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ANEXO 05

SANTA BARBARA - PR

DECLARAçÃO DE TNEXTSTÊNCrA DE FATOS IMPEDITIVOS

presa PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA, inscrita no CNPJ No

1-54, sediada em Ponta Grossa/PR, na Rua Franco Grilo No 374 -

para sua habilitaçáo.no presente processo ciente da obrigatoriedade de

Ponta Grossa,06 de Julho de 2015.
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ANEXO 06

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - PR
PREGÃO ELETRÔNICO NO 2812015

DECLARAÇÃO DE |NEXISTENC|A DE EMPREGADOS MENORES

Y

Ponta Grossa, 06 de Julho de 20'15.

rcflTAUED

I

A empresa PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA, inscrita no CNPJ hill

02.816.696/0001-54, sediada em Ponta Grossa/PR, na Rua Franco Grilo No'3-í.+ *

fundos, DECLARA que náo possui, em seu Quadro de Pessoal, empregados menores

de 18 (dezoito) anos ern trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualque;

trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condiçáo de apren diz, a partir de

1 4'(quatorze) anos, em observância à Lei Federal no 9854, de 27 .1 0.99, que altera a

Lei no 8666/93,
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ANEXO 07

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - PR
PREGÃO ELETRÔNICO NO 2812015

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

A empresa PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA, inscrita no CNPJ No

02.816.696/0001-54, sediada em Ponta Grossa/PR, na Rua Franco Grilo No 374 -
fundos, por intermédio de seu representante legal o SR. FERNANDO PARUCKER

fu§#rA {t*llOR, 
portador da Carteira de ldentidade no 3.804.296-ll/SC e do CPF

-ffi'O,sge.9ãg-Sz, 
DECLARA, para eÍeito de participaçáo no processo iicitatório

MoEfftrRÔNlcoNo28t2o15,daPrefeituraMunicipaldeNovaSantaBárbara,
õffio ,aniê, em seu quadro societário ou emprega cônjuges, companheiros ou

B*, parentes eçdnha reta, colateral ou por afinidade; até o terceiro grau de servidores,

"rffi."rgo 
em confiança ou estatutário, de direçáo e de assessoramento.

@m^bros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e

%,",&*,nicípiode:PrefeituraMunicipaldeNovaSantaBárbara.
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POIITAMED FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ MF no 02.8í6.696/000í-54

Quinta Alteração de Contrato Social

brasileiro, solteiro, nascido em 29/01/1985, estudante, portador da CI/RGmaior,
sob ho

por despacho em sessão de 26/'10/1998, Primeira Alteração Contratual arquivada
despacho em sessão de 2510211999, Segunda Alteraçáo Contratual arquivada
despacho em sessão de 19/04/2000, Terceira Alteração
despacho em sessão de 1311212001, Quarta Alteraçâo

Contratual arquivada

gf'su;.ur:' 260
[!í] : ':iiil-+"++

inscrito no CPF/MF 006.538.939-57, residente e domiciliado em Ponta
Rua Jacinto Lozza, no 65, Vila Estrela, CEP 84050-120; únicos sócios da sociedade
empresária limitada que gira sob o nome empresarialde PONTAMED FARMACÊ LTDA., com sede e
foro em Ponta Grossa, estado do Paraná, na Rua Dr. Paula Xavier, no 246 OÍicinas, CEP 84040-

sob no 41204001041,010, com contrato social devidamente arquivado na MM. Junta Comercial do

LVA JUNIOR,
2/R 3.804.29ô-|USC,

estado do Paraná, na

no 990394018, por
no 000863068, por

no 20O13122517, por
no 20040302644, por
primitivo conforme as

de prestação de
KER DA SILVA
a representação

Contratual arquivada sob
despacho em sessão de 17|O5DOO4, resolvem de comum acordo, alterar o
cláusulas seguintes:

CAPÍTULO I : DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CúUSULA PRIMEIRA - Tendo em vista o desenquadramento da sociedade cotno empresa de pequeno
porte, a expressão "EPP" é retirada do nome empresarial que passâ a ser "PONTAMED FARMACÊUTICA
LTDA.", Íicando, conseqüentemente, sem efeito a cláusula décima oitava do Contrato Social.

CúUSULA SEGUNDA - A sede da sociedade que era em Ponta Grossa, estado do Paraná, na Rua Dr.
Paula Xavier, no 246 (fundos), Oficinas, CEP 84040-010, passa a ser na Rua Francb Grilo, 374 (fundos),
Colônia Dona Luíza, CEP 84045-320, Ponta Grossa, estado do Paraná.

CúUSULA TERCEIRA - A cláusula nona do Conlrato Social fica alterada, passando a vigorar com a
seguinte redação:

"CLÁUSULA NONA - Ficam designados como administradores,
caução, os sócios FERNANDO PARUCKER DA SILVA e FERNANDO
JUNIOR, competindo-lhes privativa e individualmente o uso do nome e
ativa e passiva, eírajudicial e judicial da sociedade, sendo-lhes, entretanto vedado o emprego de
seus poderes em operações ou negócios estranhos ao objeto social, a prestação de
avais, endossos, fianças ou cauções de favor, bem como onerar ou bens imóveis da
sociedade, sem autorização dos demais sócios. Poderão ser designados administradores em
ato separado, na forma da legislação em vigor.

Parágrafo único - Os administradores declaram não estar impedidos de exercer a administrução
da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cprgos públicos; ou pol'

crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia
popular, a fé pública ou a propriedade, contra o sistemâ Íinanceiro nacional, contra normas de
defesa da concorrência e contra as relações de consumo."

CAPiTULO l! - DA CONSOLIDAçÃO DO CONTRATO SOCIAL

Por meio deste instrumento e na melhor forma de direito, os sócios resolvem consolidar o Contrato Social e
demais alterações, que passará a reger-se pelo contido nas cláusulas a seguir:

CúUSUIÁ PRIMEIR.A - A sociedade gira sob o
LTDA.", tendo sua sede e foro em Ponta Grossa,
Golônia Dona LuÍza, CEP 84045-320.

cúUsULA SEGUNDA - A sociedade tem por objeto
produtos e equipamentos de consumo médico
oftalmológicos, materiais de higiene, limpeza,

nome empresarial de "PONTAIVIED
estado do na Gri
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FERNANDO PARUCKER DA SILVA, brasiteiro, casado sob o regime de
anterior à Lei no 10.406, de 10 de de 2002,janeiro

109-10,inscrito no CPF/MF sob no 248.710. residente
no

Rua Jacinto Lozza, no 65, Vila Estrela, CEP 84050-120; e FERNANDO
estado
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PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
oG

CNPJ MF no 02.816.69610001-54

Quinta Alteração de Gontrato Social

CúUSUUa TERCEIRA - O prazo de duração da sociedade é indeterminado,
em 01 de novembro de 1998.

CúUSULA QUARTA O capital social, inteiramente édeR§
(quatrocentos e cinqüenta mil reais), dividido em 450.000 mil) quotas, com valor
nominal de R$ 1,00 (um\ real) cada uma, assim distribuÍdas

TOTAL

CúUSULA QUINTA - A sociedade poderá, quando servir aos seus interesses,
escritórios, destacando ou não para estas uma parte do capital social da matriz.

Íiliais, agências ou

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de sua quota, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei no 10.406, de
10 de janeiro de2OO2.

CúUSULA SÉTIMA - As deliberaçóes sociais serão tomadas:
I - pelos votos correspondentes, no mlnimo, a três quartos do capital social, nos casos de

modiÍicação do contrato sociale da aprovação de incorporação, de fusão e de dissolpção da sociedade, ou a
cessação do estado de liquidação (art. 1.076, I, c/c art. 1.071, V e Vl, da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2OO2l;

ll - pelos votos conespondentes, no minimo, a dois terços do capital no caso de destituição
de janeiro de 2002);de sócio nomeado administrador no contrato (art. 1.063, § 10, da Lei no 10.406, de 1

lll - pelos votos conespondentes a mais de metade do capital social, nos de designação dos
administradores, quando feita em ato separado, de destituição dos o modo de sua
remuneração e para o pedido de concordata (art. 1.076, ll, cJc art. 1.07í, ll, lll, lV e l, da Leino 10.406, de
10 de janeiro de 2002);

lV - pela maioria de votos dos presentes, nos demais casos previstos na lei ou no contrato, se este
não exigir maioria mais elevada (art. 1076, lll, da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002).

CúUSULA OTTAVA - As deliberagóes dos sócios serão tomadas em reuniáo. A reuniáo
será convocada pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato. A também poderá
ser convocada por sócio, quando os administradores retardarem a oonvocação, mais de 60 (sessenta)

do capital, quando náo
das matérias tratadas.

dias, nos casos previstos em lei ou no contrato, ou por titulares de mais de um
atendido, no prazo de oito dias, pedido de convocação fundamentado, com
Os sócios serão convocados para a reunião através de correspondência, protocolada, na qual
será dada ciência do local, data, hora e ordem do dia. A convocação deverá entre a data da
cientiÍicaçáo do sócio e a da realização da reunião, o prazo minimo de I dias. para a primeira
convocação, e de 5 (cinco) dias, para
data, com intervalo de horário de 30

paÍa a mesma

convocação, de titulares de no mÍnimo três quartos do capital social, e, em
presença, em primeira
com qualquer número.

A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, a matéria que seria
meses seguintes aoobjeto dela. É obrigatória a realização de

, com o objetivo
uma reunião ordinária anual, nos

término do exerclcio social de: I - tomar as contas dos e deliberar sobre o
inventário, o balanço patrimonial e o de resultado econômico; ll - designar quando for o
caso; lll - tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia. Até 30 dias antes da data
marcada para a reunião, os documentos relativos à prestação de contas devem
com prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a

CúUSULÂ NONA - Ficam designados como administradores, dispensados de

por escrito, e

de caução, os
sócios FERNANDO PARUCKER DA SILVA e FERNANDO PARUCKER DA Sl JUNIOR, competindo-
lhes privativa e individualmente o uso do nome empresarial
judicial da sociedade, sendo-lhes, entretanto, vedado o

e a representação ativa passiva,
emprego de seus

negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais,
favor, bem oomo onerar ou alienar bens imóveis da
ser designados outros administradores em ato separado,

PaÉgrafo único - Os administradores declaram não
sociedade, por lei especial, ou em virtude de
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PO}ITAMED FARMACÊUfl CA LTDA.

CNPJ MF no 02.816.6961000í-54

Quinta Alteração de Gontrato Social

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou
propriedade, contra o sistema Íinanceiro nacional, contra

contra a economia ,a
normas de defesa da

relações de consumo.

CúUSULA DÉctMA.
labore, que será fixadd
escrituração contábil.

É resguardado ao(s) administrador(es) o direito de

*"-----" 
t 
26?,

em oomum acordo pelos sôcios na reunião anuat,

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O exerctcio sociat coincidirá com o ano civit,

terços do capital social poderão deliberar sobre a distribuição dos lucros ou a sua
da sociedade.

de qualquer dos sócios. VeriÍicando-se esse evento, os herdeiros e sucessores do
rogados nos seus direitos e obrigaçôes, podendo eleger dentre seus membros
junto à,
indiviso

sociedade, com direito a voto nas deliberaçóes sociais, computadas as

nela fazer admitir novo(s) membro(s), solução também
sôcios.

retiradA mensal a titulo de pro-
e regi$trado como despesa na

CúUSUI-A DÉclMA SEGUNDA - O sócio que desejar retirar-se da sociedade, devgrá oferecer suas quotas
à aquisiçâo pela própria empresa ou pelos outros sócios, mediante carta com recibô de entrega na cópia ou
atravês do registro de titulos e documentos,. com prazo de 90 (noventa) dias, lndicando o preço e as
condiçôes da oferta, para que os mesmos se manifestem sobre a aquisição. Recusada a proposta ou
venodo este prazo para o exerclcio do direito de preíerência sem resposta, §ó entáo Íicará o sócio
autorizado a transferir suas quotas a terceiros, porém, mantendo as condiçôes acimp ofertadas, ou pedir sua
retirada ou afastramento, devendo, neste último caso, a apuração de seus haveres ser realizada e paga na
íorma prevista na cláusula décima g.uinta do Contrato Social. Se mais de um sócif manifestar interesse na
aquisição das quotas, serão elas distribuÍdas entre os interessados na proporçãg em que participem no
capitalsocial.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A sociedade só se dissolverá por deliberaçáo !e sócios detentores de
três quarlos do capital social ou nos cÊlsos previstos em lei. Dissolvida a sociedad{, os sócios elegerão, na
forma da cláusula sétima do Contrato Social, um liquidante, prescrevendo-lhe a fonrlra de realização do ativo
e de liquidação do passivo para Íinal partilha do acervo llquido, na proporçáo das {uotas que possuíam na
sociedade.

CúUSULA DÉctiiA QUARTA - O sócio minoritário que não mais desejar perm?necer na sociedade ou
discordar de qualquer deliberação tomada pela maioria, não poderá argüir a sua dissoluÉo, cabendo-lhe
optar entre permanecer na sociedade ou êxercer o seu direito de retirada, media[te a apuraçâo de seus
haveres, que serão levantados na forma da cláusula décima quinta do Contrato Sociirl.

CúUSULA DÉcllulA QUINTA - Não obstante ajustada por prazo a sociedade não se
dissolverá nem entrará, conseqüentemente, em liquidaçâo por retirada ou civil superveniente
de qualquer dos na de exclusão por

iusto nnotivo, que detentores de mais da
do sócio que se relirar,metade do capital social, operando-se por simples alteração contratual, os

for declarado interdito ou que da sociedade venha a ser excluído, serão à parcela do
patrimônio liquido, conespondente à participação do sócio no capital social balanço social
especialmente levantado com base na situação patrimonial da sociedade, à
pagos em 12 parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 120

resolução, e serão
e vinte) dias contados

da formalização da retirada em alteração do contrato social. O valor será pelo rendimento da
cademeta de poupança, entre a data de formalização da retirada e o efetivo

CúUSULA DÉCIMA SEXTA - A sociedade também não se dissolverá nem entrará liquidação por morte
falecido ficarão sub-

a 31 de dezembro
de econômico da

proporcionalmente à
no mlnimo, a dois

em reserva

paÍa atuar
do falecido, enquanto
sucessores do sócioo quinhâo respectivo. Apôs a atribuição desse quinhão, Íicará facultado

falecido o ingresso no quadro social, por deliberação dos detentores de mais da do capital social, aÍ
compreendida a parcela adquirida por esses
ingresso dos sucessores na sociedade, por

mesmos sucessores, que terão a voto.
vontade própria ou por deliberação

mais da metade do capital social, seus haveres serão
décima quinta do Contrato Social. Se nenhum na
eventualmente, a sociedade a Íicar apenas com um

A presenie
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PO}ITAMED FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ MF no 02.816.6961000í-54

Quinta Alteração de Gontrato Social

CúUSULI OÉCttutl SÉnUa - Os sócios declaram não estar impedidos de
inconendo em nenhuma proibição legal.

CúUSULA DÉCIMA OITAVA - Conforme o art. 1.053, parágrafo único, da Lei no I de
de 2OO2, sobre os casos não regulados
capÍtulo que trata da sociedade limitada

neste contrato, deverão ser aplicadas
no referido diploma, e na omissão deste,

disposiçôes da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

E, por assim terem justo e contratado, lavram, datam e assinam o presente instruminto,
duas testemunhas, em 4 (quatro) vias de igualteor e forma, obrigando-se Íielmente p1br si,
suoossores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Ponta Grossa, PR, 05 de fevereiqo de 2007ry
FERNANDO PARUCKER

FERNANDO DA SILVAJUNIOR

RENATO
ct/RG 1.77
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u64
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

GERT|DÃO NEGATTVA DE DÉBITOS RELATIVoS AoS TRIBUToS FEDERAIS E A DÍuDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: PONTAII,IED FARMACEUTICA LTDA
GNPJ: 02.8í6.696/0001 €4

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 Uniâo junto à Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito
passivo no âmbito da RFB e da PGFN e as contribuições sociais previstas nas

alÍneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nQ 8.212, de 24 de ho de 1991

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos

endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.bp.

Certidão emitida ratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nq t.zst , de 0211012014.

Emitida dia 2610612015 <hora e data de Brasília>
Válida

Código dão: 8387.&469.8592. D3EA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

23t12t2015.

lrttp://wrrw.recdta.tazeída.gW,brlAplicacoes/ATSPOICeTüclac/CndConjwrtalnter/EmiteCertidaolnterrret.asp?ni=028166960001s4&passager§=1&tipos 1 1t1
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PARANA

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado 265
GoV€RNo oo ESTADÔ

Certidão Negativa
de Debitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 01 3351724-14

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 02.8í6.696/000í-54
Nome: PONTAMED FARMAGEUTICA LTDA

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

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de

- natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida cimento Gratuito

A autenticidade d deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 de 1

Emitido via Receita/PR (26b6/2015 13:33:08) por FERNANDO PARUCKER DA SILVA JUNIOR

2411012015 - Fo
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PREFETTURÁ L DE POIVTA GROSSA
SECRETARIA h4 U N ICI PÂL DE AS§I.J NTOS J U RI DICÜS

DIRETORIA DA DIVIDA ATIVA 266

CERTIDAO NEGATIVA
IDENTIFICAÇÀO CONTRIBU]NTE

Certidão N" /Ano | 42561, / 2ot5
CGM..
CNP,J / CPF.
Nome.

z 28166960001-54
: 02 . 81,6 . 696 / 0001, -s4
: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

:FRANCO GRILO
:COLONIA DONA
: fundos
:PONTA GROSSA

374
LUIZA

UF PR CEP 84045320

FinaL idade Licitação

SECRETAR]A MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ressalvado o di-reito de a Fazenda Pública Municipal inscrever

e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados,

certificamos eu€, verificando os registros de pendência junto a

Fazenda Publica Muni.cipal, consLatamos não existj-rem débitos em aberto

referente cadastro imobiliário e mobiliário para o contribuinte global

acima referido.

PONTA GROS ,26/O6/20L5

ESTE DOCLIMENTO TEM A VALIDADE DE 60
DE SUA EMISSÃO.

(sEssENTA) nr

Esta certidão foi emitida pelo Portal do Cidad nta Grossa/PR, ê â
mesma deverá ser autenticada pelo endereço eletrônico da Prefeitura de
Ponta Grossa (www.pontagrossa.pr.gov.br), na seção Serviços - Serviços
On-Iine, utilizando o código de autentieidade abaixo:
código de autenticidade : 442732301442732

EndereÇo/Número . .

Bairro
Complemento . . . . . .

Municipio

A CONTAR DA DATA
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CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02816696/0001-s4
RAZãO SOCiAI: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Nome Fantasia : PoNTAMED

Endereço: R FRANCO GRILO 374 FUNDOS / COLONIA DONA LUIZA /
PONTA GROSSA I PR / 84045-320

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 ob

Validade: 77 /06/2O1

Certificação Número: 2 703554008468000

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

a 76107l2O

com o FGTS.

Informação obtida em 26/O6|2OL5, às 13 :41:28.
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se hourer qualquer dir,ergência, proüdencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NúMERo DE tNSCRtÇÃo

02.81 6.696/0001 -54
CoMPROVANTE DE TNSCRTçÃO E DE S|TUAçÃO

CADASTRAL

DATA DE ABERÍURA

26/10/1998

NOME EMPRESARIAL

PONTAMED FARMACzuTICA LTDA

TíTULo Do ESTABELECTMENTo (NoME DE FANTASTA)

PONTAMED

CÔDIGo E DESCRIÇÃo DA ATIVIDADE EcoNÔMIcA PRINCIPAL

46.44-3-0í - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

coDIGo E DEScRIÇÃo DAS ATIVIDADES EcoNÔMIcAS SEcUNDARIAS

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
Iaboratórios

cóDtco E DEScRIÇÃo oA NATUREZAJURiDtcA

206.2 . SOCIEDADE EIIT PRESATÜA LIM ITADA

LOGRADOURO NÚMERo COMPLEMENTO

R FRANCO GFüLO FUNDOS

BAIRRO/DISTRITO r.íuNtcÍPto

PONTA GROSSACOLONIA DOl.lA LI.XZA

ENDEREÇo ELErRôNrco TELEFONE

(4212'.t01-51s1 I (421 9íoe-6600

Ttvo RESPoNSÁVEL (EFR)

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

1311112004

SITUAçÃo CADASTRAL

struAÇÃo ESPECtAL DATA DA SITUAÇÂO ESPECIAL

Aprorado pela lnstrução Normatiw RFB no 1.470, de 30 de maio de2014.

Emitido no dia 16/06/2015 às í6:39:53 (data e hora de Brasília).

374
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CERTID.ÀO NEGATIVA DE OÉBTTOS TRABÀLHISTÀS

Nome: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA (MATR]Z E FILIA]S)
CNPJi 02.816. 696/000r-54
Certidão no : 709204059/2015
Expedição 29/0 015, às l6:43:12
Validade 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua

certif ica-se que PONTÀMED E.ÀR!4ACEUTTCA LTDA (t4ATRrZ E ErLrÀrS),
inscri-to (a) no CNPJ sob o no 02.816.696/OOOL-54, NÁo CONSTÀ do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabal-ho, acrescentado pela Lei no 72.440, de 7 de julho de 20LL, e
na Resolução Administrativa no L470/20L1 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 20L1.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunaf Superior do Trabalho na
Internet (http z / /www.tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORIIAÇAO TMPORTAT{TE

Do Banco Nacional de Devedores Trabal-histas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, incfusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emol-umentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

edição
/72/20
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PREFEITURA DE PONTA'GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DTREToRTA DE vrcruÂNcrA sANrrÁnln
Licençu Sanitdrto No 43.623

Contribuinte

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
FRANCO GRILO, no 374 FUNDOS \

Ramo de ade
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE
CONSLTMO MEDICO HOSPITALAR, ORTOPEDICOS, ODONTOLOGICOS,
LABORATORIAIS, OFTALMOLOGICOS, MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA,
COSMENCOS,PERFUMARIA E PRODUTOS QUIMICOS

0 t07 t2016
DA

ED EXPED rçÃo

0
Observação

Protocolo PMPG

r s30308/20rs

SubGrupo

4

Fator Risco

2

Área Ponderada

514,54

AlÍquota sA/R

300%
Grupo

I

Responsável Técnico

GISELE GUIDO REMUS CRF/PR. 18488

fr*r7l;;;,,, --'
Escievenlg JuÍ.iÍr,!r

a

!n

lnspeÉo

nitário

XY 41..i
âncla Sanitárla

(A)

Qauli
dora

o i JtjL 2ol5

Ponio

rÉN AÇAO



êd
gn

"§



n
F,
E'
HFI
Fl
t*{

fr
b
HÀ1-l
z,
t{
c)
l-lt
D
r{
u
H
z
o
F
a
Fa}{
D
w
D
fr
u,
Dtãt

b
à
w

Vbo)<:

$õ
tr&
tDo
9'u:
o, õ"
CUJ.()lo
!Eg)ê
gB
P'<
o9
EH
!n
!P N)
HJ N)
íJ|'
?o()O(floã

o
Fto
-t
o-
o
r
õ'
0)

"C)Or
o
@

I

m
o-
;+'
o)

o
N)
@
N)o
-l
(Jl

§
6)

a
ô

(rl

CD

t

l

P820 1 8;{
t,88821

a

"r,e

fl
§
õt

7
@
C'o

:(â
@

!;
.
in

ó,

+jG

I

-



LB- 62', Í tZ' I09 : 
I 
en pelsl o g5r.r rsu t rE-T 000-ot T 8L?28 : td Nf

zEEZ-9S0€-€' :auojãlaI lrserg - guered - seSuoderv ouernleg EpruêAV 'enu

r -1

001çu 'CIureJryBs'l\v

3fl -VüllVlâr §3dCI1 tAlv§

uÊ-1000/011,'8/? 
aEJ

Hd - SV:]NOd\ruv
ts0'201s8 d33

r-r9ü9980r:)u
snlJrurl\*l
'1TAZ ap oqp[ ap LO 'se8uodery

'oluarulJeuJoJ o alqos seluapllul a soperedas sopelor'['e1a sexel'solsodurt's1e1cos sagáeftrqo) so8reoua
so oruoJ s1e1 'oluaunJarrJoJouald oe sepgssâJau sesadsap sB supol qduraluoc erulJe otsodord oíatd, g 7'7

0E'6ú6

09,LZZ

leloJ
soÁslua3 zap a slea.l ãlas a Blualas a o1uil llw OI LLrr $u:vrsodoud

'oç€ard op emuaqe ap elup u.o lued E'sulp (euassas) 09 ap apepqe^ gral elsodord y- 
r,lrpg op r0 l**v o'-o, oprooe'áp'plol a orr;i.'.,n olrio;op*lor ras gra^ao

[uoosrNsÂ í)Nv'r ov oovnbir(víu) o5gua
ogáe1mq aluasarde a8ar anb olJolef,o^uoJ oluarunflsul op soruJel so JaJaquoJ EJelJap aluauodord V'1"'Z

srwÍr9 siroSroNof,'z

urolgeurâgsarpuolelpacioilo :Ieur-a:O JINgUIgTã O jflUfl (Nf
s-Lzlog "-':üiuanrof, eluof, 5969 :utrug8y

Í.ts1 ':oruug ZEE7gSOEkil:gNOJgTgJ g6/se8uodery-Era Erulrd urlpreÍ - pp1 'ourernle5 '^V :SAISONS

nr- 6 Lzy azSz 0 :cd) !I w s?5 980 r u ovfl IINII (II t 0 vil tluvS
roperlstupupv'l^[BS sadol snplul^ :OIUVf iI SINVIN gSiIUdgU

Lg- 6Z E ç.tT 09'IVO (IVLc g Oy-1IU ISN I â? E- T 0 AO / AtTg. LVZA ÍdN I \-
gw voI'I vD iI sgdo'I l^'tvs :Tynos oyzvu

:IIINIIUUO}N03 OO OVSV)ITIINII OI'I

'a;erflda ura oBáe1nq Ep oIJglEJoÀuoJ oluarumlsul o erEalul anb'16
oxauv eluroJuoJ 'sopuulurpcsrp oxequ suall sop olueruperlro; ered etsodo:d Essou sorueluasandy

oluarur3errrog ap elsodord-BueJ - gÍAZ I BZ oN O IINOUúIT g OVt ggd : JaU' saroquâ5 sopezerd
eteqreg E1UES EÂoN ap ordrctunpl oy

OINÍhIIf, TNUOC VuVd VISO dOUd.VIUVf,
BO OXENV

X3
VSSOUS VdSVI TO

VAO] SflNO OOI h X] h[ OHNVI^ffiT SIAAVTUVSSSO SVÂfl'I 6B09
66.8I qcedrecsag

0v

69'S xgrEod

IITSd

sessa-rduroo AAg /x saloced

1U?rsa oçu 'op1ca1 ou operuerr (orruap e.red) serqop g a
seperueJ B rua es -opueluasarde'sezanndurl ep oluasr'ecuerq

í^* ^Q- r--- ^ ,- ^-- - -ioi ep 'oEPüõiE ato00Í üpiiai iuâ EpE-üoiliieJüoi 'ZüIii súU II
êp âpeprsuâp ruocruf, s' LXg'L eTg9rplrl !IZV3 il( vssitudl^lol I§

Jt) 'uí] $u eJJew un oEráuosa6 âlo1

E L7"

ulor'l!elut@ser puo;e! padouo : t I euj-â

ZEEZ-9SOE-€U :oleluof ãp auojãlal
g6lse8uodeiv - Era^erur.rd urp:e[- 00I 'orueln]pg eptua^V :o5alapul

. LB- 6Z' TEZ' TW : I en p etsl o 95 rr rsu ; 
p E-TggA/ ObTg LnZg I fd N f

'Epll e13 a sadol lqes

serpyor €Plpedouo 1

§

r,r1e5 spdol

1^ú7e q




