento 

Distribuir 
• Medicamento 

Expedir 
• Medicamento 

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente) 

Empresa 
Solicitante 

Linhas de Certificação 
Vigentes 

Data de 
Publicação 

Vencimento do 
Certificado 

Nenhum registro encontrado 

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente) 

Empresa 
Solicitante 

Linhas de Certificação 
Vigentes 

Data de 
Publicação 

Vencimento do 
Certificado 

Nenhum registro encontrado 

Voltar 

I , : 
i ( / __.; 

https//consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351362129201511/?cnpj=10869890000126 

/ 

1 /1 



Nº 5(), segunda-feira 16 de março de 2015 

\'\EXO 

E\ll'R[SA FARMALIBRA COMERCIO DE PRODLTOS nos 
PITALARES LTDA - ME 
ENDEREro R PRESIDENTE LIMA '25 
UAIRRO: CENTRO DE vu» VELHA CEP 2'Jl11(1JJ!l - \"ILA 
VELHAES 
C:\ PJ. 1 l() XWJ (, 72i\l00 l--C 
PROCESSO 2:\35\.U'Y:l8!8.-2!ll)-5\J 
l\10TJVO DO INDEFERL\ffNTO 
Não apresentação de relatóno de inspeção ou documento 
descrevendo a capacidade da empresa para executar a 
lacionada a substâncias sujenas ao controle especial 
autoridade sanuana local competente. conforme disposto no 
!:-:". ~ -1-" e anieo IX'' da RDC n" lh-2tl!-l 
E\-IPRESA MÃSTER - DISTRIBUIDORA Dl ~ILDICAMENTOS 
LTDA 
ENDERE('O RUA NILSON MENDES DE ANDRADE 2!il 
l3AIRRO CENTRO CEP -1-5'1-1-0IH~I - IRlRAPUARA 
C\PJ l 115-1-3.-1-2()/(HXl 1-78 
PROCESSO: 2535 r l l 30J6·2!ll :'í-83 
MOTl\O DO l'\DLFERl\1ENTO 
Não apresentação de relatório de mspeçâo ou documento equivalente 
que ateste o cumprimento dos rcqursnos técnicos para as atividades e 
classes pleiteadas. emitidos pela autoridade sannána local 
conforme disposto no art1g.o t S" e arugo IR' da RDC n'' 
l'vll'RESA -\JT LOGISTICA F TRANSPORTES lTDA - ME 
F\íDEREÇO A\ DOt'.TOR t:LISSES_ GLIMARAES. 2...t-t 
l3AIRRO MALA CEP: 1rnn115() - SAO PAl.'LO<SP 
C'\PJ 1)4_98(,.NK'(lOUJ-JS 
PROCESSO :Z535l.13.~113/2ill5-9l 
MOTIVO DO l'-'l)EHRIMENTO 
O documento apresentado. emitido autoridade 

~, não atesta o cumprimento requisitos 
e classe, pleiteadas. conforme disposto no 
da RDC n" lfr-·'201·.+ 

IU·:sou c\o - H.L .\ -:,_;s, IH: 12 m \l-\.1-lCO DI 20'!5 

O Superintendente de 
amburçôes legais conferidas pela 
de 2!ll-L tendo em vista o disposto 
art. 6'' do Regimento 
Portaria n" (i51l de 29 
junho de 201...t e suas 

considerando o art <u da Lei de 
bem como o inciso VII do an de 
de l 'J1J\J. resolve 
An. l" Conceder de Funcionamento para Em- 

presas de Medicamentos e Farmacêuticos . constantes do 
anexo desta Resolução 

Art 2" Esta Resolução entra em \ igor na data de sua pu 
blicação 

ANLXO 

E\IPRESA COMERCIAL DDiTAL SEIXAS DE PRODUTOS 
ODO'\TOLOGICOS LTDA - \IE 
LM)LREÇO: Rua Redentora, 255tJ 
l3AIRRO: Vila Redemora CEP l 51l J 57!W - Sr\() .IOSE DO R!O 
PRf::TO.'SP 
C;\PJ ()7 170.265/0\~!l-87 
PROCESSO: 25351.IOX!\(l-2015-0J AlTORILMS l.137113-l 
ATIVIDADE.TLASSF 
ARMAZENAR MEDICA\1E'\TO 
DISTRIBLIR MLDICAMENTO 
EXPEDIR MEDICA\1ENTO 
Fl\1PRESA: PRO l ILALTI I DISTRIBLIOORA DL \'lLDICAMLN 
f'OS FIRFl.I - ME 
Eê.DcRE(O AV PROFESSOR \1A'\OEL JOSE PEDROSO 31,5- 
SALA 1!...t 
BAIRRO: PARQUE BAHIA CEP: 11(17l71(Wl - COTl:\-'SP 
C!\PJ: l\J.Xll:'i.7X1J/l)!llll-X6 
PROCESSO 2:"3_'il 12X5-t7 201)-113 \UTORlZ·\·1S 113(,K52 
ATl\IDADETLASSE 
ARMAZENAR \IEDICAMESTO 
ll!STRIBUIR MLDICAMENTO 
EXPEDIR \-1EDl(A\1ENTO 
E\-ll'RESA E & L DISTRIBLIDORA DE PRODUTOS FARMA 
CFL'.TICOS E HOSPITALARESLIDA- lPP 
ENDEREÇO: a, francisco p de Oliveira s.n ,qd ::.; lot 14 sala UI 
BAIRRO: centro CEP: 753Wllll0 - ARAGOIANIACiO 
CNPJ: 2!.5X7.43(,/U()(ll-117 
PROCESSO 253_.:il. l2282(t2\I! 5-f!<l ALTORlZi\,1S ! _ !3WXX 
ATIVIDADE/CLASSE 
ARMAZE'\AR MEDICAMENTO 
DlSTRlBlJIR: J\-1[DICAi\1[NTO 
EXPEDIR MFlllCAMENTO 
EMPRESA MMH MED COMERCIO DE PRODl ros HOSPITA 
LARES U DA - \!E 
E'\DERE('O RUA JOSF MARTINS DF OLIVEIRA_ I' L SALA 
02 
BAIRRO: VILA PROGRFSSO CFP· 87UX(Ml50 - MARING:VPR 
CNPJ 2!.4X...tJ3foOOOl-...t7 
PROCESSO: 253.5!.ll93-lu/2tll5-(1X ALTORILV!S !.13()72_7 
AllVIDADETLASSF 
AR\·IAZL:\AR ,1\-11:DICAJ\-·IENTO 
DISTRIBUIR MEDICAMENTO 

l- 
i 

Diário Oficial da União - Suplemento 

EXPEDIR \1EDICAME">TO 
F\tPRESA M D COMERCIAL LTDA 
E">DERE(O RLA .J<l_ N' 3.J_ COê.Jl''\TO MARCOS FREIRE ll 
BAIRRO Ti\.J(OCA CEP 4'Jl(i-lH~~) - '.\OSSA SENHORA DO so~ 
CORRO SI 
C'.\PJ: 04.261.72U·(Jl~ll-(il 
PROCFSSO: 253.°'!12X·tl220l"-!1X ,\UTORl7,\1S l_!3(i()57 
ATlVIDADETLASSE 
,\RM\ZFNAR \1FDICA\1ENTO 
DISTRl8UIR \IFlllCA\IENTO 
LXPEDlR• MLDICAME\:·ro 
F\IPRFSA LABORATORIOS FERRER DO BRASIL LIDA 
E'\ DEREÇO: Rt: A DAS C A.MEL! AS. '\º 22(, _ 
BAIRRO MlRANDOPOLIS CEP 11.J11.J81110 - SAO PACLüSP 
CNPJ 117 2...t7 2(,U,'(l(~J!-U.) 
PROCESSO: 2'.'35 t l 28S25·2ul 5-1 l AUTORJZ.-'\1S: 113715/i 
ATIVIDADE,CLASSE 
ARMAZE'\AR INSl'\IOS FARMACÉl'TlCOSIMEDlCAMENTO 
DIS IRIBLIR INSU\10S FAR\IACÉlTICOS:MLDICAMENTO 
EXPEDIR INSUMOS FAR\JACFlTlCOS \IEDICAMFNTO 
EXPORlAR INSl!\IOS FAR\1ACÉUTICOS,\1EDIC\MENID 
IMPORTAR lNSl/\lOS FAR\IACEl.TICOS.'\tlDICA\JENTO 
EMPRESA VITORIA ,\RTlGOS ODONTOEOGICOS LfDA 
LPP 
E'\DFREÇO AV SE'\,\DOR ROBERTO SlMONSE0'\_ 816 
RAIRRO SA'\TO A:'\T0'.\10 CEP !J9_.:;Jli...tOJ - SAO CAl-TA:\:O 
DO SULiSP 
C'\PJ• (Hl.228(,71-0f~IJ-,)4 
PROCESSO: 25351_13Xr;7\J·2Ul_'i-lJ AUTORIZ.\.·IS 1.13721.ú 
AllVIDADLCLASSE 
•\R\IAZFNAR \1EDICA\IE'iTO 
DISI RIBLIR MEDlC•\\IF'\TO 
EXPEDlR MEDlCA\JE'\TO 
EMPRESA AR FlORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICA 
MENTOS LTDA • EPP 
ENDERE('O: AVENIDA PREFEITO GUIOMAR DE JESUS LOPES 
N' 143. SALA B 
BAIRRO CRISTO REI CEP R56025 JIJ - FRANCISCO BEL 
TRAO/PR 
CNPJ: IU.869.891)'0001-26 
PROCESSO: 25351.112987/2015-19 AUiORlliMS 1.136835 
ATIVIDADE/CLASSE 
ARMAZENAR MEDICAMENTO 
DISTRIBUIR MEDICAMENTO 
EXPEDIR MEDICAMENTO 
E\lPRESA DISTRIAM DISTRIBUDORA LTDA 
E'.'iDERE(O RLA JOSE RLZLNDE Y,x, E Jl,95 . 
BAIRRO CUSTODIO PEREIRA CEP 38405238 LTBERLAN- 
DIA\1G 
C'\PJ: 0!.173123./(1110\-07 
PROCESSO 253:i!.]22<>2!·?:11\'.'-33 AlffORIZ..·:v1s l.!3701)6 
ATIVIDADE:CLASSF 
AR'.'vtAZENAR: \IEDICA'.-JF:,,..;·ro 
DISTRIBUIR MEDICAMENTO 
FXPEDIR MFlllCAMFNTO 
F\IPRESA PAMED DISTRIBUDORA DE MEDICA\JEê.TOS t.r. 
DA - \1E 
E'\DERFÇO: AV PA'.\A\'1ERICA'-<A. N'' ...tUI 
BAIRRO: '\OVA CARL\RC CEP: 55U!4...t70 - CARUARU-PF 
C'\IPJ 117 932 '.'32;(H~Jl-O(, 
PROCESSO: 25351133346.20l5--t2 At:TORIZ/\1S !.!3716.(l 
ATIVlD-\DECLASSE 
AR\tAZENAR \IFlllCAME'\TO 
DISTRIBUIR MEDlCAMEê.TO 
EXPEDIR: MEDlCA\.tE'.\TO 
EMPRESA LLBRIZOL BRASIL ADITIVOS LTDA 
ENDERE('O ESTRADA DE BELFORD ROXO '\' 1375 
IJAIRRO IJEUORD ROXO CEI--': 2<il 102(,!l - RIO DI JA\iEl 
RORJ 
C'\PJ -t2 593 %2.rn)(lJ.-ti 
PROCESSO 25351.12~5i14:2(1J 5-...t2 AL1'füRIZ'MS r !37H5 ! 
ATIVlDADECLASSE 
\R\-IAZE'iAR l'\SLMOS FAR\1ACÉlTICOS 
DISTRIBUlR lNSUMOS FARMACÉUTICOS 
EXPEDIR l'\SL\10S FARMACÊUTICOS 
F\·fPRFSA dental uno ltda me 
l:::'\;D[RE(O R GLARUVA. 2X6 
BAIRRO CIDADE Dl'TRA CEP ()481)71)3\1 - sAo PAULOiSP 
CNPJ (l) _ _'i•Jq 388,'(IOO!-...t! 
PROCESSO: 25351 l...tl352.-20l :'í-...t3 AL:TORl7j\,fS· l _ 137202 
ATlVll)ADE:CLASSE 
ARMAZENAR \1EDIC\\1ENTO 
ll!STRIBL'IR \IEDICAMENTO 
EXPEDIR \IEDICAMENTO 
[\\PRESA MRM FAZZl'\I FACUNDFS TRA'\SPORTFS - EPP 
E'\DERE(O RUA SAL\IA'JO JOSE DA SILVA N" 250 
B,\IRRO ELDORADO CEP 12238573 - sAo JOS[ DOS CAM 
POS.SI' 
C'\PJ: (}7 'i)...t(l9!l.'OiWll-ll2 
PROCESSO: 25351.l 1232J·2(1J5--+-4 AL-J'ORJZlI\.'fS r 137Ul7 
Afl\lDADETLASSE 
,\R\IAZENAR. l'\SL\IOS FAR\1ACl0l'l ICOS MIJJICA\!ENTO 
EXPEDIR l'\SC\\OS FAR\IACÉLTICOS;\1EDICAME'\TO 
TRANSPORTAR. l'\Sl.\lOS FARMACÉLTICOS0\1Ell!CAME'\ 
TO 
EMPRESA RHAê,A CARGA l',TF:RNACIONAL lTllA 
LNDLRE(O RLA ALICE DE FREIT-\S_ V IW) 
B.-\IRRO VAZ LOBO CEP. 2137122\l - RIO DE JA'.\EIRO/RJ 

pelo código 
\\ \\\\_ in gov.brauteaicidaeluns 

ALTORl7_i\lS: l .13(iX(i.(, 

79 

ATlVIDADE;CLASSE 
TRANSPORTAR MLDICAMENTO 
EMPRESA J A BARBACENA SlLVA - ME 
ENDEREÇO: rua luiz alves de cnrv alho esq. e alameda barro preto 
n" l<Jl qd-üx lt-tu 
BAIRRO: vila santa mes CEP: 7538rn~J1) - TRINDADEGO 
CNPJ: l 7.330A27/()(I0!~5(1 
PROCESSO: 2535 t l 2X64l.'2015-...t7 AUTORlZ·IVlS t !37 l l. I 
,\TIVJDADE/CLASSF 
AR\1AZENAR MEDICAME'\TO 
DISTRIBUIR MEDICA\1E'\TO 
EXPEDIR MEDICAMENTO 
EMPRESA DJB LOGISTICA LTDA 
ENDEREÇO: Rua Amador Bueno, n" 285, coru 22 sala I 
BAIRRO Centro CEP l l0l3153 - SAl\iTOS/SP 
C"\:PJ: OU.Ul9lú2'0UU!-7! 
PROCESSO: 25351. !2840Ji21ll 5-5 l AL'TORl7A1S: 1.13702 1 
Al'IVIDADEICLASSE 
TRANSPORTAR INSUMOS FARMACÉUTICOS.'\1EDICA\IE'\ 
TO 
FMPRESA IDFALMED rnSTRlBUIDORA DF MFlllCAME!\TOS 
LrDA 
E'\iDEREÇO RUA Gl.JARANL N" 1110 
BAIRRO CENTRO CFP 85õlll11511 - PAfO BRANCO,J'R 
CNPJ: U92X5_(1!lO/OOtll~l8 
PROCESSO 2535l_U()3248/20l'.'-53 AUTORIZiMS 1.1.1(;7{il 
ArlVlllADbCLASSE 
ARMAZENAR MlDlCAMENTO 
DlSTRIBUR \-IEDICAMENTO 
FXPElllR MFlllCAMENTO 
EMPRESA DCERTO COMERCIO lMPORfAÇAO EXPORIA('AO 
E SERVIÇOS LTDA - EPP 
ENDERE(O RLA LUIS PINTO N' .J'J7 - SALA C 
BAIRRO: VILA CARRAO CEP: 03427000 - sAo PALLO.·SP 
('~PJ 16.926.811/!lllil!-'.'X 
PROCESSO: 2535 t l22X6Ji20l5-54 ALTORIZ/:\1S: ! _ !3693 U 
ATIVlDADE:CLASSE 
AR\-IAZE'\AR INSUMOS lARMACÉUTICOS/MEDlCAMEXIO 
DlSTRIBLIR: INSUMOS FAR,\llACÜ,TICOS/Ml]J\CAr\·lE'\"10 
EXPEDIR: INStJMOS FARMACf:UTICOS/:\1EDIC AMENTO 
El\1PRESA: L N DISTRIBUIIX)RA. DE PRODUTOS HOSPITA 
LARES E DE SAL'DE lTDA ME 
ENDEREÇO: AVE\,IDA SERZEDELO CORREA. :'.'.'º 89. ALTOS 
BAIRRO NAZARE CEP: <liU354DO - BELE\1'PA 
CNP.l: ll709...t 85XiOOOl-OI 
PROCESSO: 253511l7934W2015-69 ALTORIZiMS l.l3MW3 
ATIVlDADE/CLASSE 
ARMAZENAR MEDICAMENTO 
DISTRIBUIR MEDICAMENTO 
EXPEDIR MEDICA\1ENTO 
EMPRESA Midfarma Produtos Farmaceuucos Ltda 
ENDEREÇO R(xi BR 376. Km 150. s.n. Lo- 
tcs O] .(l2.(13.\l4.(l.5.2-L25.2Ci.27.28 
BAIRRO: Pq lnd Carmelmo Rocha Ribeiro CEP 8716(llHIU- MA'.\ 
DAGLA('UPR 
CNPJ: 13.863.3Xl/O<tt!l-X--1- 
PROCF:SSO: 2535! 122832:2!115-?!l AUTORJZ,MS: 1.1370...t.K 
ATlV IDADE/CLASSE 
ARMAZENAR INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMEVIU 
EXPEDIR INSUMOS FAR\IACÉUTICOS,MElllCAMENTO 
IMPORTAR INSUMOS FARMACÊLTlCOS/MEDICAMENTO 
EMPRESA MEDPLLS LTDA 
ENDEREÇO: RUA BARROSO [654 SLL 
BAIRRO: VERMELHA CEP: (4018520 - TERESINA/PI 
C'.\PJ: 11...t(l! IJ8_'i/()(l0!-3(i 
PROCESSO: 2535l.!22437/2U15-77 Al!TOR!Zi\lS J_l3678'J 
ArlVIDADE/CLASSE 
AR\-!AZENAR '\!Ell!CAMENTO 
DISTRlllUIR MEDICAME'\TO 
EXPEDIR MEDICAMENTO 
EMPRESA ADVANCED MED lMPORTAl)()RA E EXPORTADO 
RA DE PRODUTOS FARMACÉUTlCOS LTDA 
E'\DEREÇO AV PARAISO, l OKO 
BAIRRO OSWALDO CRUZ CEP <'J57121111 - sAo CAETANO 
DO SUUSP 
CNPJ: 21.0IK237/!i(t0J-i(l 
PROCESSO: 2535l.OX6136/2015-XI AUTORIZMS l.13()87u 
AllVIDADL!CLASSE 
ARMAZENAR !'\SUMOS FARt\JAC'ÉUTICOS 
EXPLDIR lNSUMOS FAR\1ACEUTICOS 
!\!PORTAR !'\SUMOS FARMACÊUTICOS 
EMPRESA NILION CARNEIRO DO NASCIMENTO TRANS 
PORTES RODOVIARIO DE CARGA & CIA LTDA - \1[ 
ENDERE(O RUA PROJETADA R-7 L015 - VAZIOS URBA'\OS 
LOTE 15 QUADRA B 
BAIRRO: PETROPOLIS CEP: 5_'iU24{J7o - C' ARl.!ARL'/PE 
C'.\PJ: 03.7...tX086/<HlOl-23 
PROCESSO: 2535 r l 283X8i2Ul 5-X4 ALTOR!Zi\'1S l .137(18_2 
ATIVIDADE/CLASSE 
TRANSPORTAR l\·IEDICAMENTO 

RESOLl C \.o - lH: Y ".739. DE 12 DF ,1-\R(O I)[ 2015 

O Superintendente de Inspeção 
atribuições legais conferidas pela Portaria 
de 2<tl...t. tendo em vista o disposto no art 108 e no inciso Lv l" 
art (," do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I 
Portaria n" (i50 de 29 de maio de 20 !...t. publicada no DOU de 2 
junho de 2014 e suas alterações. e 

Documento assinado digitalmente conforme \1P n" 2.200-2 de 2UUl e 24·'U8/20HI que msntm 
a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ~ !CP-Brasil 

/ 
1 



06/07/2013 

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Consultas f Funcionamento de Empresa Nacional f Resultado I Detalhamento 

Dados da Empresa Nacional 

Razão Social 

AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - EPP 
Endereço Completo 

AVENIDA PREFEITO GUIOMAR DE JESUS LOPES Nº 143, SALA B - 
CRISTO REI CEP: 85.602-51 O - FRANCISCO BELTRÃO/ PR 

CNPJ 

10.869.890/0001-26 
Telefone 

Responsável Técnico 

ANA CLAUDIA APARECIDA LOPES 

(46) 3524-0582 

Responsável Legal 

ADOLFO RODRIGUES FIORENZANO 

Dados do Cadastro 

Cadastro Nº 
Data do Cadastro 
16/03/2015 

25351.112987/2015-19 
Atividades I Classes 

Cadastro 

1 - Medicamento 

Situação 

[Ativa J 
1.13.683-5 
Nº do Processo 

Armazenar 
• Medicamento 

Distribuir 

• Medicamento 

Expedir 
• Medicamento 

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente) 

Empresa 
Solicitante 

linhas de Certificação 
Vigentes 

Data de 
Publicação 

Vencimento do 
Certificado 

Nenhum registro encontrado 

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente) 
Empresa 

Solicitante 
linhas de Certificação 

Vigentes 
Data de 

Publicação 
Vencimento do 
Certificado 

Nenhum registro encontrado 

Voltar 

,--;;y.r, 
\..) . 

https://consultas.anvisa.gov. br/#/empresas/empresas/q/25351112987201519/?cnpj= 10869890000126 

1/1 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ- CRF-PR 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 
2018 Consulte via tertor de ORCode 

CADASTRO NO CRF SOB O Nº 11 VALIDADE 
CODIGO DE AUTENTICAÇAO 

] 

22983 31/03/2019 
9077191F39A377702D51A7780D895BFO 

• ·, ,T ••••••• •,J--.i;• 

RAZAO/DENOMINAÇAO SOCIAL 

l 
AR FIORENZANO DIST DE MEDICAMENTOS L TOA - EPP 

J 

NOME FANTASIA 

DAVISA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

1 
I TIPO DE ESTABELECIMENTO 

][ NATUREZA DE ATIVIDADE 

1 

jDISTRIBUIDORAS DE MEDIC.,INSUMOS E DROGAS 
DISTRIBUIDOR/IMPORT.!EXPORT. MEDICAMENTO ENDEREÇO 

Jf CNPJ j AV PREF GUIOMAR DE JESUS LOPES, 143 SALA B 
10.869.890/0001-26 [ LOCALIDADE J l CIDADE - UF 

1 

CRISTO REI 
: FRANCISCO BEL TRAO-PR 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
1 
J 

Consulte oeo Código de Autentrcaçao para Validar a CRT em www.crt-pr.orq br/crremcesa 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
************** 08:00 ás 12:00 08:00 ás 12:00 08:00 ás 12:00 08:00 ás 12:00 08:00 ás 12:00 ************** 
************** 13:30 ás 17:30 13:30 ás 17:30 13:30 ás 17:30 13:30 ás 17:30 13:30 às 17:30 ************** RESPONSAVEIS TECNICOS TIPO INSCRIÇÃO NOME 

FUNÇÃO 
SITUAÇÃO 

F 27581 
POLL YANA DE OLIVEIRA MIRA 

DIRETOR TECNICO 
CONTRATADO 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
************** 08:00 às 12:00 08 00 às 12:00 08:00 às 12:00 08:00 às 12:00 08:00 às 12:00 ************** 
************** 13:30 às 17:30 13:30 às 17:30 13:30 às 17:30 13:30 às 17:30 13:30 às 17:30 ************** 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ- CRF-PR 

Curitiba, 2 de Abril de 2018 

Gerentes do CRF-PR conforme deliberação 673/2006 
Farm. Eduardo Pazim - Gerente Fiscalização 

Farm. Flávia de Abreu Chaves - Gerente Cad/Rec. 
Farm. Sérgio Satoru Mori - Gerente Geral 

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO 

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Famácia, atendendo o que dispõe 
os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada 
em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1° e 2° e 23, alínea "e" da Lei nº 5.991/73 e arqtigos 2º e 3° Caput 5° e 6º Inciso 1. todos da Lei 13.021/14. 

- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações. _ 

- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucion-z:· · -õ-êódigo de autenticidade ou mesmo através de leitor de OR-Code. 

,,/ Pág. 1 .:__-~ -,-- de 



05/11 /2018 https//www.s1fge.caixa.g0v.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprímirPapel.asp 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 11776334/000l- 78 
Razão Social: DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPIT 
Endereço: AV LUIZ ANTONIO FAEDO 1810 SALA 01 / CENTRO/ FRANCISCO 

BELTRAO /PR/ 85601-275 

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

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

Validade: 30/10/2018 a 28/11/2018 

Certificação Número: 2018103109191464448320 

Informação obtida em 05/11/2018, às 17:41:56. 

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

\ 
\ 

1 

https//www.s1fge.ca1xa.gav.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprímirPapel.asp 1/1 



06í11 /2018 Certidão Internet 

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

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

Nome: DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES 
EIRELI 

CNPJ: 11.776.334/0001-78 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 09 26 17 do dia 06/11 /2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 05/05/2019 
Código de controle da certidão FC24.4BAO.CCAD.BB7F 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

'0, Í' 

\14 
nttp.z/servrcos.reoeita fazenda .gov. br/Serv1cos/certidao/CndConJuntalnteríEmiteCert1daolnternet.asp?ni= 11776334000178&passagens= 1 ~tip~/ . 

\ 
1 

\, 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 
Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

Nº 018682088-66 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 11.776.334/0001-78 
Nome: DENTAL SHOW- COM DE PRODUTOS ODONTOL E HOSPITALARES EIRELI 

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

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

Válida até 09/01/2019 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
v1J\fLW. fazenda .pr ~v. br 

Pjg1na 1 de 1 
Emitido via internet Pública (11/09/2018 17 01 10! 



()_,;/) ] i ~I) 1 ~ Certidào 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA YIC:\JICIPAL DA r/\ZENDA 

Nº 26507/2018 

CERTIDAO NEGATIVA 

l<AZ.\O SOCT.\L: [)J 'iT,\L SI 10\\ -COMI !<CIO DI Pi<Ol)l'TCJS 01)0:\TOI CJ(ilCOS I HOSPIT·\LAl<LS llRFLI - !:PP 
C:\T'J: ! 1 /76.·;.i.-J-/0(!() 1-7S 

l'\iSCRI<:\O \tl'\ilUPAL: l '5SUó 

,.._, l'\iSCRl(',\O EST.\Dl AL: 

\1 .\'.\R\: i •1,il(, 

E:\I>FRE(O: .\\' il 1/ \:\T0'.\10! .\! DO. !,';10-() lkó L 11:'iB-CE'.\Ti<OCFP: R'if,11127'> Francixco l:kltràll-l'R 

-\TIVllt\OE: Cm11(1L'Í() aL.tc~tdisl,l Lk produto-, (ldtnllolt\g11..·(lS, Comerei» varcjista d e produtos saneantes d()missanitários. Comércio atacadista de roupa- e 

.IL''-'S.-..()rio.i.:. p.u.r Ll\(l proli:-,sÍ(llLil e de "''-'fUL.tnt.;a do u.ibulh». Comércio .uacadi sta de mc.licamcnro-, e drogas de u xo humano. Comércio at.rcadi st a de 

i n '1 n.1111L·n 10;-. 1..' mar er1 ai" par.. U\( 1 rné·ll i,.-1 ), ci nu-g ice 1. ho cp i tal ar e de lahorat(-mos. Cu n 101\._'i () atacadista J1.., covmcticos e produtus de perfumaria, Comérc i o 

atactdi..:.t,1 de pro.luu», de hi~1e1h.: pe,..;c;(ul. Co111C,n~-'in awcadist:.1 de !11(,l\c'is e anig(ls d:.:' colchonria. Comércio atacadista de prnduu», de higiene, limpeza e 

ct 111.-.,c!Y:.L~'iio dorni e 1 I i ar. Comerei (, .uucadi \li.l de ou trn-; cqu 1 p~m11..·11 tos r: artigos de lho pcxsoal C dornéxuc: i não cxpcr i 11 L'ad()s antcri orrncn te. Comércio .u.rcad i st a 
de cquip.uncnt.», de in torm.uica. Cn111l·1\.'ltl atac·adi.,L.1 de maquina-. aparclho-, e cquip.uncuto, para uso odtinto-médico-htlspitalar: partes e peça-, Comércio 

\'aR·1ista de pn1dutos r,u-r11a(êt1ti1..·u_..,_ <crn 111J11ipuL.11,,.·:'11) dr !/mrn1la . .;;_ Comcrci.: v:111..'_i1sl~1 de cusméti1..·tis_ produtu-, de pcrfurn.m a e de higiene pc;-.i.:.tiaL Comércio 

\'<ffL'JISLt de ,irtign'-. 111l·Jiu1, e ()rtn1JL·J1,:11.-;, Comcrcio \ .ircji st.r JL· anig()\ do n.:stuúnn e a1..·essúric1s_ Comércio atacadista de teci doe Comércio ar.rcadisra de 

arti.~n:- de .mnanuho 

(:n111i1..'d!lHh qu-: n~ui C\i...,l1..'lll pc11dL·1i-...:i.t:-; cm nome dti 1..'untribuintt: supr.uucnciunud o rclativax aos trihutus adnun istrudo, pcl a Secretaria Municipaí d.i Fa1e11Ja. 

Fiea n .. '\,,thcld,, :, di1\'Íl(1 ,! •.. : :t f-°Jh.:·nda Pub li cu do \funi, ... .ipio de FrdJH:isco Beltrão cobrar quaisqucrdívid.r-, provcnicn tc-, de tributos que venham a ser apurados 

ou que s:.:· vrrifiqucm e\ c u.rlqucr te1111.H1. i1H.-lusivc cm rclaÇ,Úl <H1 pcríoJu ahrangidn por cxtu C,;..'rtitl:i.(l 

I);\ L\ m: F!\llSS,·\O: 11)/ 1 1 /cíJ ! X 

D\T-\ l>E VALID\DE: 114/11!1cili" 

FI'\ \LI!) \llE: CONCOk í<LNC 1 \ LíCIT,\C \() 

rónrr.o DE .\l TF:\TIC\('\O: 'l/T\111BLHll:'//X1SS'l)P 

- --- --- ----- - ------------------ ------------------ --------- ------------------------------------------------ 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E 
HOSPITALARES EIRELI 

(WHRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: ll.776.334/0001-78 
Certidão nº: 161313247/2018 
Expedição: 30/10/2018, às 14:22:24 
Validade: 27/04/2019 - lBC (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E 

HOSPITALARES E IR E LI 

(MATRIZ E FILIAIS)' inscrito(a) no CNPJ sob o 
n: ll.776.334/0001-78, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais cio Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou 
de execução de acordos firmados perante o Ministério 
Trabalho cu Comissão de Concilia~ão Prévia. 

custas, a 
decorrentes 
Público do 



PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO: 
DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E 

HOSPITALARES EIRELI - EPP 
CNPJ/MF N.º 11.776.334/0001-78 

NIRE 416.00604831-1 

Folha 1 de 4 
1) JULIANA PAULA GUIMARAES, brasuelra, solteira , natural de 
Guarapuava ·PR, nascida em 16/03/1981, em presaria, inscrita no 
CPF/tv1F sob n"" 030.364.169-00, portadora da carteira de identidade RG 
n0 8.120.345-8 SSP-PR, residente e domiciliada na Av Francisco Perondi, 
435, Apto 03, Centro. Flor da Serra do Sul-PR, CEP: 85618-000. 
Titular da EIRELI que gira sob o nome de DENTAL SHOW - COMERCIO 
DE PRODUTOS OOONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP, 
com nome fantasia de DENTAL SHOW, com sede na Av Luiz Antonio 
F21edo, í81 O, Sala 01. Centro, Francisco Beltrao-Pr, CEP 85601-275, e 
inscrita no CNPJ/MF sob n'' 11. 776.334/0001-78, registrada na Junta 
Comercial elo Paraná sob nº 416,00604831-í em 31/03/201 O, resolve 
alterar e consolidar o Ato Constitutivo mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por 
objeto a exploração no ramo de Comércio atacadista de produtos odontológicos; 
Comércio atacadista de tecidos; Comércio atacadista de artigos de armarinho; 
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do 
trabalho; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio 
atacadista de rnstrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de 
laboratórios: Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio 
atacadista de produtos de higiene pessoal: Comércio atacadista de móveis e artigos de 
colchoaria; Comércio atacadista ele produtos de higiene, limpeza e conservação 
dorruciliar; Comercio atacadista de outros equipamentos e artiqos de uso pessoal e 
doméstico, Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista 
de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospítalar; partes e 
peças; Comercio varejista de produtos farrnacêuticos, sem manipulação de fórmulas; 
Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 
Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos: Comércio varejista de artigos do 
vestuário e acessórios; Comércio varejista de produtos saneantes domissanítários. , 
PASSA PARA: Comércio atacadist~ de produtos odontológicos; Comércio ata_cadista r/'Yá "\ 
de tecidos; Comércio atacadista ae artigos de armarmno; Comercro atacadista de ~ ~~\ ti 
roupas 13 acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio ~ ~g ' ~ 
atacadista de medicamentos e drogas de uso humano: Comércio atacadista de :Í ;;:~ / 
instrumentos e matenais para uso médico, cirúrqico. hospitalar e de laboratórios; ~ ' ~" 
Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de 
produtos de higiene pessoal; Comercio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 
Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico; 
Comércio atacadista de equipamentos de informática: Comércio atacadista de 
máquinas aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/07/2018 00:13 SOB N 20183305329. 
PROTOCOLO: 183305329 DE 11/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11803046567. NIRE: 4160060Í!BJ1. 
DENTAL SHOW - COMERCIO DE ~RODÜ'fOS ODONTOLOS>,1S;Qfr,E 
HOSPITALARES EIRELI - EPP i p : 

\J 

A validade deste docwnento, 

Libertad BoguS\ 
SECRETÁRIA-GERAL. ~ 

CURITIBA, 31/07/2018 ~ /. 

www.ernpresafacil.pr.gov.br / ,~_--/. 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO: 
DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E 

HOSPITALARES EIRELI - EPP 
CNPJ/MF N.º 11.776.334/0001·78 
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peças; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 
Comércio varejista de artigos médicos e ortopedícos; Comercio varejista de artigos do 
vestuário e acessórios, Comércio vareJ1sta de produtos saneantes domissanitários. 
CLÁUSULA TERCEIRA - Permanecem inaiteradas as demais cláusulas vigentes que 
nào co idirem com as disposições presente instrumento 
CLAUSULA QU1\RTA - DA CONSOUDAÇAO DO CONTRATO: Resolve por este 
instrumento trabalho o consolidar o ato constitutivo, tornando assim sem 
efeito a partir desta dara as ciáusulas e condições contidas no contrato primitivo e suas 
altE,raçóes, cassa a ter a se[Juinte redação. 

CONSOLIDAÇÃO 
DENT/.1.L SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E 

HOSPITALARES EIREL! - EPP 
CNPJ!fv1F 11 776 334/0001-78 

NIRE 416.00604831-·1 

1) JULIANA PAULA GUIMARAES brasueira, solteira, natural de 
Guarapuava-PR, nascida em 16/03/1981, ernpresaría, inscrita no CPF/MF 
sob n" 030.364.169-00, portadora da carteira de identidade RG n". 
8 1 .345-8 SSP-PR, residente e domiciliada na Av Francisco Perond: 
435, Apto 03 Centro. Flor da Serra do Sul-PR CEP: 85618-000. 
Único sócio da Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome de 
DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS OOONTOLOGICOS E 
HOSPITAU\RES EiRELi - EPP. corn nome fantasia de DENTAL SHOW, 
com sede na Av Luiz Antonio Faedo 1810, Sala 01, Centro, Francisco 
Beltrao-Pr CEP 85601-275, e inscrita no CNPJ/MF sob n" 
1 í 776.334/0001--78, reqistrada na Junta Comercial do Paraná em 
31 /0312010 resolve por este instrumento particular consolidar seu ato 
constitutivo de acordo com as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARl,1\L, SEDE E DOMICÍLIO: A EIRELI gira 
sob o nome empresarial ele DENTAL SHOW - COMERCIO OE PRODUTOS 
OOONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELl·EPP e tem sede e domicílio na Av Luiz 
Antonio Faecio í810. Saia 01, Centro Francisco Beltrao-Pr CEP 8560'1-275. 
CLAUSULA SEGUND/1. - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a 
qualquer· tempo, abrir ou fechar filial ou outra cependêncla. no país ou no exterior, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 
CL/\lJSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA 
SOCIEDADE: A EIRELI iniciou suas atividades em 01 /04/201 O em seu prazo de 
duração é por tempo indetc?rrnínado 

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/07/2018 00,13 SOB Nº 20183305329. 
PROTOCOLO, 183305329 DE 11/07/2018. ·~· ÓDIGO DE VERIFICAÇÃO, 
11803046567. NIRE, 41600604831. 
DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS O ONTÓLOGICOS E 
HOSPITALARES EIRELI - EPP . [ , -- Libertad Bogus 

SECRETÁRIA-GERAL 
CURITIBA, 31/07/2018 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO: 
DENTAL SHOW· COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E 

HOSPITALARES EIRELI - EPP 
CNPJ/MF N.º 11.776.334/0001 ·78 

NIRE 416.00604831-1 

Folha :J de 4 
CU\LJSUU\ QU/'.\RTA · OBJETO SOCl/\L A EIRELI tem por objeto a exploração no 
ramo de. Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de 
tecidos; Comercio atacadista de artigos de armarinho; Comércio atacadista de roupas e 
acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de 
medicamentos e drogas de uso humano: Comércio atacadista de instrumentos e 
materiais para uso médico, cirúrgico hospitalar e de laboratórios: Comércio atacadista 
de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene 
pessoal; Comércio atacadista ce móveis ü artigos de colchoaria; Comércio atacadista 
de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de 
outros equipamentos e artigos de uso pessoa! e doméstico; Comércio atacadista de 
equipamentos de informática; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e 
equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio varejista 
de cosméticos, produtos de perfumaria o de higiene pessoal, Comércio varejista de 
artiqos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 
Comércio varejista de produtos saneantes dornlssanitários 
CL/\USULA QUlí\TI\ - CAPITAL SOCIAL O capital social é de R$ í 00.000,00 (cem mil 
reais) divididos em 100,000 (cern mil) quotas ele capital no valor nominal de R$ i ,00 
(Hum Real) cada urna. subscrita e ja mteqrauzadas, em moeda corrente do País, pelos 

e distribu.das da seciu1nte forma: 

SEXTA A.DMIN 
EMPRESARIAL: A adrrunistraçâo da sociedade cabe a JULIANA PAULA GUIMARAES, 
com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, 
representá-la ativa e passivamente, Judicial e extra judicialmente, perante órgãos 
públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como\ 
praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos · 

- interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial 
isoladamente 
§ 1 '1- Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente. constituir, em nome da 
sociedade, procuradores para per-iodo determinado, devendo o instrumento de 
mandato especificar os atos e operações a serem praticados 
CLÁUSUL/\ SETIMA - EXERCÍCIO SOCL1\L, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
P/\RTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS· Ao término de cada exercício 
social, coincidente com o ano cívd os administradores prestarão contas justificadas de 
sua mírustracáo procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e 
demais demonstrações contábeis requendas pela legislaçao societária, elaboradas em 
conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidacle. parncipando todos os 

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/07/2018 00:L3 SOB N. 20183305329. 
PROTOCOLO: 183305329 DE 11/07/2018. CÓ~GO DE VERIFICAÇÃO: 
ll803046567. NIRE: 41600604831. 
DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODO OLQGICOS E 
HOSPITALARES EIRELI - EPP 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO: 
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HOSPITALARES EIRELI - EPP 
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Folha 4 de 4 
sócios dos lucros ou perdas apurados. na mesma proporção das quotas de capital que 
possuem na sociedade. 
Pm/1wafo (mico - A EIRELI poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em 
períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações 
intermediarias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação 
de Lucros proporcionalmente às quotas ele capita! 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." 10.406/2002. 
CLÁUSULA OITAVA D/\ DECLARAÇÃO Declara o titular da EIRELI, para os devidos 
fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa 
juridica dessa modalidade. 
CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE A responsabilidade do titular é limitada 
ao capital integralizado ela empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa 
Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima. 
CLÁUSUL,\ DÉCIMA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O Administrador 
oeclara, sob as penas da lei, que não esta impedido de exercer a administração da 
EIRELI. 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 suborno, concussão, 
peculato, ou contra a econorrna popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo. fé pública ou a 
propriedade. 
CLAUSULA DÉCIM/, PR1rv1EIRA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Francisco 
Beltrao-Pr para o exercício e o curnprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 
contrato. com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado 
que sep ou venha ser. 
E por estarem assim, Justos e contratados, lavram e assinam. a presente, em 1 (uma) 
Via, obriqando-se fielmente por si. seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo ern 

- todos os seus termos 

k::c{.:.,.J .... \,,,..;.).,. 
/JULIANA PAULA GUltv1ARAES 

./ 

Francisco Beltrao -PR, 1 O de Julho de 2018 

CERTIFICO C REGISTRO EM 31/07/2016 00:13 SOB N' 20183305329. 
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GOVERNO DO PARANÁ 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA 
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páaina: 001/ 001 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedíçao. 
Nome Empresarial 
DENTAL SHOW- COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI- EPP 

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL OE RESPONSABILIDADE L TOA 
Número de Identificação do Registro de 
Empresas· NIRE (Sede) 

41 6 0060483-1 

CNPJ Data de Arquivamento do 
Ato Constitutivo 

31/03/2010 

Data de Inicio 
de Atividade 

01/04/2010 i 1. 776.334/0001 • 78 

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro!Oistito, Município, UF, CEP) 
AVENIDA LUIZ ANTONIO FAEDO, 1810-SALA 01, CENTRO, FRANCISCO BELTRÃO, PR, 85.601-275 
Objeto 
Comércio atacadista de produtos odontologicos; Comercio atacadista de tecidos; Comércio atacadista de artigos de 
armarinho; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio 
atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, 
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista 
de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de produtos 
de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e 
doméstico; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e 
equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio varejista de cosméticos, produtos de 
perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de artigos do 
vestuário e acessórios; Comércio varejista de produtos saneantes oomtssarntartos. 

Capital: R$ 100.000,00 
(CEM MIL REAIS) 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei nQ 123/2006) 

Prazo de Duração 

Capital Integralizado: R$ 
(CEM MIL REAIS) 

100.000,00 Empresa de pequeno porte 
Indeterminado 

Titular 
NomelCPF 

JULIANA PAULA GUIMARAES 
030.364.169-00 

Administrador 

Sim 

Inicio do 
Mandato 

08/01/2015 

Término do 
Mandato 

xxxxxxxxxx 

Último Arquivamento 

Data: 31/0712018 

Ato: ALTER AÇÃO 

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

Número: 20183305329 
Situação 

REGISTRO ATIVO 

Status 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 

CURITIBA· PR. 07 de novembro de 2018 
18·650052-0 

l.lBERT AD BOGUS 
SECRETARIA GERAL 

<'\ 

,J) (1 
Consulta dispomvel por 30 dias 

-----) 
Documento Assinado D1gitalme~efo18 , 
Junta Comercial do Paraná ,..,,.,., '"- / 
CNPJ 77.968.170/0001-99 -: ~/ 

,/ 
Você deve instalar o certificado da .dlJCEPA . -- ·· 
www.juntacornerciapr.qovbr/ce · ··. 

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacornercralprqovor 
e informe o número 186500530 na Consulta de Autenticidade 



05/11/2018 Receita Federal do Brasil 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
NUMERO DE INSCRIC,~O 
11.776.334/0001-78 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO I DATA DE ABERTURA 

CADASTRAL 3110312010 

f\JOME E.rJPRESPRIAL 

DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO {NOME OE FA~JTASIA) 

[ 
PORTE 

EPP 
CDDIGO E D[SCRIÇlD DA ~.Tl\/IDADE ECONOMIC.A DR!NCIPAL 

46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontoló~icos 

coorco E DESCRICSo DAS ATIVIDADES i'CONOMICAS SECUNDARll,S 
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 

- 1 1 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 
anteriormente 
46.51-6-01 · Comércio atacadista de equipamentos de informática 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 

CÓDIGO E DESCRIÇ),ü DA NATUREZA JUR!DICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

[ 
LOGRADOURO 

AV LUIZ ANTONIO FAEDO [ 
COMPLEMENTO 

SALA 01 
NUMERO 

1810 

[ ~~~601-275 [ 
BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO [ 

MUNICIPIO 

FRANCISCO BELTRAO ~ 
~ 

[ EllDEREÇO EcETRÓ1,ICC 

[ 

TELEFONE 

(46) 3565-1463 

- 
ENTE FEDE'.RA.TiVO RESPQr\JSA\/EL 1EFR:1 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
31/03/2010 

ív10TiVO Dl. SiTJ),ÇÀC CADASTF~M~ 

DATA DA SITUAÇÃ::J ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 05/11/2018 às 17:40:16 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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j 
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À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE PLANALTO 
PLANALTO - PR 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2018 

- DECLARAÇAO DE IDONEIDADE 

A empresa DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI, com Sede na Av. Luiz 
Antônio Faedo, 1810, Bairro Centro, Francisco Beltrão - PR, com CNPJ nº 
11. 776.334/0001-78 e Inscrição Estadual n° 90516884-38, representada 
neste ato por seu Procurador, ( conforme Procuração Protocolada sob nº 
00664/2017, do Livro de Protocolo Geral n° 14, de 11/08/2017), Sr. 
ALEXANDRE DA ROSA, brasileiro, casado, residente na Av. Francisco 
Perondi, 435, Centro, Flor da Serra do Sul - PR, portador da RG nº 
12.999.627-7-PR, e do CPF n° 047.528-829-73, DECLARA para os fins de 
direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018, instaurado pelo 
Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou 
contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Francisco Beltrão, 08 de Novembro de 2018 . 

. 
Alexandre da Rosa 
RG: 12.999.627-7-PR 

Procurador 

rt«: 
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À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE PLANALTO 
PLANALTO - PR 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2018 

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO 
XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

A empresa DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI, com Sede na Av. Luiz 
Antônio Faedo, 1810, Bairro Centro, Francisco Beltrão - PR, com CNPJ nº 
11. 776.334/0001-78 e Inscrição Estadual n° 90516884-38, representada 
neste ato por seu Procurador, ( conforme Procuração Protocolada sob nº 
00664/2017, do Livro de Protocolo Geral n° 14, de 11/08/2017), Sr. 
ALEXANDRE DA ROSA, brasileiro, casado, residente na Av. Francisco 
Perondi, 435, Centro, Flor da Serra do Sul - PR, portador da RG nº 
12.999.627-7-PR, e do CPF n° 047.528-829-73, participante da licitação 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018, por seu 
representante, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos 
termos do § 6° do artigo 27 da Lei n° 6.544, de 22 de novembro de 1989, 
encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se 
refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 70 da 
Constituição Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Francisco Beltrão, 08 de Novembro de 2018. 

Alexandre da Rosa 
RG: 12. 999.627-7-PR 

Procurador 

/ 
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• 
À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE PLANALTO 
PLANALTO - PR 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2018 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO 
DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A empresa DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI, com Sede na Av. Luiz 
Antônio Faedo, 1810, Bairro Centro, Francisco Beltrão - PR, com CNPJ nº 
11.776.334/0001-78 e Inscrição Estadual n° 90516884-38, representada 
neste ato por seu Procurador, ( conforme Procuração Protocolada sob nº 
00664/2017, do Livro de Protocolo Geral n° 14, de 11/08/2017), Sr. 
ALEXANDRE DA ROSA, brasileiro, casado, residente na Av. Francisco 
Perondi, 435, Centro, Flor da Serra do Sul - PR, portador da RG nº 
12.999.627-7-PR, e do CPF nº 047.528-829-73, DECLARO, sob as penas da 
lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, 
que a empresa é EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 
de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, 
a exercer o direito de preferência como critério de desempate no 
procedimento licitatório do Pregão Presencial SRP nº 093/2018 realizado 
pelo Município de Planalto - PR. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Francisco Beltrão, 08 de Novembro de 2018. 

Alexandre da Rosa 
RG: 12. 999.627-7-PR 

Procurador . ~ ,., 
~1 J.::1 "'"~{ 1i 1tlff-.;~{ \ ·•\ / ;_ •.... : . ,_. _; •.,.,_) .e, / ,,.__1 L· t..; t , ,,~;: 

/1 
1 . 
IJ 

/ 

•-- 



Certificado cigitalmente por 
ANELISA MARTIN BATISTA 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná 

Poder Judiciário 

A Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça. nos termos do art. 1 º do Decreto 
Judiciário n" 930/2012. de 29/06/2012. veiculado no Diário da Justiça Eletrônico nº 899. de 
05107/2012. 

CERTIFICA, para fins de licitações e contratos da administração pública e outras destinações 
comerciais. que na Comarca de FRANCISCO BELTRAO existem um (O 1) Ofício 
de Contador. Partidor, Distribuidor, Depositário Público e Avaliador Judicial e um (OI) 
Tabelionato de Protesto de Títulos (Anexo IV do Código de Organização e Divisão Judiciárias 
do Estado do Paraná - Lei Estadual nº 14.277. de 30 de dezembro de 2003 ). 

Curitiba. 1 de Outubro de 2018 

Anelisa Martin Batista 

Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça 

/ 
1 

Este documento pode ser vetiaeoo no endereço etetrontco http.llwwwtjpr.JUS tx/documentos-essinedos através do número 602 287. í54 
Página 1 de 1 
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10/í 0/2018 Consultas - Agência Nacional de V1g1lânc1a Sanitária 

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento 

Dados da Empresa Nacional 

Razão Social 

dental show comercio de produtos odontologicos e hospitalares ltda 
CNPJ 

11.776.334/0001- 78 
Endereço Completo 

RUA. UNIÃO DA VITÓRIA, 1215 -VILA NOVA CEP: 85.605-040 - FRANCISCO BELTRÃO/PR 
Telefone 

(46) 3055-6767 
Responsável Técnico 

LUIZ CARL_OS GUIMARÃES JUNIOR 
Responsável Legal 

JULIANA PAULA GUIMARAES 

Dados do Cadastro 

Cadastro Nº 

8.07.817-4 (U5WX434H2307) 
Data do Cadastro 

12/09/2011 
Situação 

[Ativa) 
Nº do Processo 

25023.089238/2010-18 
Cadastro 

8 - Produtos para Saúde (Correlatos) 
Atividades J Classes 

Armazenar 
• Correlatos 

Distribuir 
• Correlatos 

Expedir 
• Correlatos 

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente) 

Empresa 
Solicitante 

Linhas de Certificação 
Vigentes 

Data de 
Publicação 

Vencimento do 
Certificado 

Nenhum registro encontrado 
https//consultas.anvisa.gov.br/#/ernpresas/empresas/q/25023089238201018/?cnpJ= 11776334000178 
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07/01/2016 DETALHES DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO Nº 1.08.587-9 

DATAVISA 
Autorizações e Cadastro 

DADOS DA EMPRESA 
Razão Social 

DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 
CNPJ 
11.776.334/0001-78 

Endereço Completo 

RUA UNIÃO DA VITÓRIA, 1215 - VILA NOVA CEP: 85605040 - FRANCISCO BELTRÃO/PR 
Respoosável Técnico 
GILIANE FAEDO 

Responsável Legal 
EMANUELA CAVALHEIRO GALVANI LEITE PINTO 

DADOS DO CADASTRO 
Cadastro Nº 
1.08.587-9 

Data do Cadastro 

Nº do Processo 
25023.089239/2010-4 7 

Cadastro 
Comum 

Atividades / Classes - ARMAZENAR 

- Medicamento 

DISTRIBUIR 

- Medicamento 

EXPEDIR 

- Medicamento 

Voltar l [ Nova Consufta J 

S!A, Trecho 5, Área Especial 57, Bloco B, Térreo Brasilia -DF - CEP: 71205-050 - Central de Atendimento Anvisa - 0800 642 9782 

- 
.;: 

I 

http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Autonzacao/rconsulta_autorizacao_detalhe.asp 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ- CRF-PR 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 
2018 Consulte v.a leitor de QRCode 

CADASTRO NO CRF SOB O N' 

19556 
VALIDADE 

31/03/2019 
CODIGO DE AUTENTICAÇÃO 

41868161ECFC2F46A32564456D92CE7A 
RAZAOIDENOMINAÇAO SOCIAL 

DENTAL SHOW- COM DE PROD ODONT E HOSP EIRELI EPP 

[ 

NOME FANTASIA 

DENTAL SHOW 

ENDEREÇO 

AV LUIZ ANTONIO FAEDO 1810 SALA 01 

NATUREZA DE ATIVIDADE 

DISTRIBUIDOR/IMPORT./EXPORT. MEDICAMENTO 

CNPJ 

11. 776.334/0001-78 

TIPO DE ESTABELECIMENTO 

DISTRIBUIDORAS DE MEDIC.,INSUMOS E DROGAS 

) [ 

CIDADE · UF 

FRANCISCO BEL TRAO-PR - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
Domingo Segunda 

13 30 às 17 30 
Terça 

1330ás17:30 
Quarta 

13 30 às 17 30 
Quinta 

13 30 às 17:30 
Sexta 

13 30 às 17 30 
Sábado 

TIPO INSCRIÇÃO NOME 
RESPONSAVEIS TECNICOS 

FUNÇÃO SITUAÇÃO 
F 29708 JAQUELINE BACH RONSANI DIRETOR TECNICO 

Domingo Segunda 
13 30 às 17 30 

Terça 
13:30 às 17:30 

Quarta 
13 30 às 17 30 

Quinta 
13 30 às 17 30 

Sexta 
13:30 às 17 30 

CONTRATADO 
Sábado 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ- CRF-PR 

Curitiba, 5 de Março de 2018 

Gerentes do CRF-PR conforme deliberação 673/2006 
Farm. Eduardo Pazim • Gerente Fiscalização 

Farm. Flávia de Abreu Chaves· Gerente Cad/Rec. 
Farm. Sérgio Satoru Mori · Gerente Geral 

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO 

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Famácia, atendendo o que dispõe 
os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3_820/60 e do Título IX da Lei nº 6 360/76_ Tratando-se de Farmácia e o}ogaria, certiücamos que está regularizada 
em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos. de acordo com os artigos 15, parágrafos 1° e 2° e 23. alínea 
"e" da Lei nº 5.991/73 e arqtrqos 2° e 3° Caput 5° e 6° Inciso I, todos da Lei 13.021/14. 
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica. este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e 
encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações 
. A autenticidade e1ou validade jurídica cessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código d~.. · d ou 
mesmo atraves de leitor de QR-Code ,.-----:-· /// 

·· X'/ Páq. 1 ,de 1 

~· 

' ', ,, 
5, ,L{ 



ü4/07/2018 https ! /www. em pre s af acil .pr. g ov. br/sigf aci\/processo/imprime-m odeio/tipo_ a\va ra/1 /cod _ a\va ra/3403371 /co _protocolo/PRP 1721949 .. 

LSTADO DO P1\RANA 
PRFF !TURA lPAI DF 

FRANClSCO !JE 
SECRETARIA \1UNlC!PAl. í)E 

FlN S 

\omc Fantasia: DENTAL SI IOW 

Razão Social: DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI - 
EPP 

C\P.J: l 1776.334-10001-78 

Inscrição \lunicipal: 

Atividade Principal (C:\AE) -l645- L03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos - Exerce no endereço 

\ti\ idade(,) Sccundáriaív} (C:\ \E): 4642- 7 02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de 
segurança do trabalho (Exerce no endereço), 4664-8.100 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos 
para uso oclonto-méclieo-hospitalar; partes e peças (Exerce no endereço), 4 789-0/05 - Comércio varejista de produtos 
saneantes domissanitários (Exerce no endereço). 4645-LOI - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso 
médico, cirúrgico. hospitalar e de laboratórios (Exerce no endereço), 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e 
artigos de colchoaria ( Exerce no endereço). 4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos (Exerce no endereço). 4646- 
() 02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (Exerce no endereço), 4773-3/00 - Comércio varejista de 
artigos médicos e ortopédicos ( Exerce no endereço). 4649-4 08 - Comércio atacadista de produtos de higiene. 1 impeza 
e conservação dom ici I iar ( Exerce no endereço), 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso 
humano (Exerce no endereço). 4 771- 7 /O 1 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos. sem manipulação de 
fórmulas ( Exerce no endereço). 4641-9103 - Comércio atacadista de artigos de armarinho (Exerce no endereço), 4 781- 
4'00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios ( Exerce no endereço).4646-0/01 - Comércio atacadista 
de cosméticos e produtos de perfumaria (Exerce no endereço).4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de 
informática (Exerce no endereço). 4649-4;99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e 
doméstico não especificados anteriormente (Exerce no endereço). 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos. 
produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Exerce no endereço) 

\lunicípio: Francisco Beltrão Endereço: AVENIDA LUIZ ANTONIO FAEDO. 1810, SALA 01, CENTRO 

(EI': 85601275 

lncal e data: Francisco Beltrão, terça. 26 de dezembro de 2017 

Validade: 

LÓI F CIO RODRIGU S 
Secreta na de Finanças 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - 77.816.510/0001-66 

Carnê de Atividade Econômica 

11776334000178 
Cadastro Mobilià;io I 
125806 1 

·~~~~··· ·-··-·····~· ·-··~··~·~··········· ······-·~~~~~ 
Cont~ibuinto Telefone 

I DENTAL SHOW· COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E 3055 6767 
I DENTAL SHOW 1 ,_,, I Endereço Ins crtçãc 1.: L!J;.,~~;d~~:.~~ED-~-1~10. Q 186 L 058. CENTRO CEP: 85601275 Francisco Contador: ADEMIR JORGE ARIS~etalhamento Telefone: 3564 1463 

4645-1/03 Comércio atacadista de produtos odontoiógicos I Rei 2018 Taxa de Verificação 
4789-0;?5 Comercio varejista de produtos saneante~ domissanitànos . . l'Ref 2:J18 Vigiláncia Sanitária 
4642-7/ü~ - Comercio atacadista de roupas e acessonos para uso profissionat e ae 
soquranca do trabalho , 

i 
Observações 

CPF/CNPJ 

• 68.07 
. 68 07 

i 4644-3/01 - Comércio atacadista de -nedrcamerrtos e drogas de uso humano 
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico 

Area uliiizada 390,00 Total Lançado em~. 336.14 

1

\/encimentos· 
24/09/20'8 L __ ~ 

Ass: _ 

CPF: _ 

Local· ~ Data_~'---~-- 
-~------ - ---------···-- ------·--~-------~~~-~~ 

Municipio de Francisco Beltrâc v 

77.816.51010001-66 
1·· -- .Pa·;E!.c - . ,-·- Ver1G1r,wntu ----, 

1 1 / 1 ' 24/09/2018 1' 

l~·~'i~c~:::;~·,;,.;,;,;·-···· ·~-·~~---·--~- \ i 
IR$ 
f----------·-·-·--·----······ -·--------- 
1 { 0 i valor Documente I 
11::0,,~~~,:;-,;,; ''"'"'~:;~,; ·~- 336,14 1 

!e--~~-· 
\ (-1 Outras DurJ.;.; 

!(+)t1ur;1.i.1u[tc1 

[:•, 0,,,,,,,, A,m,:c·:·.-·--~·~---~~·· 1 

,--·-----------·---------------~----~-----~ 
i DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E 

Município de Francisco Beltrão - 77.816.510/0001-66 
[ L,~c;l-Pa;~-~;~~t;. -- . ····-- ··-------·-· ·-----------·-,------P-arZ~-i;----- veoc.meroc ~ 

\~~><J\ LQIERICAS BANCO DO BRASIL, ITAU, SICREDI E 1 1 / 1 24/09/201~8~-~' 
! cecen:e ' Código FEBRA.SAN 1 

'tMunicipio de Francisco Beltrão· 77.816.510/0001-66 l 1619 i 
Data E~issá.o .. 1 Csd,s·t-'oiOc-cume1\o , Espécie ] Aceita ! Identificação - . . 1 
25107/2018 1 GR 6239309 

j f:a/1~~~-- - - - ------t"-~~-~1e t/oecra · Oventicooe Moeda 1 Valor Moeda ("') Valor Documento -------1 
_336,14 

(·) Desconto até o veoc'meruo 

----------·----- -----j I 
~-----~·- -----------------·-----~--1 
(+)Moralrk:ll8 ! 

1 1 

:(+) Outros Acréscimos --~~---1 
1 ····-··-1 ("') Valer Cobrado 

Empresa do município: 125806 i 
! 

AV LU!Z ANTONIO FAEDO, 1810 · Q 186 L 058 · CENTRO 

85601275 Francisco Beltrão ~ PR 
36141619201 · 7 80924078003-5 500062393094 

1 111111111111111111111111111 

~~~~~~~~~~~~~~l~J~l~ ~~~~~~~~~~~ 
Banco do Brasil Page 1 of 1 

# 
<W'ilf"' 

Boletos, Convênios e outros 
A33C231500547449020 

23/08/2018 152110 

SISBB 
23/08/2018 
0616500616 

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 
AUTO-ATENDIMENTO 15.21.10 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

CLIENTE: O PROD ODON HOSP LTDA 
AGENCIA: 616-5 CONTA: 15.877-1 
EFETUADO POR: ANIMARI T GUIMARAES 

80924078003-5 50006239309-4 
23/08/2018 

336,14 
0,00 

336,14 

I 
Convenio PREF MUNICIPAL FCO BELTRA 
Codigo de Barras 81730000003-8 36141619201-7 

Data do pagamento 
Valor em Dinheiro 
Valor em Cheque 
Valor Total 

DOCUMENTO: 082318 
AUTENTICACAO SISBB: 
C.138.940.91E.B48.DCE 

Transação efetuada com sucesso por: J3656393 ANIMAR! TEREZINHA GUIMARAES 



0511112018 Emissão do CICAD 

RECEITA. ESTADUAL PARA NA 

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 

Inscrição no CAD/ICMS 

90516884-38 
Inscrição CNPJ 

11.776.334/0001-78 
Início das Atividades 

04/2010 

Empresa / Estabelecimento 
Nome Empresarial DENTAL SHOW - COM DE PRODUTOS ODONTOL E HOSPITALARES EIRELI 

Titulo do Estabelecimento 

Endereço do Estabelecimento AV LUIZ ANTONIO FAEDO, 1810, SL 01 - CENTRO - CEP 85601-275 
FONE: (46) 3055-6767 

Município de Instalação FRANCISCO BELTRAO - PR, DESDE 04/2010 
( Estabelecimento Matriz ) 

Qualificação 

S .. - At I ATIVO - SIMPLES NACIONAL I SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE nuaçao ua 0712016 

Natureza Jurídica 230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) 
Atividade Econômica Principal do 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 

Estabelecimento 

4641-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS 
4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 
4642-7/02 • COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO 

PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 
4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO 

HUMANO 

4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA 
USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 

4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE 
PERFUMARIA 

Atividade(s) Econômica(s) 
Secundária(s) do Estabelecimento 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS 

DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE 

4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 
4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE 

COLCHOARIA 

4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E 
CONSERVACAO DOMICILIAR 

4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 
4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E 

EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; 
PARTES E PECAS 

4771-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM 
MANIPULACAO DE FORMULAS 

4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE 
PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 

4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 
4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E 

ACESSO RIOS 
4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES 

DOMISSANITARIOS 

Quadro Societário 
Tipo 
CPF 

Inscrição 
030.364.169-00 

Nome Completo I Nome Empresarial 
JULIANA PAULA GUIMARAES 1 

l 
Qualificação 

TITULAR PESSOA FÍSICA 

Este CICAD tem validade até 05/12/2018. PARÀNÃ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 
Coordenação d~------" 

,, -~--- 
httpsllwww.arinternet.pr.gov.brlcadicmsl _ce_CIFS11 D.asp?elncludelinkFacil=S&eCadicms=9051688438&eUser=PRETO _ ''\~,--- __ 112 
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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

LICENÇA SANITÁRIA 
Número 2473/2017 

Razão Social: DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E 
HOSPITALARES EIRELI - EPP 
Nome Fantasia: DENTAL SHOW 
CNPJ: ll.776.334/0001-78 
Inscrição Municipal: 
Endereço: AVENIDA LUIZ ANTONIO FAEDO, 1810, SALA 01, CENTRO 
CEP: 85601275 
Município: Francisco Beltrão 
Atividade Principal: 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
Atividade{s) Secundária(s): 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e 
produtos de perfumaria, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para 
uso profissional e de segurança do trabalho, 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos 
de armarinho, 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem 
manipulação de fórmulas, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e 
equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4649-4/99 - Comércio 
atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não 
especificados anteriormente, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de 
colchoaria, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 
domiciliar, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4773-3/00 
- Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4641-9/01 - Comércio atacadista 
de tecidos, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso 
médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4772-5/00 - Comércio varejista de 
cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4781-4/00 - Comércio 
varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4644-3/01 - Comércio atacadista de 
medicamentos e drogas de uso humano, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos 
de higiene pessoal 
Responsável Técnico: 
Local e data: Francisco Beltrão, quinta, 30 de novembro de 2017 
Validade: sexta, 30 de novembro de 2018 

Andréa Maria Zorzo de Almeida 
Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde 

Observação 

Código de Autenticidade: 17W 3JNXHLO 
EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO BRUNA FREITAS DE OLIVEIRA 
Esse documento deverá permanecer exposto em local visível 
empresarial 

no estabelecimento 



ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FLOR DA SERRA DO SUL 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A SEC 
E FLOR DA 

:~:~u~~~-~:~-:~\:\~~~ ~~ 
08.866.853/0001-12., abaixo assinado pela Secr~tària Municipal de 
Saúde, Sra. INES pAZO.LINI, vem por meio q.este,.DECLARAR, para 
os devidos fins, que ã e~pr.e:sa. PJ:N.T.M/,'SHO\'~t"t COMÉRCIO DE 

;. ::·,·.~: •. ; .··· ··,· . .;:, ···-':;;;··.•- .• c-. c-C-.:•,-.•-cc:011<''~;,,.;,;,.·Y~·- •. ·- _ -.,•·-~;;; _:; 

PRODUTOS OD()Jfl'Ol:,éGIC0$, .. ~, ., .. HOSPlT 4Ll\RES4: EIRELI, 
pessoa juri1jca" de direito priva~~tab"}!'Si~.,fa\ Av '. ~Z, Antônio 
Faedo, nºI~.·' .\~-.~;ff3_airr.º. ln. d .. u .. ·s·t·n .... ·.~lt1~~ülic .•. ípi.d ª.~. Fr.ª~·.·· .. ·.·.~ .. ·., '~ ... ·: 'eltrão, 
estado doB rana, .inscrita no <J~PJ n 11.776.33.4/00'Q;\.:-Ji.8, 1ornece 

~ . ·Ú • • __ ;,...e....-..;, •• ·-·-- ~.-· ····--·-- • ., . . .·. .•• . 

at(;}riai~';:w e~c -, ,quip '• .to:s, . ()do 
. genal · ao . · FL _J)A SE . 

l,J\ffI\ I f"' . .. - ,_~;. 
Atefülm'.~~: aifd'\ qu,;J , . , -~e a, s#}~~ndeu 

plenamente asl;~"ftat1vas, .. ,.~ 
1 

•, to if"fj pr(zos e 
qualtdade dos p'414to~, n~ . ._f c,.m!:J5,1f'ento que a 
desabone. ''1 ,;; 

1 1 
Secretária Municipal de Saúde de Flor da Serra do Sul - PR 

itJ.OUN\ 
\~E,_~~~;M~- de 1saúd0 :::;e<,,'""port. 52)20~ ~ 

Rua João Arisi, 115 - Centro - 85618-000 - Flor da Serra do Sul - PR 
Fone/Fax: (46) 3565-1132 / 3565-1101 

e-mail: planejamento@fssul.pr.gov.br - www.fssul.pr.gov.br - CNPJ 95589.271/0001-30 
~,.///1 

(~ 
~' ·---. ------.---- 



---- 

SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RENASCENÇA, 
estabelecida na . Renascença - PR CEP: 85.610-000 com 

ln.nn Í , abaixo assinado pelo 

Saúde, Sr. .Iovani Luiz Cenatti, vem por meio deste, DECLARAR 
fins. que a empresa DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARESL EIRELI pessoa jurídica 
privado. estabelecida na Av Luiz Antônio Faedo, nº 1810 Bairro 
Município àe Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 

1 í 776.334í0001-78. fornece regularmente Materiais e Equipamentos. 
,-i.-,ntnlAnir.os e Hospitalares em geral ao Município de Renascença - PR 

Atestamos. ainda, que a referida empresa sempre atendeu plenamente as 
do Município quanto aos prazos e qualidade dos produtos, nada 

de nosso conhecimento que a desabone. 

para que surtam os efeitos esperados, firmo o presente. 

I Luiz Cenatti 
Secretário Mun1cipJ1 ÍJ.e Saúde de Renascença - PR 

Francisco Beltrão, 29 de outubro de 2018 

p-OÍl 

. {<'.r 
\.,___) 

r-··-- ····--- ,-·.J.·•-m•••-ss ·····_.·····--·- .. ·--· •..... --- ················--~·--·- ... _..·--····--- •. ·-·-···-------------·--· 

~7-~,:.-:~~}g,~z,~;;~.~g~\~~- ,, '\ :1z_f~i1~?}It~:'._:2/-~?:t;:s2~:-:~i)~r::i·', . 
Autenticação Digital > 1 

----------~------~-::-::-:-:--::-:------::::------11 ?' ";;"~~~:,;;,;1'~';~; ,go;•:;~;,~ ~,:;,;,::'. ",º;;,;~;:.:11,:;:3,5 ;!~;:,;~ ~1~' ~I : 1- 
PR EFE ITU RA DO MUNICÍPIO OE RENASCENÇA - PR I Cód. ~ut;nti~~;~~:.,~;~~:i~~~;~~;~;·~~~;;~:;';"~;1;'0;~,~~;;018 08:56:~. i 
CNPJ 76.205.681 /0001-96 : ~f Selo Digital de Flscalizeçáo Tipo Normal C AHR31134-CMNR _:, 

, . V 901 - Fone/Fax (46) 3550-8300 1 Rei V"'eideMOo,o,>ee.,1,0· ' Valor Total do Ato. R$ 4,23 < 1 Rua Getu\10 argas, i. T,1~., ton::.fª'ªem;,https:llselodigital.tjpb.jus.br ;. ! 
CEP 85610-000 - Renascença - PR ~- --- - .. ::: --··--:- _ , 

-------~,nn,,hr ~. 
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B OS RCIO DE MEDICAMENTOS L TOA EPP 

NP.J/MF 95 º ' .. ·.·· - 'J 

TE Ei TE ALE 

o seu 
para a 

contrato 

A. 
MEDICAMENTOS L TOA EPP 

DAMEDI - DAMBl~OS COMERCIO 

'1 
\ 
\ 



NFJJ/1\11F 95.368.320/0001-0::. 

RCíO DE MEDICAMENTOS L TDA EPP 

M.A TEF~CEIRA 1'\l TE CONTHATUAL E ÃO 

CEF) 85 501-074 no 

OME 10 ATAC/\DISTP., 
r\J·l.f{OL/1.DOS NAO 
46tt5-1/o-1 EF<CIO 

uso rv1EOICOS. CIFfüRGICO 
ISTA DE 

NTO MÉDI 

CLAU L.A INT/\· 

.-,'\'/ 
G 

CL\PITAL 

Sl7 

00 1 



DI 10 DE MF CAME EPP 

-os 
IMA TERCE ALTE TU.l\L E CONSOLIDAÇÃO 

- e 

rn 

e 

I fil ou outra 



E 10 DE ME AMENTOS L TOA EPP 

D IMA E CONSOLIDAÇ 

SUL/'.\ Df::C 

LA DECllVlA 

q 

e INT"- 

CU'.J.USULt\ DECl!VLL\ EXT,1\. 
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DAMEDl-D.AM DE MEDICAMENTOS L TOA EPP 
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DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018 

RAZÃO SOCIAL:DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
CNPJ Nº 95.368.320/0001-05 
ENDEREÇO: RUA PARANÁ, 299, CENTRO, 
FONE: ( 46) 32204949 
MUNICIPIO: PATO BRANCO EST. PARANÁ 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018, instaurado 
pelo Município de Planalto, que não fornos declarados inidôneos para licitar ou contratar 
com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Pato Branco, 13 de Novembro 2018. 

Maria Rosangela Ronssen Dambros 
CPF: 855.226.439-00 

RG: 3.582.409-0 
Sócia / Administradora 

·\"'i., .. ()'.·.'· ... 
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DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO 
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018 

RAZÃO SOCIAL:DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
CNPJ Nº 95.368.320/0001-05 
ENDEREÇO: RUA PARANÁ, 299, CENTRO, 
FONE: ( 46) 32204949 
MUNICIPIO: PATO BRANCO EST. PARANÁ 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL SRP Nº 093/2018, por seu representante, declara, na forma e sob as penas 
impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, 
nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se 
em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 
disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Pato Branco, 13 de Novembro 2018. 

Maria Rosangela Ronssen Dambros 
CPF: 855.226.439-00 

RG: 3.582.409-0 
Sócia / Administradora 

.,./ 



Declaração de enquadramento em regime de tributação de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP) 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018 

RAZÃO SOCIAL:DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
CNPJ Nº 95.368.320/0001-05 
ENDEREÇO: RUA PARANÁ, 299, CENTRO, 
FONE: ( 46) 32204949 
MUNICIPIO: PATO BRANCO EST. PARANÁ 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que a empresa DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 95.368.320/0001-05 é microempresa ou empresa de 
pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, 
a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório 
do Pregão Presencial SRP nº 093/2018 realizado pelo Município de Planalto - PR. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Pato Branco, 13 de Novembro 2018. 

Maria Rosangela Ronssen Dambros 
CPF: 855.226.439-00 

RG: 3.582.409-0 
Sócia / Administradora 
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Paulo César Varia~o! ' e,1"~, ~,r:o~9r 
CPF: 967.319.589-72 e,6~<#>. 
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dão N 
que revendo os livros e arquivos 

U C!J\L, sob minha guar 
STAR nenhum recistro em andamento contra 
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até a presente data. 

MEDICAMENTOS L TDA 
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018 

RAZÃO SOCIAL:DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
CNPJ Nº 95.368.320/0001-05 
ENDEREÇO: RUA PARANÁ, 299, CENTRO, 
FONE: (46) 32204949 
MUNICIPIO: PATO BRANCO EST. PARANÁ 

Declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018, anexos 
LII,III,IV,V,VL Minuta da Ata de Registro de Preços, Termo de Referência e a presente 
declaração, referente seleção de sociedade empresária especializada visando a aquisição 
de medicamentos, dietas e insumos para a Secretaria de Saúde deste Município de 
Planalto, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, deste 
Município de Planalto. 

Pato Branco, 13 de Novembro 2018. 

Maria Rosangela Ronssen Dambros 
CPF: 855.226.439-00 

RG: 3.582.409-0 
Sócia / Administradora 



iJ9/~1/20~8 n':tos://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp 

22688060/0001-81 
DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 
4'! SAO PAULO 418 / CENTRO/ TRES BARRAS DO PARANA / PR/ 
85485-000 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

/.\ Caixa Eccnômic2 Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
ca L":: 8 C361 de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
crnorese ac ma identlflcada encontra-se em situação regular perante o 
Fur.co ele :;2ffantia d:i Tempo de Serviço - FGTS. 

o Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes 2 contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
eas ,:,bcigõç5es mm o FGTS. 

18 a 28/11/2018 

Núrnern: 2018103119514384909573 

I,,f(:,:-,nação :Jt:,tica em 09/11/2018, às 18:13:54. 

este Certificado para os fins previstos em Lei está 
à verificação de autenticidade no site da Caixa: 

h ttps ://vv,11Nv. s ifg e. C3 ixa. gov. b r/ E rn p !"·.?Sa.r :-:.:, :-f/ :: .-r.11-= ~,e-::.:~ S ! rn p rim i rPa pel .asp 



Certidão Internet 

M!NiSTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Proct.Yadciria·Gerai da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATlVA 
DA UNIÃO 

Norr:: :'.fü!OSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS· EIRELI 

?sss2:. a.;o o direito Jé a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisouer dívidas de 
ré;,;s,c,,sabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
ci2 Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

~~st2 àc 1i valida :i2-'a e estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
t:,::c; ~,, j·· ses s L.1 :du2 púbíicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 

no árnbitc da RF3 e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
!'2:, 2,ine2s ',0;' 2 d' Jc caráqrafc único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

/, desta cert dão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
,3rcie ecos ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida qratuitarnente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. 
==:rri ,(i2, a; 13:21 T1 de dia OS11' :201 s <hora e data de Brasília>. 
Cóciqo C:s controle :!2 certidão: 4B83.99AB.3BE7.24A4 

·::is:/2 cu ê:Tenda i,1v2Hd2rá este documento. 
Preparar página 
para irnpressio 

\ ·' 

J,.(,:;~ 
http:/ /servlccs. receita .tazenca .g.cI b:· S2°-1icos/ce:Tdac/CNOConjunta! nter/EmiteCertidaolnternet.asp?ni=22688060000181 &passagens= 1 &tipo=' 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 
Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

Nº 019025456-91 

Certidão fornecida para o CNPJíMF: 22.688.060/0001-81 
Nome: DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - ME 

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

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

Válida até 09/03/2019 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 

(<:,:-r .: 
r~'i<:, ..... '_.··· .•. '· '(), "··. · .. , . ~,-:, \ . 
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Página 1 de 1 
Emitido via Internet Púnfica (09/11/2018 19.·í7:3ô) 

{ / , 
.J-- 

1 



---~--._-·-· 
t,o '.'1f Rt\ 
t<\BEL:(";N.;1.\ :,~' 
3();,>,"i,'!ft·'Oc> "- 

o, accrcc coro ce-ernsce 1,;t3"•7ºinc. V 8'.41 ,~~Jj!~~/á935'1S" o An 6 toe 
da Lei Estadual ,.V11200S autennce a pr:;,;;;~ffl'íagem d1g1tahi::,.d-a, reorooucàc fie! 

··· oo documeqµf apresentado e?erltfo r.este ato. O r"'férido e verdade Cl0t.J fé cq?• Autenticaçã9(757920&9'180950090214·1; Data: 20/09/2018 'l o.cc.zs 
?"'-· .... · ..••.•... ··. ~: .?' 

~ .; ·. Sei~ Digital de Fiscalização Tipo Norrnat C: AHM92:306-F4\.V:2; 
, . . Valor Total de Ato: RS 4,23 

BéL Wi,lbef.1\~::daCaval·:aeionflra os dados do atoêm:.https:1/selodigital.tjpb.jus.br . . . - .. .. . 4 J 



20!09/20iB ·1osJ12,, .d1g ital .azevedobastos. not.br/home/comprovante/75792009180950090214 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ES"c"ADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PR:MEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

D.v E.oi:ácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Te!: (83) 3244-5404 / Fax (83) 3244-5484 

http ://ww,v. azevedobastos. n ot. br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

'.JECLAR.AÇP.O DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Be!. Váiber Azevéao de Miranda C2 ,aicantl Of'cia! do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconr scer f/rnas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc ... 

DECLARA para os devidos fins oe direito cue. o cccumento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' o, na 
referioa sequência, foi autenticados de acerco com as Legislações e normas vigentes3 • 

..-ii.r,LARO ainda que, para garantir transoarér.cia e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
ado da Paraíba. a Correged::iria Gersi ae Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 

atos notonais e registrais, assim. cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Se/o Digital: ABC12:345- 
X1X2) e dessa forma. cada autenticação processada pe!a nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal ae .Justiça cc Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/ 

/\ au'enticaçãc cigita: do documento faz prova oe aue. na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DIHOSMED COMERCIO OE 
1i1ED!CAMENTOS - EJREU tir.r.a posse de ,fn cocurr.ento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada. sendo ele, 
empresa D!HOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS • E!RELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documente 
apreseruado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 20109/20'18 10:06:05 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o A0t. e '; Oº e seus §§ ": e e 2º da fv1F 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digitai do 
titular do Cartó.io Azevêdo Bastos. pccsra ser sc.icitado diretamente a empresa DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI cu ao 
Cartório pelo endereço de e-(na:I 2ule:-:tic2:@2ze-v'edobastos.not.br 

Para '.nforrna::ões r02:s cleta'.n2d2s deste ate acesae o site nr;;-.;; .. ,/;~n.\~.:r:i12 ·:\:~\ftlUUua~Lv~;-;.i iul.~)1 

Declaração . 

e informe o Código de Consulta desta 

. A. consc.ta desta Gec,2,açso estará dispcnívei em nosso site até 20109/2019 10:00:29 (hora local). 

•1Cód1gc de .l..utenticação 
2Lagislações \hger.tes: Lei 

75752005'80950090214-1 
,,e S.935:::,,, '_ei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/20~ 5, l.e 

~tua! nº 3,72': /20Cl8. '....ei Es:s:ua: , C 'i 32,2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014. 

CHAVE DIGITAL 

i 
io0005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b55íaed5fc 1 ed917a4981 d7a72900840e8d675dc8842dc8937d235cba81385234376c6b9ff3bedbbea5675 "; a84fü! 
, e 10cbc 7ff73f631 b942de 18709ce421 c8882 : 

htips//autdig itai .azevecobastcs. not, br.norne/co n crovante/75792009180950090214 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 22.688.060/0001-81 

Certidão nº: 161562729/2018 
"-,.,--~-Çâ::i: C4/ll/2018, às 20:02:59 
Validade: C2/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no 

22. 688. 060/0001-81, NÃO CONSTA do Banco Nacional 
Trabalhist:S.s. 
Cer-:::idâo emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, 3.crescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 

CNPJ sob o nº 
de Devedores 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
TriDunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
a n r.e r i c r e s à data da sua expedição. 
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Interne-::: (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emi-:::ida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas 
inadimplen-:::es perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordes judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou 
ae execução de acordos firmados perante o Ministério 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

custas, a 
decorrentes 
Público do 

( ·y·, 
\ 

f I ! " -1 ..J ··-..- 



COfv1ÉRCIO DE t1EDICAN1ENTOS - EIRELI - ME lió 
CNPJ Nº 22.688.060/0001-81 

TERi\ÇÂO DE ATO CONSTITUTIVO 

JAIRO AGOSTINHO PEDROTTI, brasileiro, natural de Boa Vista da 
Estado do Paraná, casado no Regime de Comunhão 

Parcial de Bens, nascido no dia 31/08/1971, empresário, 
inscrito no CPF sob nª. 600.384.389-68, e portador da Rg nº 
4 ,361 557-2-SSP-PR expedida no dia 08/05/1985, residente e 

ciliado a Brasil, 207, Apto 01, centro, CEP 
85485-000, s Barras do Paraná - Estado do Paraná, titular 
da empresa i ndi vi dual de responsabilidade limitada DIHOSMED 
COMÉRCIO DE :M'.EDICA...1\fENTOS - EIRELI - ME, com sede na Avenida 
Siio Paulo, "± l 8, centro, no município de Três Barras do 

rsná, E:stado do , CEP 85485-0001 com ato constitutivo 
arqu í.vado na c'\mt Corne rc i.a I do Estado do Paraná, sob o NIRE 
r•O ,·,-,t•'' r,·, •''''''01 sob n e 22 688 060/0001 81 RESO'LVE· .L.1 ':i .L) C, ~ ·..__.~.!.'\il.~ '-~-- - . ..J .l .• ~ ~ - - _ - _ ,. 

PRI:Mli'.IRJ.'.~. Vender e transferir a titularidade desta 
Indtvidual de Responsabilidade Limitada para EUCLIDES 

LUIZ TOMAZELLI, brasileiro, natural de Lagoa Vermelha, Estado 
do R~o Grawie do Sul, solteiro maior e capaz, nascido no dia 
16 ,;, ernprE0sário, inscrito no CPF sob n"'. 060 .116. 839- 
91, e ado r da Rg n " 3.145.703-3-SSP-PR expedida no dia 
04/JO 2016, residente e domiciliado a Rua Mato Grosso, 1637, 

te 601,. c eri ro . CEP 85812-020, Cascavel - Estado do Paraná, 
que passara a ser o titular da empresa individual de 
responsabilidade Li.rátada DIHOSMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - 
EIP~LI - ME" corn sede na Avenida São Paulo, 418, centro, no 

Barras do Paraná, Estado do Paraná, CEP 
a t; ,:::onstitutivo arquivado na Junta Comercial 

'.);::naná1 sob o NIRE n " 41600629728 CNPJ sob n , o 

c i.o a o e 
'.:i ·-eu o 

oo f;sta_(1c ele) 
22 88~ 

t Lr.u La r JAIRO AGOSTINHO PEDROTTI, declara 
haver recebid::, neste ato, em moeda corrente a quantia de R$ 

-s >- . COO, o duz er: os mil reais ) assim também como declara 
riave r rec2l:,ido todos os seus haveres, nada mais tendo a 
re c amar, se a ::r_ie titulo for, nem do cessionário nem da 
ernpre s a indivLdual de responsabilidade limitada, dando-lhes 

e rasa e irrevogável quitação. 

TERCEIPl't: A administração da EIRELI caberá ao 
tit:t:lar EUCLI:JES LUIZ TOMAZELLI dispensada de caução/ a quem 

! 

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2018 ()18:43 SOB N' 20180087207, 
PROTOCOLO, 180087207 DE 19/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11800270504, NIRE: 41600629728. 
DIHOSMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 26/01/2018 
www.empresafacil.pr.gov.br 

. F··;t ... ·'. ,. '.·. ;' -\ 1 ' 
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/' 
A validade deste do curaeri t.c • se impresso, fica sujei to à comprovação de sua autentic}'d~de nos r eapec t í vos poz t a í s. 

Ln f oz'ma rrd.c seus respectivos códigos de verificação l__ . .,,.,,,-- 



D1H_OSJV1ED \.11fe:RCIO DE :tv1EDICAJVIENTOS - EIRELI - l\1E 2'6 
CNPJ Nº 22.688.060/0001-8 l 
AL TERJ\ÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO 

caberá de n t re outras atribuições, 
extrajudicial, 

titular 

a representação 
desta EIRELI, 

limitada a.o 

ativa e 

sendo a 
capital 

passiva, judicial e 
responsabilidade do 

1 Lz ado . 

CLJÍ..USULA EUCLIDES LUIZ TOMAZELLI titular declara sob 

as f>en_as eia 1eJ~ 1 que não está impedida, por lei especial, e 
se encontra sob os efeitos de 
de exercer a administração desta 

riern coriderrada 
a nr o í.ba 

BIRELI{ bem como não está impedida, 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 

icos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suoor-no , concus são , peculato, ou contra a economia popular, 
contra o si ema inanceiro nacional, contra normas de defesa 

de Lcr • ccc,t ra as relações de consumo, fé pública ou 

a propriedade. Artigol.011, § 1ª, CC/2002). 

CL .. iÜ.'iSULA O ti tu lar EUCLIDES LUIZ TOMAZELLI declara, 
soJ::. as oenas da Lei, que não participa de nenhuma outra 
empresa dessa modalidade. 

Cl~JJSULA SEXTA: O capital da EIRELI no valor de R$ 200 000,00 
( duzentos mil reais com 200.000 ( duzentas mil) quotas de 
valor unitãr10 1,00 ( um real) passa a ser a seguinte: 

Sócio Quotas 
EUCLIDES LUIZ TOWtZELL! 200. 000 
Total 200.000 

Valor 
R$ 200.000,00 
R$ 200.000,00 

IDl\ÇAO DO ATO CONSTITUTIVO 

0~1ÉRCIO DE Iv1EDICAMENTOS - EIRELI - ME 
CNPJ Nº 22.688.060/0001-8 l 

_t. 

/ 
I 

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2#18 08:43 SOB N' 2Cl30087207. 
PROTOCOLO: 180087207 DE 19/01/2Ôl8. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11800270504. NIRE: 41600629728. 
DIHOSMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 26/01/2018 
w,,.;w.empresafacil.pr.gov.br 

P.~ validade deste doc umen t c , se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informanào seus respectivos códigos de verificação 



on-IOSIV1ED COrv1I~:RC10 DE \1EDICAI\1ENTOS - EIRELI - ME 3/6 
CNPJ Nº 22.688.060/0001-81 

p AL TEl<w.\ÇAO DE A TO CONSTITUTIVO 

PRI!'vlElRA. ALTER.AÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO 

EUCLIDES LUIZ TQ't:,t?\.ZELLI, brasileiro' natural de Lagoa 
vermelha, Estado do Rio Grande do Sul, sol te iro maior e 
capaz, nascido no dia 16/04/1950, empresário, inscrito no CPF 
sob nQ. 06 L 91, e portador da Rg nº 3.145.703-3-SSP 
PR expedida no d:i.a G4/10/2016, residente e domiciliado a Rua 
Mato G:cosE,o to 601, centro, CEP 85812-020, Cascavel 

Est.adc de que passa a ser o titular da empresa 
individual de abilidade limitada DIHOSMED COMÉRCIO DE 
MEDICA!:4:ENTOS - EIRB;LI - ME, com sede na Avenida São Paulo, 
,118 centre no muní c íp i.o de Três Barras do Paraná, Estado do 
Paraná1 CEE '::,485 o O, com ato constitutivo arquivado na 
unta Come ial do Estado do Paranã, sob o NIRE nª 

41600629728 CNPJ sob n.• 22.688.060/0001-Bl. 

cLi.USULJ:.. PRHIE'.!RA. A sociedade constituída sob a forma de 
s 1. a 1 imitada EIRELI, e com a denominação 
DIHOSMED DE MEDICAMENTOS - EIRELI - ME, CNPJ sob n.º 
22.688 060 constituida em 15/06/2015, será regida 
por este ~o constitutivo, pelo Código Civil, Lei 
- 

r-, r """ 
:,_:() .: 

SEGmmA ·· prazo de duração da EIRELI é de tempo 
indeterminada e= inicio das operações sociais, para todos os 
efeitos, é a aata do regis~ro do instrumento constitutivo. ~ 

a continuidade da pessoa jurídica diante do 
por força maior ou impedimento temporário ou 

de titular, podendo a empresa ser alterada para 

TERCZIPA: A EIRELI tem sede na Avenida São Paulo, 
centro no município de Três Barras do Paraná, Esta.do do 

Paranã, CEP 85485-000 que ê seu domicilio, podendo, a 
t.ernpo , a critério de seu titular, abrir ou fechar 

f i Lá a i.s ern cn1a1quer parte do território Nacional. 

~bietivo social é: 

l, / 
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2</18 08 :43 SOE N° 20180087207. 
PROTOCOLO: 180087207 DE 19/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11800270504. NIRE: 41600629728. 
DIHOSMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI ME ···, 

Libertad Bogus "<, 
SECRETÁRIA-GERAL / <, 

CURITIBA, 26/01/2018 \ 
www.empresafacil.pr.gov.br <:___ 

Lmp r-e s s o , fica sujei to à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
I:r.:.fo::'.'rr~ando seus respectivos códigos de verificação 

~~ validade deste documen t c , se 



DIHOSiv1ED C0\1ÉRCIO DE I'vfEDICAMENTOS - EIRELI - ME 4/6 
CNPJ Nº 22.688.060/0001-81 
AL.TERAÇ.ÃO DE ATO CONSTITUTIVO 

46. 44-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de 
uso humano; 

46.37-1/99 - Comércio atacadista de produtos naturais; 
46.45- 01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais 
para uso médico I cirúrgico, hospitalar, odontológico e de 
laboratórios 

CLÁUSULA QUINTA: 
u ( du z eri ()S 

capital 
• l • mi .... reais 

da 
) 

EIRELI no 
com 200.000 

( um real ) 

valor de R$ 

c1e va Lc r 1mitârio R$ 1, 00 
( duz errt.aa mil 
passa a ser a 

Sócio 
1· ?'j'"'r r;; 
w!..,,t-é.,f,,1 

Quotas 
200.000 
200.000 

Valor 
R$ 200.000,00 
R$ 200.000,00 

CÚUSTJLl\. SEX~tA: 
i ta] 

A responsabilidade do titular é limitada ao 
da empresa que será regida pelo regime 

sa Limitada e supletivamente pela lei juridico 
Sociedade 

l\ administração da EIRELI caberá ao t.itular 
dispensada de caução, a quem caberá 

ções, a representação ativa e passiva, c1e.n r e outra s a t r 
1-1dic:i.a_l desta EIRELI, sendo a 

titular limitada ao capital Ln t; izado. 

O titular poderá fixar uma retirada 
mensal, a titulo ae "pró- laboreº, observadas as disposições 

tes. 

Parágrafo S,egundo - Faculta- se ao administrador, nos limites 

de seus res, constituir procuradores em nome da EIRELI, 
devendo ser espec ficado no instrumento de mandato, os atos e 
ope s q,.Hé:'. r§o praticar e a duração do mandato, qu e no 
caso de mandato iudicial, poderá ser por prazo indeterminado. 

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2018 08:43 SOB N" 20180087207. 
PROTOCOLO: 180087207 DE 19/01/2018. CÓDIGO 'JE VERIFICAÇÃO: 
11800270504. NIRE: 41600629728. 
DIHCSMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 26/01/2018 
www.empresafacil.pr.gov.br 

A vs.lidade deste dc cume nt.o , se impresso, fica sujei to à comprovação de sua autentici'ttadé nos respectivos portais. 
Ir.lf::ir:nando seus respectivos códigos de verificação 

U i L 



C0;\1Í::RCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - ME 516 
CNP J Nº 22.688.060/0001-81 

P R :\ ALTER1\ÇÀO DE A TO CONSTITUTIVO 

CLÁUSULA. OITAVA; término de cada exercício social será 
encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apuração do 
ba1anço pa t r e resultado econômico do ano fiscal, 

ao titula os lucros ou perdas apuradas. 

a empresa corrcinuara suas atividades com 
sucessores e e, incapaz, Não sendo possível 

os herdeiros 
ou inexistindo 

NONlt: Falecendo ou interditado o titular da EIRELI 

interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e 
l com base na situação patrimonial da empresa, ã data 
da resol ver í f cada em balanço especialmente levantado. 

to õnicc: o mesmo procedimento será adotado em outros 
casos em que a BIRELI se resolva em relação a seu titular. 

CLAUSULA DECI:V.cA: O titular declara sob as penas da lei, que 
não estã por lei especial, e nem condenada cu que 
se encontra sob os efeitos de condenação, que a proíba de 
exercer a adminis ração desta ETRELI, bem como não estã 

em vircude de condenação criminal, ou por se 
~,ncc nt.r ar sc,.c os e f e i to E dela, a pena que vede, 

arneri t e, o acesso a cargos publ r.co s 
faLi_mentar de prevaricação, peita ou suborno, 
peculato, ou contx-01 a economia popular, contra 

ainda que 

ou crime 
concussão, 
o sistema 

ire iona contra normas de defesa de concorrªncia, 
,'nnrra as rel.acê:e::= de consumo, fé pública ou a propriedade. 

l 01} ~ j ,._. -"-- C~C/2 002) .. 

CLÁUSULA DECINA PRIMEIRA: o endereço do titular, constantes 

do ato constitutivo ou de sua última alteração serão válidos 
parti o de. convocações, cartas, avisos e etc., 

societários de seu interesse. A 
x~e l at. i\ICJS 

! 
/ 

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2018 08:43 SOB N" 20180087207. 
PROTOCOLO: 180087207 DE 19/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11800270504. NIRE: 41600629728. 
DIHCSMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI ME 

."A, validade deste dc cuman r e, , se 

~~' 
/'/ <, 

Lmpx e s so , fica sujeito à comprovação de sua autenth~!-idâde nos respectivos portais. 
!nformando seus respectivos códigos de verificação 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 26/01/2018 
www.empresafacil.pr.gov.br 

• 1 J ~, 



C'OfvIF::RCIO DE MED[CAMENTOS - BIRELI - N1E 6/6 
CNPJ Nº 22.688.060/0001-81 

R./\ ALTERAÇAO DE ATO CONSTITUTIVO 

il de informação de alterações destes endereços 
e exclusiva do ticular, que deverá fazê-lo por escrito. 

CLAUSULA 
e: e ef 

SEG,JNDA: Declara a titular da EIRELI, para os 
os de direito, que a mesma não participa 
empresa, ou pessoa jurídica dessa 

CLÁUSULA TERCEIRA: O titular elege o Foro da Comarca 
Estado do Paraná com exclusão de qualquer 

vil egiad:::: que seja, para o exercício e o 
obrigações resultantes deste 

C]()S 

CC)r1tr21t .. C). 

E por e s t a r assim justo e decidido, lavra, data e assina o 
presente nstrurnento de Alteração de Ato Constitutivo de 

de Responsabilidade Limitada EIRELI, 
1-2 ca, para que valha na melhor forma do 

rei t.o . sendo des inada ao registro e arquivamento na Junta 
Fstadc do Paraná, obrigando-se fielmente pôr si 
rosa cumpri-lo em todos os seus termos. 

I 
.!.

:· ...•. · ..... ·· .... . / / 

1 

. i/ 

DIHOSMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI ME 

ERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2018 08:43 SOB N' 20180087207. 
ROTOCOLO: 180087207 DE 19/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
1300270504. NIRE: 41600629728. 

-, 
Libertad Bocrus 

SECRETÁRIA-GERAL 
CURITIBA, 26/01/2018 

wv.rw.empresafacil.pr.gov.br 

A va:iâade d e s r s documen t r- , se im,oc·essc fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos por:cais 
Informando seus respectivos códigos de verificação 

--- - - -J -- -- - ---··-- - 



GOVERNO DO PARANÁ 
SECRETARIA DA ADM!N!STRA.ÇÃO E DA PREVIDÊNCIA 

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
Páaina: 001 í 001 

Nome Empresariaí 
DIHOSMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- EIREU - ME 

-~---- 

Natureza Jurídica: EMPRESA INiJíVIDUAL DE RESPONSAB!UDADE LTDA 
- - - - - - - ----- ~-----·--------------------- -· -------- ------- Número de Identificação do Registro de CNPJ 

Empresas • NiRE (Sedei 

41 6 0062972-8 22.58íl060/0001-81 

Data de Arquivamento do 
Ato Constitutivo 

15/06/2015 

Data de Iruclo 
de Ativiaade 

1510612015 
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distito, Município, UF, CEP) 
AVENIDA SÃO 418,~GEí'!JFl,Q,l~Ê~BABR_A§_[lO f:_~RANÁ, PR, 85.485-000 ·~-----~-~ -~ 
Objeto 

-COMÉRCiO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
NATURAIS; - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIOS: 
-- ---· ·- --- --- --· -··--- -- -· ------···"- ... --'--.. ---- - ----- ---~-------------,-------- - - - - -- - 

~~-~~ ---- 

Capita': R$ 200.000,00 
(DUZEN~·os MIL Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte 
(Lei nº 123/2005) 

Prazo de Duração 

Capita! Integralizado: 
(DUZENTOS MíL REA.!S) Microempresa Indeterminado 

Titular 
í~omelCPF 

--~ 

EUCLIDES LUIZ TOM/\..ZELU 
060.116.839-91 

Administrador 
Sim 

Inicio do TérrHno ao 
Mandato Mandato 

04/01/2018 xxxxxxxxxx 

Último Arquivamento 

Data: 2s,0·112crn Número: 20i80087207 1 

Situação 
REGISTRO ATIVO 

Ato: ALTERAÇÃO 
~-----------------~~---~---~--~-+-~---~Status~·-- -- 

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

CURITIBA - PR, 25 de outubro de 2018 

,.186411 o~ 
LIBERTAD BOGUS 

SECRETARIA GERAL 

.!'·.·.\·· ... '.·.· .. _· .. ·":/_·····. 
'· '\ . \} 

: \ 

Consulta dis;:,onívei por 30 dias 

\ 

Para verificar a aurenticidade acesse \,vww.junt2comercial.p:.gov.br 
e informe o número 186411022 na Consulta de Autenticidade 

íssinado Digitalmente 25/1 0/20" 8 
mercial do Paraná 
.968.170/0001-99 

Você deve instalar o certificado da cUCEPAR I 1 .,. -~ 



DE 

Com,;;,;i.·oio de Medicamentos Eirsl:i ME, pessoa juridica de 

CNPJ: .688.060/0001-8L 
DE MICROEMPRESA 

TRÊS 

no CNPJ nº 22 688.060/0001-81, com 

DO PARANÁ P AFU\NA BRJ.\S 

seu representante EUCLIDES LUIZ; TOMAZEIL!, 

.116.8 9-91, e portador da Cédula ,je 

iado rta Rua 1Vlato Grosso, n o 63 7, Cerrt 

seu contacior .responsável WAGNER CLEVERSO:N ACORD:I:. 

pre$,mte instrumento de mandat.c 

TOTAL: 

ac:_r~ta cí.taaa está (?nquacirad.a oomc : 
Chmento bruto anual de a:.c.ó :e$ 2:1 

360.000,00 e não atena1men 

de art 3" da lei 
·~rarnent:ç b ru t o anual a c i.ma dt~ 

que não se 
cc)m:;.Lementar número 123/2006 Face 

f 

Jl; IRELI l"'.!E i 

. \í'l' 
' \ 
~/ 

prestEicia 
o ar t; 

Barras de Paraná, 



Ir 
! 



· (: ,,: : 'idutdigitai.a:zevedobastos.notbr/hometcomprovante/75790511181334040835 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA. 

CARTÓRIO AZEV!DO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMA~C.#\ 
JOÃO PESSOA 

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

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

()ficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos. !nterdlçôe" a 
e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capita! do Estado da Paralba, em virtude de lei, etc ... 

que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digitar ou 
de acordo com as Legislações e normas vigentes3• 

transoarência e seçuranca jur!dica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Regl5,ifos 
Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos 

cada Saio Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digita!: ABCn:1"35, 
oroceesada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessé. lc 

da Paraíba, endereço http://corTegedoria.tjpb.jus.br/selo-digltall 

prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DIHOSfo'ii:D COME0iCíC 
de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo 

• E!REU a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documente 

·13:53:07 (hora loca!) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, ti,) 
2" ca MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Dioitc! 

ser solicitado diretamente a empresa DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - E!R.ELÍ 0tci 

acesse o s1te httQs:(Lautdigi!al.azevedobastos.noU;ir e informe o Código de Consutta aeete 

em nosso site até Ofü11/201i9 13:35:31 (hora locall. 

334040835-i a 75790511181334040835-2 
8.92,5/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória n" 2200/2001, lei Federal n'' B.i05/20i5 
1G:;a~J20i3 e Provimento CGJ N" 003/2014. 

CHAVE DIGITAL 

1B9fs:Sbc05,:53bd02a\'7ab5c35dd599fe97a7i730f3a4907accc1f03a4225aaa'!1bd03t710f376c6b9ff3bedbbea56751a86,fff::; 
Oc4e63cfu54e4a3930e2e,:27eda26206e0 

I 



Comprovante de Inscrição e de 

http://www.receita.fazenda.gov. br/PessoaJ uridí ca/CNP J cn p Jre, .. 

Situação Cadastral 
Contribuinte, 

Confira os dados de 'dentificaçãc da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie itfito à RFB a sua atualização cadastral 

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

r-------------~---- 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

• NÚMERO-~: INSCRIÇÃO I COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
22.saa.uto10001-a1 . CADASTRAL 15/06/2015 MATRIZ 

i'J0iv1E El\.·1PRESAR!AL 

..-.. _DIHQ~ED COMERCIO DE MEOICAME_N_TO_S_-_E_IR_E_L_I _ 
TÍTL\.0 D() ESTABELECJMENTO 1N01'JE DE F.ANTASJ;. .. 

------ -----~------ ------ 
CÓDiGO E DESCRiÇÃO DAATIViDADE ECONÓí~iCA PRINCIPAL 

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

~i 
~~ 

CÓD!GC E GESCP!Ç.ÃO DAS .ATIV!Q.,;DES ECONÔ:\rHCAS SECUNDÁRIAS 

46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 
, 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios -------~--------· 
CÓD!GO E DE.SCR!Çi\O DA NATUREZA JURfD1C.A 

'--230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 
LOGRADOURO 
A\/ SAO PAULO 
-~-~ ---------- ~--~------ 

NÚMERO 
418 I COMPLEMENTO 

3AiRROJD:S'.R;~-c., 
. CENTRO 

CEP 
1 85.485-000 

Ei\JDEREÇO ELETRCJ\JiCC 

, D!HOSMED@HOTMAIL.cm11 -~~- 

~ ~. --- MUNICÍPIO UF I TRES BARRAS DO PARANA b__ 

·----·-·-------------------------- SITUAÇÃO CAi..-::ASTRAL 
ATIVA 

------- ------ -----~ -- -- ---·- ~-. 

I TELEFONE 
1 (45) 3235-1945 ------- --------·---- - 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
15/06/2015 MOTIVO DE S:TUAÇÃO C.l\DASTRh 

S!TUAÇÃC ESPECIAL 
****"'**"i< 

DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 09/11/2018 às 19:20:49 (data e hora de Brasília). 
Página 111 

Consulta QSA Capital Social 
Voltar 

/\ 

'.'',-;.·.···'··.·· .. ·/ 

r 1 
f . : 

\__/ 1, /_( 
A RFB agradece a sua visita Para informações sobre política de privacidade e~_jgl,c 0'1YL 

/ ',. -: of2 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

http: //www.receita.fazenda.gov. br/PessoaJ uri d i cal CN P L'cn pjre v .. 
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Comercio de Medicamentos Eireli 
CNPJ: 22.688.060/0001-81 

AO Município de Planalto, Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2018 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 093/2018 
MODAUDADE: 
PREGÃO PRESENCIAL TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

ANEXO IV- 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

PROPONENTE: Dihosmed Comercio de Medicamentos Eireli- Me 

ENDEREÇO: Avenida São Paulo. 418 - Três Barras do Paraná- PR 

CNPJ/MF: 22.688.060/0001-81 FONE/FAX: (045-3225-1945) 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2018, instaurado pelo Município de Planalto, 
que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas . .-.. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Três Barras do Paraná, 13 de novembro de 2018 

Dihosmed Comercio de Medicamentos Eireli- ME 
CNPJ 22.688~060/0001-81 
Euclides Luiz Tomazelli I 

Cpf Nº 060.116.839-91- RG Nº 3.14?.70$-3 SS,/PR 
.J 

······················································· 

. r-(Y"' 

(45) 3235~~45 
i- 

\ l 1 ••.•.. ' 
1 J,b 

dihosmed@hotmail.com 



Dihosmed Comercio de Medicamentos Eireli -ME 
CNPJ: 22.688.060/0001-81 

AO Município de Planalto, Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2018 
A COMISSAO DE LICITAÇAO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09312018 

ANEXO V- 

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

PROPONENTE: Dihosmeà Comercio de Medicamentos Eireli- Me ••••• 

ENDEREÇO: Avenida São Paulo, 418 - Três Barras do Paraná- PR 

CNPJ/MF: 22.688.060/0001-81 FONE/FAX: (045-3225-1945) 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2018, por seu representante, declara, na forma e sob as penas impostas pela 
Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6° do artigo 27 da 
Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no 
que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

0"·;, i/\t. ::r, .. 
Três Barras ido Paraná, 13 de novembro !~i'2tf1$• 

. ,,_:NF'·J· . 

.,., • .,.,~~loG•••;••••••••••••tc••••••••••··~•fl'é···••••••••••• 

Dihosmed Co~ercio de Medica!'llentos Eireli- ME 
CNPJ 22.688.060/0~01-81 
Euclides Luiz Tom~zelli 

Cpf Nº 060.116.839-91- RG Nº 3.\45.70}3 SSP/PR 
' { 

/ 

/ 

,,, 
( 45) 3235/1945 

dihosmed@hotmail.com 



Comercio de Medicamentos Eireli 
CNPJ: 22.688.060/0001-81 

AO Município de Planalto, Estado do Paraná 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2018 
A COMISSAO DE LICIT AÇAO 
PREGÃO PRESEl\ICIAL Nº 093i2018 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018 

J}li()PONENTE: Dihosmed Comercio de Medicamentos Eireli- Me 

ENDEREÇO: Avenida São Paulo, 418 - Três Barras do Paraná- PR 

CNPJ/MF: 22.688.060/0001-81 FONE/FAX: (045-3225-1945) 

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018, anexos I,II,III,IV,V,VI, Minuta da 
Ata de Registro de Preços, Termo de Referência e a presente declaração, referente seleção de sociedade 
empresária especializada visando a aquisição de medicamentos, dietas e insumos para a Secretaria de Saúde 
deste Município de Planalto, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, deste Município de Planalto. 

- 
Três Barras, do Paraná, 13 de novembro de 2018 

....................................................... 
Dihosmed Comercio de Medicamentos Eireli- ME 

CNPJ 22.688.060/0001-81 
Ê\lclides Luiz Tomazelli 

Cpf N? 060.116.839-91- RG Nº 3.145.703-3 SSP/PR 

I 
~
é\' 
if I J 

\./ .j 

dihosmed@hotmail.com ( 4 5) 3 2 31{ 19 4 5 

asdo Paraná - PR 
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26/;0/2:'JíS , :t'..1'? /auc:i g:tal.azevedobastos.not.br/home/comprovante/75792610181512580279 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
, FUNDADO EM 1888 

PR!MElRC (tEGISTRO CIVIL DE NASCIMEf,JTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. váiber Azcvsoo de Miranda ,::;ava,canii, Oficiai cio Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições E, 
Tutelas com atribuição ce autenticar e reconhecer i:rmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc ... 

DECLARA para os cevídos fins de cii ·ei:c) que. o dccumento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digila/1 ou na 
referida sequência, foi autenticados de acorde com as Legislações e normas vigentes3• 

~LARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
.oo da Para.ba, a Correqeoorta Gerai de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em teces os 

atos notor.ais e registrais. assim, caca Seio Digita! de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345· 
X1X2) e dessa forma. cada autenticaçào processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do si'a Tribuna: de Jus,,ça de Estaoc ca ºaraíba. endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/ 

/". autenticação digita: do aocumentc fsz prova de que. na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DIHOSMED COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS· E:1REU t11r,a posse º'°' oocurnento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticads. sencc da 
empresa DiHOSMEO COMERCIO DE MED!CAMENTOS - EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do oocu.r.ento 
apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃ.O foi emitida em 26/10i2018 15:17:32 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com c Art. 1 e 1 Oº e seus §§ 1 o e 2° ca MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digitai co 
titular co Cartório Aze'fêcio Bastos. pCJdera ser soicitaco diretamente a empresa DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI CJU ao 
Cartório pelo er.cereçc els e-rr.a., 2LJer:tiss~2z2·.1edobastos.not.br 

6!~·ª,:~:~~::açces ,,,2·,s Jst,,'' ,202-: ,:ssc3 a,o ace,,se o site e informe o Código de Consulta desia 

.A. ccnsv.ta desta =::ec!araçãc estará d,sccn[ve: err: nosso site até 26/10/2019 15:14:33 (hora local). 

'Código de Autenticação Digita,: 757925·1 e, 21 s·: 2580279-1 
2t_Ggislações 

Vigentes: l.e: Federai nº 8.935/94, .e Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/20' 5, Le] 
~dua' nº 8.72112002, Lei Estac\,a' ·.º ·:0.132/20''3 e Provimento CGJ Nº 003/2014. 

-:;f&rido é verdade. deu "é. 

CHAVE DIGITAL 

·--t 
00005b'i o734íd94f057''2d69fe6bc05bc< 03 ., 55c 07b688561 Ocf33f44b8e42c9c289bd2f0340980affe2ec754f6321 ca376c6b9ff3bedbbea56751 a84fffc1 i 

Oc593fca09a0d26075f4837cbcddacd0e9 
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https.z/autdiqital azevedobasws.11ot.br/home/cc,11pmv2nte/75792610181512580279 
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04/11/2018 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

· Consultas I Funcionamento de Empresa Nacional I Resultado I Detalhamento 

Dados da Empresa Nacional 

Razão Social 

DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI 
CNPJ 

22.688.060/0001-81 
Endereço Completo 

AVENIDA SÃO PAULO Nº 418 - CENTRO CEP: 85.485-000 - TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR 
Telefone 

(45) 3235-1945 
Responsável Técnico 

.-.. KELIN DALBOSCO 
Responsável Legal 

EUCLIDES LUIZ TOMAZELLI 

Dados do Cadastro 

Cadastro Nº 

1.15.365-0 
Data do Cadastro 

25/04/2016 
Situação 

[ Ativa J 

Nº do Processo 
•••••• 25351.986859/201 6-66 

Cadastro 

1 - Medicamento Especial 

Atividades I Classes 

Armazenar 
• Medicamento 

Distribuir 
• Medicamento 

Expedir 
• Medicamento 

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente) 

t
l,/) 

' 
1 /! 

Vw 
Vencimento do 1.-l 3 j 

1/2 

Empresa Linhas de Certificacão Data de 
https ://consultas. a nvisa. gov. br/#/em presas/em presas/q/25351986859201666/?cn pj =22688060000181 



04/11/2018 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Solicitante Vigentes Publicação Certificado 

Nenhum registro encontrado 

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente) 

Empresa 
Solicitante 

Linhas de Certificação 
Vigentes 

Data de 
Publicação 

Vencimento do 
Certificado 

Nenhum registro encontrado 

Voltar 

( 

https ://consultas. anvisa.gov. b r/#/ em presas/empresas/q/25351986859201666/?cn pj = 22688060000181 
t,) ~:),.. 

2/2 
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25i06/2018. Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Consultas I Funcionamento de Empresa I Funcionamento de Empresa 

Dados da Empresa 

Razão Social 

DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI 
CNPJ 

22.688.060/0001-81 
Endereço Completo 

AVENIDA SÃO PAULO Nº 418 - CENTRO CEP: 85.485-000 -TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR 
Telefone 
(45) 3235-1945 
Responsável Técnico 
KELIN DAU30SCO 
Responsável Legal 
EUCLIDES l_UIZ TOMAZELLI 

Dados do Cadastro 

Cadastro Nº 

1.15.364-6 
Data do Cadastro 
25/04/2016 
Situação 

[ Ativa J 

Nº do Processo 

25351.986680/2016-51 
Cadastro 
1 - Medicamento 

..-.. Atividades I Classes 

Armazenar 
• Medicamento 

Distribuir 
• Medicamento 

Expedir 
• Medicamento 

! Voltar 
\ 

r'\(l 
'i.Y 

~~· 

\) 

https//consultas .anvisa.gov.br/#/empresas/25351986680201651 /?cnpj=22688060000181 1 /1 
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rJ-9/1':/2018 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Consultas Funcionamento de Empresa Nacional I Resultado I Detalharnento 

Dados da Empresa Nacional 

Razão Social 

OiHOSMED CürvffRC!O DE MEDiCAMENTOS - EIRELI 
CNPJ 

22.688.060/000'i-81 
Endereço Completo 

A\/ENiDA SÃO P/\ULO Nº 418 - CENTRO CEP: 85.485-000 - TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR 
Telefone 

(45) 3235-1945 
Responsável Técnico 

Responsável Legal 
ElJCLlDES L-U!Z TOf\.l!A.ZELi-1 

Dados do Cadastro 

8,~ 3.576-3 (2)(4~ 1 ~975\/\l?L) 
Data do Cadastro 

25/04/201 S 
Situação 
r---1 
1 Ativa 1 
'-----' 
Nº do Processo 

2535'1.986857/20~ 6-14 
cadastro 

8 - para Saúde (Correlatos) 
Atividades l Classes 

~) 

Armazenar 
"' Correlatos 

~ Corre/atos 

oecrr 
' 

'" Correlatos 

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente) ~. 

Empresa 
Solicit anta 

Unhas de Certificação 
Vigentes 

Data de 
Pu'bttéáção 

Vencimento do 
Certificado 

Nenhum registro encontrado 
1.) 

https//cons1.,tas anvisa.gov.bri#/empres2s/empresas/q/25351986857201614/?cnpj=22688060000181 
i/2 



09/11/2018 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente) 

Empresa 
Solicitante 

Unhas de Certificação 
Vigentes 

Data de 
Publicação 

Vencimento do 
Certificado 

Nenhum registro encontrado 

Voltar 

) 

/ .. !.< //~/ 

~ 
\ 

https:í/consultas.anv,sa.gov.brl#/empresasíempresas/q/25351986857201614/?cnpj=22688060000181 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ - CRF-PR 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 
2018 Consulte via leitor de QRCode 

CADASTRO NO CRF SOB O N° 

23320 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇAO 

BCC3C499ED430C9C2490E2247B757A2A 

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em wwwcrf-prnr q.br.cr terncas a 

VALIDADE 

31/03/2019 
RAZAO/DENOMINAÇAO SOCIAL 

DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 

[ 

NOME FANTASIA 

DISTRIBUIDORA DIHOSMED 
' _J 

[ 

ENDEREÇO 

AV SAO PAULO 418 Jr CNPJ 

_ 22.688.060/0001-81 

TIPO DE ESTABELECIMENTO 

DISTRIBUIDORAS DE MEDIC.,INSUMOS E DROGAS 1 [ 
NA TU REZA DE ATIVIDADE 

DISTRIBUIDOR/IMPORT./EXPORT. MEDICAMENTO J 

DE -UF 
1 

DO PARANA-PR 
\ 

[ HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Domingo Segunda 
08:00 às 12 oo 
13:00 às 1800 

Terça 
08 00 às 12 00 
13:00às1800 

Quarta 
08:00 às 12:00 
13 00 às 18 oo 

Quinta 
08 00 às 12 00 
13:00 às 18 00 

Sexta 
08:00 às 12:00 
13:00 às 18:00 

Sábado 

TIPO INSCRIÇÃO NOME 

RESPONSAVEIS TECNICOS 
FUNÇÃO SITUAÇÃO 

Domingo Segunda 
08:00 às 12:00 
13:00às1800 

Terça 
08:00 às 12 00 
13 00 às 18:00 

Quarta 
08:00 às 12:00 
13:00 às 18:00 

Quinta 
08 00 às 12 00 
13 00 às 18:00 

Sexta 
08:00 às 12 00 
13 :00 às 18 00 

CONTRATADO 
Sábado 

F 30258 KELIN DALBOSCO DIRETOR TECNICO 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ - CRF-PR 

Curitiba, 28 de Março de 2018 

Gerentes do CRF-PR conforme deliberação 673/2006 
Farm. Eduardo Pazim - Gerente Fiscalização 

Farm. Flávia de Abreu Chaves - Gerente Cad/Rec. 
Farm. Sérgio Satoru Mori - Gerente Geral 

!'.·(' 

t' ·,. ',/ 
'1 l ·, 

j » 1 ; ,j I 

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO ,, . \_/\].) 
- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrJ.to--fí"é'ste C selho Regional de Famácia, atendendo o que dispõe 
os artigos 22. parágrafo único e 24, da lei n? 3.820/60 e do Título IX da Lei n' 6.360/76. Tratando-se de Far · eia e Drogaria certificamos que está regularizada 
em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo mos artigos 15, parágrafos 1° e 2° e 23, alínea 
'e" da Lei n' 5.991/73 e arqtigos 2' e 3' Caput 5° e 6° Inciso 1. todos da Lei 13.021/14. ',, 
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica. este documento deverá ser retirado __ pelo Responsável Técnico interessando e 
encaminhando por respectivo CRF para as devidas ~Iterações. / .. ,-,.. ,- 
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDAO poderá ser comprovada acessanc:IQ._o..site ínstitucional e digitando o código de autenticidade ou 
mesmo através de leitor de QR-Code. 

/ 

Pág 1 de 1 



--------,-----------~ 
Secretaria de Estado da Saúde do Paraná 

1 oa Regional de Saúde - Divisão de Vigilância em Saúde 
SCVSA T Seção de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do 

Trabalhador 

LICENÇA SANITÁRIA Nº 201800010000014 

Razão Social: 
Nome Fantasia: 
CNPJ: 
Endereço: 

VENCIMENTO: 09 I 08 / 2019 

DIHOSMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - ME 
DIHOSMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - ME 
22. 688.060/0001-81 
São Paulo, 418 - Centro - Tres Barras Do Parana/PR - 85485-000 

ATIVIDADES LICENCIADAS: 

4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

OBSERVAÇÃO: 1 Concede a Presente Licença Sanitária, sendo que seu(s) Responsável(s), assume(m) cumprir 
a Legislação Vigente e observar as Boas Práticas referentes às atividades e/ou serviços prestados, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste 
documento. 2.Responsavel Técnica: Kelin Dalbosco - CRF/PR: 30258 

LOCAL E DATA: Cascavel, 09 de Agosto de 2018 

ARLENE BERNINI FERNANDES 
Gestor da Vigilância Sanitária 

Código de Autenticidade: 27E6EEOOECE028089CCB58FD2194BC8A 
Endereço para Validação: https://www.sievisa.sesa.pr.gov.br/sievisa/validarlicenca 

/ 

!~ 
) 

// 
I 

10' REGIONAL DE SAÚDE DE CÂS.ÇAYEL 
Av. Tancredo Neves, 1453 CEP: 85.802-226 Cascavel Paraná Brasil Fone: (45) 3321-5550- Fax (45) 3321-5540 

www.saude.pr.gov.br - scvsatlOrs@sesa.pr.gov.br 

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL 
ESTE DOCUMENTO DEVE SER FIXADO EM LOCAL VISÍVFI An Di'IDI ,,.,... /ar,-~-- 



01/11/2018 Emissão do CICAD 

PARANÁ 

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 

Inscrição no CAD/ICMS 

90697031-7 5 

Inscrição CNPJ 

22.688.060/0001-81 

Início das Atividades 

06/2015 

Empresa / Estabelecimento 
Nome Empresarial DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS· EIRELI • ME 

Titulo do Estabelecimento DIHOSMED 

Endereço do Estabelecimento AV SAO PAULO, 418 ·CENTRO· CEP 85485-000 
FONE: (45) 3235-1945 • FAX: (45) 3235-1207 

Município de Instalação TRES BARRAS DO PARANA • PR, DESDE 06/2015 

( Estabelecimento Matriz) 

Qualificação 

sn - At I ATIVO· SIMPLES NACIONAL I SIMPLES NACIONAL· DIA 03 DO MES+2, DESDE 
I uaçao ua 0712016 

Natureza Jurídica 230-5 • EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) 

Atividade Econômica Principal do 4644-3/01 • COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO 
Estabelecimento HUMANO 

Atividacle(s) Econômica(s) 
Secundária(s) do Estabelecimento 

4645-1/01 • COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA 
USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 

4637-1/99 • COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS 
PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE 

Quadro Societário 

Tipo 

CPF 

Inscrição 

060.116.839-91 

Nome Completo I Nome Empresarial 

EUCLIDES LUIZ TOMAZELLI 

Qualificação 

TITULAR PESSOA FÍSICA 

Este C!CAD tem validade até 01/12/2018. 
$~.,H 
~.'J 

PARÀNA 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

CAD/ICMS Nº 90697031·75 

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via 
Internet www.fazenda.p..r,gov.br 

Emitido Eletronicamente via Internet 
01/11/2018 11:30:03 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

--·r,,,.. 

l1Ltps:/lwv. w.arinternet. pr.gov. br/cadicms/ _ ce _ C I FS 11 D .asp?el ncludelinkF acil=S&eCadicms=9069703175&eUser=32351207 1 /1 



e a quem 

-PR 

de Fiscalização Tipo Normal C: AHR28493-C43C; 
Valor Total do Ato: R$ 4,23 

os dados do ato em; https:ffselodigital.tjpb.jus.br rí 
ti 



:Ji2C18 mtos 1;a:_ ,digitai. azevedobastos, not. br/home/comprovante/757B2e 1 O 1816282Cl0431 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bei. Vá!ber Azevêdc de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc .. 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digitar ou na 
referida sequência. foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3• 

~CLARO ainda que. para garant r transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros de 
0tado da Paraíba, a Corregedona Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em tacos os 

atos notariais e registrais, assim. caca Selo Digita! de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo Selo Digital: ABC12345- 
X1X2) e dessa forma. cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado 03 Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/ 

A autenticação digita! do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DIHOSMED COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS· EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS • EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇ.ÃO fc; ernitída em 26/1012018 16:33:02 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. ·1 º 1 Oº e seus §§ ·: e e 2° ca MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digitai de 
titutar do Cartório Azevédo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS • EIREL! ou ao 
Cartório pelo endereço de e-mail aL.;te,,tica@azeveocbastcs.not.br 

Para informações mais de-:a1haaas deste ato, acesse o site 
Declaração. 

. ... . . . '.cvednbastos.not.!Jr e informe o Código de Consulta deste 

Código de Consulta desta Declaração: 11040: 3 

A consulta desta DeC:aração estará disponíve! em nosso site até 26/10/2019 16:31 :59 (hora local). 

'Código de Autenticação Diqita}: 7579261 62820Cl431-1 
2Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/9!+, !_ei Federai nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Le 

~iaduai 11º 8-721/2008, Lei Estadua: i•º 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014. 

_ referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

100005b 1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc103155 í 07b688561Ocf33f44b8e42c9668c07258447f57 46f8c7b68935222e8376c6b9ff3bedbbea567 51 a84fffc\ 
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para os devidos fins. que a empresa DIHOS:v1EO 
lCAíVIEl\JTOS EIRELI - IVIE, cadastrada no Cadastro Nacional 

ele Pessoas Jurícl (CNPJ/iVlt=) nº 22.688.060/000'1-81, com endereço na l\venida 
Paulo. 4"i 8, centro, Três Barras do Paraná/PR, CEP B5.485-000, fornece a este 

produtos médico hospitalar e medicamentos, prestando serviços de forma 
satisfatória, sendo cumpridora também na qualidade e quantidade do material 

s sempre cumprindo com preços e prazos contratados. 

Consideramos ainda, que a mesma é considerada idônea nas suas 
de fornecimento e capacidade técnica, não constando em nossos 

, qualquer anotação de ato que a desabone. 

Por sür· expressão da verdade, firmamos o presente. 

Três Barras do 3.de outubro de /i e: 
IU. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 1 Fax: (83) 3244-5484 

l1ttp:llwww.azevedobastos.nol.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECU\l'(A para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticaç,lo Digital' ou na 
rereridr. sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações o normas vigentes' . ....••. 

'.::UJ\O ainda que, para garantir transparência e segurança Jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
estado da Paraíba. a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 00312014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos nr.toriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Flscallzação Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345- 
X1X2) '" dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http:/lcorregedoria.tjpb.jus.brlselo-digitall 

A autenücaçào digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DIHOSMED COMERCIO DE 
IVIEDICAMENTOS - E:IRELI linha posse de um documento corn as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI a responsabilidade, única e excluslva, pela idoneidade do documento 
apresentodo a este Cartório. 

Esta Dt:=:CL!\RAÇÃO foi emitida em 0911012018 09:05:53 {hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo corno Art. 1°, 10° e seus§§ 1° e 2° da fVIP 220012001, como também, o documento eletrónico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular cio Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI ou ao 
Cartório pelo enderece de e-mail autentica@azevedobastos.not.br 

Para iulorn.açôes mais detalhadas deste ato, acesse o site httr.,s:/i:lutdigital .. azevedcb:ostos.,-,ot.br e informe o Código de Consulta desta 
Oec!Dr,,ção. 

Código de Consulta desta Declaração: 1092770 

A consulta dosta Declaração estará disponível em nosso site até 09/1012019 09:04: 1 O {hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 75790910180902360252-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, l.ei Federal nº 10.40612002, Medida Provisória nº 220012001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei 
Esta,Jc::il 11º ,l.721/7008, Lei Estadual 11º 10.132/201,3 e Provimento CGJ N° 003/2014 . 

••••• eícri.io é verdade, dou fé. 
CHAVE DIGITAL 

10000501073,J Jd94 l05712dG91c6bc05bb50cc817 c1Oe47539d563,M56o2c 76e05c988409c11 bddo3' 18913ü6c9c2d1376cl3b91f3bcdbbeo56751 s8,J ffl 
c10c92e8bb0a1e026b113c871fd14a733508 
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Fazenda 

N o 

em caráter 
to, se porventura, 

estabelecimento não estiver 

Paraná 26/02 018 

sobre n e 10 o 

I 1-8 CAD: 

PAULO CENTRO 

DROGAS DE USO HUMANO 

HOSPITALAR 

em 

54 015 

DA FAZENDA 

Em /2018 

31/ /2 

Fiscal1 Funcionario a) 

Autent:cação Digilc'cl 

cse, ,t<,utenti~acão: 757927021<.t; 3:)831 [!''13;;;-~; Lat_c1: 27 iu2/2018 14:01 :44 



08,08!2C : rr,ps/lautdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/75792702181358310132 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

Av. Ep1tác10 Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00. João Pessoa PB 
Tel.. (83) 3244-54041 Fax (83) 3244-5484 

http :/ivAvw. azevedoba stos. not. b r 
E~mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O 8eL valber A.zevédo de iJirar:ca Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de ai.tentica: 
reconnecer f;r,ras ea Co.narca de João Pess.Ja Capital elo Estado da Paraíba. em virtude de Lei, etc .. 

os de1.:;dc:s 
aco de com as t.eq.stacces e 

e:11 anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação D1gita/1 ou na referida sequência. foi autenticados 

de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a ,,nrreo~,,,-,:0 
'ido a inserção de um código em todos os atos notariais e registrais, assim, cada Selo Digitai de 

Selo 0igita/: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e \'erifica:lé! 
·;e .iustica do Estado da Paraíba. endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/ 

r.a date e hora em que ela foi realizada. a empresa DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI tinha posse de :_,1'1 
reoroouzidas na cóoia autenticada sendo da empresa DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIREU a 

documente apresentado a este Cartório. 

local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10º e seus§§ :0 e 
2·- f\:1P e!etrôr.ico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser sclicitado diretamente 2 
e;~.1oíesa D!hcsr1/CD .:(;íviERC;O CE i'/E:;ICAr,;\E\iTC·S - E!RELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.or 

_;;Ji/t:~i./~'.ev·edoi;a·;tvs.not.br e informe o Código de Consulta desta Declaração. 

Código úe C0:1sul'ka aesta Declaração: 

ccs so sue ate 27/0212019 14:29:08 (hora local). 

1Códig0 de ~.lr:2-ndcaçic, 
~Legislaçôe$ _ ei 

-:3212Cí3 e 
10 406/2002. Medida Provisória nº 2200/2001. Lei Federal nº 13.10512015. Lei Estadual nº 8.72112008. Lei cstadc,a' ,,, 

CHAVE DIGITAL 
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ESTADO DO PARANÁ 
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ 

CORPO DE BOMBEIROS 

4GB - SPCIP REGIONAL 

- CERTIFICADO DE VISTORIA EM ESTABELECIMENTO 
3.1.0 l .18.0000883069-90 

C) Scrv iccJ de 
Contra I ncêridio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná, \ istoric L J 
cor D!HOS\íED CO\!ERC!O DE MEDICAMENTOS EIRELI. certificando que, execução 

estl~be lec irnenro 
J;c5 ,necl:c;a, ce segé:rnn;::1 ,·,mtrn incêndio e pânico estão de acordo com as normas: 

:! CE·~,..:~fRC) 
. 85 -185-000 TRES BARR.\S DO PARA NA - PR 
L__c=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lmobiliána: :Wcação Fiscal: n 
~ _Ji 

\!:\A POSTAL 51 

R2n·:c; _,\_e: \'ldadc Eco1;ôn-1icJ 

rt6~4:;-ü, - COivlERClO \TACADíSTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUvlA"lO 

"1637 1-9) ·· CO\If:RClO AT AC\DiSTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALL'VlENTÍCIOS 
E',PECi,ºlCADOS ""'\l.C.RiOR\IE\iTE 

46.+5 :-C 1 - CC\lERClO .\ AC,,DíSTA DE l.'\STRL\IEJ\:TOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO. 
R(í!CO. HOSPl \'..\REDE L""BORA. TOR!OS 

'Esre Clc;curnento n,;c. hberação para exercício da atividade econômica junto a outros orgãos, cabendo ao 
iffCtTessadc . .-:un1;J1·1r a de cada orgão. 
" ~, :cr1i11c2.~:?in a , aii.Jadc. a ê[W,Ljuer tempo. caso ocorram alterações das condições observadas no momento da 

de ocupação. entre outras. 
riscai zar o estabelecimento a qualquer tempo . 

. 224J;C 1,1 
[S:apacidade de Público: 25 PESSOAS 

',JB· i Laudo ?\!B: 

C-: - CO\i!ÉRCiO CO\i RAJXA CARGA DE INCÊNDIO ~~~-----~-~-- ~-··----~--·~ -~----- -- - 

FLR\llTlDO i! Lsc de CJL1) !ib~tadc: 

~,ledidas de Segurar•ça í~\Ti'\TORLS. lLLI'vJl~AÇAO DE EMERGENCIA, SAÍDAS DE EMERGENCIA E 

i' sr~1,-?JJ \o DE l:\ iERC:É:,C,\=. ============================= 
~·ou~: 

-;/ALJDADE DO DOCUMENTO: 12 de Junho de 2019 

~rntcntic1dade de, era ser confirmada no enderece 
,,-\\\\ prcv fogo pr.gov br ' 

-= \a,si,;"rnrn n,,s Jorune,no, <''Jlfdidn, n1,t meio tletrô11iço,.11travi's do,S11>tema Prevfogo, fica dispensada nos termos ela :\PT HOl/201 r. 
l\f PORTANTE 

C.\SC A VEL. PR, 14 de Junho de 20 l 8 

_..CA..PlTAffRÍ?FAELA T ASSI 
. Chefia do Serviço de Prevenção \\ 

SOL'J \DO lll i.x ,,DR! D \LCil.\l 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

lºRIMEIRC F<EGiS1RO crvu. OE NASCIMEf\TO:: ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSO.C\ 

Epitacio Pessoa. 11 <5 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.. 1,83) 3244-5404 / Fax (83) 3244-5484 

http://VN/\v.azevedobastos.not.br 
E-mail cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

0f'cial P,irr~eiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos. Interdições e Tutelas com atr'bufção de autenticar e 
eessoa Caüita! do Estado da Paraíba. em virtude de Lei, etc .. 

o occume-:c em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Oigita/1 ou na referida sequência. foi autenticados de 

de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba. a 
ceterrmnando a inserção de um código em todos os atos notariais e registrais, assim, cada Selo Digital de 

ABC12345-X1X2) e dessa forma. cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada t verificaciê' 
de Justiça do Estado da Paraíba. endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/ 

cie que na data e hora em que ela foi realizada. a empresa DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI tinha posse de 
reproduzidas na cópia autenticada sendo da empresa DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIREU 

apresentado a este Cartório. 

local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos. de acordo com o Art. 1 º, 1 Uº e Sc u S §§ 
tarnoeru o eletrór.rco autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos. podera ser solicitado uuetarner.te a 

CM·"OSM=o COMERCIO OI:: t\·iEDICAMENTOS - ElREU ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br 

mais )eta:rac12s CJes!e ecesse o site: ,·ç\)C.ii (tai.:LevEd·::}be::;tus.ngt_.1;1 e informe o Código de Consulta desta Declaração. 

rossc site ate 20/02/2019 16:38:23 (hora local). 

Eeoera! n' 10.406/2002 Medida Provisória nº 2200/2001 Lei Federal nº 13.105/2015. Lei Estadual nº 8.721/2008 Lei Estadual 

CHAVE DIGITAL 
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G9/i!/20í8 
Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

BRASIL Serviços Barra GovBr 
(HTTP://BRAS!LGOV,8Rí 

Ministério da Fazenda 

Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

Nº cio r::: 060J 16,839--91 

Nome: EUCUDES LUIZ TOMAZELLI 

Data de Nascimento: 16/04/1950 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da inscrição: anterior a 10/11/1990 
\.) 

Digito Verificador: 00 

Comprovante emitido às: 09:12:39 do dia 09/11/2018 (hora e data de Brasília). 

Código de controle do comprovante: EB89.A44A.FE95.C015 

-,.~ .... 'Í'1··· .. =.,. \' i'\ 

' i ,\ 
1. i ;,; j v':f 

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF" 

(! Apl icacoesíSSL/ ATCTA/CPF/1 m pressaoComprovante/Consulta lmpressao.asp ). 

(Medeio aprovado pela IN/RFB nº 1548, de 13/02/2015.) 

nttps.z.ww •. v.recei1a.fazenda.gov.br/Ap!icacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublicaExibir.asp 
1l1 e.' .. ~ ') 
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29,1 0/2018 
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I Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 
Razão Social: 
Nome Fantasia: 
Endereço: 

8222594 7 /0001-65 
A G KIENEN E C!A L TDA 
AGK VIDA 

R BENJAMIN BORGES DOS SANTOS 87 / FRARON / PATO BRANCO/ PR/ 85503-350 

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribu1çôes 
e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 25/10/2018 a 23/11/2018 

Certificação Número: 2018102505040380277125 

Informação obtida em 29/10/2018, às 11 :21 :01. 

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

.J 

/ 
i\ 
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http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjunta ... 

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

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

Nome: A G KIENEN & CIA LTDA 
CNPJ: 82.225.947/0001-65 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 09 54:01 do dia 05/11/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 04/05/2019. 
Código de controle da certidão: 4BCE.B589.5579.B257 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

/ 

I of I 
05/1l/2018 l 0:02 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

Nº 018987 400-60 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 82.225.947/0001-65 
Nome: A G KIENEN & CIA L TOA 

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

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

Válida até 05/03/2019 - Fornecimento Gratuito 

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

/ 

Págma 1 cc 1 

Emitido via tmeme: Pubiice (05/1112018 09.'50.:!1) 
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MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PARANÁ 
Secretar-ia de Finanças 

Trib 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

NOME .. 
C~TPJ/CPF .. : 

AG KIENEN & CIA LTDA EPP 
82.225.947/0001-65 

ENDEREÇO. BENJAMIN BORGES DOS SANTOS 
MUNICIPIC.: PATO BRANCO UF: PR 

87 FRARON 

FINALIDADE: Consulta de Débitos 

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos 
órgãos competentes desta Prefeitura no cadastro Imobiliário ou Mobiliário do sujeito 

Aiííi..assivo acima identificado, é CERTIFICADO que CONSTAM DÉBITOS NÃO VENCIDOS OU CUJA 
'.IGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA, INSCRITOS OU NÃO EM DÍVIDA ATIVA. 

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dividas posteriormente constatadas, 
mesmo reference a periodos compreendidos nesta CERTIDÃO. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na 
Internet, no endereço <http://www.patobranco.pr.gov.br/>. 

Certidão emitida com base na Lei Municipal. 
Emitida em 05/11/2018. 
Vá~ida até 90 dias após a data de emissão desta. 
Código/Ano da certidão : 0042245/2018 
Código de autenticidade da certidão: 665725071665725 

Certidão emitida gratuitamente.-- 

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO . ••••• 

) 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: A G KIENEN & CIA LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 82.225.947/0001-65 
Certidão nº: 161578892/2018 
Expedição: 05/11/2018, às 09: 46: 55 

Validade: 03/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que A G KIENEN & 

(MATRIZ E FILIAIS)' inscrito(a) no 
82.225.947/0001-65, NÃO CONSTA do Banco Nacional 
Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2Cll, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

Os dados cor-stantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalr.o na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 

CIA LTDA 
CNPJ sob o nº 
de De vedo re s 

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

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

Jr-;:'"' 
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ADEMIR GERALDO KIENEN, brasileiro, casado pelo regime de 
comunhão parcial de bens, nascido na data de 29 /12/1956, 
na cidade de Alto Paraná, Estado do Paraná, Empresário, 
C.P.F. sob nº 329.374.669-15, e portador do cédula de 
identidade nº l 0.167.901-2, expedida pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e 
domiciliado à Ruo ltapuã, nº 1827, bairro Vila lzabel, na cidade 
de Pato Branco, Estado do Paraná e C.E.P. 85.504-297 e 
MARIZA FÁTIMA PASTORELLO KIENEN, brasileira, casada pelo 
regime de comunhão parcial de bens, nascida na data de 
16/10/1964, na cidade de Renascença, Estado do Paraná, 
Empresária, C.P.F. sob nº 685.939.109-04, e portadora da 
cédula de identidade nº 4.094.723-0, expedida pela Secretaria 
de Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e 
cJomicil1ada à Ruo ltapuã, nº 1827. bairro Vila lzabel, na cidade -1 
de Pato Bronco, Estado do Paraná e C.E.P. 85.504-297; únicos ! 
sócios da empresa que gira sob o nome empresarial de A G 
K.IENEN & CIA LTDA - EPP, com sede à Ruo Benjamin Borges dos 
Santos, nº 87, bairro Fraron. na cidade de Pato Branco, Estado 
do Paraná e C.E.P. 85.503-350, registrada na Junta Comercial 
de Pato Branco, Estado do Paraná. sob o N.1.R.E. 412.02357833 
por despacho ern sessão de l O de Julho de l .990, e Ouínta 
Alteração sob nº 20176507060, por despacho em sessão de 01 
de novembro de 2.017, e inscrita no C.N.P.J. sob o nº 
82.225.947 /0001-65, resolvem, assim, alterar o contrato social: 

A G KIENEN & CIA LTDA - EPP 

C.t'-l.P.J.: 82.225.947 /0001-65 N.l.R.E.: 412.02357833 

SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2018 13:19 ioB N' 20180819127. 
PROTOCOLO: 180819127 DE 01/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11800472603. NIRE: 41202357833. 
A G KIENEN & CIA LTDA - EPP 

A valiàade deste documento, 

Libertad Bogus _ 
SECRETÁRIA-GERAL -: ~ 

CURITIBA, 09/02/2018 / 
www. empresafacil. pr. gov. br ,,,/~ 

se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos re~c~I os portais 
Informando seus respectivos códigos de verificação ~ 
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CLÁUSUl_A PRIMEIRA: Fica acrescido ao ramo de atividade da empresa Importação e 
Exportação, passando o ramo de atividade da empresa a ter a seguinte redação: 
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, comércio 
atacadista de instrumentos e materiais poro uso médico, cirúrgico, hospitalar e de 
laboratórios, comércio atacadista de produtos odontológicos, comércio atacadista 
de cosméticos e produtos de perfumaria, comércio atacadista de produtos de higiene 
pessoal, comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, comércio 
atacadista d produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, comércio 
atacadista de máquinas, parelhos e equipamentos par-a uso odonto-médlco 
hospitalar, comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comércio varejista de 
produtos saneantes domissanitários, comércio atacadista de roupas e acessórios para 
uso profissional e de segurança do trabalho, manutenção e reparação de máquinas, 
aparelhos e materiais elétricos, manutenção e reparação de equipamentos. aluguel 
de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, importação e 'l - / exponaçao. 
(46.44-3/01) (46.45-1/01) [46.45-1/03) (46.46-0/01) (46.46-0/02) (46.37-1/99) (46.49-4/08) , . 
(46ó4-8/00) (47.73-3/00) 147.89-0/05) (46.42-7/02) (33.13-9/99) (33.19-8/00) (77.39-0/02) _,/,,.// 

i 

A G KIENEN & CIA LTDA- EPP 

C.N.P.J.: 82.225.947 /0001-65 N.l.R.E.: 412.02357833 

SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

CLÁUSULA SEGUNDA: A Reunião dos sócios será convocada pelo(s) administrador(es) 
e/ou sócio[s), com l O (dez) dias de antecedência, mediante a expedição de carta 
convocotória, com local, dato. hora e a ordem do dia da reunião, para os endereços 
que os sócios, para esse fim, depositarem na sede da sociedade. 

CLÁUSULA TERCEIRA: As deliberações sociais serão tomados em reunião de sócios, cujo 
o quórum de instalação e decisão serão pela maioria simples do capital social, nos 
casos em que a lei não exigir quórum maíor. 

/ ;-; 

\ Jl.j··.·· ... \:rn 
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2018 13:19 SOB,N' 20180819127. V 
PROTOCOLO: 180819127 DE 01/02/2018. CÓDIGO Dk VERIFICAÇÃO: 
11800472603. NIRE: 41202357833. 
A G KIENEN & CIA LTDA - EPP 
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u Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 09/02/2018 
www.empresafacil.pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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A G KIENEN & CIA LTDA - EPP 

C.N.P.J.: 82.225.947/0001-65 N.l.R.E.: 4 l 2.02357833 

SEXTA ALTERAÇÃO E COt'-lSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

CLÁUSULA QUARTA: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modlflcação ora 
ajustada, os sócios RESOLVEM, por meio deste instrumento, atualizar e consolidar o 
contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e 
condições contidas no contrato primitivo que. adequado às disposições da referida 
Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação: 

ADEMIR GERALDO KIENEf'~, brasileiro, casado pelo regime de 
comunhão parcial de bens, nascido na data de 29 /12/1956, 
no cidade de Alto Paraná, Estado do Paraná, Empresário, 
C.P.F. sob nº 329.374.669-15, e portador da cédula de 
identidade nº 10.167.901-2, expedida pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e 
domiciliado à Rua ltopuã, nº 1827, bairro Vila lzabel, na cidade 
de Pato Bronco, Estado do Paraná e C.E.P. 85.504-297 e 
MARIZA FÁTIMA PASTORELLO KIENEN, brasileira, casada pe.o 
regime de comunhão parcial de bens, nascida na data de 
16/10/1964, na cidade de Renascença, Estado do Paraná, 
Empresária, C.P.F. sob nº 685.939.109-04, e portadora da 
cédula de identidade nº 4.094.723-0, expedida pelo Secretaria 
de Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e 
domiciliado à Rua ltapuã, nº 1827, bairro Vila lzabel, no cidade 
de Pato Branco, Estado do Paraná e C.E.P. 85.504-297, únicos 
sócios da empresa que gira sob o nome empresarial de A G 
K.IEl'\.JEN & CIA LTDí\ - EPP, com sede à Rua Benjamin Borges dos 
Santos, nº 87, bairro Froron. na cidade de Pato Bronco, Estado 
do Paraná e C.E.P. 85.503-350. 

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2018 13:19 SOB Nº 20180819127. 
PROTOCOLO: 180819127 DE 01/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11800472603. NIRE: 41202357833. 
A G KIENEN & CIA LTDA - EPP 
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A G KIENEN & CIA LTDA - EPP 

C.N.P.J.: 82.225.947/0001-65 N.1.R.E.: 412.02357833 

SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial A G KIENEN & CIA LTDA - EPP. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem a sua sede na Rua Benjamin Borges dos Santos, 
n" 87, bairro Fraron, na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná e C.E.P. 85.503-350. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem como objeto os ramos de atividade de 
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, comércio 
atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de 
laboratórios, comércio atacadista de produtos odontológicos, comércio atacadista 
de cosméticos e produtos de perfumaria, comércio atacadista de produtos de higiene 
pessoal, comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, comércio 
atacadista d produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, comércio 
atacadista de máquinas, parelhos e equipamentos para uso odonto-médico 
hospitolar, comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comércio varejista de 
produtos saneantes dornissonitários, comércio atacadista de roupas e acessórios para 
uso profissional e de segurança do trabalho, manutenção e reparação de máquinas, 
aparelhos e materiais elétricos. manutenção e reparação de equipamentos, aluguel 
de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, importação e exportação. 
(46.44-3/01) (46.45-1/01) (46.45-1 /03) (46.46-0/01) (46.46-0/02) (46.37- l /99) (46.49-4/08) 
(46.64-8/00) (47.73-3/00) (47.89-0/05) (46.42-7/02) (33.13-9/99) (33.19-8/00) (77.39-0/02) 

CL,Á.LJSULA QUARTA: O capital social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos 
em 200.000 (duzentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 [um real), cada uma, 
integralizadas ern moeda corrente do País, assim subscritas: 

4 

~) 

iM. Vv \, 
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2018 13:19 soe Nº 20180819127. 
PROTOCOLO: 180819127 DE 01/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11800472603. NIRE: 41202357833. 
A G KIENEN & CIA LTDA - EPP 
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A G KIENEN & CIA LTDA - EPP 

C.N.P.J.: 82.225.947 /0001-65 N.l.R.E.: 4 l 2.02357833 

SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

Sócios ~· N° Quotas Y:'-9.lor RS 
ADEMIR GERALDO KIENEN 176.689 176.689,00 
MARIZA FÁTIMA PASTORELLO KIENEN 23.311 23.311,00 
Total 200.000 200.000,00 

CLÁUSUL/\ QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 1 O de Julho de 1.990, e seu 
prazo é indeterminado. 

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

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

CLÁUSULA OITAV/,: A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo 
sócio ADEMIR GERALDO KIENEN com os poderes e atribuições autorizado o uso do 
nome empresarial. vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. sem autorização do outro sócio. 

CLAUSULA r,JON,'\: Ao rérmino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o 
adrninistradrn prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 

I 
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A G KIENEN & CIA LTDA- EPP 

C.N.P.J.: 82.225.947/0001-65 N.1.R.E.: 412.02357833 

SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUA.L 

econômico, cabendo aos sócios, no proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 
apurados. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar 
filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinado por todos os 
sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma 
retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares 
pertinentes. 

CLÁUSULA DtCIMA TERCEIRA: A Reunião dos SOCiOS será convocada pelo 
administrador e/ou sócio(s), com 1 O (cJez) dias de antecedência, mediante a 
expedição de carta convocatório, com local, dota, hora e a ordem do dia da 
reunião, para os endereços que os sócios, para esse fim, depositarem na sede da 
sociedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A.s deliberações sociais serão tomadas em reunião de 
sócios, cujo quórum de instalação e de decisões será pela maioria simples do capital 
social. nos casos em que a lei não exigir quórum maior. 

j,,/ !,,, 
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De acordo cornos art,gos 1º, 
da LeiEstadL:al8.72112008autenticoa presente imagemd;gitalizada,ceproduçãofiel 

dodocumentoapresentadoeconferidoresteMo.Oreferiaoé'•erd;;de.DO<Jié 

Cód. Autenticação: 45212802181731070934-7; Data: 28/02/2018 17:33:5~' 

; ,( /J Selo D1g1tal de Fiscallzação Tipo Normal C AGN60593-7WPH • 1 
~ Valor Total do Ato RS 4 23 Bet. Válber'de Miranda Cavalcar.i.t. ' J 

~--~--<.;-º~~ª os dados do ato em https://selod1g1ta1.t1~!~~b~ k, 

A G KiENEN & CIA LTDA - EPP 

C.N.P.J.: 82.225.947 /0001-65 N.l.R.E.: 412.02357833 

SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a socíedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo , 
possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de =: 
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à,(. {;, 
dato da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. \ /,. 

§ único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a · 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

CU\USULA DÉCIMA SEXTA: 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, o pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentor, de prevaricação, peito ou suborno, concussão, peculato, ou contra o 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé público, ou o propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro de comarca de Pato Bronco paro o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, lavram, datam, e 
assinam na presença de 02 (duas) testernunhas o presente 
instíumento particular de alteração e consolidação contratual 
em via única, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros o 
cumpri-lo em todos os seus termos. · 

'
-~~·,.·· .·· ·""' 

\; 
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Autenticação Digital . :, , 
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Cód. Autenticação: 45212802181731070934-8; Data: 28/02/2018 17:33:~ i 

~ Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN60592-93XU: ;;;! 1 

Bel. Válbelde Miranda Cavatcaní: . Valor Total do Ato: R$ 4,23, . . . \~' !I 

Titular ê:onf1ra os dados do ato em: https://selod191tal.tJpb,Jus.br : •' 
. ! 

A G KIENEN & CIA LTDA - EPP 

C.N.P.J.: 82.225.947 /0001-65 N.l.R.E.: 412.02357833 

SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

/'-). 
! !L ! ' 

f .. ,-' ' .ft:.··· ·--e ( // <:""} 

AD~fR GERALDO KIEN~-- 
_./,,7 

,, • .Y 

Pato Bra75 de Janeiro de 2.018. 

............... , J/k ~/L-/~ 
ddA FÁTIMA PASTORELLO KIENEN 

Testemunhas: 

Fiorentino Turcotto 
R.G. 695.537/5 (PR) 
C.P.F. 025.532.0 l 9-15 

CO-CRC-PR 011.620-0/0 

R.G. 6.199.162 (SP) 
C.P.F. 374.105.809-25 
CO-CRC-PR 024.485 
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https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/452128021 ... 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARA para os devidos fins de direito que. o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou 
na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que. para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e 
Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um 
código em todos os atos notoriais e registrais. assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: 
Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma. cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas 
vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereçohttp://corregedoria.tjpbjus.br/selo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A G KIENEN & CIA LTDA tinha 
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A G KIENEN & CIA 
LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 28/02/2018 17:42:18 (hora tocai) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, 
de acordo com o Art. 1°, 10° e seus§§ 1º e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado 
Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa A G KIENEN & CIA LTDA ou ao Cartório pelo 
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br 

Para informações mais detalhadas deste ato. acesse o site 
Declaração e informe o Código de Consulta desta 

Código de Consulta desta Declaração: 924211 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 28/02/2019 17:33:58 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 45212802181731070934-1 a 45212802181731070934-9 
'Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94. Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei 
Estadual nº 8 721/2008. Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade. dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b129c1573f087 40ee44541 e5b81 d25f81 e3cd81e2fc8265c8c668742672f4a2fb752d2c9ecfe079e5e5f3539f4 
d750e5cafbb 1 be0971 d6d32d440499ef88c0f96 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

Epitácio Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel. (83i 3244-54041 Fax (83i 3244-5484 

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARA para os devidos fins de direito que o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digíta/1 ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e 
normas vigentes' 

JECLARO ainda cce. transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos 
a inserção de um código em todos os atos notariais e 

pela nossa Serventia pode ser 

serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o 
assim, cada Selo Digital de fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo Selo 
e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da 

A autenticação 
reproduzidas na de que na data e hora ern que ela foi realizada a empresa A G KIENEN & CIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram 

empresa A G KIENEN & CJA LTDA a responsabilidade única e exclusiva pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 16/10/2018 10:57:58 (hora local) através do sistema de do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°. 10º e seus§§ 1° e 2º da MP 2200/2001, corno 
também, o documento eletrônico autenticado contende o Certificado Digital do titular do Cartório poderá ser solicitado diretamente a empresa A G KIENEN & CIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço 
de e-mail autentica@azevedobastos.not.br 

~Código de Consulta desta Declaração: 1095668 

consulta desta Declaração estará disponível em nosso site ate 15/10/2019 11 :58:08 (hora local) 

'Código de Autenticação Digital: 45211510181155270767·1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94 Lei Federal n'' 10.406.:'2002 Medida Provisória nº 2200/2001. Lei Federal 11'' 13.105/2015. Lei Estadual nº 8 721/2008. Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGu1 

003/2014 

O referido é verdade. dou fé 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Dígita/1 ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e 
normas vigentes3• 

jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba. a Corregedoria Geral de Justiça editou o 
um código em todos os atos notariais e registrais. assim. cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único {por exemplo: Selo 

autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da 

A autenticação 
reproduzidas na de que, na data e hora em que ela foi realizada. a empresa A G KJENEN & ClA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram 

empresa A G KIENEN & ClA LTDA a responsabilidade. única e exclusiva pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 06/04/2018 09:28:39 (hora local) através do sistema de do Cartório Azevêdo Bastos. de acordo com o Art. 1º. 1 Oº e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como 
também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certiücado Digital do titular do Cartório poderá ser solicitado diretamente a empresa A G KlENEN & CIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço 
de e-mail autentica@azevedobastos.not.br 

Código de Consulta desta Declaração: 953120 

~ consulta desta Declaração estará disponível e:T1 nosso site até 06/04/2019 09:24:44 (hora local). 

1Códig o de Autenticação Digital: 4521 06C4180919070370-1 
'Legislações Vigentes: Lei <edera! n'' 8.935/94. i.ei Federal nº 10.406.·'2002 Medida Provisória nº 2200/2001 Lei Federal n'' 13 105/2015. Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ 
N 003/2014 

O referido é verdade. dou fé 
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA Pâqina: 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 
Nome Empresarial 
A G KIENEN & CIA L TOA • EPP 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE_EMPRE_SÁRIA ~IMIT,A.DA 
Número de Identificação do Registro de CNPJ 
Empresas - NIRE (Sede) 

4120235783-3 82.225.94710001·65 

001/ 001 

Data de Arquivamento do 
Ato Constitutivo 

10/0711990 

Data de Início 
de Atividade 

10/07/1990 
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
RUA BENJAMIN BORGES DOS SANTOS, 87, FRARON, PATO BRANCO, PR, 85.503-350 
Objeto Social 

Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, comércio atacadista de instrumentos e materiais para 
uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comércio atacadista de produtos odontológicos, comércio atacadista 
de cosméticos e produtos de perfumaria, comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, comércio atacadista 
especializado em produtos alimentícios, comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 
comércio atacadista de máquinas, parelhos e equipamentos para uso odonto-módico-hospítalar, comércio varejista de 
artigos médicos e ortopédicos, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, comércio atacadista de 
roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, manutenção e reparação de máquinas, aparelhos 
e materiais elétricos, manutençao e reparação de equipamentos, aluguel de equipamentos científicos, médicos e 
hospitalares, sem operador, importação e exportação. 
(46.44-3101) (46.45-1101) (46.45-1/03) (46.46-0/01) (46.46-0102) (46.37-1/99) (46.49-4108) 
(46.64-8/00) (4 7. 73-3100) (4 7.89-0105) (46.42-7/02) (33.13-9/99) (33.19-8/00) (77.39-0/02) 
Capital: R$ 200.000,00 
(DUZENTOS MIL REAIS) Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte 
(Lei nº 12312006) 

Prazo de Duração 

Capital Integralizado: R$ 
(DUZENTOS MIL REAIS) 

200.000,00 
Empresa de pequeno porte 

Indeterminado 

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato 
li.Q.ffil1!.º1:.E.2u CNF:,,! Participação no capital IRS) Espécie de Sócio AdmiJJ.i!;;.trador 

AOEMIR GEf,ALDO KIENEN 176.689,00 SOCIO Administrador 

Término do 
Mandato 
xxxxxxxxxx 329.374.669-15 

MARIZA FATIMA PASTORELLO KIENEN 
685.939.109-04 

Último Arquivamento 

Data: 0310712018 

Ato: BALANCO 

23 311,00 ~OCIO 

Número: 20183211588 

Evento (s): 

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela \ 

1 . NIRE: 41 9 0095320·2 CNPJ: XXXXXXXXXX)q<XX 

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, ~Í::P,f.~is) 
AVENIDA BRASIL, 442, CENT~_(). PATO E3RANC0,fB, 85.501-080,_'ª-13Al'>IL 

PATO BRANCO - PR, 22 de outubro de 2016 
í8/GG9334·G 

11/ll lllll lllll lllll lllll llill lllll ll/111 
LIBERTAD BOGUS 

SECRETARIA GERAL 

·- 
._) w 

1,_) 

\

t .. 
1 v~: 

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AH010057-0JAI; 
Valor Total do Ato: RS 4,23 

\;d>'aica~;nnfir::t os dados do ato em: https:1/selodigital.tjpb.jus.br 

'-i 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanü, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e óbitos e Privativo de Casar-tentos. Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca 
de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc ... 

DECLARA para os devidos fins de direito que o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e 
normas viqentes'' 

DECLARO ainda q.ie para çarar-ur e segurança Jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Natas e Registros da Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o 
Provimento CGJPB Nº 003/2014, a inserção de um código em todos os atos notariais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização ExtraJUdicial contém um código único (por exemplo· Selo 
Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba. endereço http.scorreqedone.upb.jus. br.selo-diqital/ 

A autenticação 
reproduzidas na 

do documento faz de que. na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A G KIENEN & CIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram 
autenticada. sendo empresa A G KIENEN & CIA LTDA a responsabilidade. única e exclusiva pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi ernitrda em 22/10/2018 15:56:39 (hora local) através do sistema de digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º. 10º e seus§§ 1º e 2º da MP 2200/2001. corno 
também. o documento eletrômco autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Bastos poderá ser solicitado diretamente a empresa A G KIENEN & ClA LTDA ou ao Cartório pelo endereço 
de e-mail autentica@azevedobastos.not.br 

Código de Consulta desta Declaracão: 1100250 

•••• consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 22/10/2019 15:53:46 (hora local) 

'Código de Autenticação Digital: 452'12210181551250705-1 
'Legislações Vigentes: Lei Peoeral n'' 8.935/94. Lei Federal nº 10.406/2002 Medida Provisória nº 2200/2001 Lei Federal n'' 13.105/2015. Lei Estadual nº 8.721/2008 Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ 
N' 00312014 

o -eferioo é verdade dou fé 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 a734fd94f057f2d69fe6bc05bb 78a5aca6d45a0e4f4df9212414ab29f3385dc6cd3 7cd695c4ec78825311 ac33752d2c9ecfe079e5e5f3539f4d750e5cfab 140b48808a34 71dd9a6f3ace8b674 

.) 

- ("('\' .J 

httpsv/autdiçital.az evedobastos not.br/homelcomprovante/4521221 0181551250705 



05/11/2018 Receita Federal do Brasil 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

1 ;ºE%~1s 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO I DATA DE ABERTURA 
CADASTRAL 0910711990 

CÓDIGO E JESCRIÇ.:..o 

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.37-1-99 -Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças 
47.73-3-00 -Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
47.89-0-05 - Comércio varejista de prc.dutos saneantes domissanitários 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas. aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 
77.39-0-02 -Alu~el de equipamentos científicos, médicos e hosEi__!alares, sem o_e_erador 

I CA':.4 DA sr-use ao ESPECIAL 
***"*""" 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 05111/2018 às 09:37:45 (data e hora de Brasília) Página 111 

J 
) 

·.~· 

Jl 
http • iivw,N. receita. fazenda. gov. br/PessoaJ u ri dica/C N P J/cnpj reva/C npjreva _ Solicitacao. asp 



PREGÃO PRESENCIAL N!! 93/2018 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

•••• 
empresa A. G. KIENEN & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ Nº 82.225.947/0001-65, sediada a Rua Benjamin Borges dos Santos, Nº 87, 

Bairro Fraron, da cidade de Pato Branco - PR, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Jorge A. B. Soligo, portador do 

documento de identidade RG nº 9.038.676-0, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 047.072.209-67, DECLARA para os fins de direito, na 

qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018, instaurado pelo 

Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 

esferas. 

Por ser a expressão da verdade, firma o presente. 

j 

Pato Branco - PR, 13 de Novembro de 2018. 

~.G. KlENEN & CIA. LTDA. 
Jorge A. B. Soligo 

Representante Legal 
RG 9.038.676-7 SSP PR 

t''

,···.·.· 
! 1 ' 

'- r a2.22s.94110001-ss, ,. 
A.G. KIENEN E.,CIA L,TDA 

RUA BENJAMIN BORGES DOS,SANTOS, 87 

L 85.503-350 - BAl'R,l'!O.FAARON ...J 
PATO BRANCO' • PR 

PROMEDIC • A. G. IGenen e Cia !.*. 

~-~ 

'!nr~, 6~,,~ ·. ···· U'=,- '·.· _fJC 
P;;1\;,:> t: 

I l -, e 



PREGÃO PRESENCIAL N!! 93/2018 

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXlll DO ARTIGO 72 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

.-.empresa A. G. KIENEN & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ Nº 82.225.947/0001-65, sediada a Rua Benjamin Borges dos Santos, Nº 87, 

Bairro Fraron, da cidade de Pato Branco - PR, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Jorge A. B. Soligo, portador do 

documento de identidade RG nº 9.038.676-0, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 047.072.209-67, a proponente abaixo assinada, 

participante da licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018, por seu representante, DECLARA, na forma e sob as 

penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do§ 6º do artigo 27 

da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 

observância do disposto no inciso XXXlll do artigo 7º da Constituição Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firma o presente. 

Pato Branco - PR, 13 de Novembro de 2018. 

PROMEOIC • A G. l<Jenen e C; Wa. 

-ef 
1.J 

t 
·~~ r 82.22s.n4[L!Í(JÔ~-65 l 

A.G. KIE~E CIA LTDA 
RUA BENJAMIN BORGES DOS SANTOS, 87 

L 85.503-JSd • BAIRRO FRARON _J 
PATO BRANCO • PR . 

t . & \ ltG. KIEN-EN CIA. LTDA. , 
Jorge A. B. Soligo 

Representante Legal 
RG 9.038.676-7 SSP PR 

./ 



l{EPÚBLICi\. FEDERATIVA DO BRASIL 
OFÍCIO no DISTRIBLIDOR E A:'\EXOS DA COl\lARCA DE PATO BRANCO - PARAN,\ 

Coias C1:. Postai 01 
TITULAR: üiRSO ANi ONIO VERONESF 

JURAMENTADOS: DilMAR ALUIZ!O VEF~ONESE 
.JUL11VJO IJEF<ONFSF 

CNPJ 08283.233/0001 
Teiefdx (46) 3:224"·241,:i 
f:: -ina:I c;irtor iodistribu 1cjorpL@}gn1a1i .co.n 

- Pato 

Certidão Negativa 
Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos 

de distribuição de FALÊNCIA E CONCORDATA, sob minha guarda neste cartório, 
verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra: 

A.G. KIENEN & CIA L TDA 
CNPJ 82.225.947/0001-65, no período compreendido desde 14/12/1960, data de 
instalação deste cartório, até a presente data. 

i 
··,/,) 

cr{'I~ .···•. \ •. 
\ ;\ ' 

Cuslas RS 31,33 

Página 0001/0001 

Cód. Autenticação: 



https://autdig1tal.azevedobastos.not.br/home/comprovante/4521301 0181531180544 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARA para os devidos fins de direito que o oocurr-ento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e 
normas vigentes' 

Provimento 
pela nossa Serventia pode ser 

serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o 
assim. cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo Selo 
e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da 

A autenticação digital do documento faz de que. na data e hora em que ela foi realiz aoa. a empresa A G KIENEN & CIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram 
reproduzidas na cópia autenticada, sendo empresa A G KIENEN & CtA LTDA a responsabilidade. única e exclusiva, pela iconeidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitda em 30/10/201815:47:56 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus§§ 1º e 2º da M> 2200/2001, como 
o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa A G KIENEN & CIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço 

de autentica@azevedobastos.not.br 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site .b.TIR.!:ULª .. \~.l.9.i<Ji.téJ._f.Z.:1.Y.S'..QQ..Q.ª·-~iQ.?.JJ.Q.\J?.[ e informe o Código de Consulta desta Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1105816 

...-..,\ consulta desta Declaração estará disponível em nosso site ate 30/10/201915:38:26 (hora local) 

'Código de Autenticação Digital: 45213010181531180544-1 
2Legislações Vigentes: Lei <eoera! 11° • e1 Federal n'' t C 406'2C02 Medida Provisória nº 2200:200", Le: Federal nº 13.10512015, Lei Estadual nº 8.721/2008. Lei Estadual nv 10.132/2013 e Provimento CGJ 
1\i" 00312014 

O .eferiõo é verdade dou fé 

CHAVE DIGITAL 

00005t: 1 d734 fd94 fO 5 7f2 d69fe6bc05 ba a93cbfa480f014 Da 76f3d3a b 7 c64111 081d30bece0962c4a 1 33de 163 304ca037 52d2 c9ecfe079e5e5f3539f4d7 50e5caa 3 7 552 a 945fb9dc4 e84 f76b2 a0562de 

https://autdig ital.azevedobastos not.br/home/cornprovante/45213010181 531180544 
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R.EP(JBLICA FEDERAl'IVA [)() BRASIL 
OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR E A1\EXOS DA CO\tARCA DE PATO BRANCO - PARAN;\ 

Travessa Coi/1s C:-.: Postal O 1 Centro 
CNP.J 08 283.233/UU01 
Tcietax (4Cl 

TITULAR: DIRSO ANTONIO VERONESE 
JURAMENTADOS: DILMAR AUJIZIO VERONESE 

JUUANO V[HONESE. rn;Jil: cartouocrstnou 1dorpb(~i:;'grnai( _ rorn 
f35505-0US F)atu Par~1n/1 

Certidão Negativa 
Certifico, a pedido de parte ínteressada, que revendo os livros e arquivos 

de distribuição de RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, sob minha guar 
da neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra: 

A.G. KIENEN & CIA L TDA 
CNPJ 82.225.947/0001-65, no período compreendido desde 14/12/1960, data de 
instalação deste cartório, até a presente data. 

m 1111 ll~~J~I !W!íl~~J!i l~!'J,1!1m1~~~!!\l!l lllll ~ .. 
/?) /, 
,/ / 
r /. i.' / 

DILMAR ALu1z1oyt~:J{EsE 

Custas= R$ 31,33 
Página 0001/0001 

~ 
_) 

/ 
/ 

e'f:-tSéaJizaçào Tipo Normal C: AHR32419-T589; 
Valor Total do Ato: R$ 4,23 

_çlo ato em: https:~:_E:!,9,ÇJgilal.tjpb.jus.br 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel. (83) 3244-5404 1 Fax (83) 3244-5484 

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cevalcanti Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e O bitos e Privativo de Casar-rentes, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca 
de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei. etc ... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e 
normas vigentes3 

pela nossa Serventia pode ser 

serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba. a Corregedoria Geral de Justiça editou o 
assim. cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contem um código único exemplo: Se/o 
e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de do Estado da 

A autenticação 
reprcouz.das na 

do documento faz de que. na data e hora em que ela foi 
autent.ceda sendo empresa A G KIENEN & CIA LTDA a a empresa A G KIENEN & CIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram 

unica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 30/10/2018 15:44:30 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10º e seus§§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como 
também. o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos. poderá ser solicitado diretamente a empresa A G KIENEN & CIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço 
de e-mail autentica@azevedobastos.not.br 

Para informações rr-ais detalhadas deste ato, acesse o site .~ttp_~_,:.'/a,l~lçl!q!_t,~!·?= .. :~.Yedob_as~9s.,n.9_t_b.~ e informe o Código de Consulta desta Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1105817 ...-. 
consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 30/10/2019 15:38:26 (hora local) 

1Código de Autenticação Digital: 45213018181531180453-1 
2Legislações 

Vigentes: Lei Federal nº 8.935i94. Lei Federal n'' 10.406/2002 Medida Provisória 2200/2001. Lei Federal nº 13.10512015. Lei Estadual nº 8.72"/2008. Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ 
Nc 003'2014 

O referido é verdade dou fé 

CHAVE DIGITAL 
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Consultas - Aqência Nacional de Vigilância Sanitária 

Consultas I Funcionamento de Empresa Nacional I Resultado I Detalhamento 

Dados da Empresa Nacional 

Razão Social 

AG KIENEN &CIA LTDA 
Endereço Completo 

RUA BENJAMIN BORGES DOS SANTOS, N° 87 - TERREO - FRARON 
CEP: 85.503-350 - PATO BRANCO/PR 
Responsável Técnico 

CARLA PERUSSO 

CNPJ 

82.225.947 /0001-65 
Telefone 

(04) 6 322-5133 

Responsável Legal 

ADEMIR GERALDO KIENEN 

Dados do Cadastro 

Cadastro Nº Data do Cadastro 

23/11/2015 1.14.812-7 
Nº do Processo Cadastro 

1 - Medicamento 25351.688630/2015-50 
Atividades I Classes 

Armazenar 
• Medicamento 

Distribuir 
• Medicamento 

Expedir 
• Medicamento 

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente} 

Empresa 
Solicitante 

linhas de Certificação 
Vigentes 

Data de 
Publicação 

Nenhum registro encontrado 

Situação 

[Ativa] 

Empresa Solicitante linhas de Certificação Vigentes 

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente} 

A G KIENEN & CIA LTDA Medicamentos 

https:'/co11sultas.anv1sa.gov.br.#/ernpresas/empresas. q,·2535168863020 '; 550?cnpJ=8222 594 7COC1 65 

Data de 
Publicação 

Vencimento do 
Certificado 

Vencimento 
do 

Certificado 

11 /06/2018 10/06/2020 

Voltar 

!~,)! 



- \OVA C'.\PJ 1:; X8-t(H\~.fii)1jl-?2 
PROCESSO: 2:'<"'51 (16YJX::i.2,11-t-1il -\L:l()R!Z\1S 2 
ATIV!üADLCUSSE 
ARMAZEt-:AR COS1\IETICOS1PROD DE lllGIE:-;E 
DISTRIBUIR COSMETICOSiPROD. DE HIGIEt-:E 
EMBALAR COS\lETICOSiPROD. DE HlGIE:,;E 
EXPEDIR COSMETICOS/PROD DE HIGIENE 
FABRICAR COSMETICOS1PROD DE HIGlEM 
IMPORHR COSMETICOS1PROD. DE HIGIEJ\E 
REEMBALAR COS\lETICOS PROO DE HIGIE,F 

U\lPRFSA CO~·ll-:f\Cl.-\1. CTi\TR_.\l DO \Dl:\l!CO URELI - 

\TUS J PRODLTOS 

Diário Oficial da União - Suplemento 

CFP 

PROCESSO ,\L TORJZ,\tS :; (17787 (1 
vn VI D.-\ DE·C LASSE 
\RMAZEN\R SA\:FA'.';TE DO\llS 
DISTRIUL'IR SAt'LA,TE DO\llS 
EXPEDIR SA,EA'OTF DO\llS 

Fi\lPRlSA \11::D \T!TA CO\llRCIO DE PRODUTOS 

DE .ABRIL S.\\"'. QL:ADRA 49. 

CEP 7-t\J8(17_"ill - APARECIDA DE 

.--\R\L\ZL'\AR SA'\LA'\TF DO\tlS 
DISTRJBUR SA\E . .\:\TE DO\llS 
l:_'\Pt:Dll\ S.--\\L\\TE D0\11S 

E\1PRLS.--\ BF.\I \tfD ·\IACADISIA DE 

CEP 

IORIZ \JS 

CO\lERCIO DE 

EIRELI ME 

HLSOJ.l ('.\O.fU:'. _\ -+-+9. IH 22 DE HTERE!RO DE 2018 

DO ,~~ASCl\1F\l{l 

\\L>-:o 

hup., 111111 .in go1 lJ1 autenticidade .htm l Docu:11..:1110 assinado 
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E.\lPRESA SA'\OFJ-A\T:--,JTJS FAR\tACELTICA 
E'<Df-'RE('O AVE-:\'!DA \L\JOR SYIX!O DE 
PAD!U-L\. ~2()1J ED QLEBE( X'' A~'DAR - 
?\()7_ 8(i8 E 
BAIRRO \IORUMBI CEP 
PAL!üSP 
C\iPJ 02 (lXS 
PROCESSO 2::i000.11::;XlJ63."')1,~l2 ALTORIL.\1S 
ATIVIDAOEiCUSSE 
AR\1AZlNAR: COS.\1ETJCO PERFU\1E·PROD DE HlCilE\E 
DISTRIBUIR COS\lETICOiPEREL\IEPROD. DE HIGIE,E 
EMBALAR: COS\tETICQ.·PERFL\tE·PROD DE HIGIE'.\F. 
E.\PORTAR COSMETIC01PERFU\1E1PROD. OE H GIE,E 
FABRJCAR COS\1ETICüiPERFL\1EiPROD DE 1 !!GIE'\l" 
IMPORT-\R: COS\1ETICO/PERFL.\IEPROD. DE ll!G!E'\;E 
PRODLZlR: COSl\.fETICOiPFRFl.Ti\lF/PROD DE HIG!El'\E 
REE\lBALAR COSMETIC01PERFL'~JEiPROD DE HIGIE!\f 
J"kA.\SPORTAR COSMETlCQ.JlERFL.\tLPROD. DE HIGIE:\E 

BLOCO li 

DE 

DE 

DE 

- PORTO 

DE 

COS\tÊTICOS, PER!-l. \1 ES PRODLTOS 

COS\lETICOS PERfl-)\.ffSPRODLTOS 

COS\ff ncos PLRFl"\llS PRODl ros 

DE 

DE 

l)l 

DE 

COS\lFTI( OS PERFL\lES PRODL TOS ur 
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COS\1ETJCOSPLRH-\JLS PRODL"TOS [)f~- 

'\' B 
- CH:\PLCO se 

CO'I \1 l TJCOS PERFL: .\1 ES PRO DL"\ OS 

COS,\1FT!COS-'PLRFl1\1LS PRODLTOS 

ss:12nn1 - sAo 

Rl/ \h 

PROl.H-TOS nr 

COS\!L:'TJCOS PF)fr[\f!.'S PRODl.' ros DF 

CUS.\ii:TJCOS PERf:L\IES-PRODL-JOS DE 

CO~.\!FTiCOSPLRf-l_.\1LS PRODl.TOS DF 

COS\IFTICOS PUZFL'.\11.:S PRODL'TOS DE 

l0\.\1FTICOS PLRFl \lLS Pi{ODLTOS D! 

C(;S\1 LT!COS- PFRI i PIZl)Dl-TOS nr 

ülPRESA !) E A FARMA DISTR18UDORA DE PRODLTOS 
F AR\IAZEM LTDA - ME FAR\1ACELTICOS EIRELI 
POSSID0:\10 21Jil LOTE Fl\'DERF.(O RUA JÇ)SE HER.\lFS DA\.1ASCEl\O :5 

BAIRRO: S.-1.:\'TA LUCJA CEP 57ill-i2(1 [!1 - \lACEIOAL 
111í61229tl - JAi\DlRASP Cl\PJ n4_;(,2282/1Hl1Jl-28 

PROCESSO 25751.2cJOX4U .. 20ii5- l X AL'TORl/i\lS 
ATJ\'ID.-\DE.CLASSE 
:\R\1AZL\'AR \1EDICAJ\!F:,;To 
DJSTRlGU!R: \lEDICAr..·fENTO 
!:"\'.PEDIR \1EDICA\1FNTO 

E\1PRESA DISLOG F.\R\lA. D!STRIBLJDOR.\ DE 
l""\iJDAS '-..i" 8 _';i1L 7" MEDICX\1ENTOS LTDA ivlE 

ENDEREÇO AVENIDA RITA 
B.\IRRO P.\RQL'E sAo 
CRAVli\'HOS.'SP 
CNPJ: 27.82> n5/IHH1l~l-l 
PROCESSO: 2:,35 l .li2(i224.'2(1 !6-3(1 Al:TQRJZ.·\1S 1 ! .~-13 l 7 

DE AllVIDADETLASSE 
ARMAZEi\:AR. i\-1EDICAMENTO 

DE DISTRIGUIR: MEDJCA\.fENTO 
E.'\PFDIR \1EDICAME1'TO 
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DF 

DE 

DE 

DE COSMETICOS PLRff\IES PRODUlOS 

157 

CNPJ 2!-"81.4-1\liliUl-82 
DE PROCESSO: 2:,::;:-:1220:.:-I0/2015-Jl ALTORJZ·.\JS 

·\Tl\'ID..\DLCL.--\SSE 
DE ARM,\ZE1'AR MEDICA\1EN ro 

DISTRIBLIR. \1EDICA\1E\TO 
DE EXPEDIR MEDJCAMENTO 

DF 

DF 

DE 

E REPRESU\TACOES 

AL1TORIZi\fS 1.10922 1 

RODOLFO 

-\LTORIZ/\lS 1_111J3<J.8 

DE 

DE 

COS\IETICOS,PERFLMFSPRODUTOS DE EMPRESA A G KIENEN & C!A LTDA 
ENDEREÇO RUA BENJAMIN BORGES DOS SANTOS. N" 87 - COS\IFTICOS PERFL'\ILS PRODCTOS DE TERREO 
BAIRRO FRARON CEP 85503350 - PATO BRANCO/PR 

CCh\lET!COS PLRFL'\ll·S PRODLTOS DE CNPJ S2.225.947/000J-65 
PROCESSO: 2535!.68863012015-50 AlJTORIZ/.\fS 1.14812.7 

COS\lFTICOS PLRFl_:\JlSPRODL:Tos Dl ATIVIDADE/CLASSE 
ARMAZEi\'AR: !\--1EDICA!'v1El\TO 
DISTRIBUIR MEDICA\1ENTO 

llF l'RODL·ros EXPEDIR MEDICAMENTO 
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c,5,.."11/2018 
Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Consultas ! Funcionamento de Empresa Nacional ! Resultado I Detalhamento 

Dados da Empresa Nacional 

Razão Social CNPJ 

82.225.947/0001-65 
Telefone 

A G KIENEN & CIA LTDA 
Endereço Completo 

RUA BENJAMIN BORGES DOS SANTOS, Nº 87 - TERREO - FRARON 
CEP: 85.503-350 - PATO BRANCO/PR 

(04) 6 322-5133 

Responsável Técnico 

CARLA PERUSSO 
Responsável Legal 

ADEMIR GERALDO KIENEN 

Dados do Cadastro 

Cadastro Nº Data do Cadastro 

25351.68861512015-24 
Cadastro 

1 - Medicamento Especial 

Situação 

I Ativa I 1.14.813-1 
Nº do Processo 

23/1112015 

Atividades I Classes 

Armazenar 
• Medicamento 

Distribuir 
• Medicamento 

Expedir 
• Medicamento 

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente) 

Empresa 
Solicitante 

Linhas de Certificação 
Vigentes 

Data de 
Publicação 

Vencimento do 
Certificado 

Nenhum registro encontrado 

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente) 

Empresa Solicitante Linhas de Certificação Vigentes Data de 
Publicação 

Vencimento 
do 

Certificado - A G KIENEN & CIA LTDA Medicamentos 11 /06/2018 10/06/2020 

Voltar 

') 

rutpseconsultas.anvisa.qov bri#/empresas/empresas/q/25351688615201524/?cnpj=82225947000165 
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DISTR!Bl'IR COS\1FTICOS PERFL \1ES PRODUTOS DE 
HIGIU<E 
E\18..-\.L:-\R COS\.tETJCOSPERFU\.lESOPRODLTOS DE 
lllGIEJ\L 
EXPEDIR COS\1ETICOS PEREL\1ES PRODLTOS DE 
lllGIF\'I::: 
FABRICAR COSMETICOS PLRELMLS,PRODL TOS DE 
HIGIENE 
FRACIO,AR COS\1ETICOS PERFL\IES PRODLTOS DE 
HJGIE:\[ 
REE\1R . ..\LAR COS.'\lET!COS Pl:::RFU\IES 'PRODUTOS DE 
HIGIENE 

F.\BR!CAR CORRLL.-\TOS 
REE:\113.-\l.-\R CORRELATOS 

Ql!\11US LTDA 
\1E'-:DFZ FERRAZ. v· 

CEP l"-+XW-685 

R.i:S{H.l'C.\.O .. fu: \"' -~S1. DE 22 DE FF\TREIRO DE 2018 

\'\[.\'.() 

Documento assinado 

BAIRRO COLO:\IA RIO GRAT\DF CEP X31J255XU - s.xo JOSE 
DOS Pl!"f!A!SiPR 
C'.'JPJ: 05 417.144/(ilJill-61 
PROCESSO 2535 l 711X909i2íl 17· l .' :\ UTORJZi\lS 1.17::,2. J .11 
ATIVIDADE/CLASSE 
AR\1AZE'L\R ~IEDICAME"TO 
DISTRIBUIR \1EDICAMENTO 
EXPEDIR MEDiCA\lENTO 

E\lPR.ESA G<IFAR cor-..11-:RCIO ATAC.\DIST-\ DE 
!J\STRL\lENTOS E l\1ATERIAJS .'\!EDJCOS HOSPJT\l.ARES 
LTDA ME 
ENDERE('O W DOUTOR ALEXA"DRE R.\SCil'LAEFF /;'' 

.\LTORJZi\1S I l 7:-;li2.·-I 

E\1PRESA PROTFRA TRA\ISPORTES E LOGJSTJCA LTDA 
\IL 

GALPAO 
· 'iO\A IGLAÇL RJ 

E E'\;CO\\l::'\DAS 

1173](1] 

I\SL\tOS 

E~lPRESA: Mcd Vitta Comercio de Produtos Hospitalares Ltda · 
\!E 
E\!DFRE(O Alameda 2 J de Abnl Quadra 49. Lote Galpão 

APARECIDA DE 

.\LTORJZ·\JS 1 17:,(IS ri 

F\IPRIS\ \11 \AS DIS rRIRL'IDOR \ DE MEDIC;\IF'iTOS 
LTD-\ - \!E 
F\IJLRI(O RL'A DO! IOR RO\AI DO CL,H·\ CA\IPOS 

\R.\1.-\/F:<AR \IEDIC.-\\lf\.:TO 
DISTRiBLIR: ,\tED!CAML\TO 
F.\PED!R: \1LDICA\1E'.\TO 

Total de --Ernpri:5:1s-:--- ,) 

RESOLl'Ç.\0-RE 1'' ·152, DE 22 DE FEYERL:IRO DE 2018 

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanuana 
que lhe 
de 

Art ! " Alterar Autorização Especial para Empresas dr; 
Medicamentos <J de Insumos lfânn::ic0utic~s; constantes no anexo 
desta Resolução. de acordo com a Portaria nº 344 de 12 de maio 
de 1998 e suas atualizações'. observando-se as proibições e 
rcsrriçócs estabelecidas · 

\11 2" Esta Resolução entra cm vigor tu data de sua 
pubhcaçôo 
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foi emitido h.i mais de ]:?. EXPEDIR l'JSI. MOS FAR\1ACÉLTICOS \ffDICA\1Fl\TO 
TRA'JSP(l_RTAR l'JSLMOS 

DE PRODUTOS FAR\lACELTJCOS·:-.JEDICA\lE:\TO 

l\lPRFS.\ FDA DiSTRlBL:lDORA DE \ffDIC--\\fF'.\TOS 

l\SL\1US 

RIO IH~ 

li\SL\10S 

DOS SX\ITOS. N" 87 

- S\O 

)6·:?.(J]4 

EMPRESA BLR TRA'JSPORTES E LOGISTIC:A EIRFLI 
ENDEREÇO ESTRADA DA GABIROBA. 'I'' 881! 
BAIRRO JARDI\1 SANTO ESTEV.3.0 CE!' (16:;;;...i.r1{1(i 
CARAPICL'JBA/SP 
Cl\PJ ll 222.752.-'110(11-!3 
PROCESSO 25_-:;51 7l42~fii2017-03 
MOTIVO DO INDEFERIMENTO 

E\1PRESA 1,,ov \1EDTECH DISTRIBLIDORA LTDA - \1E 
FNDLRF(·o RUA CO!\DE DE PORTO ALEGRE 477 SAL\ 
312 

RESOLl C-\0-RL _\'' 453, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018 

\\T\:O 

F\1PRESA (iold\h:d lmponação de Produtos Hospitalares Lida 
~IF 
E"l\DlRE(,.'O Avenida Barão Homem de Melo. 450i) Salas 
1122.."]]23 
BAIRRO Estoril CFP: 3U--Fi--l27íJ - BELO HORIZO'l\TE. \JG 

- i 1·-\PL\ 1 SP 

Documento 

---00•,,7 /&---- 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ - CRF-PR 

CERTIDÃO DE REGÚl.ÃRIDADE(-"' 
2018 Consulte via reitor de QRCode 

CADASTRO NO CRF SOB 01º [ 
11460 

VALIDADE 

31/03/2019 1 [ 
CODIGO DE AUTENTICAÇAO 

B2A9D6E096A8B750EF12AE5FAD87792B 

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crf-pr.orp br/crfemcasa 

RAZAO/DENOMINAÇAO SOCIAL 
A G KIENEN & CIA L TOA EPP 
NOME FANTASIA 

DISTRIBUIDORA PROMEDIC 

ENDEREÇO 
RUA BENJAMIN BORGES DOS SANTOS 87 l [CNPJ 82.225.947/0001-65 

TIPO DE ESTABELECIMENTO 
DISTRIBUIDORAS DE MEDIC.,INSUMOS E DROGAS 1 r 

NATUREZA DE ATIVIDADE 

DISTRIBUIDOR/IMPORT./EXPORT. MEDICAMENTO 

[ 

LOCALIDADE 

FRARON ) [

CIDADE· UF 

PATO BRANCO-PR 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
Domingo Segunda 

08 00 às 12 00 
1330 às 1800 

Terça 
0800às1200 
13 30 às 18 00 

Quarta 
08 00 às 12 00 
13 30 às 18 00 

Quinta 
08 00 às 12:00 
13 30 às 1800 

Sexta 
08 00 às 12 00 
13 30 às 18:00 

Sábado 
************** 

TIPO INSCRIÇÃO NOME FUNÇÃO SITUAÇÃO 
F 31446 MONICA RODRIGUES DOS SANTOS DIRETOR TECNICO CONTRATADO 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
************** 08:00 às 12:00 08 00 às 12:00 08 00 às 12:00 08:00 às 12:00 08:00 às 12:00 ************** 
************** 13:30 às 18:00 1330 às 18:00 13 30 às 18:00 13:30 às 18:00 13:30 às 18:00 ************** 

F 25728 RODRIGO KIENEN ASSISTENTE TÉCNICO CONTRATADO 
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

************** 08 00 às 12 00 08:00 às 12 00 08:00 às 12:00 08:00 às 12:00 08 00 às 12:00 ************** 

RESPONSAVEIS TECNICOS 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ - CRF-PR 

Curitiba, 31 de Julho de 2018 

Gerentes do CRF-PR conforme deliberação 673/2006 
Farm. Eduardo Pazim - Gerente Fiscalização 

Farm. Flávia de Abreu Chaves - Gerente Cad/Rec. 
Farm. Sérgio Satoru Mori - Gerente Geral 

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO v( 
- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho ?egional de Famácia, ateride ndo o que dispõe 
os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3,820/60 e do Título IX da Lei nº 6,360/76, Tratando-se de Farmácia e Drogaria. certificamos que está regularizada 
em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1 o e 2º e 23, alínea 
"e" da Lei nº 5,991/73 e arqtigos 2° e 3° Caput 5° e 6º Inciso 1. todos da Lei 13,021/14, 
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica. este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e 
encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações, 
- A autenticidade e/ou validade Jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitandçu,,e&dfgoãe-ãiJtenticidade ou 
mesmo através de leitor de QR-Code, / 

Pág 1 ae 
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Cód. Autenticação: 45211508181126500308-1; Data: 15/08/2018 11 :35:0'1 

(1L~ /? Selo Digit~t(iili~zação Tipo. tlormal C: AHH33756-MFOD; :./: -~; (" ' .·· .· 

. ~or T~t .db Ato: R$ 4,23 : . , 
Bel. Vàlber dc MrancaCa·,a,ca,·· . · .. · 

Titular Confira os dados y em: https://selodigital.tjpb.jus.br :~· 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

Epitácio Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00. João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 Fax: (831 3244-5484 

h ttp :iiw-NW.azevedo ba stos. n ot. br 
E-mail cariorio@azevedobastos.not br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. válber Azevedo de 'vuranda Cavalcanu, Ofic.al do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da 
Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei. etc .. 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documente em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência. foi autenticados de acordo com as 
Legislações e normas vigentes3 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou O 
Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Se/o 
Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma. cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado 
da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital' 

A autenticação 
reproduzidas na 

do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A G KIENEN & CIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram 
autenticada, sendo da empresa A G KIENEN & CIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 15/08/2018 14:05:15 (hora local) através do sistema de 
como também o oocurncrvo eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório 
endereço de e-rr-ail autentica@azevedobastos.not.br 

..-... Para informações mais detalhadas deste ato acesse o site 

digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1°. 10° e seus§§ 1° e 2° da MP 2200/2001, 
Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa A G KIENEN & CIA LTDA ou ao Cartório pelo 

Código de Consulta desta Declaração 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 15108/2019 11 :35:00 (hora local) 

'Código de Autenticação Digital: 45211508181126500308-1 
2Legislações Vigentes: Lei Federal nº 6.935194. Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória n'' 2200/2001. Lei Federal nº 13.105/2015. Lei Estadual nº 8.721/2008. Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento 
CGJ N. 003/2014. 

O referido é vercede dou fe 

CHAVE DIGITAL 
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"""' HABILITAÇAO 
MUNICÍPIO DE PLANALTO 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/2018 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIETAS E INSUMOS PARA A SECRETARIA DE 
SAÚDE 

- , 

I 

/ 



r;DOC lDEITTlDADE / ÓRG. EMISSOR/ UF ~ 
8943234-0 SESP PR 

e r. DATA NASCIMENTO] 

~41. 020. 109-4o)Lo3;01;1906J 
-FlUAÇÃO ----------~ 

NILDO VACCJ\RIN 

IVONETE TEREZINllA 

OBSERVAÇÕES-------------------~ 

}~l))j_R e 1.vhtll1\JA1 __________ >) _ 
A~Sl~ATUR.A DO roRTAOOl'I 

]

[ DATA EMISSÃO~ 
06/03/2014 

41654936588 

PR907083092 

-, ,· 



KARLA ALFF SOARES 

DOC IDENTIDADE/ ÓRG. EMJSSOR / UF 
8214133-2 SESP 

e (pi: rºATA NASOMENTO :l 
~44.241.129-42]L14;01/19s41 
-AUAÇÃo~~~~~~~~~~-, 
HEMILTON DE BRITO 
SOARES 

MARIA CLENIRA ALFF 
SOARES 

~ (';0 
u 

~n 

" o e = õ 
"' o. 

01038485643 

PR914013585 

PARA NA 

\ ;,., 

·<"-l 1,\ 



05/11/2018 
https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 18574431/000l-27 
Razão 5ocial: VACCARIN E ALFF LTDA ME 
Endereço: R RUA GENERAL OSORIO SN / CIRO NARDI /CASCAVEL/ PR/ 85802- 

070 

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

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

Validade: 25/10/2018 a 23/11/2018 

Certificação Número: 2018102523084776734824 

Inforrnciçâo obtida em 05/11/2018, às 09:52:57. 

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

- 

V 

https/lwww.sifge.caixa.gov.br/E,npresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp 
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02/08/2018 

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

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

Nome: VACCARIN & ALFF LTDA 
CNPJ: 18.574.431/0001-27 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' 3 d ao parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 16:29 29 do dia 02/08/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 29/01/2019. 
Código de controle da certidão: 8181.C61D.BCF3.0A7C 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

_., 

\ 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

Nº 018921235-65 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 18.574.431/0001-27 
Nome: VACCARIN & ALFF LTDA - ME 

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

nesta data. 

- Obs.: Esta Ce1 tidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 20/02/2019 - Fornecimento Gratuito 

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

) 
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ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
Nº 93270/2018 

A presente Certidão é VALIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma. 

[ CONTRIBUINTE ] 

Bairro: 
Cidade: 

PARQUE SÃO PAULO 
Cascavel - PR 

CEP: 85.802-070 

Código: 861901 
Nome/Razão: VACCARIN 8. ALFF LTDA - ME 
CNPJ/CPF: 18.574.4J1/Jü01-27 
Endereço: RUA GEtJERAL OSORIO, 3012 
Complemento: (CIRO NARDI) 

[ REQUERENTE ] 

Código: 861901 

Nome/Razão: VACCARll'" & !1LFF LTDA - ME 

CNPJ/CPF: 18.574.43'/0üü1-27 

[ FINALIDADE ] 

Licitação 

[ INFORMAÇÕES ADICIONAIS] 

Certificamos que até a presente data não existem débitos tributários 

- Esta certidão compreende os Tributos Municipais (Imposto sobre Serviço - ISSQN, Alvará), Imobiliários 
(Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos - ITBI e 
Contribuição de Melhorias), Taxas de Serviços e outros débitos municipais. 

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

Cascavel, 8 de outubro de 2018 . 

. r{'i 
J 

Rua Paraná, 5000 - Fone/Fax (45) 3321-2020 - CEP 85.810-011 - Cascavel - PR 
Home-page: http://www. cascavel. pr .gov'.'l,c_ 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura: 
https://cascavel .atende. netl#!/ti poise rvico/valor/31 /pad rao/1 /load/O 
Código de Autenticidade: WGT211202-000-WCKMK0-276697666 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: VACCAEIN & ALFF LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 18.574.431/0001-27 

Certidão n": 158509370/2018 
Expedição: 18/09/2018, às 09:46:20 
Validade: 16/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

c e r t i J: que VACCARIN & A L F F L T D A 

- 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
18.574.431/0001-27, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
~o caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceita o desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autentic ue no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet ctp://www.tst.jus.br) 
Certidão c,m:i e ida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco ~acional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessário à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplen:es perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçôes 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho cu Comissão de Conciliação Prévia. 



VACCARIN & ALFF L TOA - ME 
C N PJ 18 574 431 ! 0001 27 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

FL. 01/04 

- 
KARLA GRACIELLE VACCARIN, nascida em Cascavel/PR, em 03/01/1986, filha de Nildo Vaccarin e de lvonete Ton,etto Vaccarin. 

brasileira. solteira, nutricionista portadora do CRN nº 9323, residente e domiciliada em 
Cascavel/PR, na Rua Janio Quadros, n? 1270, Bairro Pioneiros Catarinenses, CEP 85805-420, 
portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 8.943.234-0, expedida pela Secretaria de 
Segurança Publica do Estado do Paraná e do CPF 047.020.709-40 e JULYANA KARLA ALFF 
SOARES, nascida em Cascavel/PR, em 14/07/1984, filha de Hemilton de Brito Soares e de Maria 
Clenira Alff Soares, brasileira. solteira, nutricionista portado,a do CRN nº 5397, residente e 
domiciliada em Cascavel/PR, na Rua Tupiniquins, nº 153, Bairro Santa Cruz, CEP 85806-150, 
portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 8.214 133-2. expedida pela Secretaria de 
Segurança Publica do Estado d o Para na e do CPF 044. 241. 129-4 2, sócios componentes da 
sociedade empresária limitada, que gira sob o nome empresarial de "VACCARIN & ALFF L TDA - 
ME", com sede e foco na cidade e Comarca de Cascavel, Paraná, na Rua General Osório, nº 
3012, Bairro Ciro Nardi, CEP 85802-070, Cascavel. Paraná, devidamente registrada na Junta 
Comercial do Estado do Para na sob nº 41208464356 em 03/1 0/2016, RESOLVEM por este 
instrumento de alteração de contrato social, modificar o seu contrato social primitivo e alterações de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
O endereço da sócia JUL YANA KARLA ALFF SOARES, a 

partir desta data, passa a ser "Rua Tupiniquins. n' 1531. Bairro Santa Cruz. CEP 85806-150, Cascavel, Paraná". 

CLÁULULA SEGUNDA 
O objetivo social da sociedade empresária será "COMÉRCIO 

VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COM ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS; COM 
ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL; COM VAREJISTA DE 
LATICÍNIOS E FRIOS; COM VAREJISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL". 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO 
À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o 

que determina o art 2.031 da lei nº. 10406/2002, os sócios RESOLVEM por este, atualizar e 
consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e 
condições contidas no contrato primitivo que. adequado às disposições da referida Lei nº 
10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação: 

VACCARIN & ALFF LTDA - ME 
CONSOLIDAÇÃO CONTATUAL CNPJ 18.574.431/0001-27 

NIRE 41208464356 DE 03/10/2016 

' 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE ~ 

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/10/2016 13~38 S~~· 2016647~430. 
PROTOCOLO: 166470430 DE 18/10/20~. -CODIGO/DE VERIFICAÇAO: 
11602181258. NIRE: 41208464356. , • 
VACCARIN & ALFF LTDA - ME '\ 



VACCARIN & ALFF L TOA - ME 
C N PJ 18 574 431 I 0001 27 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL FL. 02/04 

KARLA GRACIELLE VACCARIN, nascida em Cascavel/PR, em 03/01/1986. filha de Nildo 
Vaccarin e de lvonete Tonietto Vaccarin, brasileira. solteira, nutricionista portadora do CRN nº 
9323, residente e domiciliada em Cascavel/PR. na Rua Janto Quadros, nº 1270, Bairro Pioneiros 
Catarinenses. CEP 85805-420, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 8.943.234-0, 
expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná e do CPF 047.020.709-40 e 
JULYANA KARLA ALFF SOARES, nascida em Cascavel/PR, em 14/07(1984, filha de Hernilton 
de Brito Soares e de Maria Clenira Alff Soares. brasileira, solteira, nutricionista portadora do CRN 
nº 5397, residente e domiciliada em Cascavel/PR, na Rua Tupiniquins, nº 1531, Bairro Santa 
Cruz, CEP 85806-150, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 8.214.133-2, expedida pela 
Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná e do CPF 044.241.129-42, sócias 
componentes da sociedade empresária limitada, que gira sob o nome empresarial de 
"VACCARIN & ALFF LTDA - ME". com sede e foro na cidade e Comarca de Cascavel. Paraná, 
na Rua General Osório, nº 3012. Bairro Ciro Nardi. CEP 85802-070, Cascavel, Paraná, 
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 41208464356 em 
03/10/2016. RESOLVEM por este instrumento de alteração de contrato social, consolidar o 
contrato social de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
O nome empresarial da sociedade é "VACCARIN & ALFF 

LTDA-ME". 

CLÁUSULA SEGUNDA 
O endereço da sociedade é "Rua General Osório, nº 3012, 

Bairro Ciro Nardi, CEP 85802-070, Cascavel, Paraná". · ·1 
,,~ 

; \ 

CLÁUSULA TERCEIRA , •• . , 
O objetivo social da sociedade empresária é "COMERCIO J< 

VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM { j 
- PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COM ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS; COM 

ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL; COM VAREJISTA DE 
LATICÍNIOS E FRIOS; COM VAREJISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 
E HIGIENE PESSOAL". 

CLÁUSULA QUARTA 
A sociedade teve seu início de atividade em 17 de JULHO de 

2013 e o seu prazo é por tempo indeterminado e o término do exercício social será em 31 de 
Dezembro de cada ano. 

CLÁUSULA QUINTA 
As quotas são indivisíveis em relação à sociedade. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ· SEDÍ 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 18/10/2016 
www.empresafacil.pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/10/2016 13:38 SOB Nº 20166470430. 
PROTOCOLO: 166470430 DE 18/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11602181258. NIRE: 41208464356. 
VACCARIN & ALFF LTDA - ME 



VACCARIN & ALFF L TDA - ME 
CNPJ 18 574431 /0001 27 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL FL. 03/04 

CLÁUSULA SEXTA 
A responsabilidade dos socios é restrita ao valor de suas 

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

- 
CLÁUSULA SÉTIMA 
A administradora declara sob as penas da lei, de que não está 

impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos ou contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo. fé pública, ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º 
CC/2002). 

CLÁUSULA OITAVA 
Os sócios expressamente declaram que fica dispensada 

através deste instrumento a reunião ou assembléia dos sócios (art. 1072, Par 3°. CC/2002). 

CLÁUSULA NONA 
Em decorrência das alterações havidas na sociedade, o Capital 

Social de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) totalmente integralizados, ficou assim distribuído entre 
os sócios participantes nesta data: 'J \. 

\ 
,, 

SOCIOS QUOTAS VALOR % ! 
KARLA GRACIELLE VACCARIN 30.000 30.000,00 50,00 1 

JUL YANA KARLA ALFF SOARES 30.000 30.000,00 50,00 1 
TOTAL 60.000 60.000,00 100,00 1 

- CLÁUSULA DÉCIMA 
Permanece investida como administradora da sociedade 

empresária limitada, a sócia Sra. KARLA GRACIELLE VACCARIN, que declara não estar incursa 
em nenhum dos crimes previstos em Lei que a impeça de exercer a administração da sociedade, 
a qual compete o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da 
sociedade, sendo-lhe, entretanto proibido avais, fianças e caução de favor, 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Fica eleito o Foro da Comarca de Cascavel/PR, para dirimir 

quaisquer questões ou divergências provenientes da presente sociedade, com renuncias expressa 
dos demais por mais privilegiados que sejam. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e' condições que 

não colidirem com as disposições do presente instrumento de alteração de contrato social. 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 18/10/2016 
www.empresafacil.pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 

/ 
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/10/2016 13:38 SOB N1 2,0'l:"66470430. 
PROTOCOLO: 166470430 DE 18/10/2016. CÓDIGO DE;~RIFICAÇÃO: 
11602181258. NIRE: 41208464356. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

VACCARIN & ALFF LTDA - ME 



VACCARIN & ALFF LTDA - ME 
C N P J 18 57 4 431 I 0001 27 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL FL. 04/04 

E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam 
o presente instrumento em uma (01) via, juntamente com duas testemunhas, que obrigam entre si, 
seus herdeiros e/ou sucessores a,cumori-lo em todos os seus termos. 

04 de OUTUBRO de 2016. 

- 
\ 1 
1 ! \ 

~ . \, ., './ l '. ~ ._f,.;A,\.tl,,\.. tA \ , ,!,Jvl, Lltv U 1, 
KARLA GRAClé{-LE VACCARIN 

··J 

TESTEMUNHAS: 

5 t, 
/ . j 
·. .. 11cvr,J.A)::)..J,. 
Francieli Mertz 
RG. 8 185 365-7/PR 

.: <~v1·'; .. · . . . .,/'" 
!nstrurnent9,.eíabÔrado por 
Marcelo .ifndré Zunta Mertz - Contador 
CRC fR~048205/0-4 - Cascavel - PR 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 18/10/2016 
www.empresafacil.pr.gov.br-. 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/10/2016 13:38 SOB Nº 20166470430. 
PROTOCOLO: 166470430 DE 18/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11602181258. NIRE: 41208464356. 
VACCARIN & ALFF LTDA - ME 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/10/2016 13:38 SOB Nº 20166470430. 
PROTOCOLO: 166470430 DE 18/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11602181258. NIRE: 41208464356. 
VACCARIN & ALFF LTDA - ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 18/10/2016 
W'vlW.empresafacil.pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



013/11 /2018 
Receita Federal do Brasil 

B L 
NACIONAL DA 

DE INSCRIÇÃO E DE 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTUR.A 
2210712013 

COD1c;o E ~)ESCRIÇ.~O DAS ATIVIDADES ECONÔM!CAS SECUNDÁRIAS 
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios 
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 
47.21-1-03 - Comércio 
47.72-5-00 - Comércio 

- 
de laticínios e frios 
de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

[ COMPL.[MêN"fO 

~ 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAi. 

Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016 . 

..-.. Emitido no dia 08/11/2018 às 15:15:23 (data e hora de Brasília). 
Página 1/1 

/; .. /' 

., ÍI 
(" 

http ! !www. receita. tazend a. q ov. br/Pess ca.Jundica/C N P .l/cnp j reva/C np] reva _ Solicita cao. asp 
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ANEXO IV 

MUNICÍPIO DE PLANALTO 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/2018 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIETAS E INSUMOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE - 
A VACCARIN & ALFF LTDA - EPP, Inscrita no CNPJ nº 18.574.431/0001-27, com sede na Rua 

General Osório, n° 3012, na cidade de Cascavel, Declaramos para os fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018, 

instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar 

com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Cascavel, 14 de Novembro de 2018. 

118.57 4.43 '\ 10001-·271 
• 1' r ~CCARIN & /\t_H: UDA - ME 
Vaccarin & Alff L TDA - EPP , O 3012 

LüSORI . . ~· Karl a Gracielle Vaccarin ,:;UA GENAER: CEP 5:,802·07g,,,R1\NÀ. 
CIRO N · RG: 8.943.234-0 SESP i~ _ VEl - 

CPF: 047.020.709-4 U\SCA 



ANEXO V 

MUNICÍPIO DE PLANALTO 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/2018 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIETAS E INSUMOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 

DECLARACÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

.-\ VACCARIN & ALFF LTDA - EPP, Inscrita no CNPJ n° 18.574.431/0001-27, com sede na Rua 

General Osório, n° 3012, na cidade de Cascavel, A proponente abaixo assinada, participante da 

licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 093/2018, por seu representante, declara, na 

forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação 

pertinente, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei n° 6.544, de 22 de novembro de 1989, 

encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 

disposto no inciso XXXIII do artigo 70 da Constituição Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente . .-. 

Cascavel 14 , de N ovembro d 

\'Í 'ô ,S7 4_A'.3'\ /()()()'\-'2.7' e 

2018 

. Va \ . · · ' , . ~ ,cci'.f\\\-1 & J>LFF L i01' · N\lô 
ccarrn & . ., , .r- Alff L '" 

Karla G TOA - EP R G. 
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ANEXO VI 

MUNICÍPIO DE PLANALTO 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/2018 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIETAS E INSUMOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 

uadramento em teníme de trihutªcãº de Microernoresª ou Ernorgsa de 
Pequeno Porte - 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, 

que a empresa VACCARIN & ALFF LTDA - EPP, Inscrita no CNPJ nº 18.574.431/0001-27, com sede 

na Rua General Osório, nº 3012, na cidade de Cascavel, é empresa de pequeno porte, nos termos do 

enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos 

declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 

desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial SRP nº 093/2018 realizado pelo Município 

de Planalto - PR. 

Cascavel 14 ' de Novemb 
,-:- .-_ rode 2018 

I'\ S.57 4.43'\ /000 '\-'27' 
\/J,,CCf\P..IN & p._U:f LíDf\ - \\f\'c 

. RIO 301_2 - · · - aso · \ . . r_t,éf3Al efl30'2-07li A''/\ Vaccarin & Alff L TOA - EPPRUA g NAROI cEP PAR ·;...... 
CIR - 

Karla Gracielle Vacca~owEL 
RG: 8.943.234-0 SESP 

CPF: 047 .020. 709-40 
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MUNICÍPIO DE PLANALTO 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/2018 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIETAS E INSUMOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 

DECLARACÃO DE RECEBIMENTO 

- A VACCARIN & ALFF LTDA - EPP, Inscrita no CNPJ nº 18.574.431/0001-27, com sede na Rua 

.;eneral Osório, n° 3012, na cidade de Cascavel, declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL 

SRP Nº 093/2018, anexos I,II,III,IV,V,VI, Minuta da Ata de Registro de Preços, Termo de Referência e 

a presente declaração, referente seleção de sociedade empresária especializada visando a aquisição de 

PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, deste Município de Planalto. 

medicamentos, dietas e insumos para a Secretaria de Saúde deste Município de Planalto, 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Cascavel 14 ' de N r." ovembro de 

qs.574.4311000'\-T' 
2º1ª· 

; V/\CC/\RIN & /\Lff LIDA· 1'1\E 

,., . Va .. / · 1 • ccarin & A .' . , ( , Karl a G . lff L •DA _ EPP" ;11 •A GENERAL osóR'º 3012· 
R G. 

8 

racr ell e Va lrn• ctRO "'"º' '" 35so2 .o t: . . ..... 
· ,943,234_ ccar,u:!scA'EL - ,sRANA \ 

CPF: 047.0200 SESP/PR -- 
.709-40 
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CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO 
PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL 

COMARCA DE CASCAVEL - ESTADO DO PARANÁ 

RODRIGO TIMÓTHEO TABORDA 
DISTRIBUIDOR PÚBLICO 

ESTADO DO PARANA 

AVENIDA TANCREDO NEVES, 2320 · EDIFÍCIO DO FÓRUM· CEP 85805-036 
FONE (45) 3326-4479 CNPJ 00.322 048/0001-16 TRIBUf-JAl_ DE ...JUSTICA DO 

CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA 

Rodrigo Timótheo Taborda, Titular do Ofício do Distribuidor, 
Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Cascavel, 
Estado do Paraná, na forma da lei, etc ... 

CERTIFICA, atendendo a pedido verbal de parte interessada, que 
revendo nesse Cartório do Distribuidor Público da Comarca de Cascavel, Estado 
do Paraná, os registros e demais elementos componentes do arquivo, referente 
ao FORO JUDICIAL, neles verificou a INEXISTÊNCIA, específica de: 

- FALÊNCIAS OU CONCORDATAS; RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101 /2005), de responsabilidade de: 

VACCARIN E ALFF L TDA ME 
CNPJ: 18.57 4.431 /0001-27 

Dado e passado nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado 
do PARANÁ, ao(s) 23 dia(s) do mês de outubro do ano de 2018. Buscas 
procedidas no(s) ultimo(s) vinte ano(s). 

(/ 

O REFERIDO É ~E~ADJ"E DOU FÉ. 
\ . ' '\ --~ "-J, ~ - / 

Bel .. .Rodriqc Timótheo Taborda 
Oficial Titular 

Cristiane Rccktemra/d 
ErnpregacJa JuiiJrnentacfa 

P",tw,, ,.,, 137/'..:'009 

' 

J 

/ 
/· 

EMOLUMENTOS DESTA CERTIDÃO R$ 31.33 
A presente Certidão somente terá validade com o Carimbo Oficial do Cartório Distribuidor NICOLE 

Página 1/1 
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"~-1 L,,_ Agôncia Nacional e "') f'"'= de Vigilância Sanitária 
Ofício 11º. 815/09- GGALJ/J\NVISA/MS 

Brasília, ele setembro de 2009. 

Ao Senhor 
[clson Mmcclo Ikeda 
Danonc Ltcla 
Rua Gomes de Carvalho, 1510, 10º andar, cj. 102 
CEP 04547-005 - São Paulo -- SP 

Assunto: Resposta consulta sobre Autorização de Funcionamento para a área de Alimentos. 

Prezada Senhora, 

1. Em atenção a carta datada de 03/08/2009, informo que a Autorização de !, 

Funcionamento não é emitida pela área de alimentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
- J\NVlSA. . . 

2. Ressalto que face ao que dispõe o item 2.3 da Resolução ANVISAJMS nº 23, de 
15 de março ele 2000, o A lvará Sanitário ou Licença de Funcionamento é um ato privativo do 
órgão de saúde competente dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, contendo permissão 
p,mi" o funcionamento dos estabelecimentos que exercem atividades pertinentes ii área ele 
alimentos. 

3. Comunico que a Lei nº 9877, de 26/01/1999 não foi encontrada em consulta ao 
Senado Federal, desta forma julgo tratar-se de urna legislação estadual ou municipn]. - Atenciosamente, 

llêGUl~ 
ANTÔNIA MAIZfA ~QUINO 

Gerente-Geral de Alimentos 
Substituta 

l\gónci8 Nnclonol do Vigil§ncia Sanilória (Anvis a) 
Gorõncla ele Qu8lilivilÇào Técnica ern Seguran<:3 J\limcntar - Gerencia-Geral de Alimontos 
SIA Trecho 5, Áro a Especial 57 - l:lloco D - 2º andar. CEP 71.205-050. Elrasllia, DF 
(G 1) 3462-5684 gicJJr@;irl'{isélJJO.\IJ2[ - www.anvisa.gov.br 

. \... 

' \ 



-.;.,·· \.L Agência Nacional 
for· de Vigilância Sanitária 

Ofício 594/2011-GICRNGGALl/ANVISA 

Ao Senhor 
Felipe Benitez Martins 
Danone Ltda 
Rua Gomes de Carvalho, 151 O - 1 Oº andar 
Vila Ollmpia 
São Paulo/SP 
CEP.: 04547-005 

Brasflia, 27 de abril de 2011. 

Assunto: Certificação de Boas Práticas de Fabricação 

Senhor responsável pelos assuntos regulatórios, 

- 1. Em atenção a sua solicitação, informo que de accirdo com o art. 46 do Decreto-Lei n• 986, de 21 

de outubro de 1969, os estabelecimentos industriais ou comerciais, onde se fabrique, prepare, beneficie, 

acondicione, transporte, venda ou deposite alimentos devem ser previamente licenciados pela 

autoridade sanitária competente estadual, municipal, territorial ou do Distrito Fedecal, mediante a 
expedição do respectivo alvará. 

2. Aliado a isto, a Resolução n• 23, de 15 de março de 2000, que Dist,õe sobre O manual de 

procedimentos básicos para registro e dispensa da obrigatoriedade de registro de produtos pertinentes á 

área de alimentos determina no item 6.1.1, que a empresa deve estar licenciada pela autoridade 

sanitária do Estado, do Distrito Federal ou do Municlpio, que expedirá Alvará Sanitário ou Licença de 

Funcionamento. Esclareço que a Anvisa, como órgão federal, não regulamenta sobre a emissão de 

alvará sanitário ou licença de funcionamento, por tratar-se de um documento expedido pelos serviços de 
Vigilância Sanitária municipais e estaduais. 

3. A Certificaçoo de Boas Práticas de Fabricaçoo para cada estabelecimento ou unidade fabril, por 

linha de produção de alimentos é facultativa às empresas, exceto para aquelas importadoras de palmito em conserva. 

4. A lei 11. 972, de 06 de julho de 2009, que altera o prazo para 2 anos, para renovaçOo das 
Certificações de Boas Práticas para os produlos sujeitos ao regime de vigilância sanitária abrange os 

produtos sujeitos ao regime de vigilância sanitária, que constam dos Itens 1.4, 2.4, 4.3, 6.4, 7.2 e 7.3, da 

tabela do Anexo li da Lei no 9. 7 82, de 26 de janeiro de 1999, alterada pela Medida Provisória n• 2.190- 
34, de 23 de agosto de 2001, portanto contempla os estabelecimentos fabris de alimentos. 

Agênci:1 Nacional de \"igilânci:1 Sanit,íria-Anvisa 
SIA -Trecho 5 - Área Especial 57 
Bloco D- 2º anelar- CEI'.: 71205-050 
Brasília - DF - 
Fone: ( 61) 34625684 
,1ww.anvisa.gov.br 
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_J L Agência Nacional 
,• l de Vigilância Sanitária 

5. Entretanto, embora a Lei 9782/1999 em seu art 7°, inciso X estabeleça que compete • Anvisa 

conceder e cancelar o certificado de cumprimento de boas práticas de fabricação, este assunto ainda 

não esta regulamentado no ãmbílo federal pela área de alimentos. A Gerência-Geral de Alimentos está 

em via de elaboração de um Regulamento que estabeleça os procedimentos a serem observados pelas 

empresas interessadas para obtenção do referido Certificado. As informações sobre o andamento desta 

matéria serão disponibilizadas no site desta Agência. 

Atenciosamente, 
11~. ~ Antônia Mã°W~ · ...,., 

Gerente-Geral de Alim ubstituta 

- 

Agência Nacional de Vigilância Sanitáriu-;\11\'Ísa 
SIA -Trecho 5 - Área Especial 57 
Bloco D-· 2'' andar - CEP.: 71205-050 
Brasil ia - D!' 
Fone: ( 61) 34625684 
w1v1v.anvisa.gov. br 

P\:lMF 

/ ü s sn. / 

Seio de áuf@~~rJ0 u1iiizadc 
nesta d#t~ 1 ,:,, 

FF'E14717 



ISSl\/ 1677-7042 Diário Oficial da União - Seção 1 Nº 63, quarta1ffira, 2 
praticados pelo Superintendente no exercício 
ua o caput, caberá recurso, nos termos da 
1°. 25, de 4 de abril de 2008, que será sub 
são pela Diretoria Colegiada, como última 

idade delegatária deverá apresentar, quadrí 
ia de Controle e Monitoramento Sanitário, 
Es) publicadas, acompanhada das conside 
ntes. 
irtaría entra em vigor na data de sua pu- 

ogada a Portaria n" 257, de 28 de fevereiro 
.O.U n" 43, de 5 de março de 2014, seção !, 

\.CEU BRÁS APARECIDO BARBANO 

401, DE 31 DE MARÇO DE 2014 

lente da Agência Nacional de Vigilância Sa 
iuíções que lhe conferem o Decreto de re 
obro de 2011 da Presidenta da República, 
l de outubro de 2011, o disposto nos arts. 12 
29 de janeiro de 1999, aliados às disposições 
sos Vlll, IX e X e no art. 55, inciso IV, da 
sa, de 11 de agosto de 2006, republicada no 
de 2006, resolve: 
ao Superintendente de Alimentos e Cor 

'o de 2014, competência específica para: 
soluções (REs) referentes à proibição, sus 
rclusíve cautelar, como medida de interesse 
imp.lilliMl.ção, armazenamento, distribuição e 

uno n'odutos submetidos ao controle e 
com1-" . .icia da GGAL!, no caso de violação 
ou de risco iminente à saúde; 
!soluções (REs) referentes à interdição, ln 
.nedída de interesse sanitário, dos locais de 
armazenamento, distribuição e comercializa 
:idos ao controle e fiscalização sanitária de 
em caso de violação da legislação pertinente 
saúde, no âmbito de suas atribuições re- 

esoluções (REs) de revogação ou insubsis 
interesse sanitário previstas nos incisos I e 

Nos casos do inciso I, o Superintendente 
os fica autorizado a determinar a apreensão, 
mente dos produtos proibidos ou suspensos, 
isco realizada pela área, diante do caso. 
praticados pelo Superintendente no exercício 
ata o caput, caberá recurso. nos termos da 
n". 25, de 4 de abril de 2008, que será sub 
isão pela Diretoria Colegiada, como última 

'idade delegatária deverá apresentar, quadrí 
ta de Controle e Monitoramento Sanitário, 
.Es) publicadas, acompanhada das consíde 
antes. 
ortaria entra em vigor na data de sua pu- 

ioga·..-,. Portaria n" 336, de 20 de março de 
1.U , ,, de 21 de março de 2014, seção l, 

RCEU ERAS APARECIDO BARBANO 

402, DE 31 DE MARÇO DE 2014 

dente da Agência Nacional de Vigilância Sa 
buições que lhe conferem o Decreto de re 
tubro de 2011 da Presidenta da República, 
13 de outubro de 2011, tendo em vista o 

Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, nos 
art. 16 e no inciso IV do art. 55 do Anexo I 
\JVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada 
.gosto de 2006, resolve: 
r ao Gerente-Geral de Inspeção, Monitora 
ontroíe e Fiscalização de Insumos, Medica 
paganda e Publicidade, até 1 O de outubro de 
cífica para: 
.soluçôes (RE) referentes à concessão, alte 
elamento de Autorizações de Funcionamento, 
de Funcionamento e de certificados de curn 
icas relativamente a empresas e estabeleci 
meta sanitária, no âmbito de suas atribuições 

·espeito de requerimentos de esgotamento de 
jeitos à vigilância sanitária, no âmbito de suas 

>s praticados pelo Gerente-Geral no exercício 
caberá recurso à Diretoria Colegiada, como 
strativa. 
'ortaria entra em vigor na data de sua pu- 

vogada a Portaria n" 340, de 5 de março de 
r.U n" 45, de 6 de março de 2012, seção !, 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos llI e IV, 
do art. 15 da Lei n." 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o inciso II, e§§ 
1 e e 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do 
Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, 
republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e suas atualizações, 
tendo em vista o disposto nos incisos III, do art. 2°, III e IV, do art. 
7° da Lei n.? 9.782, de 1999, no art. 35 do Decreto n." 3.029, de 16 
de abril de 1999, e o Programa de Melhoria do Processo de Re 
gulamentação da Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de 
16 de abril de 2008, em reunião realizada em 25 de março de 2014, 
adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada, e eu, Diretor 
Presidente, determino a sua publicação: 

CAPITULO I 
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
Seção I 
Objetivo 
Art. 1 ° Esta Resolução tem o objetivo de estabelecer os 

critérios relativos à concessão, renovação, alteração, retificação de 
publicação, cancelamento, bem como para a interposição de recurso 
administrativo contra o indeferimento de pedidos relativos aos pe 
tlcionamentos de Autorização de Funcionamento • (AFE) e Autori 
zação Especial (AE) de empresas e estabelecimentos que realizam as 
atividades elencadas n.a Seção lil do Capítulo I com medicamentos. e 
insumos farmacêuticos destinados a uso humano, substâncias sujflitas 
a controle especial, produtos para saúde, cosméticos, produtos de 
higiene pessoal, perfumes.saneantes e cultivo de plantas que possam 
originar substâncias sujeitas a controle especial. 

Seção II 
Definições 
Art. 2° Para efeitos desta Resolução são adotadas as se- 

guintes definições: 
1 - autoridade sanitária: Agência Nacional de Vigilância Sa- Art. 4º A AE é exigida para as a~i idades 

nitária e entes/órgãos de vigilância sanitária dos Estados, do Distrito ou qualquer outra, para qualquer fim. • orn sub 
Federal e dos Municípios; controle especial ou com os medicame os que 

ll - Autorização de Funcionamento (AFE): ato de cornpe- gundo o disposto na Portaria SVS/MS n 44, de 
tência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, contendo au- SVS/lvfS nº 6, de 29 de janeiro de 1999 
torização para o funcionamento de empresas ou estabelecimentos, § 1 ° A AE é também obrigatóri para as 
instituições e órgãos, concedido mediante o cumprimento dos re- tio, cultivo e colheita de plantas das ais po: 
quísítos técnicos e administrativos constantes desta Resolução; substâncias sujeitas a controle especial somei 

III - Autorização Especial (AE): ato de competência da pessoa jurídica de direito público ou prív o que t, 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária que autoriza o exercício de estudo, a pesquisa, a extração ou a uti · 
ativid_ade_s qu: .envolvem insumos . farmacêuticos, medi.camentos e , 

1 
gptidos daquelas plantas. 

substancias sujeita~~ controle_es~ec1al,. bem como o cultivo de plan- {\( § 2º Para a concessão e renovaç da aur 
t~s que possam or!gmar subst.a~cias sujeitas a contr.ol~ es~ecial: me-\./ § J º, 0 plano da atividade a ser desenvol i a, a ínc 
d~ante comprovaçao de requ1s1t~s tecmcos e admlnístratívos espe- a localização, a extensão do cultivo, a , timatív, 
cífícos, constantes desta Resoluçao; . _ . . . • local da extração devem ser avaliados rame a 

IV - caducidade: estado ou condíção da auronzaçao. q·u. e. se ... ·to.idade sanitária local competente e coi1 tar d.o 1 tornou caduca, pe_rdendo s~a validade pelo decurso ?º prazo legai!; ' -áe inspeção. 
, . V - comercio ".areJ1st~ de produtos para sa~de: compree.nd . § 30 As substâncias proscritas e s planta 

as at1v1da?es de cornercíalízação de produtos para s~ude de uso lei ,_!....· · bem como as plantas proscritas. confo me ,,9.. A, 
em quantidade que nao exceda a normalmente destmada ao uso pro- S/MS o 

3 99 
'!,,...-' ' 

prío e diretamente a pessoa física para uso pessoal ou doméstíce: S':1 n 44, de 1 8, ~omente pod '. .° ser e 
VI - distribuidor ou comércio atacadista: compreendeo co- vida?es de estu?o e pesqm~a q~ando d 1dan:iern 

mércio de medicamentos, insumos farmacêuticos, produt,q,s_paia-saú,- f~nv1~a por meio d~ Autonzaç~o Espe · ai S11np 

em quaisquer quantidades, realizadas entre pessoas j 'dkás ou à·. · .Art. ti. Nag e. exigida AFE d°'. seguinte 
profissionais para o exercício de suas atividades; \ . ,. · . . empresas:' , . . •. 

VII - documentos para instrução: documentos apresentados .. I - queexercem (J;ÇQII1erc1ovar ta de p 
para instrução de processos ou petições rela tifos à }\utorizàção e · uso leigo;' 
Funcionamento (AFE) e Autorização Especial (AEr;--- · II - filiais que exercem exclusi 'rmente , 

VIII - empresa: pessoa jurídica, de direito público ou prí- trativas, sem armazenamento, desde que ~ matriz 
vsrln n11P PvnlnrP rnmn nhietn nrtnr+nal ou subsidiárlo as atividades li] - que realizam o comércio varejista .d 

I 

DESPACHO DO DIRETOR-PRESIDENTE 
Em 1' de abril de 2014 

N' 31 - O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de 
recondução de 11 de outubro de 2011, da Presidenta da República, 
publicado no DOU de 13 de outubro de 2011, os incisos X e XI do 
art. 13 do Regulamento da ANVISA aprovado pelo Decreto n." 3.029, 
de 16 de abril de 1999 e, com fundamento no inciso IX do art. 16 da 
Lei n." 9.782, de 26 de janeiro de 1999, no art. 52 e no art. 63 da Lei 
n." 9.784, de 29 de janeiro de 1999, aliado ao disposto no inciso VI 
do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da 
Portaria n." 354 da ANVISA, de li de agosto de 2006, republicada no 
DOU de 21 de agosto de 2006 e em conformidade com a Resolução 
RDC n." 25, de 4 de abril de 2008, decide: 

Por tornar insubsistente o Aresto nº 002, de 8 de janeiro de 
2014, única e exclusivamente quanto ao item 2, expediente 
0632228/13-0, do processo 25351.385073/2012-12 referente à em 
presa E.M.S. S/A, C.N.PJ: 57.507.378/0003-65, publicado no Diário 
Oficial da União nº. 06 de 09 de janeiro de 2014, Seção !, página 39, 
para dar cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do man 
dado de segurança n" 3829-18-2014.4.01.3400. Determina, ainda, que 
o mencionado expediente seja pautado em Reunião Ordinária da Dí 
col para deliberação. Publique-se. 

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO 

DIRETORIA COLEGIADA 
RESOLUÇÃO-RDC N' 16, DE l' DE ABRIL DE 2014 

Dispõe sobre os Critérios para Petícíona 
mento de Autorização de Funcionamento 
(AFE) e Autorização Especial (AE) de Em, 
presas 

parando-se à mesma as unidades dos ór ~ 
ou indireta, federal ou estadual, do Dístrí! 
que desenvolvam estas atividades; 

IX - envase ou enchimento de ígjlses rm 
referente ao acondicionamento de gasesllmedícín 
líquidos criogênicos em tanques criogêni 

X - estabelecimento: unidade d 
dicamente e com CNPJ (Cadastro Nacío 
vidamente estabelecido; 

XI - filial: qualquer estabelecim11· to vim 
detenha o poder de comando sobre este; 

XII - formulário de petição (FP) instrurr 
de dados que permitem identificar o solíc ante e , 
disponível durante o peticionamento, real ado no 
Anvisa (http://www.anvisa.gov.br); 

XIII - licença sanitária: documij.!º emiti 
sanitária competente dos Estados, do · ' strito F 
nicípios, onde constam as atividades sujeít a vigi 
o estabelecimento está apto a exercer; 

XIV - matriz: estabelecimento da 
sede, ou seja, aquele que tem primazia, 
subordinados todos os demais, chamados 

XV - autoridade sanitária: Agên 
Sanitária e vigilância sanitária dos Estado 
Municípios; 

XVI - peticionamento eletrõnico], tequerir 
ambiente Internet, por meio do forrnulark µe petiç 
um número de transação, cujos dados s ~ díretai 
sistema de informações da Anvísa, se 
documentação física à Agência; 

XVll - peticionamento manual: 
ambiente Internet por meio do formulário 
um número de transação, cujos docume 
tocolados na Anvísa: 

XVIII - produto para saúde de u tleigo: 
produto diagnóstico para uso in vitro de pesso: 
de assistência profissional para sua utiliza. o, conf 
definida no registro ou cadastro do prod junto 

XIX - responsável legal: pessoa ica des 
contrato social ou ata de constituição l urnbíd: 
empresa, ativa e passivamente, nos atos diciais 

XX - responsável técnico: profis onal lei 
pelo respectivo conselho profissional par a ativid 
realiza na área de produtos abrangidos p esta R 

XXI - requisitos técnicos: crité s técni 
estabelecidos nesta Resolução exigidos as ernp 
cimentos para fins de Autorização de Fu 1 íoname 
torização Especial (AE), sem prejuízo s requi 
normas específicas, complementares e su ementa 
Estados, Municípios e Distrito Federal; e 

XXII - substâncias e plantas s 1eitas a 
aquelas relacionadas nas listas do Anex I I da P, 
344, de 12 de maio de 1998. 

Seção III 
Aprangência 
Art. 3' A AFE é exigida de c~Ç!a empr 

atividades de armazenamento, distribuiçãb, embe 
exportação, extração, fabricação, fracion 
ção, purificação, reembalagem, síntese, tr 
medicamentos e insumos farmacêuticos 
cosméticos, produtos de higiene pessoal, 
ou enchimento de gases medicinais. 

Parágrafo único. A AFE é exlglf.1a de ca 
que realiza as atividades descritas no capht com 
de. 

mpresa 
a dire, 
e filiai: 
ia Naci 
do Dii 

nento, 1 
sforma 
estinad. 
rfumes 
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m exclusivamente atividades de fabricação, 
nto, embalagem, exportação, fracionamento, 
de matérias-primas, componentese insumos 
special, que são destinados à fabricação de. 
smétícos; produtos q!l higiene pessoal, per- 

1 exclusivamente a instalação, manutenção e 
uipamentos para saúde. 
icías e drogarias deverão seguir o disposto na 
:::olegiada - RDC nº 17, de 28 de março de 

belecimentos detentores de AFE para a ati- 
1 fabricação de produtos para saúde poderão 
iara saúde no varejo, sem a necessidade de 
.ferída atividade, desde que sejam cumpridas 
ação local acerca do licenciamento de es- 

ricantes e envasadoras de gases medicinais 
.to nesta Resolução e na Resolução da Di 
; nº 32, de 5 de julho de 2011. 

AMENTO E ANÁLISE 
erimento de concessão, renovação, cancela 
ação de publicação, cumprimento de exigên 
omo a interposição de recurso administrativo 
de pedidos relativos aos peticionamentos de 
e estabelecimentos que realizem as atividades 
.oluçâo dar-se-á por meio de peticionamento 
nento manual. 
térios para o peticionamento, o recolhimento 
; inerentes a cada tipo de AFE e AE estão 
ção -iretoria Colegiada - RDC nº 222, de 
16. 
deve ser peticionada por cada empresa que 
medicamentos. insumos farmacêuticos, cos- 
ügiene pessoal, perfumes e saneantes, utili 
cíonal da Pessoa Jurídica (CNPJ) da matriz da 
a todos os estabelecimentos filiais. 
de atividades realizadas com produtos para 
o da AFE deve ser por estabelecimento, uti 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do es 
ealizar a atividade peticionada. 
·ve ser peticionada utilizando o Cadastro Na 
ca (CNPJ) 
ser obtida para as atividades que não estejam 
desta Resolução não está condicionada à con- 

) administrativo público de concessão, reno 
lteração e retificação de publicação de AFE e 
efeitos a partir de sua publicação no Diário 
)). 
se do disposto no caput as alterações relativas 
rvel técnico e responsável legal, que deverão 
uücamente pela empresa ou estabelecimento 
.tro, no prazo de 30 dias após consolidação da 
.lizadas automaticamente, sem publicação no 

.e do caput o indeferimento de retificação de 
o seJiili.:omunicada diretamente à empresa. 

, TéL, .• cos e Documentos para Instrução 
.ncessão, renovação, cancelamento a pedido, 
le publicação e a retratação de recurso ad 
AE dependem: 
menta dos requisitos técnicos contidos nesta 

e deferimento dos documentos para instrução 
o de petição devidamente preenchido e pro 
nento eletrõnico ou peticionamento manual. 
.o. Quando se tratar de AE, além do cum 
os incisos I e II, também devem ser cumpridas 
na Portaria SVS/MS nº 344, de 1998, e na 
de 1999. 
lastro das filiais deve ser realizado e mantido 
a no banco de dados da Anvísa. 
quísltos técnicos devem ser verificados no ato 
estas informações devem constar no relatório 
.la autoridade sanitária local competente. 
:umentação de instrução dos pedidos de can 
celamento a pedido, alteração, retificação de 
idmínístratívo de AFE e AE deve ser apre 
ríção a seguir: 
ssão em favor de: 
'elatório de inspeção que ateste o cumprimento 
desta Resolução para as atividades e classes 

1 autoridade sanitária local competente; 
, produto para a saúde: contrato social com 
a atividade pleiteada; 
·sas: relatório de inspeção ou documento equi 
imprímento dos requisitos técnicos desta Re 
ades e classes pleiteadas, emitidos pela au 
competente. 
,vações: relatório de inspeção ou documento 
o cumprimento dos requisitos técnicos desta 
idades e classes pleiteadas, emitidos pela au- 

1: """"" ,., .... ,...,.:+,s •• ;.., ~.,{n-nnto f'f'ITYl 

III - para as seguintes alterações: 
a)ampliação ou redução de atividades ou classes de produtos: 

relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cum 
primento dos requisitos técnicos desta Resolução para as atividades e 
classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente 
ou licença sanitária vigente com os dados atualizados; 

b)alteração de endereço: relatório de inspeção ou documento 
equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos desta 
Resolução para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela au 
toridade sanitária local competente ou licença sanitária vigente com 
os dados atualizados; 

c)alteração de endereço por ato público: declaração emitida 
pela autoridade competente ou a cópia do ato público que originou a 
alteração; 

d)alteração de razão social: Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ) com dados atualizados; 

e)alteração por modificação na extensão do CNPJ da matriz, 
exclusivamente em virtude de ato declaratório da Receita Federal do 
Brasil: CNPJ com dados atualizados; 

!)alteração de responsável técnico: documento de regulari 
dade técnica atualizado e emitido pelo respectivo Conselho de Classe 
profissional; 

g) alteração de responsável legal: cópia da respectiva alte 
ração de contrato social devidamente consolidada ou a ata de as 
sembleia devidamente registrada na Junta Comercial. 

IV - para retificações de publicação, cancelamentos a pedido 
e recursos administrativos: ofício com a justificativa técnica para o 
pleito, com a juntada de quaisquer documentos que a empresa ou 
estabelecimento julgue necessários para a comprovação de erro de 
publicação, justificativa para o cancelamento ou reforma da decisão 
de indeferimento. 

§ 1 ° No peticionamento de concessão por empresas que ti 
veram AFE ou AE canceladas por caducidade, o relatório de inspeção 
ou documento equivalente podem ser substituídos pela licença sa 
nitária vigente com os dados atualizados. 

§ 2° No peticionamento de renovação, caso os documentos 
requeridos ainda não tenham sido emitidos, será aceito como do 
cumento de instrução a licença sanitária relativa ao exercício ime 
diatamente anterior, desde que o requerimento do exercício atual 
tenha sido devidamente protocolado na autoridade sanitária local 
competente, em data anterior ao vencimento. 

§ 3° No peticionamento de renovação, as empresas trans 
portadoras de medicamentos, sem armazenagem, ficam dispensadas 
de apresentar licença sanitária ou documento equivalente referente a 
ano corrente, nos casos em que a legislação local dispensar sua 
renovação. 

§ 4° Nos peticionamentos relativos à AE, a licença sanitária, 
o relatório de inspeção ou o documento equivalente devem informar 
explicitamente que o estabelecimento cumpre os requisitos de con 
trole especial constantes da Portaria SVS/MS nº 344, de 1998 e da 
Portaria SVS/MS n? 6, de 1999. 

Art. 16. A Anvisa pode, a qualquer momento, obedecido o 
devido processo legal, cancelar a AFE e a AE das empresas ou 
estabelecimentos caso ocorram fatos que justifiquem tal medida. 

Art. 1 7. Para fins de tomada de decisão acerca dos pe 
ticionamentos de concessão, renovação e alteração de AFE e AE, o 
relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cum 
primento dos requisitos técnicos desta Resolução para a atividade 
pleiteada, deve ter sido emitido pela autoridade sanitária local com 
petente em até 12 (doze) meses anteriores à data de protocolização do 
pedido. 

Art. 21. As petições de renovaçãq 
dentro dos prazos previstos no caput do ai 
publicada pela Anvisa no DOU até a da 
cimentos, serão consideradas automatican 

§ 1 °. O protocolo de renovação 
comprovação da regularidade da autoríz 
belecimentos, caso não haja nenhum ator 
DOU. ' 

§ 2° A Anvisa pode, a qualquer t' 
renovação de AFE ou AE que tenha sido 
nos termos deste artigo. em razão da co 
análise. 

npo, ím 
novad: 
usão ir 

Seção III 
Da Alteração 
Art. 22. A alteração da AFE oul tia AE 

hipóteses: 
I - ampliação de atividades; 
II - redução de atividades; 
III - ampliação de classes de produtos: 
IV - redução de classes; 
V - alteração de endereço; 
VI - alteração de razão social; 
VII - alteração por modíflcaçãq I na exte 

matriz, exclusivamente em virtude de ifo decla 
Federal do Brasil; 

VIII - alteração de responsável 
IX - alteração de responsável le 
Parágrafo único. A ampliação e 

dutos somente é permitida entre cosm 
pessoal e perfumes e entre medicamento 

Art. 23. Os pedidos de alteraçõ 
ocorrer de forma individual e separada 
presa e de seus estabelecimentos, quand 

Parágrafo único. Os prazos de v 
são interrompidos nem prorrogados em 
surgirem durante seus respectivos perío 

Seção IV 
Do Cancelamento 
Art. 24. O cancelamento da AFEI e AE a 

ou estabelecimento deve ser peticionado 
I - encerramento de atividades; 
II - encerramento de atividad 

controle especial ou com os medícamer 
como com as plantas que podem orígí 

Parágrafo único. O cancelame 
afasta a responsabilidade da empresa o 
dutos que ainda estiverem no mercado. 

Seção V 
Do Recurso Administrativo 
Art. 25. No caso de índeferíriiénto de r 

AFE e AE, é cabível recurso administra i±iVo nos te. 
da Diretoria Colegiada - RDC n" 25, d 4 de abr 

Art. 26. O recurso administra! o deve 
única vez para cada exfediente indeferi o. 

CAPÍTULO II 
DOS REQUISITOS TfCNICO PARA l 
Art. 27. Os fabricantes de m icamentc 

cêuticos, produtos para a saúde, cos • 'ticos, pi 
pessoal, perfumes e saneantes, deverã apresen 
gerais e cumprir os requisitos técnicos ai .eguír rel 
serão avaliados na inspeção pela autodí ade san 

A 18 A • d d .1 , . tente: 
• . rt. . apres~ntaçao_ e o~ur:ient.os I eg.ive1s ou a au- I _ informações gerais: · 
s.er:cia de documentos de instrução ensejara o mdefenmento das pe- a) contrato social ou ata de co I tituição 
nçoes de A~E e AE. comercial e suas alterações, se houver; 

Seçao II • b)Cadastro Nacional da Pessoa urídica ( 
Da Renovaçao . do a atividade econõmica pleiteada; 

. Art. 1\A AFE e a AE de empresas ou ~st~b~lec1mentos que , c)autorização ou alvará refere e à loca' 
reahz~~ as atlvidad_es de ar~azenam~nto, distnb~1çao, er:ibalage.n:i, -·planta arquitetõnica, proteção ambient I seguran 
expedição, exportaçao, _extraçao, frac10nar:iento, ímportação, punf~- segurança dos trabalhadores; 
caça o, reer.nbalagem, smte.se .. transform_aça.o e i:a.nsporte de medi- d)organograma e definição do, cargos, 
camentos, msumo~ farmacêuticos, substancias SUJettas. a controle es- -da qualificação necessária para seus o pantes; 
pecíal ou os m~~icamentos. qu.e as ~ontenham, o cultivo d~ plantas e)comprovação do registro de esponsat 
que possam onginar substancias sujeitas a controle especial, bem lizada pelo profissional legalmente habí tado junt 
como o envase ou enchimento de gases medicinais devem ser re- selho de classe; e 
novadas anualmente, a partir da data da publicação da sua concessão f) contratos de prestação de se iços dive 
inicial no D~U. , . . . _ equivalentes, os quais devem ser reali :bdos sorr 

Paragrafo unico. O disposto no caput deste artigo nao se autorizadas e licenciadas pela autorid ~e cornpr 
aplica à AFE e à AE concedidas para as atividades de fabricação ou cável. 
produção de medicamentos e insumos farmacêuticos e para quaisquer _ II - requisitos técnicos: 
atividades de produtos para saúde, cosméticos, produtos de higiene ( a) instalações, equipamentos aparelha 
pessoal, perfumes e saneantes. e sários e em condições adequadas à l talidade 

Art. 20. A petição de renovação de AFE e AE deve ser incluindo qualificações e calibrações; 

protocolada no período compreendido entre 60 (s.essenta) e 18.0 (cent~q· ""> ... ·. 1 b) .. sistema da qualidade estab.· ecid. º •. :. e oitenta) dias anteriores à data de vencimento, que corresponde <\,:l , / e) política de validação e qu ificação 
(um) ano após a data de publicação da concessão inicial no DOlf.\: nos/ casos.em que seja exigido pela rma de 

§ 1 ° A petição protocolada em data anterior ou posterior a . caçãq-específíca; · ... - .... 
período fixado no caput deste artigo será indeferida pela Anvisa em .· d) sistemas de utilidades de iporte ' ac 
razão da sua intempestividade. , ::} ym condições adequadas à finalidade que se r 

§ 2° Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo 's~ .,. J e) condições de higiene, ar I zenamer 
que tenha sido efetivado o protocolo da petição de renovação, quadas às necessidades do produto, forma , 
respectiva AFE ou AE será considerada caduca ao término de sua contaminação ou alterações de suas ~· 'Lacterístic 
vigência. f) recursos humanos capacít pos ao e 

§ 3º A caducidade da AFE e da AE nà'6,::rera:p.ublicada no vidades de produção, controle da qua ~dade, ga: 
DOU e poderá ser consultada no cadastro. d a en'lp,i'esa ou estabe- demais atividades de suporte; / 
lecimento no site da Anvisa. // · g) meios para a inspeção e1 o contra 

§ 4° A empresa. ou estabelecimento9uJ ... ª. A .. FE ou AE caducar, produtos que industrialize, incluindo~pecifi.ca, 
tiver seu requerimento de renovação indeferido. ou .for cancelada, líticos; / 
rlPvP nptirionsr s concessão de uma nova AFE ou AE para fins de h) procedimentos operaclonaí padr~o, l 

cníco: e 
1. 
edução 
icos, pr 
e insurr 
da AFJ 

os segu 
u 
com sut 
os que a 
tais sub 
o da AI 
estabcle 
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, de eliminar ou reduzir elementos de po 
ustrialização procedida, que causem efeitos h) sistema formal de investigação de desvios de qualidade e 

medidas preventivas e corretivas adotadas após a identificação das soai, Cosméticos e Perfumes, suas Mod,l'' ações 
GMC nº 132/96 - Alterações da Autoriza • o de l 
Empresas Solicitantes de Registro de Pro·.•· tos F ai 
tado Parte Receptor; e GMC nº 24/96 - , egistro 
misanitarios. 1 

Art. 33. O descumprimento das] 
Resolução constitui infração sanitária, nos 
20 de agosto de 1977, sem prejuízo das 
ministrativa e penal cabíveis. 

causas; 
es de produtos para saúde, também devem 
ias do cumprimento do plano de desenvol- 
10 mínimo, a fase de definição de dados de 

i) sistema da qualidade estabelecido; 
j) plano para gerenciamento de resíduos; 
k) áreas de recebimento e expedição adequadas e protegidas 

contra variações climáticas; 
1) mecanismos que assegurem que fornecedores e clientes 

estejam devidamente regularizados junto às autoridades sanitárias 
competentes, quando aplicável; e 

m) para transportadores, relação do quantitativo e identi 
ficação dos veículos próprios ou de terceiros sob sua responsabi 
lidade, disponibilizados para o transporte, que deverão ser munidos 
dos equipamentos necessários à manutenção das condições especí 
ficas de transporte requeridas para cada produto sujeito à vigilância 
sanitária. 

CAPÍTULO V 
DOS _ REQUISITOS TÉCNICOS PARA ATIVIDADES 

COM SUBSTANCIAS OU MEDICAMENTOS SUJEITOS A CON 
TROLE ESPECIAL 

Art. 29. Para as atividades com substâncias ou medicamentos 
sujeitos a controle especial deverão ser apresentados os seguintes 
documentos, bem como deverão ser cumpridos os requisitos técnicos 
contidos na Portaria SVS/MS nº 344, de 1998, e na Portaria SVS/MS 
nº 6, de 1999, a serem avaliados na inspeção pela autoridade sanitária 
local competente: 

I - contrato social ou ata de constituição registrada na junta 
comercial e suas alterações, se houver; 

II - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) com o 
código e a descrição da atividade econõmica referente à atividade 
peticionada; e 

III - comprovação da responsabilidade técnica realizada por 
profissional legalmente habilitado. 

CAPITULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
Art. 30. Ficam revogados a partir da entrada em vigor desta 

Resolução os seguintes regulamentos: os itens 2, 3 e 6 da Instrução 
Normativa nº 1, de 30 de setembro de 1994; a Portaria SVS/MS nº 
182, de 20 de novembro de 1996; os artigos 3°, 5°, 6°, 9° e 10 da 
Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998; os artigos 2°, 4°, 5°, 
6°, 7°, 9°, 11, 12 e 13 da Instrução Normativa do Anexo e o Anexo I 
da Portaria SVS/MS nº 6, de 29 de janeiro de 1999; a Portaria 
SVS/MS nº 1.052, de 29 de dezembro de 1998; o parágrafo único do 
art. 10, o art. 12 e o Anexo I da Portaria SVS/MS nº 802, de 8 de 
outubro de 1998; a Resolução nº 329, de 22 de julho de 1999; a 
Resolução nº 327, de 22 de julho de 1999; a Resolução da Diretoria 
Colegiada - RDC nº 128, de 9 de maio de 2002; a Resolução da 
Diretoria Colegiada - RDC nº 158, de 31 de maio de 2002; e a 
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n" 183, de 5 de outubro de 
2006. 

Parágrafo único. O § 1 ° do art. 11 desta Resolução somente 
terá efeito a partir da disponibilização do peticionamento e divulgação 
da data de implementação pela Anvisa. 

Art. 31. Esta Resolução da Diretoria Colegiada entra em 
vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação 

Art. 32. A partir da entrada em vigor desta Resolução, ficam 
mantidas as internalizações das seguintes Resoluções MERCOSUL: 
GMC n" 3/99 - "Registro de Empresas de Produtos Domísanítáríos"; 
GMC nº 05/05 - "Regulamento Técnico sobre Autorização de Fun 
cionamento/ Habilitação de Empresas de Produtos de Higiene Pes- 

isposiç 
~rmos, 
sponsa ros TÉCNICOS PARA IMPORTADORES, 

MAZENADORES, TRANSPORTADORES, 
:ACIONADORES 
nportadores, distribuidores, armazenadores, 
idores de medicamentos, insumos farmacêu 
e, cosméticos, produtos para higiene pessoal, 
'racionadores de insumos farmacêuticos, de 
rmações gerais e cumprir os requisitos téc 
os, os quais serão avaliados na inspeção pela 
I competente: 
gerais: 

1 ou ata de constituição registrada na junta 
ões, se houver; 
anal da Pessoa Jurídica (CNPJ) conternplan 
a pleiteada; 
1 alvará referente à localização e ocupação, 
teção ambiental, segurança de instalações e 
rres: 
,restação de serviços diversos ou documentos 
evem ser realizados somente com empresas 
s pela autoridade competente, quando aplí- 

DIRCEU BRÁS AP{f ECID 

RESOLUÇÃO-RE N' 1.165, DE 31 ~E MA 

O Diretor da Diretoria Colegíad' 
Vigilãncia Sanitária, no uso das atribuiçõ 
ereto de nomeação de 31 de março de í 
pública, publicado no DOU de 1 e de abri 
art. 15, e o inciso I e o § 1 ° do art. 55 do giment 
nos termos do Anexo I da Portaria nº 4 da A 
agosto de 2006, republicada no DOU de 1 de a; 
Portaria nº 1.355, de 27 de agosto de 201 publíc 
de agosto de 2013, 

Considerando os artigos 6°, 7º, ln so XV 
da Lei nº 9.782, 26 de janeiro de 1999, solve: 

Art. 1 ° Determinar, como medi de ím 
suspensão da comercialização, em todo o erritórlr 
duto denominado PEDRAS AROMATI . DAS l 
NARGUILÉ, da marca SJiIAZO, de responsabí 
REALITY CI~ARS COMERCIO, IMP !R'I TAÇA( 
LTDA., CNPJ. 07.756.070.0001-13. 

Art. 2° Esta Resolução entra e vigor r 
blicação. 

da Ag 
que 11 

11, da 
de 201 

do registro de responsabilidade técnica rea 
egallJíllllilite habilitado junto ao respectivo con- 

lares •= tlfrnazenadores de medicamentos, ín 
.roduros para saúde, Manual de Boas Práticas 
zenagem. 
écnicos: 
e instalações, equipamentos e aparelhagem 
n condições adequadas à finalidade a que se 
lifícações e calibrações: 
le recursos humanos qualificados e devida 
esernpenho das atividades da empresa ou es 
'· no caso de importadora de medicamentos, a 
is medicamentos, a investigação de desvio de 
idades de suporte; 
le higiene, armazenamento e operação ade- 
do produto, de forma a reduzir o risco de 

.ão de suas características; 
os operacionais padrão para recepção, iden 
estoque e armazenamento de produtos aca 
.colhídos; 
~ autoinspeção, com abrangência, frequência, 
.ecução e ações decorrentes das não confor- 

JAIME CESAR D1/MOUR 

RESOLUÇÃO - RE Nº 1.166, DE 3 DE MI 

O Diretor da Diretoria Colegia f da Ag 
Vigilância Sanitária, no uso das atríbuíç ~s que 11 
ereto de nomeação de 31 de março de O 11, da 
pública, publicado no DOU de l" de abr de 201 
art. 15, e o inciso I e o § 1 ° do art. 55 do egiment 
nos termos do Anexo I da Portaria nº !4 da A 
agosto de 2006, republicada no DOU d 21 de ª'. 
Portaria nº 1.355, de 27 de agosto de 20 , public 
de agosto de 2013, 

Considerando os artigos 6°, 7°, i isa XV 
da Lei nº 9.782, 26 de janeiro de 1999, solve: 

Art. 1 ° Determinar, como me · a de im 
suspensão da comercialização, em todo terrítoru 
duto denominado PEDRAS AROMAT!t DAS l 
NARGUILÉ, da marca ISHTAR, de r ponsabL 
LUGREGI COMfRCIO E DISTRI UIÇÃO 
ll.969.735/0001-44, fabricada pela empr a TABA 
LTDA., CNPJ: 08.927.620/0001-82. 

Art. 2° Esta Resolução entra e vigor r 
blicação. 

.la, identificada e de acesso restrito para o 
dutos ou substâncias sujeitas a controle es- 

xmtrole de estoque que possibilite a emissão 
JS; 

JAIME CESAR DEI MOUR 

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE ' ~,X\ 
\ 

1 \ - 
\ : ',I 

\ !, ! 
ISOLADO DE RADIOTERAPIÃ,NA DATA DE 

PORTARIA N9 140, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2014 
-, _1 

ANEXO V(*) 

S DE SAÚDE HABILITADOS COMO CACON OU UNACON OU AUTORIZADOS COMO SERVIÇO 
Plji~LICAÇ 

rcw10 1<,::, !Al:lt:Lt:C!Mt:NTU l,J\ll-'J CU VIGO :lranco ! Hospita!Ga Fundação Hospitalar Es- 
I tadual do Acre 
Complexo Hospltalar Manoel André - 

I CHAMA 

MAJ\llt:Nt:LJUJ<A ~OOT58o 
2005417 

Hif!,J:llLIJAI oJ. lmz.940/0UUt-7u 
04. 710.21070001-24 

I7.07 

17.07 
Serviço , 

Serviço , 
riraca 

frrospital Afro Barbosa/Sociedade Mé- 
j ·. . _dica f fra Barbosa SC 

oiraca 2004976 12.171.534/0001-60 17.06 Unacor 
Hospital da Santa Casa de Misericór- 
L~ dia .de Mªcfió 

iceíó 
tUU7037 f2.307 .187/0001-50 rn3 Cacon com S~tviçoâe uíca .ceío HospjtaI Universitário Allierto Antu 

nfs/LJniv!'.!'~idfü:IL&dfrnl .de Al<lliQ.ªS 
200ôT97 24.464.10970001-48 IT.12 I, '\"\ Cacon ,ceió I Hospitafâo Açt.ícar/Fundação.da 

!Agro-Indústria de Açúcar e do Alcool 
de Aia oas 

capá Hospital de Clínicaf Dr. Alberto Li- 2020645 23.086.176/0004-56 ~00 Onacoi 

t 1na 
Hospital da Fundação entro de on- 20126~ 34.570.820 0001-30 17.07, 17.08 e 

trQle de Onço!Qgia/C_ECQN 17.0ÇJ 

200õ4il8 17.989.187/0001-09 IT.TI Unacon Excrttj~vaâe Or 

naus 

Santana 
01680 13.227.038/0001-43 1 17.07 e-17.08 1 Santa Casa <Jít Miserki.íroiaOe [ Unacon corn,1$e.rviços , 

F. "Santana il.4 Hemato 
+-~,~.,.-,'-~~q.,,;~7"'1'<,;,-~-+-~~7~72"""8.,-t---,-,14~.~49~.~74mo7nn?oo~ 

2525569 
2802 m'--~1~4~.1=s ~.4~70=00-01. 73 

JUlla 
17.06 

1 Santa Casa de Misericórdiaâe I Unacon coij1j Serviço 
Itabuna 

17.14_~J7.lb réus 
lrüô Unuco 

zeiro Hospital Regional deJuazeiro 1 4028155 1 13.937.131/000f:41 ::i ----rf."06 
! Secretaria de Estado âa Saúde 1 11 Unaco 

@Bfil!ia .ador Hospital São-Rafael/Fun-dação Monte iTITID3808--,-13.926.639/0001-44 f-~.07 TiibQr 1 ---· 1 ' Unacon com Serviço /ador Hospital Professor Edgard San- · 1 0003816 
tcs/Hosp.ta] Universitáno MEC - 

I T TnivPrsiihde FPdPre] ela Bahia/FA- 
15T8rr:7TI7õóo2-8 7 Unacon com Serviço 

1' 



Na RDC nº16/2014 diz conforme abaixo: (NOS SE ENQUADRARÍAMOS NO INCISO IV DO 
ART. 5) 

Seção Ili Abrangência 

Art. 5º Não é exigida AFE dos seguintes estabelecimentos ou empresas: 

1 - que exercem o comércio varejista de produtos para saúde de uso leigo; - li - filiais que exercem exclusivamente atividades administrativas, sem armazenamento, desde 
que a matriz possua AFE; 

Ili - que realizam o comércio varejista de cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes; 

V - que realizam exclusivamente a instalação, manutenção e assistência técnica de 
equipamentos para saúde. 

- 

,--;,--(( 
\ 



CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS 

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 8ª REGIÃO 

CERTIDÃO OE REGISTRO E UUITAÇÃO 
VÁLIDA ATÉ: ·15 I 07 ! 2019 

REGISTRADA EM: 27 I 0612016 

DADOS DA PESSOA JURÍDICA Razão Social: 

VACCARIN & ALFF L TOA 
Nome Fantasia: 

NUTRIKCAL - DIETAS ENTERAIS 
Endereço 

R General Osório,3012, CIRO NARO!, CASCAVEL-PR. 
CNPJ Matriz: 

da Matriz: 

18.57 4.431 /0001-27 
Endereço 

CNPJ Filial: 
da Filial: 

Capital socia1R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) da Matriz: 

Capital Social 

da Filial: 

Objeto Social: 

COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS; COM ATACADISTA DE LEITE E 
LATICINIOS; COM ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL; COM VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS; COM VAREJISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERGUMARIA E HIGIENE PESSOAL 

~"':r -ir I \ :::· ;.;" L :L ONATC 
• \ :t:1. E !\!')TA(' 
' ~li · · ".. · ·, '~ : ·,0 

~~ ••. \ '?~,;;--~1,~-7~ t"K 

\ ( I J )l ,'v · vf'\-'~. \, f:CJi· 
\ \ 
\ \ o 6 r,óa; 2011t 'j , . <" 

" :_, e 

Selo de ~i11ffira.J:'. 
nesta data. 

SOB O Nº PJ3103 

Nome: 
KARLA GRACIELLE VACCARIN 

DADOS DO(A) NUTRICIONISTA RESPONSAVEL TÉCNICO 

CARIMBO DO CRN 

1111111111111 1 Ili li li 1111 li li 11111111111111 
XJ~l~22JJ~J~2:i21f 

.. Cu,it;:, : .. · :gosto de 201\ 
.:J:':.Q.: .• st-~~-:'·i-' ~ -· ..•. --.~ / '. l 

Deise Regina Baptista \ 
\. wct:':PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÉNCIA DO CRíl-8 

Inscrito em: 23 de abril de 2014 Sob o nº: 9323 neste CRN. 

RESPONSÁVEL TÉCNICO DESDE: 16 de dezembro de 2015 

Cf:RTIFICO que, a Pessoa Jurídic;:1 e ota) Nutricionista acíma citados, se encontram registrélda e inscrito(él), 
respectivamente, e em situélção técnica e financeira regular neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 6.583/1971' 

do Decreto nº 84.444/1980 e da Lei Federa! nº 6.839/1980. 

Estél Certidão não concede à Pessoa Jurídicc: o direito de executélr quélisquer serviços relacionados com seu registro 
neste órgão, sem a participação efetiva de seu Nutricionista Responsável Técnico. 

QUALQÜER ALTERAÇÃO OCORRIDA, EM UM OU MAIS DADOS DA EMPRESA, APÓS A EMISSÃO DESTA CERTIDÃO, 
TORNA O DOCUMENTO INVÁLIDO. 

Conselho Regional de Nutricioni~fas da 8ª Região - Paraná 
Rua Marechal Deodoro, 630 - conjunto 203 Edifício CCI - Centrb'Comercial Itália/Centro Curitiba/PR - CEP 80010-01 O 

Fone/fax \41 J 3224-0008 - E-mail crn8@crn8.org br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 
SECRETARIA DE SAÚDE 

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

LICENÇA SANITÁRIA Nº 2009/2017 
VENCIMENTO: 15 ! 12 ! 2018 

Razão Social: 
Nome Fantasia: 
CNPJ: 
Endereço: 

VACCARIN & ALFF L TOA - ME 
VACCARIN & ALFF L TOA - ME 
18 574431/0001-27 

General Osorio, 3012 - Ciro Nardi - Cascavel/PR - 85802-070 

ATIVIDADES LICENCIADAS: 

4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios 

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equir:iamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios 

4729-6/99 - Comércio varejista ele produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados ariteriormente 

LOCAL E DATA: Cascavel, 15 de Dezembro de 2017 

RUBENS GRIEP 
Gestor da Vigilância Sanitária 

Código de Autenticidade: 8693817988FC9E8B7D005506CAF91838 
Endereço para Validação: https//www.sievisa.sesa.pr.gov.br/sievisa/validarlicenca 

• ,. 
'I 

':',~ 
.-:,/ 

1 
, ci11dllaa Lopata rerferra de Moraes 

Escrevente 
--'!"""--. ""-..1"\ "'ª" 1 go._~n ..... r r·, U f -.:,.~uv. 1 Uv '-""•' 

Port.: 22/2017 

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

Rua Pernambuco, 1900 - Centro - Telefone (45) 3392-6666 - CEP 85810021 - Cascavel - Paraná 

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL J , 

ESTE DOCUMENTO DEVE SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO (ART.166- LEI 13.331/2001) f,,,/ 

Pági'há: O 1 /O 1 



GOVERNO MUNICIPAL DE CASCAVEL 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE RECEITA 

ALVARÁ DE LICENÇA Nº 2705/2013 CADASTRO Nº 8624600 

ATIVIDADE F'ERMITIDAS 

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS; COMÉRCIO 
ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL, COMij' 10 VAREJISTA DE 

I 
LATICINIOS E FRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL ,1 

', \ 
' -- ;.:_: TABELJON 'e) , 

.-. ~ DE NOTA:' j 
trl45) 3Ó~-mn~ ... ,:,. ':v 

NOME FANTASI/\ 

RAZÃO SOCIJ\L VACCARIN & Al..FF L TOA - ME 

CPF/CNP,J 113574431/0001-27 l PROTOCOLO 33265/05/2018 l FONE (45) 3038-9444 

ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO, 3012 (CIRO NARDI) - PARQUE SÃO PAULO 

QUADRA 0009 1 LOTE 0003 1 LOTEAMENTO IGUACU VILA ! IMOBILIÁRIO 146646000 

"if \\t,•;ir.a,e .q~L ,>,,,· " 
OBSERVAÇÕES elo âêaffier,~~üf{lííâdo _J n estiãf.~ 1 _ 

'** 1\l.VARÁ VALIDO ATÉ 19/0412019 - CONFORME CERTIFICADO DE VISTORIA DOS BOMBEIROS*'* ATENDER NBR 9050 - ACESSIBILIDADE; 
NÃO OBSTRUIR PASSEIO PÚBLICO. DAR DES'rlNAÇÃO AOS RESÍDUOS GERADOS PELA ATIVIDADE DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO 
VIGENTE. 

INÍCIO DAS ATIVIDADES 24/10/2013 CÓDIGO DA ATIVIDADE 000001578 

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO. INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FOR~JECIDO EM 
CUMPRIMENTO AO QUE DISPOE O CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI COMPLEMENTAR N' 01/2001, PARA A SUA LOCALIZAÇÃO NO 
ENDEREÇO ACIMA 

CONTADOR MARCELO ANDRE ZUNTA MERTZ CRC PR-048205/0 
--- 

Nº de Empregados 03 P de Serviço O.DO Comércio 84,00 

Telheiro Depósito 26,00 Pátio 0,00 

Área Industria 0,00 

Data Emissão 29/05/2018 
IMPORTANTE 

./' 
, 

~·· ~l/ \ //(ú Em caso de encerramento, mudança de ,\ 
endereço, paralização ou qualquer outra ., , / alteração, procurar com urgência a divisão de CLEDIMAl'I~ NUNES 

MICHEL ABILl,0 BARBO&\ Alvará para as providências legais cabíveis 
Michel Abil!o Barbosa evitando, em conseqüência, problemas futuros 
Agente Adrn. Matr. 24.560-7 

EMITIDO POR (Matr) MICHEL ABILIO BARBO&\ FISCAL (Matr) 11083 - Jonival J. Angeli 

/ 

e·':'!"' 
\ .... ./ 

O presente Alvará deverá ser afixado em lugarvisí\/él, çonforme artigo 188 da Lei n", 2027/89. 

e 



05/11/2018 Emissão do CICAD 

RECEITA ESTADUAL 

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 

Inscrição ;10 CAD/ICMS 

90639669-64 
Inscrição CNPJ 

18.574.431/0001-27 
Início das Atividades 

08/2013 

Empresa I Estabelecimento 
Nome Empresarial VACCARIN & ALFF LTDA • ME 

Título do Estabelecimento 

Endereço do Estabelecimento RUA GENERAL OSORIO, 3012 • CIRO NARDI - CEP 85802-070 
Município de Instalação CASCAVEL· PR, DESDE 08/2013 

( Estabelecimento Matriz) 

Qualificação 

su - At I ATIVO· SIMPLES NACIONAL I SIMPLES NACIONAL· DIA 03 DO MES+2, DESDE I uaçao ua 0712016 

Atividade Eco, ,e, 
Í\a,u:eza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA 

. 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 
1_tr1incipal dto OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS 

.. ane ecrrnen o ANTERIORMENTE 

4631-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS 

Atividade(s) Econômica(s) 

Secundária(s) do Estabelecimento 4721_1103• COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 

4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS 
DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE 

4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE 
PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 

Quadro Societário 
Tipo 

CPF 

CPF 

Inscrição Nome Completo I Nome Empresarial 
047.020.709-40 KARLA GRACIELLE VACCARIN 

044.241.129-42 JULYANA KARLAALFF SOARES 

Qualificação 

SÓCIO-ADMINISTRADOR 

SÓCIO - 
Este C:CAD tem validade até 05/12/2018. 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

CAD/ICMS Nº 90639669-64 

Os dados cad..st deste estabelecimento poderão ser confirmados via 
, nternet www.fazenda.p...r,gov.br 

Emitido Eletronicamente via Internet 
05/ ll/ 2018 10:13:03 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

/ 

https ://www.arinternet.prgov. br. :a•.i ,, rns:_ ce _ CI FS 11 D .asp Pel ncl udelinkFacil=S'&"Cadicms=9063966964&eUser=M ERTZ 1/1 



"" _. ,...>( 
/ 

https://vvww.arinternei.pr.gov.br/cadicrnsi _ c __ cadicms2.asp?eUser=&eCad= &eCNPJ= ·1 s. 57 4.431 /0001-27 &eSEQ= 1 &eNumlrnage=946CCS&ePa __ 

26/09/2018 

Estadual 
Nome 

Telefone 
E-mail 

Atividade Econômica 

- 
Características do 
Estabelecimento 

de 
Atividades 

Cadastral 
Atuai: 

Atual: 

~ 

ReceitaPR - Cadastro de Inscrições Estaduais (Paraná) 

lnsc Data/í+ora Host CELEPfaR 
26/09/2018 - 13 51 03 

90639669-64 

Vaccarin & Alff Ltda - Me 

Rua General Osorio, 3012. Ciro Nardi 
85802-070 Cascavel - PR 
NAO CADASTRADO 
NÃO CADASTRADO 

4729-6/99 - Comercio Varejista de Produtos Alimenticios em Geral ou 
Especializado em Produtos Alimentícios não Especificados Anteriormente 

CNPJ 18.574.431/0001-27 

4631-1/00 - Comercio Atacadista de Leite e Laticínios 
4649-4/99 - Comercio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de 
Uso Pessoal e Domestico não Especificados Anteriormente 
4721-í/03 - Comercio Varejista de Laticínios e Frios 
4772-5/00 - Comercio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e 
de Higiene Pessoal 

Unidade Produtiva com Atividade no Locai 

Estabelecimento Fixotl.oja, Posto de Combustível, 
08/2013 

1.2520.203 - Desde 07/2016 

Ativo - Desde 08/2013 

2520.203 - Simples Nacional í Simples Nacional - Dia 03 do 
Mes+2 - Desde 07/2016 

CT- Maiores informações clique aqui 

/ 
\_ 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA, E 
JULGAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, 

REGISTRO DE PREÇO, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2018 

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às 13:30hs 
(treze e trinta horas), na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, 
Estado do Paraná, reuniram-se em sessão pública o Pregoeiro Senhor CEZAR 
AUGUSTO SOARES designado pela Portaria nº 019/2018 de 16/04/2018 e equipe 
de apoio: CAR.LA SABR!h!A RECH MALINSKI E FERNANDA SCHERER MARZEC, 
designados conforme Portaria nº 019/2018, de 16 de abril de 2018, para a realização 
dos atos pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL processado pelo sistema de 
REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 093/2018, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, 
que tem por objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada 
visando a aquisição de medicamentos, dietas e insumos para a Secretaria de Saúde 
deste Município de Planalto PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, tendo como valor máximo a importância de R$70.157,01 (Setenta mil, 
cento e cinquenta e sete reais e um centavo). Abertos os trabalhos, foram 
credenciados os representantes das seguintes empresas: 
- DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TOA, inscrita no CNPJ 
sob nº 95.368.320/0001-05, com sede na Rua Paraná, 299, centro, município de 
Pato Branco, estado do Paraná, representada pelo Sr. Leandro l.unardí, portador do 
CPF nº 101.138.'129-06, 
- DENTAL SHOVi/ COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E 
HOSPITALARES LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº11.776.334/0001-78, com 
sede na AY Luiz Antonio Faedo, ·1 s1 O, sala 01, centro, município de Francisco ,,, 
Beltr~10, estado ~o ~araná,. representada pelo Sr. Roberto Ferrarini, portador do/' 

- CPF. 067.622.22v-35, 
- DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob , , 
nº 22.688.060/0001/81, c .. cm sede na Avenida São Paulo, 418, centro, município de • / 
Três Barras do Paraná estado do Paraná, representada pelo Sr. Renan Fleck da i./ 
Silva, portador do CPF n-: 082.393.219-25; 
- AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TOA, inscrita no 
CNPJ sob nº 10.869.890/0001-63, com sede na Avenida Prefeito Guiomar de Jesus 
Lopes, 143, Sala B, centro, município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, 
representada pelo Sr. Michel Marcello, portador do CPF nº 038.363.219-63; 
- A. G. KIENEN CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 82.225.947/0001-65, com sede 
na Rua Benjamin Borges dos Santos, 87, Bairro Fraron, município de Pato Branco, 
estado do Paraná, representada pelo Sr. Jorge Augusto Belin Soligo, portador do 
CPF nº 047.072.209-67, 
- VACCARIN & ALFF LTD/.\ ~ ME, inscrita no CNPJ sob nº 18.574.431/0001-27, 
com sede na Rua General Osório, 3012, município de Cascavel, estado do Paraná, 
representado pela Sra. Karla Gracielle Vaccarin, portadora do CPF nº 047.020.709- 
40; 1 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

O Pregoeiro ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão 
pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na 
mesma. Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a 
colaboração dos membros da equipe de apoio, foram devidamente examinadas, com 
a análise da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Após 
termino da rodada de lances, foram consideradas como propostas válidas e lance 
vencedor, onde se constatou que se consagrou proposta de melhor preço as 
empresas subsequentes: 

A. G. KIENEN & CIA. L TOA. 

- ,. '6 IHepar:na sódica 5.000 Ul/0,25m1JCRISTALIA IAMP [450 14,95 12.227,50 injetável 0,25ml 
2 17 Tioridazina (cloridrato) 50 mg U. QUIMICA COMP 6.000 0,43 2.580,00 
TOTAL 

4.807,50 

AR FIORENZANO DISTR!BU!DORA DE MEDICAMENTOS L TDA 

Ceftriaxona sócica 1 g 
l ;~tr· musc ,,~ (acornoanna 1i11 a: ; -~Lil.Lc:J \C Ui 1 :; 1; a 
lanestésico diluente) 

1 

4 Diazepan 1 O mg SANTISA COMP ~~ 
~esterona natural IBESINS ICOMP 1 1 1 

micronizada 200mg I 
11 Il etracaína cloridrato associadolALLERGAN IFR 1, 1 1 

a fenilefrina 1 % -r- O, 'i % 
solução oftálm 

zz.ooo 
1.500 

8 

0,065 1.430,00 
2,99 4.485,00 

8,90 171,20 

TOTAL 

DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TDA 

14.636,20 

!l (./' 

3 IDiazepam 5mg/m! solução ISANTISA IAMP 150 
injetável 2ml 

7 IPolicresu!eno 3ô0 mg/mi ITAKEDA IFR 14 
soluçãc tópica ginecológica 12 
mi 

0,77 138,50 

20,40181,60 

10 ISalbutamol OAmg/ml xarope JNATULAB 
100mr I 

1-- Cloreto ce sódio G.9 % soluçãolBASA I.-, 1 1 1 

injetável sistema fechado 500 1 

2 

m: 

FR 

ol 

600 

1.000 

1,75 11.050,00 

4,25 14.250,00 

1 1 • . ----------:---· 1 1 1 1 1 1 
!Glicose 5% solução injetável iEOUIPLEX n 

1 1 !sistema_ fechado 250 rm l 1 1 1 j 
9Gliceroi líquido viscoso incolor IF.ARMAX IFR , 

~ureza '.11íni~,a de 99% frasco J 
• 000 rm ( (g:1cenna) . 

2 

2 

3 ol 300 

·12 

3,49 11.047,00 

16,001192,00 

2 12 ILidooaína cloridrato 2% IHYPOFARMA IFR 
solução injetável 20 mL 

15 3,39 150,85 

2 13 [Termômetro -25 a_ +30 graus C [INCOTERM IUN 83,00183,00 
2 

~i 

' 
·u 
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vacinas líquido avermelbaco 
plásticc 120 mm/40 mm cabo 
extensor de 71 O rnm 

TOTAL 
6.792,95 

DENTt~L SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES 

Cloreto de sódio 0,9 % solução!EUROFARMA IBL 
injetável sistema fechado 1 DOO 

2 2 80 5,77 /461,60 

- 
mi 

2 4 Glicose 5% solução injetável 
sistema fechado 500 mi 

JP BL 500 4,35 /2.175,00 

- 2 5 Algodão hidrófilo sanfonado 
branco rolo c/ 500 g 

MELHORMED IRL 60 13,55/813,00 

2 7 Dreno Cirúrgico de penrose 
látex atóxico sem gaze nº 3 
descartável e estéril 

MADEITEX UN 30 2,95 /88,50 

--- 1 1 1 1 1 2 11 ILidocaína cloricrato 2% ICRISTALIA IUN 
solução injetável tubetes 1,8 
mi 

600 1,49 /894,00 

15 ISonda/catéter de aspiração IMEDSONDA IUN 
traqueal nº 8, PVC atóxico 
fexfvel ponta atraurnática 
estéril, embataqern individual 

2 2.000 0,779 /1.558,00 

19 !Sonda uretal (de alivio) em IBJOSANI IUN 
tubo de PVC PVC f!exf,;el com 
luma das extremidades fechada 
e com 02 orificios nas laterais 
para a aspiração Ponta isenta 
de rebarba. Calibre 14 Marca 
Medsonda ou Biosani. 
conforme determinação 
médica e parecer farmacêutico 
para a demanda apresentada 

2 
2.500 0,60 /1.500,00 

TOTAL 
------------ j7.490,10 1 

DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 

5 

2 IC!orpromazina 40 mq/ml solução/CRISTALJA 
ora! 20 ml 

50 6,00 300,00 
1 ... 1 Li FR 

Fenobarbital 200rng/ml solução ICRISTALIA IAMP 
injetávei 1 m I 1 1 1 

2 6 

50 

90 

3,19 1159,50 

50,00 14.500,00 

1 1 1 1 1 1 

Coletor de Fina e.n piástíco IMEDSONDA IPCTE 
sistema aberto cerca de 2000 mi 
graduação de 100 em 100 mi 
não esteril e descartável Pacote I 

com 100 
2 8 Tubo de látex uso 1osp:talar, 

para administração de oxigênio 
Nº204 
Nebulizador ultrassõruco ,,..,. 

LATEX BR IM 

MEDIC:ATE IUN 

7 6,65 146,55 

5 

:~ 
]\\ 

'~ .• ,< 
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mesa com interruptor 
liga/desliga compressor com 
gabinete plástico com no 
mínimo: máscara extensor e 
frasco graduado 

2 118 IVenlafaxina sal cloridrato 75mg IAUROBINDO ICP 4.000 0,72 12.880,00 
TOTAL 

9.081,05 

VACCARIN & ALFF L TOA ME 

3 Suplemento alimentar em /PEDIASURE /LATA ILATA 160 
pó para crianças a partir ABBOTT 400G 
de 1 ano para uso oral ou 
enteral polirnérico 
nutricionalmente completo 
hiperca!órico alto aporte 
de nutrientes em pequeno 

1

\/CIL_me !sem~cde lactose 
e g:uten com ::;% ae 
proteína (caseinato) 50% 
carboidrato ( ma!tcdextina 
sacarose e maltose) 41 % 
de lipídeos (óleos 
vegetais) Osmolaridade 

I
de 505m0sm/Kg. 
Acrescido de todas as .. 

l
,/1ta-~1lf''O' D -'-nc•·- '~ arem 'li ;: 1a;;i .-:; ;;;1.:~1C,,__ ..:::1! 

de colina carntir.a e 

!
taurina Lata 400 g sem 
sabor 

39,9012.394,00 

TOTAL 
,2.394,00 i 

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação 
direta com as licitantes de melhor oferta, obteve-se os resultados acima descritos. 
Em virtude da falta de oferta para o item 009 do lote 01 e itens 014 e 016 do lote 02, 
sendo assim declarados DESERTOS. Dando-se continuidade ao certame licitatório 
foi solicitado as empresas participantes e consideradas propostas de melhor preço: 
DAMEDI - DAMBROS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L TOA - EPP, DENTAL 
SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 
- ME, DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME, AR 
FIORENZANO DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS L TOA, A. G. KIENEN & CIA 
L TOA, VACCARiN & ALFF L TDA - ME, em conformidade com o constante acima, 
conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentar o envelope de nº 02 (dois) 

contendo os documentos de Habilitação. Durante a fase de conferencia dos 
documentos de habilitação, os representantes das empresas retiraram-se da sessão, 
recusando ao direito de interpor com recursos contra os atos deste certame, 
submetendo-se na integra ao que for apresentado na mesma. Logo após terem sido 
rubricados pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitante presente, foi constatado que os 
mesmo estavam em consonância com o estabelecido no Edital deste procedimento 
licitatório e por consequência, as referidas empresas foram consideradas 

\. 
'~'i\ 

' 1 \) /) 
) 
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HABILITADAS. No curso do Presente procedimento licitatório não foi apresentado 
nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de 
prazo por parte das licitantes participantes. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião e assinada a presente Ata pela Comissão de Licitação e pelos 
representantes das proponentes presente até o final da sessão. 

\J ~·Ci( ~· .. 

Equipe de Apoio 
068.626.699-40 

.J Pregoeiro 
066 452. 549-03 

FERNANDA SCHERER 
MARZEC 

Equipe de apoio 
083.050.509-1? 

DAMEDIOAMBROS 
COMERCIO DE 

MEDICAMENTOS L TOA - 
EPF:y' 

DENTAL SHOW COM. DE 
PRODUTOS 

ODONTOLOGICOS E 
HOSPITALARES LTDA 

ME 

AR FIO~t:NZANO 
DISTRIBUIDOR;\ DE 

MEplCAMENTOS L TOA 

- 
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