
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA Ji

DTSPENSA DE L|CTTAçAO

No 2812017.

Processo Administrativo n' 65/2017

Objeto - Gontratação de

do equipamento

RW.22D.

empresa

camara

para conserto

fria de vacina

Valor Máximo - R$ 3.746,00 (três mil, setecentos e

quarenta e seis reais).

Dotação -
08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .0340.2027 - Manutenção do Fundo Municipal
de Saúde;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2530;
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica; 2620.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, :i: - 86.250-000 - Nova Santa
BáÍbara, Paraná - tr - E-mails - licitacao(Onsb.pr.gov.br - www.nsb.or.oov.br

[*
Estado do Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL | ,lZ,

NOVA SANTA BARBARA'IS

CORRESPONDÊNCIA I NTERNA

DE: Secretaria Municipalde Saúde N 26912017

PARA: Secretaria Administração DATA: 18107117

ASSUNTo: Conserto da Câmara fria de vacinas

Mediante Autorização desta Secretaria Municipal de saúde solicito a Vossa

Senhoria o conserto da Câmara fria cie vacinas, na empresa autorizada lndústria de

Refrigeração Londrinense LTDA, inscrita sob o CNPJ no 78.589.504/0001-86,

conforme orçamento. Ressaltamos que estes serviços só podem ser realizados na

empresa autorizada e será realizada uma vistoria pelo Ministerio da Saúde no mês

de agosto (PMAO), podendo levar à perda de recursos se o equipamento não estiver

funcionando adequadamente. E também em caso de dano à vacina durante uma

queda de energia e o mau funcionamento do equipamento será descontado o valor

das vacinas diretamentê dos recursos da vigilância.

Atenciosamente,

Hllicneffia,es de Jesus

Secretária Municipal de Saúde

Recebido por: /B,oT, rT
o1't^,ê Assi

Rua Walter Guimarães dâ Costa n" 512, Z(43.266.1222\ CNPJ n' 95.561 .080/0001-60 E-craii
pmnsb@onda-com.br - Nova Santa Bárba{a - Patanâ
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ABIM€
Ássociqão BÉsil€iía dá llÚústü !

& Ârli8ls e [quipamentDs llédicos,

0dolltológjcos, llospitôlaÍes

E de Leboreúios

t +55113245 0155
www.àbimo.oíg.br
ár p.ulista. l3l3 . 8! ànd6r . cj.8OG
sáoPáJlo. SP. Síôsil . Ol3ll-923

a

PROcESSO/DEX/0L27 /L7

DECTARACÃO

Declaramos para os devidos fins que a empresa INDRET INDÚSTRI,A DE REFRIGERAçÃO
TONDRINENSE LTDA., estabelecida à Avenida Tiradentes, 4455, Jardim Rosicler, Londrina -
PR, CEP: 86072-000, inscrita no CNPI ne 78.589.504/0001-86 e Inscrição Estadual ne

60,103.117-54, é fabricante exclusivo dos produtos da marca "INOREL", relacionados a

seguir:

PROOUTOS
REGISTRO

ANVISA

CAMARA AMBIENTADORA DE PLAQUETAS 10253020012

INDREL REFRIMED- LINHA DE REFRIGERADORES DE SANGUE, VACINAS,

LABORATORIAL E TERMOúBEIS
10253020013

10253020014FREEZER LABORATORIAL/HOSP IÍALAR

A presente declaração é válida por 180 (cento e oitenta) dias.

Eses"..
. Jeffersm
170@16?€§ iF

5ão Paulo, 22 de Março 017.

Queiroz
ministrativo

firua: «.Elmz!
Cartório'

zado
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Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Pastas

Caixa de Entra. 584

Lixo ElêlÍônico 160

Ralcunhos 11

Itens Enviados

Itens Excluídos 157

Aíquivo Morto

Cursos 'l

Laurita 49

Laurita Sou2a Ca

.lNovol Respondêr I Excluir Arquivar Lixo eletrônico I LimpaÍ

ENC: Compras

AP
Ana Paula <suporte@indrel.com.br>
Hoje, 15:46

Você; licit Càonsb@9màil.com

All: Maícos / Târia / Vinicir.rs

INDREL

I Respondeí |

)

MARCFRIo REFRIGERAÇÃo - MARcos oSIRES NUNÉS EPP
Forê: (41) 3266-7586/ 336G8715/ 9 9967,9034/ I 9967-6792
CuÍitiba - PR

E-maiL maícÍ

Ana Paule dos Sántos
SupoÍte Técnico

!ndrelttda

Vqr"tr**
Á,'rjl,i Tii ,

Sq^d§ o-
hú

wwwindrel.com.br / B indrel.scientifi c
Fone; 55 43 3378.5500
Fax:55 43 3378.5501

E-mêil - §uDoÍte@indrel.com.br
Londrina - Parôná - Brôsil.

De: Aline lúenezes Imailto:comêrcial@indrel.com.br]
Enviada em: terça-feira,4 de julho de 2017 10:17
Para: 'Ana Fau la' <suporte@ind rel.com. bí>
A3sunto: ENC: Compras

De: Prefeitura Nova Santa Báíbâíâ ÍDaltg]lgtaggllbIe3olil(pEl
Enviadâ êm: terça-feira, 4 de julho de 2017 09:27

Parâ: comercial(ôindrel.com.br
Assunto: Fwd: Compras

Daiane Alves
Setor de Compras
Prefeitua Nova Saota BáÍbara
(43) 3266-8100

---------- Mensagem cncaminhada ------
De: Lruritâ Soura Campos <laurita,camDosíahotmail.conr>

Data:4 dejulho de 2017 09:22
Assunto: Compras
Para: "licitacaonsbí@ernail.coru" <licitacaonsbíri)srnail.com>

Bom dia,

Aline

solicitamos infiormação reêrente à preíadora de serviços autorizada de nossa Íegião

(endereço) de prod$los da marca lndrel, pois precisamos de atendimento com

ur8êncla.

obrigada

Departamento de Compras
Nova Santa BáÍbara - PR

a'.fu)ydagAúffi-"

Boa tarde,
Seguê dados do porto âutorizado na região

..ASS|NE ú

i

tr
{

trrdll
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Espelho da Nota Fiscal
INDREL - INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA
AV. TIRADENTES, PQ. INDUSTRIAL - LONDRINA"/PR

CEP: 86072400 - Fonê: 43-3378.5500 FAX: 43-3378.SS01

Net. Op: VENDA PRODUCAO P/ CONTR, ESTADo PR

Nr:4803
Sériê: 01

CNPJ: 78.589.504/0001-86 lnsc: 60103í 17-54

,

Pessoâ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA

End. BARBARA
RUA ANTONIO JOAQUIM RODRIGUES, S/N, CENTRO

Cidade NOVA SANTA BARBARA - PR
Tltulos Gêrâdos Por es3â Nóta
Nr. Parcela Vencimento Tipo dê Documento
1 1910912013 'TIIULO REFRIGERACAO

cPF/CNPJ 08.854.896/0001 -88

Fone 43-3266.1505

Vâlor
s.ss0,00

RG/Insc ISENTO

cEP 86250-000

. 2010812013
Ot. Emlssâo

Itên§ da Notã
código oêscrição cFoP sit. ctass. Und. Qtd. Unitário TôtallPl% lcMS%
01.31.0054 EQUIPAMENTO TNDREL RW-22D (VSS) - 220V 5101 000 1 UN 1,00 9.990,00 9.990.00 0.00 12.00

Base Côlô. ISS Valor ISS Base Calc, ICMS ValoÍ ICMS Base Calc, ICMS Subs. Valor ICMS Subs. Tolal dos Produtos

0,00 0,00 9.9S0,00 1.198,80 0.00 0.00 s.s90,00

Dêscontos Valor IRFF Valor Frete Seguro Out. Desp Acessórias Total lPl Total Nota

0.00 0.00 o.oo o.0o 0,00 0,00 9.s90,00

Antecip. Fin. Valor Financeiro

0,00 9.990,00 
_

Tranrportadoà' ',:." -.. '.
INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LÍDA FÍetê: DESTINATARIO GNPJ: 78,589.504/OOO i.86 IN3Ci ISENTO

AV, TIRADENTES,, 4455 JD ROSICLER PQ INDUSTRIAL, LONDRINA. PR

Qtd: 1 Espécje: _ Marca: Nr. Peso Bruto: 185 Peso Liql 140

cBS : RESUMO POR ÀLÍ0. rCMS B Ca1c. 12t | 9.990,00
CLÀSSIE.EISCÀIS: T: 84185090EX01
REFEREN'] E PE ] 9,i 2O] 3 - REQUISiCAO COMPRÀ 44 ]

FORMÀ DE PÀGÀi,1ENTO: DEPOSITC BANCO DO tsRÀSIL - ÀGE}{CIÀ 2]55-3 - C/C-3396-A - EÀVCRECIDC: I}'JDRE]' '
:NPJ. 78. 589. 504,/0001-86
"P.RoDUTo suiÉrro À ÀLÍouorÀ rNTERl,lÀ DE i2"5 coNE. LETRÀ R, r);c. 1r E rlic, rv DC PÀRÀGP'ÀFo 1'Do
ÀRT. 14 DO RICMS DECRETO 6.C80 DE 28/C9/2072"
LocÀL DE ENTREGÀ: EUNDO MUNrcrPAt DE SAÚDE - RiÀ À]"'TÔNrc JoÀoi]l!Í r'oDRrGJÉs' s/r""' - I'iovÀ SÀNTA

BÁR.BÀtuÀ/PR - rONE 43-3266.1505 / 3266.1253 C/ SIDNiY FER§"ÀNDES DÀ Si:VÀ.

^rEcuIco TNDREL: DENTLSoN FLoRTpES DB souzÀ - RG.516246'l-0

íl

Desenvolvido por: wlvw.commêndpêrÍect.com.br

-Í

. Pág1de1
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Espelho da Nota Fiscal
INDREL . INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA
AV. TIRADENÍES, PQ. INDUSTRIAL. LONDRINA/PR

CEP: 86072-0OO - Fone: 43-3378.5500 FAX: 43-3378.5501

Nat. Op: VENDA PRODUCAO P/ CONTR. ESTADO PR

. Nr:4803
. Série:o1

cNPJ: 78.589.504/OO0l -86 lns;: 60103117-54

PESSOA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ÓE NOVA SANTA

End. BARBARA
RUA ANTONIO JOAQUII\,4 RODRIGUES, S/N, CENTRO

Cidade NOVA SANTA BARBARA - PR
TÍtulos Gandàs i.ior-csõ.à'iióG:. '. '' r .':. .. 

':Nr. Parcela Vencimento Tlpo d6 Dôcumento
1 1910912013 'TIIULO REFRIGERACAO

cPF/CNPJ 08.854.896/0001-88

Fone 43-3266.1505

RGrlnsc ISENTO

cEP b6250-000

- 20nat2o13
Dt. Emlssâo

Valor
9.990,00

Itenôda Nota.. " ':.' .. .. .' 'r : .' '
Código Dêscrição CFOP Sit. Class, Und. Qtd. Unitário TotallPl% lCMs%
01.31.0054 EQUTPAMENTO TNDREL RW-220 (VSS)- 220V 5101 000 1 UN 1,00 9.990.00 9.990,00 0,00 12,0a

Base calc. lss valor lss Base calc. lcMS valor lcMs Base calc. lcMs subs. v.lor lcMs subs Tolel dos Produtos

^r' o,oo 0.00 9.990,00 1-ís8,Bo o,oo 0,00 9.990,00

Descontos Valor IRFF Valor Frete Seguro Out. Dêsp Àcessóries Total lPl Total Notâ

o,oo o,oo o,oo o,oo 0,oo 0,00 9.990,00

Antecip. Fin. Valor Financêiro

0,00 9.990,00

TransporEdorâ., . ':,..1 .--.....:; : - . 'i.: ,. .'
INOREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSÉ LTDA FreTê: DESTINATARIO CNPJ: 78,589,504/OOOí-86 INSC: ISENTO

AV. TIRAOENTES,, 4455 JD ROSICLER PQ INDUSTRIAL, LONDRINA - PR

Qtd:1 Espécie: Marca: Nr. Peso Bruto: 185 PesoLiq:140

Obsêrvaçõ€s : l

,BJ : 8ESUMO POR ALÍQ. ::MS ts Ca:c. ..2\:9.O:.,,..L
::ÀSSlF. EI SCÀ: S : I: 84:8r09oEXJl

lãl:;':;",::#íi3i',;.ãE?là'i:*:"'3X'â*lil - AGE,iciÀ 2rss-3 - c/c-33e6-. - FÀvo;iEcrlc: iNtrRIrL -
cr?. .-8. 589. (04/0001-86
"pRoDUTo suJÉrro A ÀLÍouorÀ INTERNÀ DE 12t coNF. IETRA Rr rr.ic. 1r E rNC. rv Do PÀRÀGRAaO 1ô DÔ

ÀRT. 14 DO RrCMS DECR-ETO 6.C80 DE 28/C9/2ai2"
LCCÀL DE ENTREGÀ: EUNDo MUNrcipAL DE sÀúDE RUA ÀNTôNio JoÀour), RoDRTG'.IES, s,/i{' - NavÀ sÀiirÀ

.. BÁRBÀRÀ/PR _ FONE 43-3266.i5A5 / 3266.1253 C,/ SIDNEY TERNANDES DÀ SILVÀ.

TECNICO INDREL: DENILSON' ELORIPES DE SOUZÀ - ,a-G.5162161-3

íl

Desenvofuido por lrMw.commandperíect com.br
Pág1dê1
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. No local de instalação, deixar um êspaço de no mínimo cie 10.cm afastado da parede, para permitir a
períeita ventilaÉo do equipamento (caso tenham pioblemas de espaço ou dúvidas, favor entrar emcâmi
centato com equipe lndrel). As c;

. l\ lf ellçÃO - Antes de ligaÍ o oquipamento, remova os calços que fixam a unidade Írigórlfica e as pintY
s-erpentinai, os calços das gãvetas ou prateleiras no inlerior db equipamento e verifique-se a hélice do totalt
conjunto frigoriÍico está livre. Gire-a com a mão. mod

. ,/í\ Ant"" de ligar a tomada certilique-se da tensâo na rede seéde 110-127 ou 22A-240 volts. Conecte ,-Â^
em tomada exclusiva de boa qualidade e com Íios de bitola minima de 2,5 mm2, com chave disjuntor oe f "]l
pÍoteção exclusiva ou com Íusiveis do tipo aÇão retardada de 20 Ampéres (itens recomendados). ;;i. Após certificado das orientações acima, ligue o equipamento na energia e acione a chave geral ir-ri(localizada na parte supeÍior ao fundo do equipamento), provocando o funcionamento. 

tctz

. A *o primeiro funcionamento delxê o produto ligado por um perÍodo médio de 3 horas pâra estabilizâr i31
a temperatura antes do inicio do armazenamento.

. O perÍodo de garantia contra defeitos de fabricação á de i2 (doze) nreses, (salvo obsenrações am ls<- c(-,ntrário, especialmenle observadas na nota fiscai), a padir da data dâ êmissáo da Notâ Fiscal do C:
fabÍicante ou rêvendedor âo primeiro proprietário. d€

Os equipamentos lndrel possuem Íiltros eletrônicos conlra ruidos eletromagnéticos contra interferências I
externas de produtos ou de rede local- Recomendamos a utilização de sistemas de estabilizadores dê
voltagem ou sistemas de segurança tipo riô-breaks (saíety-system lndrel ou nobreaks - vei itens opcionêis)
caso tenham alto indice de variações ou constantes "apagões" no locãl de instalação dos produtos. Para
maiores dêtalhes entro em contato com nossa linha de suporte técnicc psra orientaçÕes quanto a
capacidades e autonomias dos sistemas.

Estes produtos sáo equipados com interruptor liga e desliga, localizado nâ parte posterior, protêgido por
uma tanlpa. O intenuptor é enviado na posiçáo desligada parâ êvitâr descarga da bateria do equipamento.
ADós coneclar o equipamento à tomada de força adequada, proceder a ligação do interruptor Seral Co

equipamento. o que provocará a iniciação imediatâ de funcionamento do equipamento.

. FIO TERRA:
Todos os equipamentos lndrel possuem em seu cabo de força a ligação para Íio terra.
Pedimos conectar o Íio terra do seu.produto a uÍn cabo lerra eficiente, evitando riscos a quaisquer pessoas
pÍóximas ao produto. A ligaÇão do Íio terra é necessária ern qualqueÍ lensão (1 10v ou 220v) e em qualquer
produto eletroeletrônico, não devendo ser conectado ao íio neutro da rede, tubulaçÕes elétricas,
hidráulicas, de gás entre outras. Para execução do aterramento, siga as normas da ABNT-NBR 54'10

Seção "ATERRAMENTO" ou chame um eletricista de sua conÍiança.

Possui Rodas Especiais e Ílivelamento de sapata. lnclinação,nárdma de

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS

INDREL -. Equipamentos projeta.jos e desenrclvidos paÍa armazefiamênto e conservação de

imunobiologicos, hemoderivaâos, medisamentos, tenno!abels e a§§einelhados, lndicádo para

hospitais, faimácias, postos de saúde, clinicas de vacinas, bancos de sangtle e labúratórios em geral parâ

uma perfeita manutenção e estabilidacle da rerJe de frio

e,

Lrí
rli

t:
h
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20to7 t2017 Comp.ovante de lnscrição e de Situação Cadastrâl

Comprovante de lnscriçáo e de Situação Cadastral

Contribuinte,

ConÍira os dados de ldentiÍicação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providêncie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR|DICA

rU

NÚMERO OE TNSCRTÇÃO

78.589.504/0001-E6
MATRIZ

CoMPROVANTE DE TNSCR|çÃO E OE STTUAçÁO
CADASTRAL 25/08/t966

NOME EMPRESARIAL

INDREL INOUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA

OO ESÍAAELECIMENIO (NOME DE FANTASIA)

o E oE§cRrçÃo oAAÍrvrDADE EC

28,23-2-00 ' Fabricação de máquinas e apa.elhos de ÍefrigeÍação ê ventilação pâra uso industrial e comêrcial, pêças e
acessóÍios

cóotco E oEscRrÇ^o DAs ATlvtDAoEs {.cofiôMlc^s §Ear.rNDÁrús
33.2í.0-00 - lnslalação de máquinas e equipamentos industriais
33-14-7-07 - Manutençâo ê .êparação de máquinas e apaÍelhos de ÍeÍrigeração e ventilação para uso Industrial e
comorcial
33.12-í-02 - Manutenção ê reparaçào de aparelhos e instrumentos de medida, teste e contÍole
7í.12.0.00 . Serviços de engenharia

ENÍE FEDERATIVo REspoNsÁvEL (EFRJz'^\
S

cóorGo E DEscRrçÂo DA NATURE?j JURiotc^
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV TIRADENTES
NÚMERo

4/.55

CEP

ENDEREço ELETRÔNLco

BATRRO/OlSlRtÍO

SETOR INOUSTRIAL
MUNtciPlo
LONDRINA PR

COMPLEMENTO

TELEFONE

DAÍA OA SITUAçÃO CADASTRAL

15t02J2001

t: CADASTRÁL

SITUAÇÃO ÊSPECIAL DATA oa slruAÇÃo ESPECtAL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n"'1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 2010712017 às 15:08:23 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Página: 1/1

PÍeperaÍ Pàgina
pâra lmpÍBrsáo

L

L-J
A RFB agradece a sua visita. Para inibrmaçõcs sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Atualize sua oágina

https:/Áflww.receita.fazenda.gov.br/pêssoaluridica/cnpj/cÍrplreva/Cnpjreva-Comprovante.a§p
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CERTIDAO NEGATIVÀ DE DEBITOS TRABÀIHISTÀS

NOme: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA
(MÀTRIz E FILIAIS) CNPJ: 78.589.504/0001-86

Certidão n
ExpediÇão:
Validade:
de sua exp

1331 11 936 / 2071
2 11 , às 11:57:44

- 180 (cênto ê oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que TNDREL INDUSTRIÀ DE REFRTcERÀcÀo LoNDRINENSE r.TDÀ
(uÀTRIZ E rILIÀIS), inscrito (a) no CNPJ sob o no

78.589.504/0001-85, NÀO CONSTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhiscas.
Certidão ernitida com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Leí n" 1,2.440, de 7 de julho de 2011, e
na ResoIução Administrativa n" L47O/2017 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estào atual-i-zados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
À aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autentj-cidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. j us. br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORLÀçAO IT{PORTÀIrTE
Do Banco Naciona.I de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
j-nadimplentes perante a Justiça do Traba.Iho quanto às obrigaçÕes
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabal,histas, inclusive no concernente aos
recolhimento s previdenc i ários, a honorá rios, a custas, a
emofumentos ou a recofhimentos determinados em Iei,' ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

07 / 20t
Ção.
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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 016625356-'t7

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 78.589.504/0001-86
Nome: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certiíicamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identiÍicado,
nesta data.

Válida 17t11t201 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser conÍirmada via lnternet
www.fazenda.pr. gov.br

EníÜíto viê /l,tehêl Pt)ó,lca (2oolz01í 11:57:57)

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

Nome: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA
CNPJ: 78.589.s04/0001 -86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que
não conslam 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 junto à Procuradoria-
Geral da Fazênda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e Íundos públicos da administraçáo direta a ele vinculados. Refere-se à situaÉo do
sujeito passlvo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçôes sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1'1 da Lei ns 8.212, de 24 de.julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://www.receita.Íazenda.gov.bÍ> ou <hltp://www.pgfn.Íazenda.gov.ba.

Certidão emitid mente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ns 1.751, de 0211012014
Emitida
Válida a

ia 1810712017 <hora e data de Brasília>.

Código d rtidáo: 58C2,1 546.D989.24F9
Qualquer emen da invalidará este documento.

5 15 do
1410112018
controle
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EtrT
C/âi:^,l
CÀlXA ECÕNôtrllCA FEOERÂL

Certificado de Rcgularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 78589504/0001-86

Razão Social:INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA

Endereco: AV TIRADENTES 4455 / JARDIM ROSICLER / LONDRINA / PR /' 86072-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Arl.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; lL/07 /20L7 0 l08/20t7

certificação Número: 2 3927 LL568926

Informação obtida em 2O/O7/2017, às 12:00:14.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www. ca ixa.g ov. b r

ldel 20/07 /201'1 12:00
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PREFEITURA DO MUNICíPIO DE LONDRTNA
ESTADO DO PARANA

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDAO NEGATIVA UNIFICADA

N'977 I 2017
Válida por 1 20 (cento e vinte) dia a contar da data da expedição

Certificamos que ste debito vencido correspondente a lmpostos, Taxas,
Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário. Contribuinte e lmobiliário,
bem como inexiste Dívida Ativa, com relaÇão ao abaixo referido:

INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTOA
CPF/CNPJ : 785895040001 86

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser
constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lanÇamentos sobre fatos
geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: DIREITO (Licitação, Cadastro, lncentivo à Cultura e/ou Esporte,
Financiamento, lnventário, Baixa, TransÍerência).

Londri

A aceitação desta certidão está condicionada à verificagão de sua autenticidade na lnternet,
no endereço <http://www.londrina.pr.gov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 30 do Decreto No 640/2015.

Código Validador
4T] O]G&E EAYW

Modelo aprovado pela Portaria N" 002/201S/GAB/SMF

, 06 de julho de 20í 7
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INDREL - INDUSTRIA DE REFRIGERAÇAO LONDRINENSE LTDA

cNPJ/MF N" 78.589.504/0001 -86

vTGESIMA SEGUNDA ALTERAçÃO CONTRATUAL E CONSOLTDAçÃO DO
CONTRATO SOCIAL

Página 1 de 10

Pelo presente instÍumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo:

ALBERTO RAPCHAM, brasileiro, casado sob o Regime de Comunhão Universal de
Bens, empresário, portador do CPF/MF n" 116.247.799-72 e da Cedula de
ldentidade/RG n" í.388.023, expedida pelo lnstituto Fenix Pacheco, Rio de Janeiro,
residente e domiciliado à Rua Casemiro de Abreu n" 45, Jardim Shangri-lá A, CEP
86.070-630, no lvlunicipio de Londrina, Estado do Paraná;

MARIA HELENA RAPCHAM, brasileira, casada sob o Regime de Comunhão
Universal de Bens, empresária, portadora do CPF/MF n" 73í.097.709-20 e da
Cédula de ldentidade/Rc n' 977.001 SESP/PR, residente e domiciliada á Rua
Casemiro de Abreu n" 45, Jardim Shangri-lá A, CEP 86.070-630, no Município de
Londrina, Estado do Paraná,

JOSÉ AUGUSTO RAPCHAM, brasileiro, casado sob o Regime de Separação de
Bens, engenheiro mecânico, inscrito no CREA/PR sob o n" 19112-D REG 40.215,
portador do CPF/tvlF n' 364.319.749-72 e da Cêdula de ldentidade/RG n' 3.042.555-
3 SESP/PR, residente e domiciliado à Rua João Huss n" 465, Apartamento n" 202,
Gleba Fazenda Palhano, CEP 86.030-490, no Município de Londrina, Estado do
Paranál e,

JOAO FERNANDO RAPCHAM, brasileiro, casado sob o Regime de Comunhão
Parcial de Berrs, bacharel em administração de empresas, portador do CPF/MF n"
033.374.S79-00 e da Cedula de ldentidade/RG n" 6.415.936-4 SESPiPR, residente ê
domiciliado à Rua João Huss n' 450, Apartamento n" 801, Gleba Fazenda Palhano,
CEP 86.050-490, no Municipio de Londrina, Estado do Paraná.

Sócios componentes da sociedade empresária limitqda que gira sob o no
empresariâl "INDREL - INDUSTRIA DE REFRIGERAÇAO LONDRINENSE LTDA',
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n'78.589.504/0001-
86, sediada à Avenida Tiradentes n" 4455, Setor lndustrial, CEP 86.072-000, no
Ívlunicipio de Londrina, Estado do Paraná, com seu Contrato Social registrado na
Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE n" 41201599205 por despacho
em sessão de 13/07/1966, e última alteração sob o n'20133382583 em sessão de
0110712013, resolvenr por este instrumênto particular de Alteraçã o de Contrato
Social, prornover nos termos da Lei n" 10.40612002, conforme as disposições legai
aplicáveis à espécie, as seguintes modificações:

r.§-
,u:irÀ c(),.,..r'aarÂL
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INDREL - INDÚSTRIA DE REFRIGERAçÀO LONDRINENSE LTDA

cNPJ/MF N. 78.589.504/0001 -86

vIGEStMA SEGUNDA ALTERAÇAO CONTRATUAL E CONSOLTDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL

Página 2 de 10

CLÁUSULA PRIMEIRA: Por este inStrumento o Sócio JoÃo FERNANDo
RAPCHAM resolve alterar os dados que constam em sua qualificação com a
seguinte redação:

"JOÃO FERNANDO RAPCHAM, brasileiro, casado sob o Regime de Comunhão
Parcial de Bens, bacharel em administração de empresas, portador do CPF/MF n"
033.374.979-00 e da Cédula de ldentidade/Rc n'6.415.936-4 SESP/PR, residente e
domiciliado à Rua João Huss n' 450, Apartamento n" 80í, Gleba Fazenda Palhano,
CEP 86.050-490, no Municipio de Londrina, Estado do Paraná."

Passando a constar da seguinte Íorma:

"JOAO FERNANDO RAPCHAM, brasileiro, casado sob o Regime de Comunhão
Parcial de Bens, bacharel em administração de empresas, portador do CPF/MF n"
033.374.979-00 e da Cédula de ldentidade/Rc n" 6.415.936-4 SESP/PR, residente e
domiciliado à Rua das Bromélias n" 320, Lote 06 - Quadra 10, Condomínio
Alphaville Jacarandás. CEP 86055-734, no Município de Londrina, Estado do
Paraná."

CLAUSULA SEGUNDA: Por este ato, a sociedade que tem como objeto socíal as
atividades de:

a) lnd ustrialização e comercialização de congeladores, refrigeradores para
banco de sangue, laboratorial, científico, médico hospitalar e industrial;

b) Proietos e execução de Serviços de engenharia mecânica em reírigeração,
aquecimento e climatização,

c) Representação Comercial por conta própria ou de terceiros.

Passa a ter como objeto social as atividades de

="§--

iruNTÀ coxsRcr.À! Do EstÀDo Erg PÀÀÀtú _ SEDE
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M

a) lnd ustrialização, Fabricação, lmportação, Exportação e Comercialização de
Equipamer-rtos. Congeladores e ReírigeradoÍes para uso em bancos de
sangue. laboratorial, cientíÍico, médico-hospitalar, clÍnicas de vacinas e
industrial, alénr de suas peças e partes;

b) Projetos e execução de Serviços de engenharia mecânica em refrigeração,
aquecimento e climatização em gerali

c) Pesquisa e Desenvolvimento de sistemas de refrigeração para uso nos
Equipamentos de fabÍicação própria ou Íabricados por terceiros; e,

d) Prestação de serviços de Manutenção, conservação, monitoramento, bem
como, regulação, controle, calibração, validação, inclusive à distância, e de
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INDREL - INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA

cNPJ/MF N' 78.58S.504i000'1 -86

vTGESTMA SEGUNDA ALTERAçÃO CONTRATUAL E CONSOLTDAçÃO OO
CONTRATO SOCIAL

Página 3 de 10

reírigeradores de ÍabricaçãorepaÍos etn Equipamentos congeladoÍes e
píÓpla ou Íabricados por terceiros.

A vista das illterações aqui havidas e de coníoÍmidade com o que determina a Lei no
10.406/2002 CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCTAL com a seguinte redação:

INDREL - INOÚSTRIA OE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA
CONÍRATO SOCIAL CONSOLIDADO

Pelo presente instÍulnento particular e na melhor forma de direito, as partes abaíxo:

ALBERTO RAPCHAM. brasileiro. casado sob o Regime de Comunhão Universal de
Bens, ernpresário, portador do CPF/MF n' 116.247.799-72 e da Cédula de
ldentidadei RG n' 1.388.023, expedida pelo lnstituto Fenix Pacheco, Rio de Janeiro,
residente e dorniciliado à Rua Casemiro de Abreu n'45, Jardim Shangri-lá A, CEp
86.070-630, rro Município de LondÍina, Estado do Paraná;

MARIA HELENA RAPCHAM, brasileira, casada sob o Regime de Comunhão
Universal de Bens. empresária, portadora do CPF/MF n' 731.097.709-20 e da
Cédula de ldentidade/Rc n' 977.001 SESP/PR. residente e domiciliada à Rua
Casenriro cje Abreu n' 45. Jardim Shangri-lá A, CEP 86.070-630, no Municipio de
Londrirr.r E st;rdrr :io Par'arrá

JOSE AUGUSTO RAPCHAM, brasileiro, casaclo sob o Regime de Separaçáo de
Bens, engerrtreiro rnecânico, inscrito no CREA/PR sob o n" 191 12-D REG 40.215,
portador do CPF/N,1F n' 364.319.749-72 e da Cedula de ldentidade/RG n' 3.042.555-
3 SESP/PR, residente e domiciliado à Rua João Huss n'465, Apartamento n' 202,
Gleba Fazenda Palhano, CEP 86.030-490, no Município de Londrina, Estado do
Paraná: e,

JOAO FERNANDO RAPCHAM, bÍasileiro, casado sob o Regime de Comunhão
Parcial de Bens, bacharel em administração de empresas, portador do CPF/MF n'
033.374.97S-00 e da Cédula de ldentidade/RG n" 6.415.936-4 SESP/PR, residente e
donriciliado à Rua <ias Bronrélias n" 320, Lote 06 - Quadra í 0, Condomínio
Alphaville Jarcaranclás, CEP 86055-734, no Município de Londrina, Estado do
Pararrá

s

Sócios comporrentes da sociedade errpresária limitada que gira sob o nome
EMPTESATIAI "INDREL - INDÚSTRIA DE REFRIGERAçÃO LONDRINENSE LTDA",
pessoa juriclioa de d jreilo pÍivado. inscrita no CNPJ/MF sob o n' 78.589.504/0001-
86. sediada à Avenicla Tiradentes rr'' 4455, Setor lndustrial, CEP 86.072-000, no

li!Ê------h
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TNDREL - rNDÚSTRIA OE REFRTGERAÇÃO LONDRTNENSE LTOA

cNPJ/M F N" 78.s8S.504/0001-86

vTGEStMA SEGUNDA ALTERAçÃO CONTRATUAL E CONSOL]DAçÃO DO
CONTRATO SOCIAL
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Município de Londrina, Estado do Paraná, com seu Contrato Social registrado na
Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE n" 41201599205 por despacho
em sessão de 13/07/1966, e últirna alteração sob o n'20133382583 em sessão de
0110712013, resolvem por este instrumento particular, promover a Consolidação do
Contrato Social, promover nos termos da Lei n" 10.40612002, conforme as
disposiçÕes legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEOE E DAS FILIAIS

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial "INDREL -
INDUSTRIA DE REFRIGERAçAO LONDRINENSE LTDA".

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sede à Avenida Tiradentes n'4455, Seto
lndustrial, CEP 86072-000, no MunicÍpio de Londrina, Estado do Paraná.

,tr
CLÁUSULA TERCEIRA: Observadas as disposições da legislação aplicável, a
sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou Íechar filial ou outra dependência,
mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes
dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do artigo 1.076
da Lei no 10.40612002.

DO OBJETO E DA DURAçÃO

CLAUSULA QUARTA: A sociedade tem por objeto social as atividades de:

a) lnd ustrialização, Fabricaçâo, lmportaçào, Exportação e Comercialização de
Equiparnentos, Congeladores e Refrigeradores paÍa uso em bancos de
sangue, laboralorial, cientíÍico, médico-hospitalar, clínicas de vacinas e
industriâI, além de suas peças e partes;

b) Projetos e execução de Serviços de engenharia mecânica em refrigeração,
aquecimenlo e climatização em geral;

c) Pesquisa e Desenvolvimento de sistemas de reÍrigeração para uso nos
Equipamentos de fabricação própria ou íabricados por terceiros; e,

d) Prestação de serviços de Manutençáo, conservação, monitoramento, bem
como, regulação, controle, calibração, validação, inclusive à distância, e de
reparos em Equipamentos congeladores e refrigeradores de fabricação
prôpria ou fabricados por terceiros.
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CLAUSULA QUINTA: O prazo de duraçâo da sociedade é indeterminado, tendo
inlciado suas ativiclades em 13/07/1966.

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLAUSULA SEXTA: O capital social de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais),
dividido em 800.000 (oitocentas mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma,
fica distribuído entre os sócios:

c tos QUOTAS
ALBERTO RAPCHAM
MARIA HELENA RAPCHAN/
JOStrÃuGü STO RAPCHAM
JOAO FERNANDO RAPCHAM

TOTAL
ParágraÍo Primeiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas tooos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.
Parágrafo Segundo: Cada quota coníere ao seu titular o direito a um voto nas
reuniões de quottstas.

CLAUSULA SETIMAT As quotas são indivisÍveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a teÍceiros sem o consentimento de lodos os sócios, a quem fica
assegurado, em igualdade de condiçôes e preço, o direito de preferência para a sua
aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão e transferência
delas, a alteraÇão contíatual pertinente.
Parágrafo Primeiro: O sócio que desejar ceder ou transferir suas quotas, total ou
parcialmente, a outro(s) sócio(s) ou a têrceiros, deverá notificar, por escrito e com
antecedêncra nrinima de 60 (sessenta) dias, o(s) outro(s) sócio(s), o(s) qual(is)
terá(ão) o direito de preÍerência para adquiri-las, nas mesmas condições. O sócio
alienante deverá inÍormar o nome do interessado adquirente e todas as condiçÕes
do negócio, sendo que o direito de preferência deverá ser exercido no prazo máximo
de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação, ou em maior prazo a
critério do sócro allenante.
Parágrafo Segundo: Decorrido o prazo fixado no parágrafo anterior, sem que seja
exercido o direito de preÍerência, as quotas poderão ser livremente trânsferidas a
terceiros.

-.Jt-ttijl.iIÁ co.qiRarÀLl
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VALOR - R$
200.000 R$ 200.000,00
80.000 I R$ BO.O0o,O0
260.000 R$ 260.000,00
260.000 RS 260.000,00
800.000 R$ 800.000,00
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DA ADMTNTSTRAçÃO E DO PRó LABORE

CLÁUSULA OITAVA: A adminislração da sociedade será exercida pelos sócios,
ALBERTO RAPCHAM, JOSE AUGUSTO RAPCHAM e JOAO FERNANDO
RAPCHAM, clispensada a prestação de caução, que assinam isoladamente, com
poderes e atrrburçÕes de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e
extraiud icia lnrente: podendo praticar todos os atos compreendldos no objeto social,
sempre no interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado,
no entanto, íazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigaçÕes seja em favor de qualquer dos sócios ou de terceiros, bem como onerar
ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).
ParágraÍo Primeiro: Fica facultada a nomeação de administradores não
pertencenles ao quadro societário, desde que aprovado por dois terços dos sócios,
nos termos do art. 1.061 da Lei no 10.40912002.
Parágrafo Segundo: No exercício da administração, os sócios terão direito a uma
retirada mensal a titulo de pró labore, cu.jo valor será definido de comum acordo
entre os sÔcios, respeitando as normas íiscais vigentes e os seus limites.
Parágrafo Terceiro: E expressamente vedado os sócios o uso da denominação
social em negócios estranhos aos interesses da sociedade, incluindo avais, fianças
e outras garanttas em beneficio próprio ou de terceiros, sendo nulos os referidos
atos enr relação a mesma.

DA DECLARAÇÃO Oe OeStUtpEDIMENTO

CLAUSULA NONA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não
estão impedidos cle exercerem a administraçáo da sociedade, por lei especial, ou
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pÚblicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra norma de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fe pública, ou a propriedade.

-J--, ú'r lr. ( Orr,. Ê(,^t I
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DA REUNIAO DE QUOTISTAS

CLÁUSULA DECIMA: Os sócios reunir-se-ão sempre que os interesses da
sociedade assirn exigirem, sendo que as deliberações das sócias serão tomadas em
reunião de quotistas, a ser convocada com 08 (oito) dias de antecedência.
Parágrafo Primeiro: A convocação dâ reunião se dará por escrito, na pessoa do
sÓcio ou seu representante legal, mediante prolocolo, carta registrada ou outro
documento idôneo a demonstrar a ciência do sócio.
Parágrafo Segundo: Ficam dispensados da reunião sobre matérias previstas no
artigo 1 .071 da Lei no 10 40612002, se todos os sócios decidirem por escrito sobre a
matéria objeto de deliberação, conÍoÍme §3", art. 1.072 da Lei no 10.406/2002.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: A Sociedade realizará reunião de quotista,
anualmente, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social com o
objetivo de deliberar sobre as contas e designar administrador(es), quando for o
caso, benl corno tratar de outros assuntos conslantes na ordem do dia. w
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: As deliberações sociais serão tomadas por sócios
que representem a maioria absoluta de votos, salvo em relação às matérias contidas
no artigo 997 da Lei n0 10.40ô/2002 que dependem do consentimento de todos os
sócios.

DO EXERCICIO SOCIAL, DAS DEMONSTRAçOES FINANCEIRAS E DOS
LUCROS E PERDAS

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: O exercicio social encerra-se no dia 31

dezembro de cada ano.
de

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Ao término de cada exeÍcício social, em 31 de
dezembro, o administrador prestará contas justiÍicadas de sua administração,
procedendo à elaboração do lnventário, do Balanço Patrimonial e do Resultado
Econônrico
Parágrafo Prinreiro: Caberá aos sócios, independente da proporção de suas
quotas, os lucros ou perdas apurados, podendo os lucros, a critério dos sócios, ser
distribuido ou Íicar erl [eserva na sociedade.
Parágrafo Segundo: A Sociedade poderá, sempre que conveniente, na forma
prevista neste contíato, levanlar balânços intermediários, para fins de distribuição de
lucros a seus sócios.
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Parágrafo Terceiro: A participaÇão de cada sócio nos lucros e nas perdas poderá
ser de forma desbalanceada em relação à quantidade de quotas que possuírem na
sociedade.
Parágrafo quarto: Por decisão unânime dos sócios, fica, neste ato, acordado os
seguintes percentuais de participaçáo:

1) ALBERTO RAPCHAM 30%
2) MARIA HELENA RAPCHAM 1O%
3) JOSE AUGUSTO RAPCHAM 30%
4) JOÃO FERNANDO RAPCHAM 30%

DA CONTTNUAÇ.AO DA SOCTEDADE

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: No caso de falecimento, incapacidade, retirada ou
falência de algum sócio quotista, a sociedade continuará suas atividades com os
herdeiros ou sucessores.
Parágrafo Primeiro: Nâo sendo possÍvel ou inexistindo interesse do(s) herdeiro(s)
ou sucessor(es) em permanecer na sociedade, o valor de seus haveres será
apurado e liquidado conr base na situação patrimonial da sociedade, à data de
resolução, veriÍicada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo Segundo: Realizada a apuração de seus haveres estes serão pagos em
36 (trinta e seis) prestações iguais, mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira
90 (noventa) dias após apresentada à sociedade autorização judicial ou
comunlcação Íornral cle não interesse em permanecer na sociedade a qual permi
formalizar-se interramente a operação, inclusive perante a Junta Comercial do
Estado do Paraná.
Parágrafo Terceiro: As prestaçôes serão corrigidas pelo rendimento da caderneta
de poupança da Caixa Econômica Federal, a partir da apresentação à sociedade da
autorização judicial ou seu equivalente, calculados e quitados no vencimento de
cada prestação.
Parágrafo Quarto: Fica, entretanlo facultada, mediante consenso unânime êntre os
sócros e herdeiros ou sucessores, outras condiçôes de pagamentos, desde que não
aÍetem a situação econômico-financeira da sociedade.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Nos casos da Cláusula Décima Quinta acima, caso a

Sociedade veÍrha a ficar com apenas um sócio, o sócio remanescente terá 180

BÊtl-
. J\ i.. aoriirraiÂr

JuNÍÀ couERcrÀ! Do EsrÀDo Do PÀRÀNÁ _ SEDE

CERIIEICO o REGISTRo ü 26lOL/zOrG 09:rt6 SOB N' 201566'9918
pRorocor-o: 15661991E DE 22lOl/2OL6. CóDrCO DE VEÀrEICÀÇÀO:
P41566rt9918. !aIRE: it1201599205.
rtrDRE! - rNDúsrtuÀ DE a,EFRrGEaÀcÀo raiND&tltENsE r,aDÀ

Libê!tad Bogut
SECRETÀAIÀ GER,À!

cuarrrBÀ,26l01/2016
ífr. êlprssâfâcil. P!. gov.br

a

.$J,

ü'

À w.lidàd€ dêsre docuE€rro, 3. iry.Gslo, fica sujêito à coqlofação d. 3uâ âulencid.d. nos .ê!P.ctivo3 Poltait
rnior&Àndo É6us relP'ctivos códigot d' vêrificrção

#

$



'Í

(cento e oitenta) dias para reconstituir a pluralidade de sócios da maneira que
melhor lhe aprouver, Íespeitado o previsto na legislação em vigor e neste contrato
social.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DECIMA SETIMA: Os casos omissos no presente contrato serão
resolvidos pelo consenso dos sócios, com observáncia da Lei no 10.406i2002.

DO CONSELHO FISCAL

CLÁUSULA DÉCIMA oITAVA:
conselho fiscal.

Fica estabelecido que a sociedade não lerá

DA RESPONSABILIDADE TECNICA

CLÁUSULA DECIMA NONA: Para ocupar o cargo de Chefe de Departamento de
Assistência Técnica, fica clesignado o engenheiro mecánico JOSE AUGUSTO
RAPCHAM, inscriro no CREtuPR sob o n"19112-D, qualificado no preâmbulo deste
instrumento de alteração contratual; que terá aulonomia necessária para gerenciar
departamento e desenvolveí as suas atribuições.

DO FORO

CLAUSULA VIGESIMA: Fica eleito o foro do Município e Comarca de Londrina,
Estado do Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações
resultantes deste contrato.
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E, por estaÍem âssim justas e contratadas, as partes assinam o presente
instrumento em 01 (uma) única via e na presença de 02 (duas) testemunhas,
maiores e capazes a qual será arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Londrina, 01 de Setembío de 2015.

/.

0

O{o,"i*':[(,À".r"?.ô
MARIA HELENA RAPCHAM

'.i

GUSTO RAPCHAI\4 O FER NDO RAPCHAM

TESTEMUNHAS:

Nom N.(ru) Roxr6rÉs &!lêt),É:
:lD tsg.çib-oIcA;9r ' {65 -53

2
Nome: {r
RG/CPFRG/ 0 t0 t ltacía

ohtúor .$,c 7l. t'stS$/01
c?f olJ.{.16.809.r6
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNClA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 1810712017.

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação a correspondência expedida
pela Secretaria Municipal de Saúde, solicitando contrataçáo de empresa para
conserto do equipamento câmara fria de vacina RW-22D, para que sejam tomadas
todas as providências necessárias para abertura de procedimento licltatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

il€HffiS#|#In

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 20 /07 l2OI7 .

De: Departamento de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: contrataçáo de empresa para conserto do equipamento câmaÍa
fria de vacina RW-22D.

Senhorita Contadora:

Tem esta Íinalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçáo
orçamentária para a contrataçâo de empresa para conserto do equipamento
câmara fria de vacina RW-22D, conforme solicitaçáo da Secretaria Municipal
de Saúde, num valor máximo previsto de R$ 3.746,O0 (três mil, setecentos e
quarcnta e seis reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente

Elaine itk Santos
Setor de L ES

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

lror#R§ffiA
DEPARTANIENTO DE CONTABILIDADE

CORRESPONDÊNCI'T TIT'TNNA

Em atenção à correspondência inÍema expedida por Vossa
Seúoria em data de 2010712017 , informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para contratação de empresa para conserto do equipamento câmara lria de
vacina RW-22D, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, num valor máximo
previsto de R$ 3.746,00 (três mil, setecentos e quarenta e seis reais).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

08 - Secretaria Municipal de Saúde;

001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .0340.2027 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo; 2530;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2620

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Brírbara 20107 /201'1 .

Atenciosamente,

Ltur e .So Campos
s096/o-4Contadora./CRC

Rua Walfredo Binencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - www.nsb.or.eov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

coRREsPoNoÊructe TNTERNA

De: Set<.,r de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2010712017

Prezado Senhor,

Em atenção à correspondência expedida pela Secretaria
Municipal de Saúde, solicitando a contratação de empresa para conserto do
equipamento câmara fria de vacina RW-22D, num valor máximo previsto de R$
3.746,00 (três mil, setecentos e quarenta e seis reais) e foi informado pela Divisão
de Contabilidade da existência da previsão orçamentária através da dotação:

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cri na Lud d Santos
S rcr taçÕ

Rua Waf l'rcdo Bittencoun de Moraes n" 222,Cefiio,I 4i.3266.8100 }1 - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr'.gov.br - www.nsb.or.gov.br

,o

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0340.2027 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2530;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2620.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o
parecer jurídico acerca da modalidade de licitação a ser adotada.



MJNICÍPIO DE NOVÀ SÀ}ITÀ BÁRBÀRÀ
Walfredo Bittencour:t de Moraes rt" 222, CerLtro

Fone/Eax (043) 3266-8100
cNPJ N. " 95.561.080/0001-60

pmnsbcnsb. pr. gov. br - Nova Santa Bárbara - ParanáE-mai-.1 :

O Departamento Municipal de Compras, órgão do Municipio
de Nova Santa Bárbara, pelo presente declara que

consultou variados fornecedores quanto ao conserto do

equipamento RW-22D (VSS), porém, exceto o representante
da fabricante, empresa Indrel - Indústria de

Refrigeração Londrinense - Ltda., nenhum outro
manifestou interesse na prestação do serviço,
inclusive, relatou formalmente que não pode intervir em

equipamento de outra empresa (a justificativa
apresentada por todas) .

Por ser expressão da verdade, é firmada a presente.

Nova Santa Bárbara, 20 de julho de 2017.

Departamento Municipal de Compras

Jli

DecLaração
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Parecer j urídico

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walaredo Bittencourt dê Moraes ne 222, Fone/Fax (043) 3266-8100

cNP' N.! 95.56r.080/0001-60
E-mail: pE!§bl@nsbq0r\goLbr - Nova santa 8árbara - Pârâná

Eoi encaminhado a esta Procuradoria pedido de

parecer acerca da possibilidade jurídica da adoção de

dispensa de licitação para a contrataÇão de emprêsa

para o conserto do equipamento RW-22D (VSS), em um

valor máximo de contratação de R$ 3.146,00 (três mi1 e

setecentos ê quarenta e seis reai-s), conforme

solicitação e justificativa da Secretaria Municipal de

Saúde.

Cabe sallentar que não houve contrataÇões com o

mesmo objeto no decorrer deste ano, Ainda, que a

Secretaria assinalou urgência na contrataÇão, visto
gue, estando o aparelho quebrado e com o passar do

tempo, as vacinas adquiridas pelo Município irão se

perder, ocasionando grande prejuízo ao interesse
púb1 i co .

Também no espeque no prejuizo, o Municipio, em

um breve periodo, estará passando por vistorÍa do

Ministério da Saúde, e a falta do aparelho, mais do que

autuação, pode render bloqueio de repasses financeiros
sanitários.

Página 1de 7
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Sol-icitante: Secretaria Municipal de Saúde;

Departamento Municipal- de Licitações e Contratos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Av. Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, Fone/Fax [043) 3266-8100
cNPl N.e 95.561.080/0001-60

E-mail: pnlrsh@.!§ü,!I€otr!.r - Nova Santa BárbâÉ - Paraná

Logo, a contratação é urgente, bem como,

abaixo do montante de R$ 8.000,00 (oito mi1perfilha
reais).

É o breve relatório.

Da análise da documentação que compõe o

processo administrativo ora em tela, percebe-se que é

possivel a adoção de dispensa de licitação, com arrimo
no que prescreve o art. 24, i-nc. I1, da Lei n.
8.666/93, em vista do valor da contratação. fn verbis:

,'Art. 24. É dispensável IicitaÇão:a

II - para outros serviços e compras de

valor até 10* (dez por cento) do limite
previsto na alinea 'a', do inciso II do

artigo anterior e para alienações, nos

casos previstos nesta Lei, desde que não se

refiram a parcelas de um mesmo serviço,
compra ou alienação de maior vulto que

possa ser rea]izada de uma sô vezi (RedaÇão

dada pela Lel no 9.648, de l-998)".

Pelo supracitado comando 1ega1,

poderá (destaque-se: poderá1) realizar
a Administração
a dispensa de

1E permitido à AdministraÇào Púb1ica realizar a contrataÇão
direta, mediante a modalj-dade de "licitação dispensáve1".
Isto porque é reservada à Administração a di scricionariedade
para decidir, em face das circunstâncias do caso concreto,
se dispensa ou nào o certame. Até mesmo em presença da

ensa é autorizada, a Administra çãohipótese em que a disp

Pás de7



procê s s o

de igual
reaÍs).

PREFEITURÁ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁNSERA
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, Fone/Fax (043) 3266-8100

cNPl N.e 95.561.080/0001_60
E-mail: pmnsbt@mb"pr,gpubr - Nova Sarta Bárbara - Pâraná

licitatório nos casos em que a contratação
ou menor val-or que R$ 8.000, 00 (oito

for
mil-

Em que pese às ramificaçÕes da doutrina,
notadamente acerca dos l-imites de tal- possibilidade
juridica, o que não é matéria para o presente momento,

é de bom tom citar a doutrina de Marça1 Justen Fil-ho,
que explica: "A pequena relevância econômica da

contrataÇão não justl-f ica gastos com uma Iicitação
comum". (JUSTEN FILHO, Marça1 . Comentários à Lei de

Licitaçôes e Contratos Administrativos, 10a. êd., São

Paul-o: Dialética, 2004) .

Nesse sentido, é certo gue nesta hipótese o

legislador prezou pelo principio da economicidade, que

muitos vão estabelecer estar inserto no principio da

eficiência, este gravado no art. 31 , caput, da Norma

Constitucional.

Em síntese, opina-se
contratação por dispensa, uma

expressa autorização legal .

pela possibilidade
vez que pelo valor

de

há

Questão à parte é que o procedimento veio sem a

presenÇa de três cotações - instrumento destinado a

aferir os preços de mercado para a contratação,

Pública pode preferir proceder à licj-tação, se ta1 ãtender
superiormente ao interesse púb1ico (JUNIOR, Jessé Torres
Pereira. Comentários à Lei de Lj-citações e contratações da
Administração Púb1ica, São Paul-o: Renovar, 2007. p. 290]- .

_=-\
ç-))

Página-í de 7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Av. Walfredo Bittencourt de Moraes n0 222, Fone/Fax (043) 3266-8100
cNPl N.! 95.561.080/0001-60

E-nrail: poÃsb.Í@nÂb+r.gatâbr - Nova santa Bárbara - Paraná

objetivando a escolha pel-o menor preço, prezando pelo
principio da economicidade.

Em que pese isso, o Departamento Municlpal de

Compras atestou, em síntese, que: "embora tenha

consultado variados fornecedores, nenhum deles
manifestou-se forrnalmente a respeito de uma hípótese de

contratação com o Município ou quanto a impossibilÍdade
de intervenção no aparelho de outro fornecedor, a

justificativa unanime de todos os consultados".

A este respeito, importante trazer a l-ume a

ressalva do art . 26, parágrafo únlco, da Lei n.

8.666/93, e em sequência o entendlmento do TCU quanto a

taI ressaf va, ,in verbis:

O processo de dispensa, de inexigibilidade ou

de retardamento, prevj-sto neste artj-go, será

instruído, no que couber, com os seguintes

el-ementos:

I - caracterização da situaÇão emergencial ou

calamitosa que justifique a dispensa, quando

for o caso;

II - razão da escolha do fornecedor ou

executante;
III - justif,icativa do preço.

lgrifos)

E,

dispositlvo
mals que

é contido o

por
supra

passe despercebido, no

vocábulo: p SE couber,

a)
eásinYí de ,l



PREFEITURA MUNICIPAT DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walfredo Bittencourr de Moraes ne 222, Fone/Fax [043] 3266-8100

cNPl N.o 95.561.080/0001-60
E-mail: prnÀsb@lsb.pr,gqrÀbr - Nova Santa Bárbara - Paraná

dando a entender, pois, que nem sempre será possível
documentação de justificativa do preço (J-eia-se:
cotação) como ocorre no caso corrente.

Em contrapont.o, o interesse público não pode

restar prel udicado.

lnterpretando
TCU emitiu no Acórdão

entendimento:

j ustamente

n. 1266/77

taf res safva

- Plenário o

1ega1, o

seguinte

t...1 o entendimento é no sentido de que, no

caso de não ser possivel obter preços

referenciais nos sistemas oficiais para a

estimativa de custos que antecederem os

processos licitatórios, deve ser realizada
pesquisa de preços contendo o mínimo de três
cotações de empresas / fornecedores distintos,
fazendo constar do respectivo processo a

documentaÇão comprobatória pertinente aos

levantamentos e estudos que fundamentaram o

preço estímado. E quê, caso não seja possíveJ.

obter êssê número de cotações, deve sêr
eJ.aborada justificativa circunstanciada.
( gri fos )

Justificativa circunstanciada que

pelo Departamento Municipal de Compras.

Procurador- a se apega para a emissão

parecer,

fol j untada

A qual esta

do presente

Pá gL 5de7



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, Fone/Fax [043J 3266,8100

cNP' N.e 9s.561.080/0001-60
E-mail: !|lllsbl@nsb,prgorLbr - Nova Santa Bárbara - Pârâná

Por conseguinte, não é demais lembrar que para
a realização do procedimento devem ser observados todos
os principios gerais de licitação e contratos, bem como

todo o rito da Lei n. 8.666/93.

Outro ponto a se destacar, refere-se a

exigência de toda a documentação da contratada/ a fim
de que a Administração contrate empresa idônea, a1ém

dos documentos de identificação da empresa, deve a

mesma apresentar Certidão de Tributos Eederais,
Estaduais e Municipais, Certidão de Regularidade do

FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, todos

com prazo de valldade para o procedimento.

Cabe salientar, que esta assessoria exara o

presente parecer em atendimento ao art. 38 da Le.i no

8.666/93, que determina a consultorla do órgão juridico
sob o prisma estritamente jurídico, não the competindo

adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos

praticados, nem ana.Iisar aspectos de natureza

eminentemente técnico-administrativa .

De igual forma, cabe ser enfatizado que refoge

à competêncla deste Órgão Juridlco a avaliação técnico-
administrativa referente aos critérios adotados para

aferição dos vafores da remuneração pelos bens, mesmo

porque, s.m. j . , acredita-se que taf atribuição é

inerente à discricionariedade adminlstrativa.

e)
Páqin'a-6- de 7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Áv. Walfredo Bitlencourt de Moraes ne 222, Fone/Fax (043) 3266-8100
cNP' N.e 95.561.080/0001-60

E-mail: gn0lsh@.u§h.Dl,goy.br - Nova sãÍrta BárbaIa - Paraná

É emitido parecer favorável, uma vez que o

presente procedimento encontra-se em consonância a

legislação aplicável a espécÍe, bem como observou os

princípios constitucionaj-s aplicados a Administração
Púb]ica.

É o parecer, salvo mefhor loizo.

Nova Santa Bárbara, 20 de julho de 2017.

Gab r idaI

P ro cu rado
I

r Juri

Página 7 de 7
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I{EUR§f;iüTAffi
Estado do Paraná

DISPENSA DE LTCTTAçÃO

N" 28l2OL7

De acordo com o procedimento

administrativo instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara,

objeto do protocolo no 6512017, referente ao processo de

dispensa de licitação, para CONTRATAçÃo DE EMPRESA PARA

CONSERTO DO EQUIPAMENTO CÂMARA FRIA DE VACINA

RW-22D, conforme solicitaçáo feita pela Secretaria Municipal de

Saúde, e sendo atendidas as normas legais pertinentes e na

forma dos artigos 24, inciso II da Lei 8666193 e posteriores

alterações, caracteriza-se a referida dispensa de licitação.

Nova Santa Bárbara PR, 20l07l20l7.

á1
Kondo

PREFEITO MUNICIPAL

Site: rvrvw.nsb.or.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná



20t07 t2017 N.4ural de Ljcitações Municipais

?ít

TCE.:}R

Vsltêr

Detalhes prôcesso licitatóri.

.' 20t7

No licitação/dispensâ/inexigiDir, . . .r- 28

Modali!.r Je' p.ocesso Dispensâ

Entidade Exe r,rrê MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARÁ

Númeío edibUproci::so* 65/2017

de or9anismo. intertracionais/multilaterai5 de

[nstituição Fin.i .:.ila

Contrato de Empr... Í'r

DesctiÉo R€sumida do Ol.j.to+ Contt?taÉo de empresa para conserto do eqsipamento câmarà íía de vacioà RW-

zzo

Dotação Orçamen:.:.1ôÀ 0800110301034020273390300000

Preço máximo/Referência de p :.:o - 3.746,66
-.j'

Data Publicâção Termo rã\il a. nrcTpltj

Datã Cancela. ,lc

CPr: 4271512958,0 (t@gu!)

https://servicos.tce.pr.gov.brn CEPFyMunicipal/AMUDetâlhesProcessoCompra.aspx 1t1

t rtI

I
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Poder
Executivo

Ano V

IMPBENSA OFICIAL -
Lei n' 650, de 02 de abrll
de 2013.

I

De amÍdo com o procedimento-adminisfalivo inslauEdo pelo Município de Nova Santâ BáóaÍa objeto do pÍotocolo n0 6120í7, reíerente ao processo de
dispensa de licitaÉo, para COilTRAÍAçÃo DE EIPRESA P RA CONSERIO DO EAUPA EttTo cÂuÀm rnil OE vACtNÂ Rw.22D, confoÍm; soticilâção
íeitâ pda SecÍetâÍia Municipal de Saúde, s sêndo atendidas as normas legais peÍtinentss e na ÍoÍma dos aÍtigos 24, inciso ll da Lei 8666/93 e postedores allera@s,
carâc1edzâ-sê a Í€ÍêÍidâ dispênsa de licibÉo.

7

Nova Sanla Báôara PR,20/0720í7

úíc Kondo
PREFEIÍO MUNICIPAL

0 Prefeito do Municipio de Nova Sanla Báóara, Estâdo do Paraná, usândo das atribui@s que lhe são mnferidas por Lei, tendo êm vista as Lgi§
Municipais no 80920í6 e no 771120'15, bem mmo, lnstruÉes Nonnalivas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIARIA(S), mmo segue:

SoÍYidor
Caígo:
S€cÍetadarlhpartamorto:
Vrlor(R3):
Do3üno:

oblrüYo da Viagem:

Data do Pagamênto:
lJo do Pagamento:

JADER BASTO§ GUILHERME
A33.33or Jurídlco
Admlnl.trção
R$ 100,00 (C!m Roais)
cuRmBA+R
soLtcÍrAçAo DE DTARTA Ao FUNcloNÂRo JADER BAsros GUTLHER E. pARÂ cusrEAR DEspEsAs coM
ALI ENÍAçAO, E VIAGEM A CIDADE DE CURMBA+R. I{O DIA 12 OE JULHO DE 2Oí7, PARA REPRESET{ÍAR O

ÍúuNlclPro N0 PLErÍo, JUirTo A PRESTDET{CIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA D0 ESÍADo DO PARANA, DE CoISÍRUçAO,
REFORiIA OU A PLIÂçAO DO FORU DA COMARCA DE SAO JERONIMO DA SERRÀ
21n7m1t
1§1t2017

ERIC KONDO.

Náo há data.a

Náo M Êrblic€Ées para a presente data

Dlârlo Oílcisl EletÍônlco do llunlcíplo do Nova Sanla Bárbara
ÊE: WdÍ6ô EltElcorÍl ds r&.á 

^'@ - 
CÀífio

Fo.u/Fu: (tB) 3286{100
E-nÉih ú.riodoâlolÉô.F-gov.t

trr.mb.P..go!r.b.
t{prlilbp..gd-ú,lodrÀârEp€í.io.6iârio"oll§âld.lroiÍco{6

! Ooon:,1 airto F. cdtuó OÊl - il,. S.d.
i 8lrr Pia&. ltÍia: gt$rmlto - rC SERÀS^ -

l. Atog Exscutivo

lll- Publicidads

S{. !!!tl(Í!d. a larúa 116.ó. Sr. v3J&.ó.i./.. do
.a lt/irôr.{d}íhallrrrylr*ru.r$

I

I.o "Oficial Eletrônico
a Santa Bárbara - Paraná

Edlçào N" 1043 - Nova Sanla Bárbara, Paraná Sexta-telra, 2í de Julho de 2Oí7.

D
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Edição: 1437

í Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara

- Estado do Paraná -
ExÍRAÍo oo 1.ÍERMoaoÍTNo À ÂTA oE

REG|SÍRO D€ PREçOS r|..72n016
re ReÍ. PÍêgão Elrtíónko n'32I2016
fA PARTES MUNrciPrO DE NOvÂ SÂNTA AÁRBÂRA, com !êdê m Ruã
iÀ WârkêÍro Bil!6ncound€ Mor.os.222- CênlÍo, NovaSania Bárbâíâ - Pe.âná,
lo C E P - 86250-000. inscíto no CNPJ soõ n'95-561 .06010001{0, í€píes€nlâ<k
e- oeslo alo por seu PÍeÍeito Municipâ|, SÍ. ÉíÍc Ko{Éo. e a empíes,a AGIL

OISfRIAUIDORA OE MEDICAMEIIÍOS LÍOÂ, pessoa iuíidicâ dô dkeib
à3 pnvado. i^scÍ a no CNPJ sob n. 20.590 55íq)01-48. co.n erdereço á Ay
r, PíêÍêiro GuiooraÍ ds Jêsus Lopes. ,t 18. 0 - CEP: 82602510 - 8eaíÍo: Cíisto R€i.

Francisco Bêltrào/PR, nes|3 ãto íepíâsêíteda pêlo Sr. Adíiâno Rib€ko

OBJETO: Rêgisko d6 pÍêços peíe €v.ntuál aquisiÉo ds m€dicâmanio!.
nralcnars de fisioteíâpia parã suÊir as necessirades da SecÍeleíia Mmicipal

AAlleÍaçào das marcas se dará da segu'nle Ío.na:

lso,sd k É. s€

.*Bo FB6 li EvoÍLorrcNo iü M6 cospR r0o EusF 'a- Elú"

RESPONSÂVEL JURIOICO: Gabíiel Àmeida de Jesls, OÂB/PRn'81.963
OAT DE ASSINÀTURA 20 de jl,lho de 2017.

EXTRATO DO 1'ÍERMO DE CAIICETAIáENTO DO LOTE 27
DAAÍA OE REGTSTRO OE PREçO ri..75n016

Reí: Progão ElátÍônlco l{'32,20't6
PART Es , o MU NlClPlo DE NoVA SANÍA aÀRSARA. com personslidsdê

tundica dedreiio püblico inlêrno. inscila no CNPJ sob n'95.56r.080/0001.60,
.o,n sedê na Rua Vüarl,€do Bitl6ncourt de Moraes, 222 - Cent o, Nova Sânle
8à.t â, â - Pârãna. CÊ P - 8625G000. í6prss€ntada nest8 ato poí ss{ PÍeíeib.
Sr Éric Kondo e a emg.esa OISÍRIAUIOORA MERISIO LÍDA, ME, pessor
tüi,dica dc direitoprvado. inscrira noCNPJ sob no 18.337.759/0001-20. com
cndcÍeço á Ruê Sergipe,539 - CEP: 85601O40 ' Baiío: Âlvo.adâ. Francisco
ee(rào/PR. nesrêato r€píeseotâdapêloSr ÉduaídoM6íisio.

OBJÉTO - Aquisição de Ín€dicameílos ê mál€Íiais de Ísiolerapia paÍâ
supíÍ as n€cessidades dâ Secíet*ia Municipal de Saúdo.

ALIERAçÂO - Em âtendimenlo a solicjlaÉo eírc3mhlEda ao MrrÍricipo
pêla €mpresâ OISÍRIBUIOORAM€RlSlO LTOA'He inscíila rlo CNPJ sob n'.
, 8.337.759/0001-20. detentoÍa da Ata de Regislro de Píeços n' 7512016. êm
dêcoíêícja do Píêgào El€líôôico N.'3212016. quâ p6dâ o c€ncolamsnlo do
rolê 27 - ATENOLÔ! . NIFEDIPTNO 25,'10 MG CX. C/ 28 CPR.6m úrtudà dâ
desconlrnuacáo da produçáo do medacamenlo, cooÍoÍmo dedara&r f,€la
lêbncJntc. fica CANCELÂDO a p,3.Ur desta dala. o Íegisúo de r{eços do

RESPONSÂVEL JURiDICO: GabÍielÁlmeida de Jesus. OAB/PR í' 81.963.
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otsPENsa oE LlctrÀÇÀo N"28/2017

Nova S*rrâ 8árbara, obicto do protocolo f6Í2017, Íefurente ao píocessô de
dispensa de rtciroçáo, para CONTRATAÇÁo DÊ ÉMPRESA PÂRA
coNSERTo Do EoUIPAIáENTo CÀI,ÂRA FRIA DE VACINA Rw.22O.
conÍoíme solicalaçáo Íeila peb SsEÍâlâÍie MunrcPâl de Saúdê. e sondo
âlend.dâs âs noímâs lêgâis peÍtioenlss e na íoÍma do3 ediqos 24, incrso llda
Lsi 8666/93 e posrercres alt6râçô€s. caracIeÍiza-se a ,eleridâ disp€nsâ dê
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITÀTORIO
DISPENSA DE LICITÀÇÃo N.28/2017

Aos 31 dias do mês de julho de 20l7,1avrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório Dispensa de Licitação n" 2812017, registrado em2010712017,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do no 001 ao n" 042, que corresponde a este termo.

lEhinz Santos
Responsável pelo Setor de icitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 32ó6.8100. CEP - 86,250-000 Nova Santa BáÍbar4 ParaM

E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br' rvwlv.nsb.Dr.gov.br
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