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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Processo Administrativo n.o 3312018

OBJETO - Aquisição de Medicamento Manipulado.

VALOR - R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

DOTAÇAO -
0B - Secretaria li4unicipal de Saúde;
001 - Fundo [t/unicipal de Saúde;
10.301 .0320.2025 lVlanutenção do Fundo Municipal de
Saúde;
3. 3.90. 30.00.00 - Material de Consum o; 2520; 2530.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, E 43. 3266.8100, :i - 8ô.250-000 - Nova 1
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Santa Bárbara, Paraná - .tr - E-mails - licitaÇão@nsb pr.oov.br - www. nsb. pr.qov. br
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NOVA SANTA BARBARA
SEcRETARTA. MUNTcTPAL DE saúoe

í.
0002

coRRESPonoÊNcrA TNTERNA

DE: Secretaria Municipalde Saúde

PARA: Secretaria de Administração

No 36/20í8

DATA:09102/í8

ASSUNTO: Solicitação de compra emergencial de medicamento

Mediante autorização desta Secretaria Münicipal, venho por meio

desta solicitar a Vossa Senhoria a compra emergencial de 48 frascos do

medicamento manipulado PEG 4000 dar 45 g por dia, para o paciente Arthur Martihs

de Lima, pois conforme a orientação médica o medicamento tem que ser uso continuo

pois o menor depende desse medicamento para evacuaÍ e o medicamento adquirido

no município não esta tendo resposta sendo o.rientado a manipulação na cidade de

Curitiba na Íarmácia de manipulação (Faimadoctor) conforme documentação em

anexo.

Atenciosamênte,

, -.^

uicrrergt-Yes De Jesus
Secretária ütunicipal de Sãúde

o? roL,lB
Data

Recebido por:
me

E-mail: pmnsb@nsb.pr.gov.br- Nova anta BáÍbarâ - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL
Ir

* NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊructa tureRltl

Nova Santa Bárbara, 0910212018

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação a correspondência expedida
pela Sra. Michele Soares de Jesus, Secretária Municipal de Saúde, solicitando a
aquisição de Medicamento Manipulado, para que sejam tomadas todas as
providências necessárias para abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente.

Prefeito Municipal

Rua WalÍiedo Bittencoul de Moraes n'222. Centro, 8 43.3266.8100, -. - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná

Z,zz
fEííõ Kondo
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazênda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEOERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FARMADOCTOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 02.982.746/0001 -73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivô acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos administrados pela Secrelaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nôs termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para Íins de certificação da regularidade Íiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscriçÕes em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts.205 e 206 do CTN, este documenlo tem os mesmos eÍeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelêcimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgáos e fundos públicos da administrâÇão drreta a ele vinculâdos. ReÍere-se à situação do
sujeito passivô no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágraÍo único do art. '11 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991 .

A aceitação desta certidãô está condicionada à verificação de sua autenticidade na lntêrnet, nos

endereÇos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgÍn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014
Emitida às 08:51:59 do dia 0710312018 <hora e dala de Brâsília>.
Válida até 03/09/20í 8.
Código de controle da certidão: DF9B.AF1D.3FCD.FgD3
Oualquêr rasura ou emênda invalidará este documento.

1t1



051a4t201a Comprovanle de lnscíção ê dê Situaçáo Cêdâstral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

ConÍlra os dados de ldentificação da Pessoa JurÍdica e, se houver qualquer
divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo
contribu inte.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

0009

NÚM€RO DE INSCR

.9E2.746/000't -73
.IATRIZ

NOME EMPRESARIAL

FARMADOCTOR COMERCIO DE MEOICAMENTOS LTDA

TITULo Do ESTABELEcTMENTo (NoME DE FANÍAstA)

EPP

cÔorco E DEscRtÇÁo DA aTrvrDÂcE EcoNÔMrcA PRtNcrpaL

47.71.742 . Coínétcio varejista de pÍodutos ÍaÍmacêuticoE, com manipulação de tórmulas

cóotco E DEscRlÇÀo oAS aIlvtDADEs EcoNôMlcAs sEcuNoÁRÁs
Não iníoÍmada

coMpRovANTE oe mscnrçÃõE oe snurçÃo
CADASTRAL

DATA OE ABERTURA

10t02t't999

cóolGo E DEscRlÇÀo oA NATUREzÂ JLIRÍDrcA

206-2 - Sociêdade EmpÍesária Limitada

LOGRADOÚRO

AV SETE DE SETEMBRO
NÚMERO

3845
COMPLEMENÍO

LOJA 1

CEP

80.250-2í0
BAIRRO/OISTRlÍO

CENTRO
MUNtciPto
CURITIBA PR

ENDEREço ELEÍRôNlco

ÀT€ FEOERÁTIVO RESPON VEL (EFR)

ÍELEFONE
(41) 3015-7070

s[uAÇÁo cAô
AÍMA

oATA oA srÍuaÇÁo CADASTRAL

07/05/2005

MOÍ|VO OE S|ÍUAÇ

stÍu O ESPECIAL DATA oa struaÇÁo ESPEotAL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 05/04/2018 às 11:07:09 (data e hora de Brasília). Página: 111

Consulta OSA / Capital Social

htlpJ/www.recerta.íazenda gov.br/PessoâJuridicê/CNPJicnprreva/CnpjÍêva-Solicitacao.asp

, Voltar r

1t2



05t04t201a httPs://vvww.srÍge.caixa gov.br/EmpÍesa/CílCrflFgeC FSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatíiz=85061 3O&VAR Pessoa=8506130EV
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GÀIXA
CÀ lY.É EC-JNOtuliC.A FE úE RÂL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

02982746/OOOI-73
FARMADOCIOR COM MEDICAMENTOS LTDA

AV SETE DE SETEMBRO 3845 LOJA 1 / CENTRO / CURITIBA / PR /
802 50 -210

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Aft.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: 03/04/2OtB a 02/05/20t4

Certif icação N úmero: 20 1 8040 3 1 0 10 5 O t4620247

Informação obtida em 05/04/2078, às 11:07:34.

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

https://www.srÍge.caixa.gov.br/Empresa/CílCrf/FgeC FS lmpnmrrPapel.asp?VÀRPessoaMalriz=85061 30&VARPessoâ=8506130&VARUf=PR&VAR lnscr=0298
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ojrava ALTERAÇÃo coNTRATUAL DA soctEDADE:
FARMADOCTOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. ME

cNPJ/MF N.o 02.982.746/0001-73
NIRE 412.0405365-3

folha 1 de i

Os abaixo identiíicados e qualiÍicados:

1) TANTA VALÉR|A PIROLO ASSAD, brasrteiÍa, casada sob o regime Jr comunhão
universal de bens, farmacêutica, inscrita no CPF/tvlF sob ne 509.'189409-82, portadura
da carteiÍa de identidade RG n'. 2/R1.546 217 SSP-PR, resrdente e dom;Liiiô,.iir na Rua
Brasilio ltibeÍê , 4345, Apto t00't, Água Verde,Curitiba-PR, CEP: 80240-060,

2) PATRICIA PIROLO, brasrleira, solteira , nascida êm 14l10/'1969, advcg?cra, rnscrit?
no CPFiMF sob nq 750 696.879-72, portacjora da carteira de identi,j?d3 RG n"
67862180 SSP-PR, resrdente e domiciliada na Rua Da Paz 29:. 

^pto 
30'.

Cên tro, C u ritibâ- PR, CEP: 80060-160,

Têm constitulda entre si uma Sociedade Empresáfla Limrtada que gira sob o nome de
FARMAOOCTOR COMERCIO 0E MEDICAMENTOS LTDA - ME, com nome fantasra
de FARN4ADOCTOR, com sede na Av Sete de Setembro , 3845, Lj 01 ,Centro , Cuflhba
-PR , CEP 80250-210, e inscrita no CNPJ/MF sob nL02 982.7461000í-73, registrada na
Junta Comercial do Paraná sob no 412.0405365-3 em 10/02/1999 e ultima alteraÇáo
contralual registrada sob n" 20073966916 em '10/09i2007, regrda pelos artigos '1 052 a
1.087 do Códrgo Civil, rnstituldo pela Lei n.o 10 406, de .10 de janerro de 2002, pelas
demais disposiçóes legais aplicáveis à especie e pelas cll,JSulas segurntes

cLÁusuLA PRIMEIRA . Reríatiílcação: Ratifica-se o RG da sócia rANlA VALÉRIA PIROLO ASSAD
para o No I948.090-6 SSP/PR.

CLÁUSULA SEGUNDA - permanecem inalterâdas as demais cláusulas vigentes que náo colidirern
com âs disposiçôes do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - FORO. Fica eleito o foro da comarce de Curitiba-Pr para o exercicio e o

cumprimento dos direitos e obrigaçóes resultaotes deste contralo, com expressa renr)ncia a qualquer
outro. pcr mais especral ou pflvilegrado que sela ou venha ser.

Curitiba -PR, 12 de navemoío de 2007

E por estarem assim lustos e contratados, IavÍam e assinam, juntamente corn 2 (duas) teslemunhas a

presênte alteraçáo, em 3 (tÍês) vias de igual teor e Íorma, devidamente rubricadas pelos sócios em todas

as suas Íolhas, obrigando-se fielmente por si seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo ern to ososseustermos ffi-?..t* §i
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TANIA VAL RIA PIROLO ASSAD
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05/04/2018 CompÍovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer
divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo
co ntribu inte.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

001{

N RO DE |NSCR ÇÃO
2.'183.157/0001-80

/lATRIZ

NOME EMPRESAR]AL

NIIZÂ MANOARINO ISSA

ÍIÍULo oo ESIAaELEcIMENÍo (NoME DE FANTASIÂI

EPP

co0tGo E oEscRtÇÁo DA ATIVTDADE EcoNóMtca PRTNcTPAL

47.71-l42 - Coínétcio vaÍêiista de pÍodutos ÍaÍmacéLrlicos, com manipulaÇào de ,órmula6

côorGo E oEscRrÇÀo DÂs alvtoaDEs EcoNôMlcAs sEcuNoÁRlAs
Não lníormada

ENDEREÇO EL Ntco

coMpRovANTE DE rNScRtçÃo e oe sriúeÇlo
CADASTRAL

DATA DE AEERTI,JRÀ
't0/04/í99',

CÓOIGO E OESCFIÇÁO DÁ NAÍUREZÁ J U R IDICA

213.5 . Empresário (lndividual)

LOGRAOOURO

AV XV DE NOVEMBRO
NÚMERo

8,t4
COMPLEMENTO

PR
CEP

86.300400
EAIRRO/DISTRITO

CENTRO
MUNtcÍPto

CORNELIO PROCOPIO

ÍELEFONE

:NÍE FEOERATIVO RESPON vEL (EFR)

arrúÁÇÁo caor.SÍRAL
AÍIVA

OATÂ OÀ SITUAÇÃO CAOASÍRAL

29t0'12005

MOT VO OE SIÍUÂ CADÀSÍRÁL

DATA OA SITUAÇÃO ESPECIÀL§rÍúaÃo ESPEcIAL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1 .634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 05/04/2018 às 11:00:06 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

httpr/www.recerta Íazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnplreva/CnpjÍeva-SolicÍacao.asp

Voltar

1t2
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FEDERÁt-

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

824831s7/0001-80
NILZA MANDARINO ISSA
AV XV DE NOVEMBRO 844 / CENTRO / CORNELIO PROCOPIO / PR /
86300 -000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe coníere o Aft.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 Ceftificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/04/20t8 a 02/05/20L9

Certif icação N úmero: 20 1 80403063822'1 597 3822

Informação obtida em O5/04/2Ot8, às 11:01:00

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

h ps://www.sifge.carxâ gov.b./EmpÍesa/Crflcí/FgêCFSlmpflmirPapel.asp?VARPêssoâMakiz=5436575&VARPessoa=5436575&VARUÍ=PR&VARlnscr=8248
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§ snnsrr-

Cenidão lnternet

Participe
001 6

Acesso à informação serviços Legislaçáo Canais

J e uRereitaHenl
CERTIDÃO

Certidão de Débitos Relativos a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da
União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal
dq Brasil- RFB sobre o contribuinte 82.483.15710001-80 são
r,rsuficientes para a emissão de certidão por meio da lnternet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de
Atendimento e-CAC
Para malores esclarecimentos, consulte a página Orientações

de F

Nova Consulta

http://www.receita.Íazênda.gov.bÍ/Aptrcacoes/ATSPOiCertrdaoi CndConJuntalnter/EmiteCertrdaolnternêt.asp?ni=82483157000180&passagêns=1&hpo='1
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05/04/2018 Comprovantê de lnscrição e dê Situação CadaslÍal

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer
divergência, provldencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo
contribu inte.

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1 .634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 05/04/2018 às í1:03:46 (data e hora de Brasília). Página: 111

-99§y]1g 
QSA / capital Social

0ili3

w REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO DE INSCRI

.259.648/000í.26
ÍRtz

NOMÉ EMPRESARIAL

UTSUNOMIYA & UTSUNOMIYA LTOA

ÍITULO OO ESÍAAELECIMENTO (NOME OE FANTÀSIA)

FORMULAS & CIA ME

DIGO E DESCRIÇÀO DA ÀÍIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47 .7'l .7 42 . CoínéÍcio vaíe ista de pÍodutos farmacêuticos, com man lâ dê Iórmulas

coolGo E DEscRtÇÀo oÀs AÍrvtoADEs EcoNôMlcAs sEcúNoÁRtAs
47 ,71-7 41 - Coínércio varejista de produtoÊ Íarmacêuticos, sem manipulação dê fórmulas

OIGO E OESCR otca
206.2 . Sociedadê Em esária Limitadâ

!OGRADOURO

AV RIO DE JANEIRO
NÚMERo

1065
COMPLEMENTO

CEP

86.220.000
BAIRRO/O STRITO

CENTRO
MUNrclPro

ASSAI PR

ENDEREÇO ELETR ÍELEFONE
(43) 3262-4964

,E FEDERATIVO RESPON VEL rEFR)

srruaçÂo caoasÍRÂL
ATMA

DAIA DA SITUAÇÁO CAOASÍRAL

24t02t2005

MOÍIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SIÍUAÇÁO ESPECIAL DATA DA S IUAÇÁO ESPEC]AL

coMpRovANTE DE tNScRtçÃo E DE stTUAçÃo
CADASTRAL

DAÍÂ OE A8ÊRÍURÂ
24102t2005

hltpr/www.receita.íazenda.gov.bíPessoaJuÍrdrca/CNPJ/cnpireva/Cnplreva-Solrcitacao.asp

Voltar

1t2
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00l s
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CAI,XA
{]§ IXA I'OI'IÔTJ:CÀ FE DERÁ L

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: o-725964a/ooo7-26
RAZãO SOCiAI: UTSUNOMIYA E UTSUNOMIYA LTDA

NOME FANIASiA: FORT4ULAS E CIA

Endereço: AV RIo DE TANEIRo 1061 / cENTRo / AssAI / pR / 86220-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o AIt. 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.

valÍdade: 37/03/2OtB a 29/04/2]ta

Certificação Número: 2018033101571651084250

Informação obtÍda em O5lO4/2018, às 11:04:07.

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

httpsr//www.siÍge.caixa.gov.br/Empresa/CrÍ/Crí/FgeCFSlmpnmrrPapel.asp?VARPessoaMalnz= 13268775&VARPessoa= 13268775&VARUÍ=PR&VARlnscr=07
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§ enrsrr- Acesso à infoÍmação

Certldão lnlernêt

Participe serviços Legislaçáo .""",0 0 ? 0

J e gReceita Fedenl
CERT'DAO

Certidão de Débitos Relativos a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da
União

Resultado da Consulta

As informações disponÍveis na Secretaria da Receita Federal
ao Brasil - RFB sobre o contribuinte 07.259.64810001-26 são
rÍlsuficientes para a emissão de certidão por meio da lnternet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de

ment
Para maiores esclarecimentos, consulte a páglna Orientações

F

h p //www.recêita.íazenda.gov-br/Apticacoes/ATSPO/Cêrtidao/CndConiuntalnter/EmiteCertrdaolnternet.asp?ni=0725364 8000126&passagens=1&tipo=1

Nova Consulta
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PREFEITURA MUNICIPAL 003Í

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIÂ INTERNA

Nova Santa Bárbara, 14 /02 /2018.

De: Setor de Licitaçóes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aquisição de medicamento manipulado.

Senhorita Contadora:

Tem esta, Íinalidade de solicitar a Vossa Senhona,
dotação orçamentária para aquisição de medicamento manipulado, conforme
solicitaçáo da Sra. Micheie Soares de Jesus, Secretária Municipal de Saúde,
num valor máximo previsto de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cr
S

tina L k s Santos
icitaçõ S

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n" 222, Centro, I43.3266.8100, Z - 86.250-000 Nova Santa

Bárbara, Paraná - E - E-mails licitacao@nsb.or.gov.br - wwu'.nsb.pl49!-bI



PREFEITURA NíUNICIPAL

Rua Walfredo Binencoun de Moraes no 222, Centro, I 43.3266-8100, X - 86.250-000 Nova Santa

Bárbara, Paraná - E - rvrvrv.nsb.nr.gov.br

* NOVA SANTA BARBARA 0a22

,,,;f",icampos
Contadora,iCRC 0450961O-4

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 14102/2018

De: Departamcnto de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atençào à correspondência intema expedida por Vossa
Senhoria em data de 1410212018, informamos a existência de previsào de recursos
orçamentários para aquisição de medicamento manipulado, conforme solicitaçâo da Sra.
Michele Soares de Jesus, Secrelária Municipal de Saúde, num valor máximo previsto de RS

3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Outrossim, infomro que a Dotação Orçamentária é

08 - Secretaria Municipal de Saúde;

001 Fundo Municipal de Saúde;

I 0.301 .0320.2025 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;

3.3.90.30.0C.00 - Material de Consumo; 2520;2530.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 0023

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2110212018

Prezado Senhor,

Em atenção à correspondência expedida pela Sra. Michele Soares
de Jesus, Secretária Municipal de Saúde, solicitando a aquisição de medicamento
manipulado (PEG 4000), num valor previsto de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos
reais) e informado pela Divisão de Contabilidade da existência da previsão
orçamentária através da dotação:

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
00í - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0320.2025 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo, 2520:2530.

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

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamênte,

itkElaine
Setor de Licitaçõ

s Santos
S

Rua Walliedo Bittcncourt dc Moràes, 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (043) 3266 8100 - C.N.P.J N " 95 561.080/0001-60
Il-mail: licitacao ii nsb.pr.eo\.br - r-ova Santa Ilarbara - Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL
00 2,íNOVA SANTA BARBARA

PARECER JURíDICO

Requerente: Michele de Jesus Soares - Secretária Municipal de Saúde
Assunto: Aquisição de medicamentos manipulados para o paciente menor Artur Martins
de Lima

lnteressado: Prefeito Municipa l/Depa rta mento de Licitações

Ementa: PARECER JURíDtCO. AQUtstçÃO DE MED|CAMENTo. CÂúTER DE URGÊNctA.
TNTELTGÊNC|A DO ART. 24, tNCTSO rV, DA LEr 8.666/1993.

Trata-se de solicitação de Parecer Jurídico objetivando a

aquisição de medicamento manipulado para o paciente menor Artur Martrns de Lima,

conforme Correspondência lnterna da Sra. Michele Soares de Jesus - Secretária

Municipal de Saúde, em caráter de urgência,

O processo encontra-se instruído com as justificativas legais para

cobertura das despesas decorrentes, ratificadas pela Comissão Permanente de Licitação

e a autorização da autoridade competente para a deflagração do procedimento, bem

como receituário médico do Hospital Pequeno Príncipe onde o menor obtém

atendimento especializado e justificativa da médica responsável pela opção do

medicamento e sua necessidade de forma contínua para garantir a recuperação do

menor.

lmportante consignar que a Lei de Licitações e Contrâtos, Lei ne.

8.666193, em seu artigo 24, estabelece em rol taxativo, as hipóteses em que o processo

licitatório poderá ser d ispensado.

Trata-se de uma exceção a regra do artigo do art. 37, XXl, da

Constituição Federal, razão pela qual a contratação com fundamento na dispensa de

licitação requer prudência e cautela por parte do administrador, a fim de se evitar

condutas que contornem as exigências legais e os Princípios da lsonomia, Finalidade e

da Moralidade.

Cabe-nos então, a partir deste momento, verificar a existência

ou não da emergência para a contratação do objeto acima descrito, com amparo no

arligo 24, inciso lV, da Lei 8.666/93, como se8ue:

Art.24, do Lei Federol ne.8.666/1993 - É dispensávet o

licitoçõo:
(...)
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PREFEITURA MUNICIPAL

Í)'r lrÍloq dn Â/linicrério Pirh ira da E<tedn P f n rm d N OR nal àa

Trabalho de Protecão ao Patrimônio Público do Norte Pioneiro, é necessário iuntar
aos autos cópia do CPF ou RG do paciente, m como comorovante de residência. oara

00?6
NOVA SANTA BARBARA

lmpende ressaltar ainda, que o fornecimento do medicamento é
nece55ano, sendo razoável oue oara aouisi es Dosteriores seia Drovidenciado
processo licitatório. nos termos da Lei ne 8.665/93.

Por tais razões, necessário sejam juntados 03 (três) orçamentos,

bem como os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, sendo certo que a

contratação deverá ser realizada com o fornecedor que oferecer a melhor proposta, ou

seja, o menor preço.

Ademais, nos termos da Recomendacão Administrativa ne

que haia sua correta identificação.

Por fim, deverá ser juntado ao processo cópia do contrato social

da empresa vencedora, RG e CPF de seus sócios, tendo em vista que a Lei np 8.666/93

exige a demonstração da qualificação jurídica da empresa contratada. Consigne-se que

essa exigência também é feita para que seia respeitada a regra que veda a contratação

de empresa cujo sócio seja servidor público municipal ou parente até 3e grau de servidor

público municipal, conforme Prejulgado ne I do TCE/PR, evitando-se assim possíveis

práticas de improbidade administrativa.

Ante ao exposto, com as assertivas acima, é possível

Administração Pública ootar pela dispensa de licitação justificada, com fundamento no

art. 24, inciso lV, da Lei Federal ns 8.666, de 21 de junho de 1993.

Ressalva-se que este parecer não vincula a decisão da

autoridade competente, podendo ser acatado ou não, pois parecer jurídico não tem

caráter vinculatório e nem obriga a autoridade - (STJ: HC 4O23a I M.Í; HABEAS CORPUS

-2OO4|OL7íO66-0; HC - STJ - RHC 17034-SP, HC 28731 - SP - STJ - RHC 716s-RO (RSTJ

LOg / 331, LEXSTJ 111/284).

É o parecer

Nova Santa Bárbara, 20 de fevereiro de 2018

GabrietAlmeida de Jesus

Procur,ador Municipal
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RrPuaLtcA FEDERA'I'IvA Do BRASTL

REGlsrRo Crvrl. ons Pes:ioAS NATURATS 0a27

CT,NTMÃO DE NZI.SCIMENTO,).

EN E TO POR EXTE

Nome
**ARTHUR FELIpE ruArilrus DE L|MA*"

Matricula
08r6120'155 2010 í 0001G 044 0003861 74

o DIA M ANO

13reze de setembrg d doís mil e dez.- 09 2010

16:35h Assai - PR.-
H RA Nur.rrclpto NA MENTO E UNIDADE DE E

MUNICÍPIO DE REGISTRo E UNIDADE DE FED

Nova Santa Bárbara-PR-- HoE pital .-

FtUA o
RENATO APARECIDO MIRANDA DE LIMA, natural de Santà CeÔIIiã do Paváo - PR,.
DENISE MARTINS DA SILVA natu al de Guarulhos - SP.-

AVOS

. sExo
Masculino

LAERCIO CARDOSO DE LIMA e de HELENA CARI.IETRO DE MIRANDA..
GERALDO VIANA DA SILVA e de MARIA VENANCIO MARTINS SAMPAIO DA SILVA..

cÊueo NOME E MATRI LÂ DO GÊM S

Náo

DATA D GlsÍ1.0 poR ExrENso I.IUMERO DA O.I,I,V

30-049365930-9.-

OBSER A õES AVERBA

Nasceu no Hos tal Pró Vida. Re istro lavrado no Iiwo A-16 folhas 044 termo no.3.86'1.-

O coõteúdo da cênidào é verdadeiro. Dou fé.

Nova Santa Bárbara,21 de sêtembro de 2010

Natalia Nunes Morgado
Escrevente

REGlSTN

MIÚIÀIs E

Clarinéo is'

lsênto de CustÀs (Lri Fcd€ríl n".9.534/97)

?

I

,0

Vinte ê um de setembro de dois mil e dez.-

amr Cadório Morgado aw,r
sERy/Ço D/SIR/TAL DE NovA SANTA BÁRBARA
, EsÍado do Paraná

Comarca de São Jerônimo da Sena
Municlpio de Nova Santa Bárbara

CURIN)j EsTEvÁo APAREâID? MORGAD)
OFIàJAL TITUUR

Ruo Joáo Jurandy dê Mones, 984 - Cep: 86250400
Fone: {43) 326ÇÍ291 - otmail.com

. !0Yà 5À:

2
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www.copal.com
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Mês do referância N" de

Março/2018
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c0 t 'p93

z tró sto 200's lPi,,LUnL,,J o956u / ôrrÉsr rt,nP"ts: oé,rslt / ot- 000/69ç I 6s 9l rÍdNt . rq 3s âdtulctuãnbêd'M
,q'rôdd't@ojur , 6zzszzt t,çç +:El | 0 | 

'0 tt L çs + : âr . 090 osz'08 dlt . fq€ ' ud Egqlnl t ol0 'Ero!.] JoPEãrPouGãc Eru
id,)u!d ouãnbãd ?tãd PslnbFd .p / É1rêuâd reBtr só@utr êP trúeH / edDugd o@nbêd rEtdroH

oUl o lo u\rvxdsoH oY5YDossv

PR1

39o
dóêo §ÇN --T

\-,,*T1j.^s\ -tt \ ú-ç-'s.*\:Ê*)

-\\-*-Y
-*""-,f ea.ô -ç1-i- '*^Y

vyo'y^a -!-^J 6Y;§-L^+§1

-"t

- -". -+ yIT.l r ..r_l,r\,r.z0 ".r^s .r!

'-o-Y

<-§w -\í^ Jt*." *ç

\=...^-vJ\»-""\
-*,,-d"- -\a^ú

..-J ngÊ|^f

*Y \^\1"^1*L^1^l, -I q.--{úT\*^.o N *\-^l{,

--*^c 3'1-r *t1i2 *.-t§\
\-s-\.!-,r\r^r . --lú \f- ,11n e. § -*\y.A

-=\r.\46

.af5 - oN . Y1^-,.cS "y

rdtrNludouênbad

6200

}^rT^ryrg v



miüôlH'$íflIg EÍBnm
0!3,1

DISPENSA DE r,IcIteçÃo
N" 8/2018

De acordo com o procedimento

administrativo instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara,

objeto do protocolo no 3312OL8, referente ao processo de

dispensa de licitaçáo, para AQUISIÇÃo DE MEDICAMENTo

MANIPULN)O, conforme solicitaçáo feita pela Secretaria

Municipal de Saude, e sendo atendidas as normas legais

pertinentes e na forma dos artigos 24 e 26 da Lei 8666 193 e

posteriores alterações, caracteriza-se a referida dispensa de

licitaçáo.

Nova Santa Bárbara PR, O5/O4I2O18

,/-
lkond.o

PRE EITO MUNICIPAL

Av. WatteÍ Guimaíães da Costa no 512, Fone/Fax (043) 3266-1222 - CNPJ N.' 95.561 .080/0001-60

E-mail: pulsbtlonda.com.br - Site: \I'ç * -nsb.Dr.gov.br Nova Santa Bárbara - Paraná



05ta4t201a Murâl de Lrcrtações Municipais

003Í# TCEPR

!!lbr

Detalhes processo licitatório

Ént,aaaê :rerutôr: |4UNtCipto DE NOVA SÁNTÁ BÁRBARA

rnoí 2018

tio lrc taçãolCrspensa/ nexicibllldade" I

, ,-.: udue Pro( (s5o Dispensd

\--cr . ed rdt ,iJr(5\r. ll ?01r,

li '-- À..uÍrõ! provÊf'enre5 úe ú,sêiL.nLot Inrêí d.'onàLr/multilâr.rj,l
i In.t,t,r.àr F,n:ncerr:A

Cc:rtiaic dE EHpÍestrmo

D..cllÇão Resum,da do Octelo' ÂQUISICÃO DÊ MEDIC^MENTO F1ÁNTpULADO

OolêÇ;o Orçar.€rt. a- 0800110301032020253390300000

Pr._:ro nr.! r.,,'ReíÊrinüê de pÍÉc. - j 600,00

RS'

Dótà Publrcaçôo Termo ratrfcaçào 05/04/2018

Datn CanaelanÉn:o

EEI@Tf
(:PF: 4271512958 llgOAgU

https://sêrvicos lcê.pr.gov.brlTCEPR-i MunrcLpal/AMUDêtalhesProcessoCompra aspx 1i1

I



Qul tra,ova santa Báóara, Parâná.

0032

Poder
Executivo

Ano v

IMPRENSA OFICIAL -
L€l'n'660, do 02 de abÍil

zaii3.r.

I . Ato3 do PodBr Erocutko ll . Atos do Podor lslativo
EXTRÂTO 

,I' TERMO OE ADITIVO

@

Referente ao Contato no 522017 de Empreitada de obÍa
REF.: Toínada d€ Preços No d2017.

PARTES: llunlclplo dê Nova Sanla Báóara, pessoa juridica de direlto publico

iah{na, inscdta no CNPJ sob o n" 95.561.m0/0001{0, com sede administrativa na

: 'l/âlíedo Bitt8ncourt de MoEes, 222, neste ato repÍesentado pelo S€nhor PÍeÍeilo
Municjpal Sr. EÍlc Ko o, e a empÍesa RUAN FEUPE CARVAIHO. TIBAGI . E,

fn)a jurídicá de dircito pdvado, inscÍita no CNPJ sob no. 24.733.141/000141, com

e.,.dreço à Rua Padre Ferucio, 1175 - CEP: 84300000 - Baino: Centro, Tibagi/PR,
neste alo represêntada pelo Sr. Ruan Folips Carv.lho.

oBJETO: ContsatâÉo dê sêrviços de pinturâ do Paço líunicipal.

PRÂZO DO ADrIVO: Poí mais 30 (trinta)dias, ou se,a, ate 0{05f2018.

& 
ga* ffis6s8onal de trm tumh &áfuffi

SECREIARIA: SecÍelaÍia de AdministraÉo.
RECURSoS: Seselaria de AdminisuaÉo.
RESPONSÁVEL JURÍDICO: GabÍielAlmeida de Jesus, OAB/PR n" 81.963

0ATA DE ASSINATURA D0TÉRIJo DE ADlTlVo: 0/U0iU2018.

EÍlc Kondo
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PRÉGÃO PRESENCIAL I{" 23/20í 8 - SRP

objoto: Roglsúo do preços para eventual aquisição de enxoval hospitalar paÍa a

$cÍshrla Munlclpal do Saúd!.

Tipo: Menor preço, por item.

Recebimento dos Env8lop€s: Atá às 13h30nin. do die '19/0,U2018.

lÂi{o do PÍ€gâo: Dla í9/0420í8, às 1,íh00min.

_p máximo: Rl 5.393,30 (cinco mil tÍezentos e noventa e Eês reais e [inta
cantavos).

líl[IrllÉÉlgEdlE$ : podeÉo sel obtidas em horádo de expediente na

r xtura Municjpal de Nova Sanla Báôara, sito à Rua Walftedo Bittencourt de
Morâes no 222, pêlo Íone: 4$3266-8100, poí Email: !igiEEgl@!gD.p!gg$! ou pelo

§te www.nsb.oÍ.oov.br

Nova Santa BáÍbara, 0íM/2018.

Marco Antônio de Assis Nunes
Pregoerro

Poítaria n" 080i2017

DISPEiISA DE LICÍI tf 8

0e aoÍdo com o procedimento adminislÍativo instaurado pelo Município de

Nova Sanla Báôac, objelo do pÍotoco,lo no 3320í8, rcferenle ao processo de

dispensa de liôtacâo, para AQUISIÇAO 0E MEDICATiIENTo MAtllPULAoo,
conÍoíme sdicilaÉo Íeila pela SecrElaria Municipal de Saúde, e sendo atendidas as

normas l€gais peÍtinentes e na íoÍma dos artigos 24 e 26 da Lei 8,666/93 e posleriores

allera@, cetrcterizâ-se a reÍeÍida dispensa de licitação.

Nova Santâ BárbaÍa PR, 0í01/2018

CARTA CO l{vtTE N.001/2018

A CÀMARA MINüCIPAI DE NOVA SNTA
BiíRBARA, EsTADo Do PARANÁ, FAz SABER a todos os

interessados, que às 10:00 horas rlo dia 1g/04/201g, na
CÂlr,l,qn,{ UUUICPAL, situada a Avenida Walfredo Bittencourt de

Moraes no 719, nesta cidade, realizuá )icitaçào na moda.lidade

CARTA C0IwITE l{, 001/201E, para Contratação de Empresa

Especializada para Administiação,jGerencianetto, Enissâo e

Fornecinento Measal de Vale Alimentação para Servirlores rla

Câmara Municipal de Nova Saata Bárbara, do tipo CARTÀ0
UÂGNÉTICO, sob Re$me de lvlenor preç0, valor máximo de ig
869,40 {oitocentos e sessenta e nove reais e quuenta centavo$
ao mês, de conformidade com a l*i Federal g,666/93.

Quaisquer outros escluecimentos necessarios

poderáo ser obtidos na Cfunua Municipal de Nova Santa Bárbara.

no Setor de Licitaçôes, na Avenida Walfiedo Bittencourt de

Moraes no 719, ou através do telefone n" (43) 3266.1 I19,

Nova Santa Bubua, 04l04|2OIB

'tllt-'

rto Delmonico

te da Camua [Íunicipal

Não há public€Ées paÍa a presente dalâ.

Diário OÍicial Eletrônico do Munlcíplo do Noya Santa Bárbara
Rua: WalfÍedo Bittencourt dô Molaes n'222 - Centro

Fone/Fax: (43) 326H100
E-mail: dienoof cial@nsb.pr.goy.br

www.nsb.pr.gov-br

lll - Publlcldade

oo.u.rÊnro assnado poí CeniÍcádo Digilãl - Nova santa
AáÍbaÍa Preleiluíâ Munrcipâ|.955610800@160 - aC SERASA
- SrJa albnüddâcE ó lFrántida desó. qu6 üsualizado aEãvés
.!o .lb: htto:/ww t.án3úrendâmBÉ-6m.br/dÚnEà/
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4 A CIDADÉ IEGIOIIAL Edlçê

. P refeitu ra,, M u n[ci pal,.de
Nova Santa Bárbara - PR

,'DLlEra^ oE lrcÍr^cÁo ld rrrúía i r.l. !:<
rbaüc-noEôàania for*r$lir6 ruruooo pco ftíÚ* aa ro'n

sd! Brb1 ÊíottFtub rr3tl2oll. Í!r.l!âb DPlüeÔd4.írr ó
&dlrçto. F.r. IOUÉçÃO DE IÊDlOAllEiaTO MANIPUL DO. coírÍot6.
sokt r& í.r..!.L 8.(ílüü r?b+drr. $rrr.. . srô .ltÍfrâa l! rEÍr§
tse6i! íínúã . ír. hrrú dó it!6 2a . 2g dâ L6i tl666/ul r po{ârrrr.
.[aó90a!, cúdrta{. Ítíí. daprr. da licfl.çlô.

l5n S.ír. Sâtü. PR,0í0L/2O18.
Elrc Ko.iro . PREfEIO IUXIGPÂL

a\n!o oÉ llcÍfaçÂo pREc^o pnEsExcl^l lr rg2ol! . sRp
Oôi.tó: Fâgtrüo da pít§6 pú! .rôrtrC r(tÍiéo d. .nDirJ lEptu!í!.n a

S€.Í.r..1â lalictd ú s$Uo. Ítso: nàü pí.ço. p., iêíÍr"
R.i. n fr üa EnvdoF6: Àa à tgrlftrr. ô dh 19i04/:m18.
lfitb do Pi4&: oa 10í04Ín r8, a. r4tülr*r.
Ê!ço ÍerD: Rl 5.19ô,30 (ciE â{ lrzglr . no!!írb . !E r!âi . !fr{

cÊÍrt!,r..). lnl r.gae Comdaúr s5: pod.íe... oàüd.l ..n tú.arb Ô
.rp.daí- ru Prll.tu.l Murlch6l d. tbr S.ni. Aaíbâíá, .ilo a Rúe ltÊilhdo
Ellt.ncourt dc Moí!.! n.222, p.lo lon.: a3-!260.!100, por Eh.lli
ljÍr!ç!s0ú!.!rrc!,E dl Pôlo .lt. w.uó. .oyü No.. S,tntt Arb{...
050.Ím10. '

L..!0 aríü ,o d. A.l, tastr.. - Pr.g6{Ío - Po.ll.t n'0!012017).
EXÍNATO 1' TERIOD: ADÍTIVO

Ráar& !o Cqúrio n'52Iâ)17 d. Erpr.hÔ d. 06.!.
REF.:Türúd.PíE}.6/:10í?.
P RIES: rt,t( 0b d. lbIt SÍll StEr, FrÉ |rrlb (É úr'b Ft*!

irlÍr., rrctta Io C'IPJ tob o rf et.!6t.1ãrct-a), cdÍr !&. úrÍ!.uúv. l.
Ru! ltàlthdo Blbncoií d. tftír, 222, n iL .b llpíü.nlt(b Fb Sd{rÍ
Pltftib [ârü{rd s.. Eft r\stdo, !..ífí!§. RU N FELIPE OARV^I-HO - Tla^GI -
ME, ?..6lríd...L (ffiô Fn óo.Iltolâ óCNPJ toô Íf.2a 7a3.l4í/Woi{l,
ún íd.t(D a Rrl. M. Frncb, 1175 - CEP: E43@. E*Ía Cdlto,
Ibcot/PR, DÉ.bltF-ru !.b S.. R'!r F*.Cüvúto.

OB.CTO:Cotrméoôsú@.ô9iür. doP.@lAmldp.l.
P{^zO OO^D|ÍIVO: Poí m.h 30 (üLü.) da, o!.t .d., r!ó (XDSI& í8,
SECREI ÂuúS€drt d.Âdírnbtr{.o.
REqJRSOS: S.ürúíb dà^dcüblÍréo.
RESPONSAVET JURIOICO: G.ô.r.r^trrdâ d. J..u!, OÂA/PR o't1 53.
D^Í DE 

^5SINÀTURAOO 
TERI'IO OE N)mVO: Oa/Oarlol l

ExTÊÁÍo ô. TEàIIo ADIIwo
Cdúírú: tíoítldpb d6 rbrâ SÍí. Bá.b1.
CdüIEa:TURAONFORIúTICâ-CONST -TORI^ESISTEM SLTD -EPP
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PREFBruRA MUNIOPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESI'DO DO PIRANÁ

ColÍrato no 7120í8

COT{TRÂTO QUE ENTRE SI FAZEM O TUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA E A
EMPRESA FARTADOCTOR COTERCIO DE XEDICATEilTOS LTDA. EPP, TENDO POR

oBJETO A AAUTSçÂO DE rEÍrCAXEr{ÍO IANIPU|-ADO.

RêfeÍeÍ ê Dilpenrl de Llclt!çáo n,o 820ít

Pelo prêsente instrumento particuhÍ de conlrato, vinculedo eo Dispoma de Licitrção n,o

8rmí8, de um lado, o tUNlClPlO DE NOVA SAI{TA BÁRBARA, p$soa jurldlca de direilo público intemo, inscrita no

CNPJ sob o n0 95.561.080/0001{0, com s€ds na Rua Watrtedo Bitteírcouí de Moraes, n' n2 - Cenvo, Nova Santa

Báôara, Panná, neste ato repres€ntado pelo seu PreÍeito Munkipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casedo, RG n'
5.943.181S SESP/PR, inscrito no CPF sob. o no 018.008.95950, Í€sidente e domiciliado nestr cidede, doíavante

deoomindo simplesmsntê COilTR TANTE, e, de ouro lado a smpresa FARXADOCTOR COIERCO DE

ilEDICAIEilToS LTDA. EPP, lnscrite no CNPJ sob n' 02.982.746/000Í-73, com sede nâ Avênide Sete de Setembro,

3845 - CEP: 80250210 - BeirÍo: Cenro, Curitiba/PR, neste ato rêpÍeseotdo pela Sn. Tanle Vllárls PlÍolo Ass.d,
inscrilo no CPF n' 509.189.40S82, RG n' 2R1.546,217 doravante denominada COI{TRÂTADA, em conÍormidade com

a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, alterâda pela lJi 8.883/94 e pcterioÍes, aiustam e celebram o píesente

contáo, de ac,oÍdo mm as soguintes cláusuhs e condrFe-s a ssguir estabebcidas e enunciadas:

CúUSULA PRIf,EIRA. DO OBJEÍO

A CONTRATADA obrt &se a íomecer a CONÍRATANTE medrcamento manipulado, coníorme

consta de pmposta apÍesentada na disp€nse de licitaçâo n.o 82018 e especificado abaixo:

CúUSULA SEGUNoA- Do PRÂzo E LocAL OE E]iÍTREGA

A entrega se dará de íoíma parcelada, conforme a n€cessidade da Secretaria Municipal de Saúde,

serÉo que o prazo do entrega seÍá de alá Ui (clnco) dlr!, contados a partir da emissâo da autoíizaçâo de

íomecimento emitido p€lo Município. Os produtos dêvsrão seÍ entÍegues na Secretâria Municipel de Seúde, silo a Rua

Antonio Joaquim Rodrigues, 9N, Nova Santa BáÍbara - PR.

cúUSULA TERCEIRA. oos A]{Exos CoNTRATUÀS

Fazem parte inlegrant€ deste contrato os seguinles documentos:

a) Dispense de licitafáo n.o 8/2018 - e seus anexos;

b) Poposta da CoNTRATADA, datada de 14 de leveÍeiÍo de 2018.

PARÁGRAFo PRI EIRO. As paÍtos declarâm ter pleno conhecimento que os documentos

mencionados nesta cláusula, serão conslderados suficientes pera, em conjunto com esle

contralo, defnirem seu obieto e a sua perÍeita execwâo.

u,rü-

ITENS

Lote

001

1 7288 Medi:emento manipulado PEG 4000

lrannaarorfH fr* fu,* ry
AL .600,00

Rua walftcdo Birteícürn dc Moracs no 222 CentÍo. ! 43. 326ó.8t00, Et .86.250{00 Nova Santa B&bara. Paraná

El - E-mail - lcig§@E!§!,!újgy.E - www.nrb.or.qov.tr 1



PREFBTURA MUNICIPÂL
Í13 5

NOVA SANTA BARBARA
EST'OO DO PI.RANÁ

PARÁGR FO SEGUiaDO. Em havendo dúyilas ou diwígênclas entrB o§ anexos e este

contftllo, vale o contrah.

PARÁGRAFO TERCEIRO . A parliÍ da âsslnatura deste contrato, a ele passam a se üncular

todas as atas de reuniôes s/ou teímos aditivos que vierem a ser Íealizadc e que importem em

alteraÉes de quaQuer condi@ contratual, desde que devidamente assinados pebs
- representanles legais das paÍtes.

crÁusuLA auARTA. Do PREço
Para a presteÉo do obieto descrito na Cláusula Prirneira, a CONTRATANTE se obíha a pegar

à CoNTRATADA um valor totâl de Rl 3,600,00, (ffir mll r schcsrtos Í!ri!).

CúUSULA QUI]iTA. DO PAGAXENTO

O pegamento oconerá em até 30 (Elnta) dlr! após a entÍ€ga, mediante apresentaçáo da nota íiscal

acompanhada da ceÍtidào expedida coniuntement€ pela SocÍetaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Pmcuredori+G€rd da Fue(úa Nacional (PGFN), reíeÍent€ a todos os cíáditos tributários federâis e à Díüda Ativa da

União (oAU) poí das adminbtredos, includw os cíÉditos tÍibutáílG Ídalivos às contÍibuiÉes sociais píevistas nas

âlíne6'a', 'b' e 'c' do paÉgraÍo ún'rco do ailgo 1Í da Lâi Federal n.'8.2121991, às contribui@s instituldas e tÍtulo

d6 substituição, e à mntribuiÉes deürlas, por l€i, â teícêiÍos e CeÍtificado de Reguleridade de Situação junto ao

FGTS. Na existência de déiitos iunto aos óígãos citados, a Prêíeitura aguardará a regulârização por parte da

contratada, iniciandcse novo prazo pâra o pagamento. Sendo que a PÍeÍeitura Municipalde Nova Santa Báôara Íará o

deüdo pagamento mediante depósito bancário. DewÉ @nstar da nota fiscal o nome do bano, agôncia e o N' da

conta bencáÍia receptora do dêÉsito, dou outros dados indispensáveis para a êfetivação do pegamento. O Município

de i{oye Santa Bfubara podeÉ deduzir do montante a pegar os vahres coÍrespondentes a multes, indeniza@s.

encaryo§, tÍibutos, elc., devidas pela licitantB vencedora, previstos em bi ou nos teÍmos do Dispensa de Licitafio n'
8/2018. Nenhum pagaÍÍEnto será eÍetuado a conlratade enquanto pendenb de liquidação qualquer obrigaÇáo

linancsira, sem qus isso geÍe diiêito a Íeaiushmento de pÍeços ou a coÍreçào monetária. A CONTRATADÂ nã0 seÍá

úÍigada a entÍegar o medbaÍnento, ceso haia pendencia de pagamentos por conta da CONTRÂTANTE.

PARÁGRAFO Út{lCO . A CoNTRÂTADA se mmpromete a emitir e respeclNa Nota

Fiscd no vâbr conespondente ao a,ustdo na Cláusula Quaía.

CúUSULA SEXTA . DA RESCISÃO COIITRAIUAL

A lescisáo conhatud podêÉ s€r dêbíminada por ato unilatErel e escrito da Mministíação, nos

cesos enumerados nos incisG I a Xll e XVll do aí. 78 da Lei Fedenal nn 8.666/93, e amigável, por &ordo entre as

partes, mediante autorizrÉo escrita ê fundamenlada dõ aúoridades competentes, Íeduzida a termo no processo

licitatóÍio, de$e de que haia conveniência da Administraçâo.

PARÁGRAFo Úil1c0 . Quando o ven@dor der causa a rescisâo do contrato, além

de mulla de 20!Á (vintê por cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades prsüstas, fica sujeita a uma das

seguint€s sanÉes:

a) Advertência;

b) Suspsnsfu tempoúia d€ participaçáo em licitaçâo e impedirnenlo de contratar com a

Adminbtraçáo pslo preo de até 02 (dob) anos.

c) Declaração de lnidoÍEidad€ para licltar ou contratar com a Administração Pública

. enquanlo perdurem os moüvos deteÍminantes da punlÉo ou, até que seja pomovida a

reabilitação perenle a pópda autoÍidade que aplimu a penalidade, que será concedida

Ruâ welfÍ€do Bittrncoun dc Moncr n'222" Ccnrro, 43. 326ó.8 r 00, - 8ó.25G0ü) Nova Sants BáôarE, Pâraná

,{-,
i
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PREFBTURA MUNICIPAL n36
NOVA SANTA BARBARA
EST'DO DO PARANÁ

sêmpre que 0 píOponênte ressarcir a Admini§raçâo pebs preluizos Í€sullantes, após

. decoÍrido o prazo da sanção aplicâda com basô no contido na hlra 'b'.

cúusuLÂ sÉflxA. DAS sANçoEs
Em ocorÍendo in€x*uçfu dou des{xJmpÍio$to das obrigaçôes assumidas neste @ntreto motivado

pela CONTRATADA, respond€ estr, nos lermos da lêi civil por indenlzação integral, sem prejuízo das disposi@
antoriores, respondê ainda, e titulo dê cláusula penal, pelo valor dê 20% (vinte por cento) da avença.

cúusuLA orrAvA - DA DorAçÁo oRçAxEilTARtA
Is des docorentes desta coÍeÍão conta da ano0

CúUSULA ilOI{A- DO PRÀZO DE VIGÊ}ICIÀ

O prazo de ügência do pÍesenls contrato á de ltr (olto) mcl.t, contados a paílir da data de

assinatura, ou sga, atá gufinfl0,.

cúusuu DÉctrA. oo FoRo

Fica eleito o Foro da Comarca São Jêrônimo da SeÍÍa - Paraná, para a soluçáo d6 questões

oriundas do pÍBsents contrato, com oxpÍessa Íenúnch dE quahuer outm, por mais píül€gido que se,a.

E, poÍ estarcm iustos e acerlados, íirmam o presente mntrato, em 03 (trÊs) vias do igual teor,

na presença d€ duas t€lemunhas.

Nova Sanla Bárbara, aos 09/0420'tB

oúo
Preíeilo Munldpal

'' ) .//(:4 ?1<<^-
Trnla Vrlórlr Plrclo Arrad

FarmadoctoÍ Com€ício de MedicemBnlos Ltda . EPP - Conlrâtada

Xlc dr Jrcur
Sgcíetária Mun'Eipd de Saúde - Responsável pelo ecompanhamento do contralo

2s2O @.OOí.1O.SU.OaZO.ZOZS lo F.S.s0.30.00.00 lDo Exercicio

2530 lO.OOr.rO.gOr.OS20.20zs lroS Ig.S.90.SO.0O.O0 lDo Exerclclo

Ruâ w.lftrdo Bitlrncouí dc MorEr ro 222, ccnEo, I 43. 326ó.tl0o, El - E6,25(l0()0 Novr ssDtr BáóaiÀ PârÀIlá

E - EÍrail - licita@@nib.pÍ..ov.br - www.nsb.pÍ.pov.bÍ 3
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Poder
Executivo

Ano V

IMPRENSA OFICIAL _
Lei n'660, de 02 de abril
de 20í3.

| - Atos do Poder Executivo
EXTRÁTo 0O CoNTRATO N'7/2018

REF.: Dispensa de Licilaçâo n." 8/20í8.

PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direilo publico inlerna, inscrita no CNPJ s0b o n" 95.561.080/0001-60, com sede admrnrslratva na

Rua Waliredo Bitlencourt de irloÍaes, 222 nesle ato repÍesentado pelo seu PÍeíeito Municipal, Sr. Eric Kondo, e a empresa FARMADOCTOR COMERCIO DE

MEDICAMENToS LTDA - EPP, rnscrita no CNPJ sob n'02.982.746i0001-73, com sede na Avenida Sete de Setembro, 3845 - CEP; 80250210 - BaiÍro; CentÍo

Altiba/PR, neste ato Íepresentado pela Sra, Tania Valéria Pirolo Assad.

OBJETO: Aquisição de medicamento manipulado

VALOR: R§ 3.600,00, (três mile seiscentos reais).

PRÂ20 DE VIGÊNClAr OB (oito)meses, contados a paíir da data de assinatura. ou sela, até 08/'12/2018.

SECRETARIAT Secretana l\,1un cipal de Saúde.

RECURSOSi Sec'elara Vulicrpal de Saude.

RESPONSÁVEL JURiDICO: GabnelAlmeida de Jesus, oAB/PR n" 81.963

0ATA DE ASSINATURA CoNTRATo; 10/042018.

coMUNtcADO ff 001/2018

N)TIFICAÇÃ) DE RECEBIMENTA DE RE?URSOS FEDERÁlS

O lúunicip o de Nova Santa BáÍ'oa|a-PR, nos termos da Lei FedeÍal no. 9452 de 20/03/97, NOTIFICA a comunidade, paddos polilcos, sindicalos e entldades

empresariais a liberaçáo de cÍédrto nadatade 05/04/2018 o valor de RS 49.170,00 (Quarenta e nove nil cenlo e selenta rcais) referenle a lberação da 3'parcea,
depositado na Agência 0910, Conta M7066-8 Convênio no. 772677/2012, no ámbito do Programa Planejamenlo Urbano/Mc DADES, para PAVIMENTAÇAo COM

PEDRÂ IRREGULAR, GUIA, SARJETA E DRENAGEI, PLUVIAL NAS RUAS JOSE COUTINHO BEZERRA E MÂRIA JOSE BITTENCOURT, PATA O I\4UNiCiPiO dC

Nova Santa Bárbara - PR

Nava Sanla Báúara, Ag de abrilde 2018.

Eic Kondo
Prefeila Munrcipal

coNcEssÃo DE DtÁRrA N" 094/20'tB

0 Prefeito do Município de Nova Santa BáóaÍa. Estado do PaÍaná, usando das atnbuiçoes que lhe são conÍeridas

nstruçóes Normativas do Tribunal de Contâs do Estado do PaÍaná, C0NCEDE Dl
90Í
AR[,4Lrnicipars no 809/2016 e n" 771l20'15, bem como, I

Servidor:
Cargol
Secretaria/Departamento
Valor {R$):
Destino:
Objetivo da Viagem:

Data do Pagamento
N" do Pagamento:

Lei tendo em vrsta as Lq§
lA(S), como segue:

sÉRGto tNÁcto MART|NS

MotoÍista
Obras
R$ 500,00 (Quinhentos Reais)
ARAPONGAS.PR
solrcrÍAÇÂo oE 05 (crNco)
DESPESAS coM ALIMENTAÇÀ

OIARIAS NO VALOR DE 1OO,OO AO MOTORTSTA SERGTO tNACtO M4RTtNS, PARA CUSTEAR

o DE o3 0RÊs) FUNcroNÁRros DO 0EPARTAMENTO DE OBRAST SERGIO lN Ácro MARTTNS

E ouE EsrARÂo EM vtAGEM Á ctDADE DE ARÁpoNGAs.pR
NOS DIAS,IO,1,I,,I2,,13 E 16 DE AERII, ONDE FAR O TRANSPORTE OÉ 260 METROS DE MANILHA DOADAS A ESTE

MUNtcípto pELo tNsTlTUTo DAs ÁGUAs
10i04/2018

2206t2018

ERIC KONDO
PreÍeito Munrcipal

Diário Oficial EletÍônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua WalÍÍedo Brllêncoun de Moraes n'222 - Centro

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-mâil: draíiooíclal@nsb pí gov.bÍ

wut nsb pr gov br

,l',..' .fr.r :-nrr: i: , i:': -... r .r.,
Ea !:ra P siêíJri Lt rírr -laaii ,,!.ra!ta,, 

^a 
iaR.r:l,l

Srr .úrÊr:. rillÉ ,- :t,j ,fra
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Edição N" 1214 - Nova Santa BáÍbara, Paraná. Terça-feira, í0 de Abril de 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL 033

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊructn lruTeRrue

Nova Santa Bárbara, 1010412018

De: Setor de Licitações e Contratos

Para: Sra. Michele Soares de Jesus - Fiscal responsável pelo acompanhamento
do contrato n" 712018

Prezado Senhor,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópia do
Contrato n" 712018, firmado com a empresa FARMADOCTOR COMERCIO DE

MEDICAMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob n'02.982.74610001-73, cujo
objeto é a aquisição de medicamento manipulado, a fim de que o mesmo seja
acompanhado, assegurando-se do cumprimento integral das obrigaçÕes contratuais
assumidas.

Sendo o quê se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cristina Luditk d Sa ntos
Setor de LicitaçÕes

Recebido por: Data: I I

Rua Walfi'edo Bittencourt de Moraes no 2ll. Centro. 8 -ll. 3266.8100. .r - 86.250-000
Paraná - E - E-mail Iicitacao,?nsb.pr.gor'.br- rrwrv.rsNova Santa Bárbara, b.pr.gov. br

€
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CE PREFEITURA IvIUNICIPAL

ll*n, ruovA sANTA BARBARA
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CHEK LIST

Íl(q

MODALIDADE: DISPENSA DE LlclTAÇÃO

NO

oBs.

I
10

N' ESPECTFTCAÇÃO DOC
1 Capa do processo OK
2 Ofício da secretaria solicitando otl
3 Prefeito pedindo abertura do processo 'ú
4 Cotações de preços (no mínimo 3) o«
5 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotaçáo) tÁ
o Contabilidade à Licitação (Resposta dotação) ,)lí

DK7 Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer)
8 r-,KParecer Jurídico

(./l<Edital de autorizaÇáo do Prefeito
Publicação (Jornal A Cidade Regionali Diário Oficial do
Mu nicípio). ú[

11 Publicação Mural de Licitação (TCE) OK
12 Contrato CK

ü11,
Publicação do extrato do contrato (Jornal A Cidade
Regional/ Diário Oficial do Município)

1 3

CK14 Encaminhado cópia contato ao fiscal

Rua Walfredo Biuencouí de Moraes no 222, Centro. Fonc 41. 3266.8100. CEP - 86.250-000 \-o!a Santa
Ilárbara. Paraná E-mail licitâcao íinsb.or.qo\.br - $rr\'.nsb.or.gor'.hr

tbI
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PRCTEITURA MUNIOPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDO DO PARANA

TER]VIO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
DISPENSA DE LICITAÇÃo x.8/2ors

Aos 17 dias do mês de abril de 2018, lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório Dispensa de Licitação n' 8/2018, registrado em 05/0412018,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do no 001 ao no 041 que corresponde a este termo.

.Ehine ús
Responsável pelo Setor de Lici oes

Rua Walf.edo Bittencourt de Morâes n" 222. Ceítlo, Fone 43. 1266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Sanra BtubaiÀ Paraná

- E-mail - liciteao@nsb.oÍ.eov.bÍ - wwv.nsb.oÍ.qov.br
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PREFEITURA MUNIC'PAL

NOVA SANTA BARBARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CORRESPON DÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria [t/unicipal de Saúde

PARA: Secretaria de Administração

N" 417t2018

DATA:28111118

ASSUNTO: Aditivo Contrato n' 07 12018

Venho através desta solicitar a Vossa Senhoria aditivo ao contrato n" 0712018,
firmado com a empresa FARMADOCTOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -
EPP, inscrita no CNPJ sob n' 02.982.7461000í-73, cujo objeto é a aquisição
de medicamento manipulado, para prorrogação do prazo de vigência por igual período,
ou seja, por mais 08 (oito) meses.

Atenciosamente,

Mich
J\r-J

elsíSoares de Jesus

Secretária Municipal de Saúde

Ass
t9,/r teRecebido por

me fa Data
d)/vn-

Rua Antonio Joaquim Rodrigues n0 623, 8(43 266 8050) CNPJ no 08.85a 896/0001-88 E-mail
sâudensb@vahoo.com.br - Nova Santa BárbaG - Paãoá



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
043

soLrctTAÇÃo DE PARECER JURíDtCO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N'7/2018
REF: DISPENSA DE L|CITAÇÃO tt." 8lZOt8

Prezado Senhor,

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento ao
contrato n" 712018, cujo objeto é a aquisição de medicamento manipulado, firmado com
a empresa FARMADOCTOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, inscrita
no CNPJ sob n" 02.982.74610001-73, com vencimento em 0811212018, para
prorrogação do prazo de vigência por igual período, ou seja, por mais 08 (oito) meses,
em atendimento da solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara,28 de novembro de 2018

Atenciosamente,

Elaine ristina s Santosd

e Licitaçô

Rua Walfredo Bittencouí de Mo.aes.222 - Cep. 86250-000 - FoneiF'a\ (0J3) 1166.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao,ílnsb.Dr.gov.bÍ - Nova Sanla BaÍbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVÂ SANTÂ BÁRBARÂ
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes ne zzz, Fone/F ax (o41) 3266-8rco

CNPJ N.q 95.56r. o8o/ooovío
E-mail: pmnsb(ônsb.or.sov.br - No*,a S anta Bárbara - Paraná

Parêcer jurídico

Solicitantes:
Contratos e

Ltda. -Epp.

Depa r t ame nt o

Famadocüor

Municipal
Conércio

Licitações e

Medicamenüos

de

de

Assuntos: possibilidade do aditamento do contrato
administrativo n. AOl /L8.

A Ilustre Representante do Departamento

Municipal de Licitações e Contratos encaminhou a esta

Procuradoria Juridica pedido de parecer acerca da

possibilidade do adltamento do contrato
administrativo n. A01 /IB, travado com a empresa

Farmadoctor Comércio de Medicamentos Ltda-Epp.,
obj etado à aquisição de mêdicamentos manipulados,

para que a vigêncla do referido pacto seja prorrogada

em mais 0B (oito) meses, até que se faça novo

procedimento Iicitatório.

E o re latorao.

Página r de 7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SÂNTA BÁRBARÂ
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, Fone/Fax (o4) 1266-8roo

CNPJ N.q 95.56r. o8o/ ooor-6o
E-mail: pmnsb(@ nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Da análise dos documentos que constam

do presente processo administrativo de adj-tamento,

vafe a descriÇão dos seguintes: a) solicitaÇão de

renovaçào do instrumento pela Secretaria beneficiária
do bem, b) autorizaÇão da autoridade administrativa
competente, c) parecer contábil e d) indicaçâo de

dotação orÇamentária pelo setor competente.

Pois bem.

No que cumpre ao procedimento

renovatório - tratando-se da aqursiÇão de bens à

AdministraÇão - por meio de contrato administral-ivo,
a jurisprudência tem admitido uma interpretação
extensiva do inc. II , art . 5f , da Lei n. 8 .666 / 93

(disposltivo este que se refere fiterafmente a

serviÇos), desde que os bens a serem adquiridos sejam

dotados de natureza continua, isto é, aqueles cuja
descontinuidade no fornecimento possa ocasionar
prejuizos administrativos. O que se obsêrva no caso

em mesa, posto, muito embora a simplicidade do

obj eto, a Admini-straÇão necessita dele para

acudimento dos usuários da única unidade de saúde da

municipaIidade.

a2 d.7
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PREFEITURA MUNICIPÀL DE NOVA SANTÂ BÁRBARA
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes ne zzz, Fooe/Fax (o41) 3266-8rco

CNPJ N.e 95.56.o8o/ ooor-6o
E-rnail: pr4qsb(ô nsb.pr.sov.br - Nova Santa Bârbara - Paraná

Cofhe-se do Tribunaf
Distrito Federaf entendimento sobrê

da adoção da interpretaÇão extensiva:

de Contas do

a possibifidade

'\Eoraeejrrrento Coaxínuo. É a.ín,ni tida a

ir:terpÍetação extez:siva do distr»osto no iaciso
ÍZ do art. 57 d.a Lei n" 8.666, de 27 de junho

de 7993, às situações caiactezizadas cozto

forttecimenXo contínuo, devíàârrlente

fplrtane7lf-açfus peTo órgão ou entidade
interessados, caso a c,aso.

DECTSAO NORMATTVA N" 03, DE 70 DE NOITEMBRO 7999

Dispõe sobre a interpretaÇão extensiva do

disposto no inciso II do artigo 57 da Lei n"

8.666, de 21 de junho de 199j. O PRESIDENTE DA

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITA FEDERAL, no uso

das atribulções que fhe confere o art. 84,

inclso XXVI , do Reqinento Interno, aprovado

pefa ResofúÇão/TCDF n" 38, de 3A de outubro de

199A, e tendo em vista o decidido pefa Egrégio

Pfenário, na Sessáo reaLizada en A3 de dezembro

de 1998, conforme consta do Processo no

4.942/95, e Considerando a inexistência de

mefhores aLternativas, cono exaustivamente

demonstrado nos autos do Pracessa 4.942/95, que

possibiliten à Adninistração fazer usa -

Pâglna
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBÂRA
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes ne zzz, Fone/Fax (o4) 32.66-8rco

CNPJ N.s g1.r6t.o8o/ cc,cr-60
E-maiI': b.pr.qov.br - Nora Santa Bárbara - Paraná

fornecimento cantinuo de materiais,'
Considerando a pressuposta de que a Lei no

8.666/93, de 2f de junho de 7993, não tem por
objeto inviabiLizar as aqüisiÇões de forma

cantinuada de nateriais pefa AdministraÇãa, nen

fai esta a lntenÇão do legisladar; Cansrderando

que / dependendo do produta pretendido, torna-se
conveniente, €fr razão dos custos fixos
envofvidos no seu fornecimento, um

dimensionamenta da prazo contratual com vistas
à obtençâa de preÇos e condlÇões mais

vantajosas para a AdninistraÇão; Cansiderando a

sinilaridade entre a fornecimento cantinúo e a

prestaÇãa de serviços cantinuos, vez que a

falta de ambos "parafisa ou retarda o trabalho,
de sarte a comprameter a correspondente função

do órqão ou entidade't (Decisão n" 5.252/96, de

25. A6.96 - Processo no 4. 986/95) ; Considerando

a prerraqativa canferida a esta Carte no art.
3o da Lei CompTementar n" 01, de 09 de maio de

7994; Reso-Zrze baixar a sequinte DECIS-Ã,o

NORMATIVA: a) é adnitida a interpretação
extensiva do disposto no inciso II do art. 57

da Lei n" 8.666, de 27 de junho de 1993, âs

situações caracterizadas como fornecimento
continuo, devidanente fundamentadas pelo órqão

ou entidade interessados, casa a caso; b) esta

P âgina I de 7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SÂNTÀ BÁRBARA
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes n9 222, Fooe/Fax (o41) 1zó6-8roo

CNPJ N.q 95.56r. o8o/ ooor-6o
E-mail: mnsb nsb ov.br - Nova Santa Bárbara - Paranár

decisão entra
pubf icaÇão . t'

1 66 / 2A\0:

Tão só

referido di spos itivo

em viqor na data de sua

Ainda, o TCU decldiu no Acórdão

" [...] aclnitir, em caráter excepcional, com bdse

en lnterpretação extensiva do disposto no

inciso II do artigo 57 da Lei n." 8.666, de 27

de junho de 1993, que as contra taÇôes para

aquisição de fatores de coaqufaÇào sejam

consideradds cono serviÇas de natúreza

continua"

para conhecimento do leitor, no

"Art. 57. A duração dos contratos regidos par

está Lei ficará adstrita à vigência dos

respectivos créditos orÇanentários, exceto

quanto aos refativos:
t...1
II à prestação de serviÇos á serem executadas

de forma cantinua, que poderão ter a sua

duraçào prar roqada por igua is e sucessivos
periodos com vistas à obtenção de preÇos e

candiÇões mais vantajosas para a administraÇão,
limitada a sesserta meses; "

Página , d
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVÀ SANTÀ BÁRBARÁ
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes n9 zzz, Fone/Fax (o41) p66-8roo

CNPJ N.q 95.56r. o8o/ ooot-6o
E-mai[: pmnsb(ônsb.pr.sov,br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Portanto, sendo pressupostos do

adi t ament o /prorrogação contratual as circunstâncias
de que a aquisiÇão seja de natureza continua, com

vantagens à AdministraÇão na pror.rogaÇão do contrato
e que essa prorrogaÇào se prol ete por até 60

(sessenta) meses, sem vedaÇão na repetitividade da

medlda, desde que respeitado o teto.

No caso em mesa, como já dito, vê-se

que se tratam de bens de natureza contínua - o que

acarreta a superaÇão do primeiro requisrto legaJ-

eis que os medicamentos manipulados são

importantissimo para a Secretaria de Saúde e

munícipes.

Têm-se como satisfeita a vantajosidade
administrativa, na medida em que o contrato é antigo
(atravessou o ano de 2018), e os preÇos continuam os

mesmos, sem acréscimos.

Por f im, em refaÇão ao teto de meses de

prorrogaÇões, a negociaÇão comporta mais 0B (olto)

meses, uma vez que fora travada no ano de 2018.

Assim, e mais, pela

aditamento para renovaÇão contida no

opino pela posslbilldade j urídica

possibilidade de

bojo contratual,
do adi tamento,

P ágina 6 áe 7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÂ
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes n9 zzz, Forte/F ax (o4) 3266-8roo

CNPJ N.s 95.56r.o8o/ ooot-6o
E-mail mns nsb ov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

balizando, com êfeito, a renovação do contrato,
respeitados os dizeres legais nos ulteriores termos

do procedimento.

r

É o parecer, salvo mel-hor )vizo.

Nova Santa Bárbara, A1 de dezembro de
,\2AtB .

Gabriel Àlmeida de

Proclrador Mun icipa
sus

Págína 7 de 7



051
PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
1' TERMO ADITIVO AO CONTRATO N' 7/20í8, QUE

ENTRE SI CELEBRARAM O MUNICíPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA E A
EMPRESA FARMADOCTOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP.

O MUNTCíP|o DE NovA SANTA BÁRBARA, pessoa

jurídica de direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561 .080/0001-60,

com sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222, neste ato

representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Eric Kondo, e do outro lado a empresa

FARMADOCTOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ

sob n' 02.982.74610001-73, com sede na Avenida Sete de Setembro, 3845 - CEP:

80250210 - Bairro: Centro, Curitiba/PR, neste ato representado pela Sra. Tania

Valéria Pirolo Assad, inscrito no CPF n' 509.189.409-82, RG n' 2/R1 .546.217,

resolvem aditar o Contrato n.o 712018, cujo objeto é a aquisição de medicamento

manipulado, firmado entre ambos em 0910412018, com vigência por 0B (oito) meses,

reÍerente ao Processo de Dispensa de Licitação n." 8/201 8, mediante as seguintes

cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a prorrogação do prazo

de vigência por mais 08 (oito) meses, ou seja, até 0710812019, em atendimento a

solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

CLAUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com o

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 07 de dezembro de 2018

Rua WaLiicdo Biltencoun dc Moraes n" 222. Centro, Fone 43. 3166.8100. CEP - 86.250-000 NoYa Sar)rr Bárbâra. Parâná
E-mail - licitacaoíalnsb.pr-co\-br - §,rr'\\.nsb.pr.qo\.bÍ

^pL
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PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA

\
(l^

\,
Eric Kondo

Prefeito Municipal

_^/::ú1í2..<
Tania Valéria Pirolo Assad

Farmadoctor Comercio de Medicamentos Ltda - EPP - Contratada

Michel res de Jesus
Secretária Municipal de Saúde - Respo ável pelo acompanhamento do contrato

)
Rua Wâlfredo Birtencouí dc Nloraes n" 222. Cenlro. Fone 4l 1266.8100.CEP-36.250-000No\aSantaBárbara-Paraná

E-mail - Iicitacao@nsb.pr. go\'.br - wu'w.nsb.DÍ.qo\.br
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Poder
Executivo

Àno V

IMPRENSA OFICIAL -
Lel n' ô6{r, de 02 .re abril
de 2013.

Ediçáo N" í376 - Nova Santa Bárbara, Paraná. Sexta-Íeira, 07 de DezembÍo dê 2018

I . Atos do Poder Exscutlvo

PRE

Aos 07 (sele) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e dezoito (2018), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, PreÍeito Municipê|, no lso de minhas
atribuiçoes legais, HOMOLOGO o procedimenlo da LicitaÉo Pregão Presencial n." 7712018, destinado ao regisfo de preços para eventual aqutsição de cascls de botúão de
gás de cozinha e recarga de 9ás de cozinha, a favor das empresas que apresenlaÍam menores pÍopostas, sendo elas: NAIR SINGULÂNI.GAS, CNPJ n'05.787.842i0001-59,
num valoÍ lolalde RS 17.397,50 (dezessele mil, tÍezenlos e noventa e sete reais e cinquenta cenlavos) e A.F.R CoMERCIO DE GÂS LTDA, CNPJ n" 1 1.360.8ú9/0001-34,
num valoÍ tolalde Rt 18.952,00 (dêzoito mil, novecenlos e cinquenla e dois reais).

\ Dar ciéncia aos interessados, observados as prescriçóes legais pertinenles.

Eric Kondo

EXTRATO,I" TERMO DE ÁOITIVO

Refeíente ao Conl,?to no Z?!lq.
REF.r Dlspensa de LlcrtaÉo n." 8/2018

PARTES: Município de Nova Santa 8árbara, pessoa juridica de drÍeito publico interna, inscrila no CNPJ sob o n" 95.561.080i0001-60, com sede adm nislrativa na Rua

WalÍÍedo Bittencourl de MoÍaes,222, neste ato repÍesentado pelo Senhoí PÍeÍeito MunicipalEric Kondo, e a empresa FARMADoCTOR CoMERCIO DE MEDICAMENÍOS
LTDA. EPP, inscnta no CNPJ sob n' 02.982.746/0001-73, corn sede na Avenida Sete de Setembro, 3845 - CEPj 80250210 - Bairror Centro, CuritibrPR.

OBJETO: AquisiÉo de medicamento manipulado,

PRAZO 0O ADITIVO: Por mais 08 (oito) meses, ou seja, até 07/08/20'19

SECRETARIÂ: Secretaria Munrcrpal de Saúde.

RECURSOS: Secrelaia Municipalde Saúdê.

RESPONSAVEL JURIDICO: GabrielAlmeida de Jesus, oAB/PR n'81.963
DATA DE ASSINATURA D0 ÍERMO DE ADITIVO:07112!2018.

coNcEssÃo DE DtARtA N" 36d20í8

O PÁ{eilo do i.4unicipio oe Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná. usando das alÍibL,çóes que lhe sáo mnÍerdas por Lei, tendo em vista as Leis Munrcipa.s no 809i2016 e no

77 "5. bem como. lnstruçoes Normativas do Tribunalde ConEs do Eslado do Paraná, CoNCEDE DIARIA(S). cono segire:

Servidor:
Cargo:
Secretaria./Departamento
ValoÍ (R$):

Destino:
Objêtivo da Viagem:

Data do Pagamentol
No do Pagamenlo:

BE ED|To BtrTENcouRT DE ARÁúJo JúNoR
MOTORISTA
sAÚDE
RS 100,00

CURITIBA-PR
soLrcrTAçAo oE DTARTA Ao oroRlsra BENEDÍIo BrrrENcouRT pE ARÂúJo JUNroR, pARÂ cusÍEAR DEspEsAs EM

vlAGEMPARÂLEVAR0zplcrlresoouffiDAs,NoDlA05DEoEzEMBRo
DE 20í8, NO HOSPÍTAL DO TRABALHADOR, NA CIDADE DE CURIÍIBÂ.PR.
07 t1212018

8711t2018

ERIC KONDO

PreÍeilo Municipal

ll . Atos do PodêÍ htho

lll- PublicldadE
Náo há dalaa

Não há publicaçoes para a presente data

Diário Olicial Elêtrônlco do Município de Nova Santa Bárbara
Rua:Wallredo Brtlencoun de MoÍaes n'222 - Cênlío

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E 'mari : draíiooíicial@ nsb.pÍ.gov.bí

wwlv.nsb.pí.gov.bÍ

D..".nenro ass hâdr po, Cenhrndlr Drtint tl.r,a Sank
BaiÉÍâ Pre'âllrâ Múiropal. 95561080000160 AC SEBASA

S!ã allsnl'citâtà ê -oâÍê^idâ desdê qre rílalrzadó àrrâvés
.iô §'lí híô ,lcy, Í.hsMíán.lâÉDnâ .nm ú:Íl.Fn§f,i

ô
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PREFEITURA N4UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO DE
DISPENSA DE LrcrrAÇÃo No 8/2018

Aos 12 de dezembro de 20 i 8, lavrei o presente termo de juntada de folhas no
processo de dispensa de licitação n' 8/2018, numeradas do no 041 ao no 055, que
corresponde a este termo.

Ehiw [os tos
Responsável pelo Setor de Li tações

Ruâ WalfÍedo Bittencourt de MoÍaes n' 222. Cenlro, Fone .13. 3266.8100, CEP - 86.2i0'000 Nova Santa BáÍbara. Pâràná

E-mail licitâcao,.i n sb nÍ.so\'.hr - \\ §,\\.nsb pr.gor.br


