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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

TERMO DE REFERÊNCIA 

De: Arlete Martins - Secretaria de Saúde 

Para: Marcelo Dieckel- Secretário de Planejamento, Administração e Finanças. 

Interessado: Secretaria de Saúde 

Objeto a ser licitado: Aquisição de ventilador pulmonar microprocessado, para utilização em 
atendimentos no Centro de Saúde da sede do município de Mercedes. 

E 'fi V I d Obi t speci icaçoes e a or o l.1e o: 
Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 

Ventilador Pulmonar Microprocessado. Adulto, 
pediátrico e neonatal. Composição: 1 circuito 
paciente em PVC adulto/pediátrico, 1 válvula 
exalatória, 1 cabo alimentação 12V, 1 suporte fixação 

1 1 unid em ambulância, 1 fonte alimentação 110/220V, 1 31.778,00 31.778,00 
mangueira de pressão para Oxigênio (3 metros). 
Acessórios: 1 braço articulado, 1 pedestal PR4 e 1 
suporte de maca. Marca/Modelo: Leistung PR4-g 
Touch 

Valor total do objeto: R$ 31.778,00 (trinta e um mil, setecentos e setenta e oito reais) 

Motivação: Disponibilização de equipamento adequado para realização de procedimentos clínicos que 
favoreçam estabilização e condições de atendimento a pacientes que porventura necessitem do mesmo 
para assegurar sua saúde e vida. 

Método de execução: Fornecimento. 

Dotação orçamentária: 
02.007.10.301.0006.1010 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliário. 
Elemento de despesa: 44905208 
Fonte de recurso: 1019 

Valor para execução do objeto: O valor máximo para a execução do objeto é de R$ 31.778,00 (trinta e 
um mil, setecentos e setenta e oito reais). 

Mercedes, 14 de setembro de 2020. 

~i{in6 
SECRETARIA DE SAÚDE 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45)3256-8000 - CEP 85998-000 - Mercedes - PR 
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br- CNPJ 95.719.373/0001-23 

www.mercedes.pr.gov.br 
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LEISTUNG 

CE-RT-IF-ICADO BPF 
ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016 

R 04-02 (4) 
Rev03 

Orçamento 774/20 
Jaraguá do Sul (SC), 14 de setembro de 2020. 

À 
PREFEITURA DO MUNICíPIO DE MERCEDES 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPl: 95.719 .• 3.'13.fOO_O~-23 
E-MAIL: daiasouza04@hotmail.com 
FONE: (45) 9~88.12-8126 
A/C: Daiane 

PROPQS.U.llE PREÇOS 

Quantidade: 01 unidade 

VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO 
Adulto Pediátrico e Neonatal 
Marca Leistung, Modelo Pr4-g Touch 

Acessórios: 

1 Manual de Instruções 
1 Circuitos paciente em pvc adulto/pediátrico 
1 Válvula exalatória 
1 cabo de alimentação 12V 
1 Suporte de Fixação em ambulância 
1 Fonte Alimentação 110/220V 
1 Mangueira de Pressão p/ 02 - 3 metros 

Preco unitário: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais). 
Preço Total: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais). 

Opção 02 - Acessórios Extras Opcionais: 

1 Braço articulado (R$ 578,00) 
1 Pedestal PR4 (R$ 970,00) 
1 Suporte de maca CR$ 230,00) 

Preco final: R$ 31.118,00 (Trinta e um mil, setecentos e setenta e oito reais). 
Preço final: R$ 31.118,00 (Trinta e um mil, setecentos e setenta e oito reais). 

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Inse. Est. 254.417.108 
Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos 

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul/ SC - Fone/Fax (47) 3371-2741/ 3371-9267 
www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com 

@ssistência Técnica 
0800 645 1534 
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LEISTUNG 

CE-Rr.I~ICADO BPF 
ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016 

R 04-02 (4) 
Rev03 

Condições pagamento: Avista depósito antecipado (ou através do Cartão BNDES, FINAME, Cessão 
de Credito Santander e Cartão de Credito em até 5 vezes sem juros). 

Dados Bancários: BANCO DO BRASIL - AG: 2011-7 - C/C: 12.745-0 
BRADESCO - nO 237 - Ag. 0356 C/C. 92700-7 

Frete: (CIF) 

Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias após confirmação do pedido com recebimento do comprovante 
de pagamento. 

Validade da Proposta: 20 (vinte) dias 

Garantia dos Equipamentos: 
.--..., Todos os equipamentos fabricados pela Leistung Equipamentos Ltda têm garantia de 12 meses a 

partir da data da compra por defeitos de fabricação, salvo o uso indevido, acidente ou desgaste 
natural, conforme manual da fabricante. 

Atenciosamente 

Departamento Comercial 
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108 
Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos 

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul/ SC - Fone/Fax (47) 3371-2741/3371-9267 
www.leistunqbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com 

@ssistência Técnica 
0800 645 1534 
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Hospitally Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda. 
CNPJ: 20.990.381/0001-00 - IE: 90.674.116-49 

14 de Setembro de 2020. 

À 

PREFEITURA DO MUNiCíPIO DE MERCEDES 

CNPJ: 95.719.373/0001-23 
Mercedes - PR 

Conforme solícitado segue a cotação do material: 

Item 01- Quantidade - 01 UNIDADE 

VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO PEDIÁ TRICO E 
NEONATAL, MARCA LEISTUNG, MODELO PR4-G TOUCH 

Acessórios: 

1 Manual de lnstruções 

1 Circuitos paciente em pvcadulto/pediátrico 

1 Válvula exalatória 

1 cabo de alimentação 12V 
1 Suporte de Fixação em ambulância 

1 Fonte Alimentação 11 O/220V 

1 Mangueira de Pressão p/ 02-3 metros 

Acessórios Opcionais inclusos: 

1 Braço articulado 

1 PedestalPR4 

1 Suporte de maca 

Rua Vitória, 1823 - Sala 01 - Edifício Seville - Bairro Ciro Nardi - Cascavel! PR - CEP: 85.802-020. 
Telefone: (45) 3324-9326 - Celular: (45) 9 8403-9230 E-mail: contato@hospitally.com.br 
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Hospitally Equipamentos-Médico-Huspitalares·Uda. 
CNPJ: 20.990.381/0001-00 -IE: 90.674.116-49 

14 de Setembro de 2020. 

PREÇO UNITÁRIO: R$ 37.500,00 (Trinta e sete mil e quinhentos reais). 
PREÇO TOTAL: R$ 37.500,00 (Trinta e sete mil e quinhentos reais). 

Condições de Fornecimento: 

FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCÁRIO NA CONFIRMAÇÃO DO 

PEDIDO. 

BANCO DO BRASIL (001) 
AG.: 1460-5 
CC.: 52.094-2 
CNPJ: 20.990.38]/0001-00 
HOSPITALf.RES LTDA. 

HOSPITALL Y EQUIPAMENTOS MÉDICO- 

FRETE: FOB. 

PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS. 

GARANTIA: 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

Dírnei Manoel da.Maía 
(45) 9 8403-9230 

Rua Vitória, 1823 -.Sala 01 --Edifício.Seville-.Bairro Ciro.Nardi --Cascavel! PR -.CEP: 85.802-020. 
Telefone: (45) 3324-9326 - Celular: (45) 9 8403-9230 E-mail: contato@hospitally.com.br 
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edical • ala 

São Paulo, 14 de Setembro de 2020. 

A Prefeitura de Mercedes - PR. 

Orçamento 

Ventilador Pulmonar PR4G Touch - Leistung - Adulto, Pediátrico e Neonatal 

1 Manual de Instruções 

1 Braço articulado 

1 cabo de alimentação 12V 

1 Circuitos paciente em pvcadultojpediátrico 

1 Fonte Alimentação 110j220V 

1 Mangueira de Pressão p/ 02':3 metros 

1 PedestalPR4 

- 1 Suporte de Fixação em ambulância 

1 Suporte-de maca 

1 Válvula exalatória 

Preço Unitário: R$ 39.195,00 

Valor total: R$ 39.195,00 

Pagamento: À Vista 

Entrega: 10 dias 

Frete - Por conta do cliente 

Medical Maia 
Te!.: 0112631-9023/2207-1997 CeL 011 9854·0508/Nextel: 0117810-947910+: 7*63641 

Rua Flávio Régis do Nascimento. 13 - Jd. Andaraí - SP - 02166-050 - CNPJ: 14.278.789/0001-51 



MAGNAMED 

Magnamed Tecnologia Médica S/A 

Parque Industrial San José - Estrada do Capuava, 2200 
Rua Santa Mônica, 831 -lote 01 e 02 - Quadra AJ - CEP: 06715-865 

CNPJ 01.298.443.0002-54 -I.E.: 278.130.785.119 

Tél.: f1i P889cOOfO - www.magnamed.com.br 
Data: 15/09/2020 

PROPOSTA: 13142 

MUNICIPIO DE MERCEDES 

CNPJ: 95.719.373/0001-23 

"Endereçu: RUA DR. OSWALDO'CRUZ;555 - CENl'RO - MERCEOES • PR --B5:998~OOO 
Email: 

Telefone: 45 - 3256-8113 

,-.....Prezado Cliente. 

o nosso departamento comercial está à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos. 

).{n_l;Ã.pp.d.I! .. ~ntatar..a MA.GNANED.tW..aD,~.O!p(e!ientant@.lru:;tI,.pata.'U!rinJ::.a,.~itu.açãtl-.d..o..,se.l.LJlrç.amento,J....emhte~.tle..infnnnar.JJ 
Número da Proposta acima. 

Apresentamos nossa proposta de preços para comercíalização dos Produtos Magnamed, confonne características e condições descritas a 
seguir: 

Atenciosamente} 

Magnamed Tecnologia Médica 
Te!.: (11) 3889-6910 

magnamed@magnamed.com br 

Tecnoíon Eletro:Eietronicos LIda -'ME 

Representante MAGNAMED: 

Telefone: (43) 4009-0200 

Email: airton.lmf@tecnolon.com.br 

I CÓDIGO DESCRiÇÃO UNID QTD UNITARIOR$ TOTALR$ 

l 1 soo 1.8.') .OX.YMAG • VE!IITlLAOO~. DE T8ANSP.oRT.E.E .EMERGtNeJA· P.c 1 42,855,00 42..856,.QD 
APARELHO DE VENT. PULMONAR PARA REANIMAÇÃO BASEAD 

'ValorTotal: 

Valor Fretes: 

42:H5u;06 

Valor Total c/ Descontos 42.856,00 



MAGNAMED 

Magnamed Tecnologia Médica S/A 

Parque Industrial San José - Estrada do Capuava, 2200 
Rua Santa Mônica, 831 - Lote 01 e 02 - Quadra AJ - CEP: 06715-865 

CNPJ 01.298.443.0002-54 -I.E.: 278.130.785.119 

Tel.: (11 )"3'8B"9'ô9"tO - www.magnarneà.com.br 
Data: 15/09/2020 

PROPOSTA: 13142 

MUNICIPIO DE MERCEDES 

CNPJ: 95.719.373/0001-23 

'Errdelll"ÇO:-RUADR. OOWALDO CRUZ,"555 -"CENl'RO - MERG-EDES • PR - 85:S98~OOO 
Emall: 

Telefone: 45 - 3256-8113 

««««««««««««««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

1600185 - O Oxymag - Ventiladores Eletrônicos de Transporte e Emergência da MAGNAMED - pertencem a família de 
equipamentos para suporte ventilatório de pacientes com insuficiência respiratória, controlado a volume, a pressão e ciciado a 
tempo, que atende desde paciente neonatal, infantil, adulto e adulto portadores de obesidade mórbida, 

Rápida inicialização da ventilação através da seleção do tipo de paciente diretamente na tela do ventilador. Compacto e leve, 
pode "ser utnízaoe.na ·medicina·de urgência-pata -atendtmento.ernoamp», n-a -assistêncla.primária, -ern resgate no-qual o 
paciente pode ser transportado por via terrestre, em ambulâncias ou aérea, incluindo helicópteros; no pronto atendimento 
hospitalar, no pós-operatório e no transporte intra e extra-hospitalar. 

Características Físicas 
Display de cristal líquido LCD colorido de 5,7" tela sensível ao toque 
[ Visualização dos parãmetros ajustados e monitoração da ventilação mecãnica através de curvas, loops, informações de 
alerta e alarmes. 
I Interface seria I RS-232C, que permite avaliação e diagnóstico à distância 
I Teclas de acesso rápido para: Stand By; Hold Insp (pausa inspiratória); Hold Exp (pausa expiratória); 02 100%; MANUAL 
(~paro Manual de Ciclo Inspiratório); LOCK (Trava Teclas); CONGELA. 
l Leitura da pressão no circuito respiratório; fluxo; pressão de rede; pressão barométrica e concentração de 02 na mistura 
de _gás administrado 
I Carregador inteligente de bateria 
I Entrada Externa 100-240 VAC - 50 - 60 Hz, com comutação automática 
L Célula galvânica de 02 interna para monitoração da concentração de oxigênio no display e limites de alarmes 
L Fonte externa conversor AC/DC 100 - 240 VAC para +12 VDC 
[ Alça para fixação em maca 

·Gutros·recul'Sos d0'0xyMa~ 
Pressão de entrada: 39 a 87 psi (270 a 600 KPa) 
Compensação de pressão barométrica automática 
Pode ser utilizado com máscara facial ou tubo endotraqueal 
Cadeado (Iock trava teclas) 
Fluxômetro de oxigênio diretamente do ventilador de O a 15L 
Idiomas: Português, inglês e espanhol 

Modalidades 
C VCV - Ventilação Controlada a Volume (pode ser Assistido); 
C PCV - Ventilação Controlada a Pressão (pode ser Assistido); 
r PLV - Ventilação Limitada a Pressão (pode ser Assistido) - Disponível Peso s 6,OKg (Neonatal) 

P-SIMV - Ventilação Mandatória Sincronizada Intermitente com ciclo de Pressão Controlado; 



MAGNAMEO 
ida 

Magnamed Tecnologia Médica S/A 

Parque Industrial San Jose - Estrada do Capuava. 2200 
Rua Santa Mônica. 831 - Lote 01 e 02 - Quadra AJ - CEP: 06715-865 

CNPJ 01.298.443.0002-54 -I.E.: 278.130.785.119 

Tel.: íii )"3889-69'iO - www.magnamed.com.br 
Data: 15/09/2020 PROPOSTA: 13142 

MUNICIPIO DE MERCEDES 

CNPJ: 95.719.373/0001-23 

'Etrdereçu:-RUA DR.·OSWALDO·CRUZ;555 -'C-ENl'RO - MERCEDES ··PR -"85:996"000 
Emall: 

Telefone: 45 - 3256-8113 

r--- V-SIMV - Ventilação Mandatória Sincronizada Intermitente com ciclo de Volume Controlado; 
L CPAP - Ventilação de Pressão Contínua nas Vias Aéreas; 
r PSV - Ventilação de Pressão Contínua com Pressão de Suporte. 

DualPAP - Ventilação em dois níveis de CPAP (com ou sem Pressão de Suporte). Através desta modalidade podem-se 
realizar ajustes de maneira a obter a modalidade APRV (Airway Pressure Release Ventilation) - Ventilação de Alívio da 
Pressão nas Vias Aéreas. 
[ Ventilação Não Invasiva (VNI) por Máscara facial pode ser ativada em todas as modalidades ventilatórias com 
compensação de vazamentos. 
I Ventilação de retaguarda (backup) no caso de APNEIA, esta ventilação pode ser escolhida entre VCV, PCV, PLVou 
DESLIGADO 
L -Pode-ser-utilizado com mésoara de-inalaçãe-ée o-xigêl'1i8. 

Monitor de Ventilação 
Curvas de Pressão x Tempo; Fluxo x Tempo; Volume x Tempo 
Loops de Volume x Pressão; Fluxo x Volume 
Bargraph de pressão instantânea 
Pressão máxima, media e platõ;"PEEP e "PEEP'intrínseco 
Volume corrente expirado e inspirado 
Volume minuto! espontâneo 
Complacência estática e dinâmica 
RP'«istência das vias aéreas 
1 po inspiratório e expiratório 
Relação I:E; Fi02 
Frequência respiratória total e espontânea 
Curvas de C02 x Tempo, Sp02,x Tempo' 
Sp02 e FC (pulso)" 
C02* 
*Opcional 

Sistema de-Narmes"€ Segurilnça 
I Pressão máxima alta e baixa: OFF, O a 80cmH20 
L Peep alta e baixa: OFF; O a 40cmH20 
[ Volume Corrente (total) alto e baixo: OFF, O a 3.000mL 
r Volume Minuto alto e baixo: OFF, O a 99 L 
r Tempo para alarme de Apneia: OFF; 5 a 60s 
r Frequência respiratória: OFF, O a 150rpm 
L Fi02: OFF, 35 a 100% 
L Ajuste Automático de Limites de Alarmes: OFF, 10%,20% e 30% 
c: Bateria Fraca 
[ Pressão de rede baixa 
r Desconexão do Circuito Respiratório 

Obstrução do Circuito Respiratório 



MAGNAMEO 

Magnamed Tecnologia Médica S/A 

Parque Industrial San José - Estrada do Capuava, 2200 
Rua Santa Mônica, 831 - Lote 01 e 02 - Quadra AJ - CEP: 06715-865 

CNPJ 01.298.443.0002-54 -I.E.: 278.130.785.119 

Tél.: (ti )""3889'69'1"0 - www.rnagnamea.com.br 
Data: 15/09/2020 PROPOSTA: 13142 

MUNICIPIO DE MERCEDES 
CNPJ: 95.719.373/0001-23 

"Etrde~:-RUA DR. OSWALDO GRl:JZ;555 - CENl'RO - MERCEDES -'PR - 85.998-000 
Email: 

Telefone: 45 - 3256-8113 

r- Ventilador inoperante 
L Apneia 
r Sem Rede Elétrica 
I Válvula Antiasfixia 
L Válvula de Alívio de Segurança de 100 cmH20 
C Sp02: OFF; 1 a 100% * 
C Frequência cardíaca: OFF; 25 a 240bpm * 
C EtC02: OFF; O a 80mmHg' 
r C02 inspirado: OFF; O a 80mmHg * 
* Sensor de Capnografía e Oximetria são acessórios opcionais 

Bateria Interna de Li-Ion 
Bateria Interna Li-íon 11,8VDC 
Autonomia da Bateria Interna (com plena carga e uso normal): 6,5 h 
Tempo para recarga até a carga máxima (módulo em operação): 4,0 h 

Conexão à Fonte de DXigeriío 
Entrada de Oxigênio - Rosca DISS macho 9/16", conforme ABNT NBR 11906 
Pressão do gás: 39 a 87 psi (270 a 600kPa) 
Mangueiras e Extensões: Conforme ISO 5359:2008 

........__ 

E. .cificações Físicas e Ambientais 
Dimensões da unidade básica AxLxP)): 231 x 254 x 185 mm 
Peso: 3,0 Kg 
Operação: Temperatura: -18 a 50°C; Pressão Barométrica 600 a 1100hPa; Umidade Relativa do Ar: 15 a 95% 
Armazenamento: Temperatura: -20 a 75°C; Pressão Barométrica: 500 a 1200 cmH20; Umidade Relativa do Ar: 5 a 95 % 

Ajustes dos Parâmetros da Ventilação 
Volume Corrente: 20 a 2500mL 
FFee!uêncís-Respir-atórfs:-O·a 1'SOrpm 
Tempo de Subida (Rise Time): O a 2,Os 
Pausa: O a 70% 
Pressão limite máxima: O a 60cmH20 
Pressão Inspiratória: 1 a 60cmH20 
Pressão de Suporte (~OS): OFF; 5 a 60 cmH20 
PEEP: O a 40cmH20 
Sensibilidade Assistida (Pressão): OFF; -0,2 a -1 OcmH20 
Sensibilidade Assistida (Fluxo): OFF; 0,5 a 30,OLlmin 
Ciclagem por Fluxo em Pressão de Suporte: 5 a 80% 
Concentração de 02 Ajustável: 35 a 100% - (21 a 100% com utilização de Blender Externo) 
Tempo Inspiratório: 0,1 a 10 s 
Forma de Onda do Fluxo Inspiratório: Quadrada, Desacelerada, Acelerada, Senoidal 

_j 
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Magnamed Tecnologia Médica S/A 

Parque Industrial San José - Estrada do Capuava. 2200 
Rua Santa Mônica, 831 - Lote 01 e 02 - Quadra AJ - CEP: 06715-865 

CNPJ 01.298.443.0002-54 -I.E.: 278.130.785.119 

Tel.; (ti )'3'889-69"1"0 - www.magnamed.com.br 
PROPOSTA: 13142 Data: 15/09/2020 

MUNICIPIO DE MERCEDES 

CNPJ: 95.719.373/0001-23 

"Endereço:'RUA DR. OSWALDO CRl:JZ;S55 - CENTRO - MERCEDES -'PR --85:998"000 
Email: 

Telefone: 45 - 3256-8113 

~P: 1 a 40 cmH20 
I .são Superior: 5 a 55 cmH20 
Pressão Inferior: O a 40 cmH20 
Tempo Superior: 0,20 a 60s 
Tempo Inferior: 0,20 a 60s 
Relação I:E: 1:4 a 4:1 
Backup: em todas as modalidades espontâneas 
Fluxo Inspiratório: O a 150 Llmin 
Ajuste automático dos parâmetros conforme tipo de paciente 

-Acessários Nmmais: 
01 Kit de sensores de fluxo (adu/ped/neo) 
01 Fonte elétrica com conector 4 vias 
02 Válvulas expiratórias com diafragma 
01 Circuito respiratório 1 ,2m adulto autoclavável 
01 Extensão de 02 Diss X2 - 2m 
01 Envelope cm 3 filtros ambiente 
'01 "Manual 

Acessórios Opcionais 
SYQ.orte para parede ou ambulância ou balcão 
E móvel (pedestal), com freios 
Braço articulado 
Mochila/Maleta para transporte 
Misturador de Ar comprimido e 02 (blender) 
Senso r para Oximetro de Pulso (Sp02) 
Sensor para Capnografia (C02) 

Classificação 
Equtpamento-Clesse-ll 
NBR - IEC - 60601 
Equipamento a prova de respingos IPX4 

Certificações 
NBR IEC60601-1-2:2006; NBR IEC60601-1 :1997; NBR IEC 60601-1-4 



Município de Mercedes 

Estado do Paraná 

Ofício n." 199/2020 

Mercedes, 14 de setembro de 2020. 

Exma. Senhora Prefeita, 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a competente autorização para abertura de 
Processo Licitatório n" 199/2020, na modalidade DISPENSA n." 81/2020, que tem por 
objeto a aquisição de máscaras de ventilador pulmonar microprocessado, para utilização 
em atendimentos no Centro de Saúde da sede do município de Mercedes. 

Outrossim, informo a existência de previsão orçamentária para assegurar o 
pagamento das obrigações decorrentes do Processo Licitatório supra indicado. O 
pagamento será efetuado através da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 

02.007.10.301.0006.1010 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliário. 
Elemento de despesa: 44905208 
Fonte de recurso: 1019 

Sendo o que tínhamos para o mo me 

DE: MARCELO DIECKEL - Secretário de Planejamento, Administração e Finanças 
PARA: CLECI M. RAMBO LOFFI - Prefeita 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45)3256-8000 - CEP 85998-000 - Mercedes - PR 
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br - CN P J 95.719.373/0001-23 
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Município de Mercedes 

Estado do Paraná 

Parecer n." 199/2020 

Mercedes, 14 de setembro de 2020. 

Ilmo. Sr. Secretário de Planejamento, Administração e Finanças, 

Considerando as informações e parecer contido no presente processo administrativo 
AUTORIZO o Processo Licitatório n" 199/2020, na modalidade DISPENSA n.? 81/2020, 
que tem por objeto a aquisição de ventilador pulmonar microprocessado, para utilização 
em atendimentos no Centro de Saúde da sede do município de Mercedes. 

Anexo ao presente, a Portaria n." 282/2020, na qual estão designados os membros da 
Comissão de Abertura e Julgamento, a qual deverá ter sido publicada no Diário Oficial, 
anteriormente à publicação do Extrato de Edital de Licitação. 

Encaminhe-se ao Setor de Licitação para as providências necessárias. 

Itl". 0o--~ ) L. ~1~ciM. Rambo Lofff# 
PREFEITA 

DE: CLECI M. RAMBO LOFFI - Prefeita 
PARA: MARCELO DIECKEL - Secretário de Planejamento, Administração e Finanças 
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Município de Mercedes 

Estado do Paraná 

PORTARIA N.o 282/2020. 
DATA: 17 DE JULHO DE 2020. 

A Prefeita do Município de Mercedes, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e na forma do disposto no Art. 71, 11, "c" da Lei Orgânica do 
Município e para atendimento ao disposto no artigo 51 do Decreto Lei n°. 8.666/93, 

RESOLVE 

Art. 1° DESIGNAR Jéssica Gabriele Finckler, portadora da Cédula de Identidade 
RG n°. 12.857.209-0 SSP/PR, Jaqueline Stein, portadora de Cédula de Identidade RG 
n°. 7.785.147-0 SSP/PR e Nilma Eger, portadora da Cédula de Identidade RG n°. 
6.475.622-2 SSP/PR, servidoras públicas Municipais, como membros titulares; 
Jucimara Carine Biscaro, portadora da Cédula de Identidade RG n°. 10.307.014-7 
SSP/PR, Marcelo Dieckel, portador da Cédula de Identidade RG n°. 8.432.814-6 
SSP/PR, Jakson Felipe Winkelmann, portador da Cédula de Identidade RG n°. 
13.516.504-2 SSP/PR, Juliana Schueroff, portadora da Cédula de Identidade RG n°. 
12.771.728-1 SSP/PR, Tais Finckler, portadora da Cédula de Identidade RG n°. 
12.767.229-6 SSP/PR, Sidiane Weiss, portadora da Cédula de Identidade RG nO 
8.678.249-9 e Walter Luis Friedrich, portador da Cédula de Identidade RG n°. 
3.932.567-5 SSP/PR, servidores públicos Municipais, como membros suplentes, para 
que constituam a Comissão Permanente de abertura e julgamento das L1CITAÇOES, 
pelo prazo de 01 (um) ano, a contar desta data. 

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Município de Mercedes, Estado do Paraná, em 17 de julho de 2020. 

JlOl/ . n~~ } n~ )c-'~cr_ ;,~ "R~mbo 1fJ 
PREFEITA 
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Município de Mercedes 

Estado do Paraná 

Edital de Dispensa n° 81/2020 

MUNICÍPIO DE MERCEDES 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

PROCESSO DE DISPENSA N.o 81/2020 
TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO 

ENTIDADE PROMOTORA: 
INTERESSADO: 

Município de Mercedes 
Secretaria de Saúde. 

1 - Preâmbulo 
- O MUNICÍPIO DE MERCEDES, pela Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, 
através da Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria n° 282/2020, com a devida 
autorização expedi da pela Sra. Cleci M. Rambo Loffi, Prefeita, exarada em 14/09/2020, de 
conformidade com a Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislação 
aplicável, toma pública o processo de Dispensa n° 81/2020, no dia 15/09/2020, às 16hOOmin 
(dezesseis horas), na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Mercedes, na Rua Dr. 
Oswaldo Cruz, 555, Centro, objetivando a aquisição de ventilador pulmonar microprocessado, 
para utilização em atendimentos no Centro de Saúde da sede do município de Mercedes, nas 
condições fixadas neste Edital e seus Anexos. 

2 - Objeto 
2.1 - O presente processo de Dispensa tem por objeto a aquisição de ventilador pulmonar 
microprocessado, para utilização em atendimentos no Centro de Saúde da sede do município de 
Mercedes, conforme descrição abaixo: 

Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 
Ventilador Pulmonar Microprocessado. Adulto, 
pediátrico e neonatal. Composição: 1 circuito 
paciente em PVC adulto/pediátrico, 1 válvula 
exalatória, I cabo alimentação 12V, 1 suporte fixação 

1 1 unid em ambulância, 1 fonte alimentação 110/220V, 1 31.778,00 31.778,00 
mangueira de pressão para Oxigênio (3 metros). 
Acessórios: 1 braço articulado, 1 pedestal PR4 e 1 
suporte de maca. Marca/Modelo: Leistung PR4-g 
Touch 

Valor total do objeto: R$ 31.778,00 (trinta e um mil, setecentos e setenta e oito reais) 

3 - Motivação 
3.1 - Disponibilização de equipamento adequado para realização de procedimentos clínicos que 
favoreçam estabilização e condições de atendimento a pacientes que porventura necessitem do 
mesmo para assegurar sua saúde e vida, especialmente pacientes acometidos pelo novo 
coronavírus (COVID-19) que estejam aguardando disponibilidade de leito hospitalar. 
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Município de Mercedes 

Estado do Paraná 

Edital de Dispensa n" 81/2020 

3.2 - Atualmente o Município de Mercedes com um único ventilador, que é antigo e apresenta 
problemas. A aquisição de novo equipamento, neste sentido, reveste-se de evidente e urgente 
relevância. Ainda, de se reconhecer que se faz pertinente a disponibilidade de, ao menos, 02 (dois) 
equipamentos, haja vista que, necessariamente, um deve ficar a disposição das urgências e 
emergências, tais como acidentes automobilísticos e, o outro, neste sentido, a disposição para 
utilização por pacientes que eventualmente necessitem e esteja aguardando leito hospitalar. 

3.3 - Considera-se, fundamenta e justifica, ainda, a contratação pretendida: 
- a Declaração da Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, de que o surto do 
novo coronavírus (COVID-19) constitui Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional (ESPIl); 
- a classificação, pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como 
pandemia do COVID-19 
- a Lei Federal n" 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 
- a Portaria MS/GM n" 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 
- a Portaria MS/GM n° 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que regulamentou e 
operacionalizou o disposto na Lei Federal n" 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 
- o Decreto n." 4230, de 16 de março de 2020, e alterações posteriores, do Governo do Estado do 
Paraná; 
- o Decreto n." 4298, de 19 de março de 2020, do Governo do Estado do Paraná, que declara 
situação de emergência em todo o território paranaense; 
- o Decreto Legislativo n" 6, de 2020, do Congresso Nacional, que reconhece a ocorrência de 
estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada 
por meio da Mensagem n." 93, de 18 de março de 2020; 
- a Portaria MS/GM n" 454, de 20 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que declara, em todo 
o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19); 
- a Medida Provisória n." 926, de 20 de março de 2020, que altera a Lei n" 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus; 
- o Decreto Estadual n." 4.319, de 23 de março de 2020, que declara o estado de calamidade 
pública, como medida para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus - COVID-19; 
- O Decreto Legislativo n." 1, de 24 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado do 
Paraná, que reconhece a ocorrência de estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do 
Governador do Estado do Paraná, encaminhada por meio da Mensagem n." 15, de 23 de março de 
2020; 
- o Plano de Contingência COVID-19, da Secretaria Municipal de Saúde de Mercedes; 
- o Decreto Municipal n." 112/2020 (cópia anexa), que declara estado de calamidade pública no 
Município de Mercedes, em virtude do desastre classificado e codificado como doenças infeciosas 
virais (15110), decorrente do novo coronavírus (COVID-19); 
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- que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto na gestão e adoção das 
medidas necessárias aos riscos que a situação demanda e o emprego urgente de medidas de 
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública. 

4 - Regime de Execução 
4.1- Fornecimento. 

5 - Do Preço e da Razão de Escolha do Fornecedor 
5.1 - O Preço a ser pago pelo objeto é de R$ 31.778,00 (trinta e um mil, setecentos e setenta e oito 
reais). 

5.1.1 - O preço a ser pago corresponde ao menor valor obtido em regular pesquisa de 
preços. 

5.2 - A razão de escolha do fornecedor repousa na apresentação da menor proposta de preços, 
obtida em regular pesquisa, aliado ao preenchimento dos requisitos de habilitação. 

6 - Documentação Referente à Habilitação: 
6.1 - A documentação relativa à habilitação jurídica, fiscal e outros documentos deverá conter, 
sequencialmente: 

6.1.1 - Para Comprovação da Habilitação Jurídica: 
a) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor ou Contrato Social Consolidado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos 
documentos de eleição de seus atuais administradores; 

b) No caso de Sociedade Simples, inscrição do ato constitutivo acompanhado de prova da diretoria 
em exercício; 

6.1.2 - Para comprovação da regularidade fiscal: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicílio ou sede do 
proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da presente 
Licitação (CICAD), ou Certidão Narrativa de Inexistência de Inscrição de Nome 
Empresarial ou CNPJ no Cadastro de Contribuintes do ICMS; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFBIPGFN n° 1.751, de 02/10/2014; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos de Tributos Estaduais; 
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e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Municipais; 

f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF/FGTS); 

g) Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante apresentação de CNDT (Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas), emitida pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho). 

Obs 1: A Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida por qualquer órgão da 
Administração Pública direta ou indireta, exigível para este procedimento, constitui documento 
hábil para a comprovação da regularidade fiscal da licitante. 

Obs 2: Para efeito de verificação da validade das certidões de regularidade fiscal, se outro prazo 
não constar da lei ou dos próprios documentos, serão consideradas válidas aquelas emitidas no 
período de 90 (noventa) dias que antecedem a data do presente procedimento. 

7 - Condições de Pagamento 
7.1 - O pagamento será efetuado mediante apresentação da nota fiscal, à vista, de forma 
antecipada, nos termos do Art. 1°, lI, "a", da Medida Provisória n.? 961, de 6 de maio de 2020 
(Projeto de Lei de Conversão n." 36, de 2020, encaminhado para sanção em 10/09/2020 -Art. 62, 
§ 12°, da Constituição Federal), uma vez constituir condição do fornecedor, consoante consta de 
sua proposta escrita. 

7.1.1 - A Contratada fica obrigada a restituir o valor integral antecipado na hipótese de 
inexecução do objeto, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês ou fração, e correção 
monetária a ser calculada pela variação do IPCA-IBGE. 

7.1.2 - É facultado ao Contratante, por meio de representante, o acompanhamento da 
mercadoria, em qualquer momento do transporte, devendo a Contratada prestar as 
informações solicitadas. 

7.2 - O pagamento decorrente da prestação dos serviços do objeto do presente processo de 
dispensa correrá por conta dos recursos da dotação orçamentária: 

02.007.10.301.0006.1010 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliário. 
Elemento de despesa: 44905208 
Fonte de recurso: 1019 

8 - Validade da Proposta 
8.1 - A proposta da contratada terá o prazo de validade mínimo de 10 (dez) dias. 

9 - Prazo de Vigência 
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9.1 - O prazo de vigência do presente processo é de 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura 
do instrumento contratual, e poderá ser alterado na forma do art. 57 da Lei n." 8.666/93, observado 
o disposto no art. 4°-H da Lei Nacional n.? 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

10 - Prazo de Execução 
10.1 - O prazo de execução do objeto é de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da efetivação do 
pagamento antecipado, e poderá ser revisto nas hipóteses e forma a que alude o art. 57 da Lei 
Nacional n." 8.666, de 21 de junho de 1993. 

11 - Do Fundamento Legal. 
11.1 - A presente dispensa é formalizada com base no art. 4° e seguintes da Lei Nacional n." 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e no art. 1°, I, "b", da Medida Provisória n.? 961, de 6 de maio 
de 2020 (Projeto de Lei de Conversão n." 36, de 2020, encaminhado para sanção em 10/09/2020 - 
Art. 62, § 12°, da Constituição Federal). 

12 - Da minuta Contratual. 
12.1 - Consta do Anexo I deste edital a minuta do instrumento de contrato a ser celebrado. 

Mercedes, 14 de setembro de 2020. 
rfL.íJ~G. Lu. 

VI;c'iM. Rambo Loffi 
PREFEITA 
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ANEXO I 
MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
MERCEDES E A EMPRESA xxxxxxxxxx. 

Contrato n. o XXl2020 
Identificação: XXX2020 

o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na 
Rua Dr. Oswaldo Cruz, n." 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato 
representada por sua Prefeita, a Exma. Sra. Cleci M. Rambo Loffi, brasileira, casada, residente e 
domiciliada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n" 331, Centro, nesta Cidade de Mercedes, Estado do 
Paraná, inscrita no CPF sob n°. 886.335.359-04, portadora da Carteira de Identidade n°. 5.107.835- 
7, expedi da pela SSP/PR, a seguir denominado MUNICÍPIO, e a empresa XXXXXXXXXXXX, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n°. xx.xxx.xxx/xxxx-xx, isenta de Inscrição 
Estadual, com sede na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, n°. xxx, CEP xx.xxx-xxx, Centro, na 
Cidade de xxxxxxxx, Estado do xxxxxxx neste ato representada por xxxxxxxxxxxxx, Sra. 
xxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliada na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxx, n". xxx, CEP xx.xxx 
xxx, Centro, na Cidade de xxxxxxxx, Estado do Paraná, portadora da Carteira de Identidade n". 
x.xxx.xxx-x, expedida pela SSPIPR, inscrita no CPF sob n", xxx.xxx.xxx-xx, a seguir denominada 
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n", 8.666/93 e 
Legislação pertinente, das condições da Dispensa de Licitação n", 3/2020, da proposta da 
contratada, datada de XXlxx/2020, e das cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, 
obrigações e responsabilidades das partes. 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 Constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisiçao de ventilador pulmonar 
microprocessado, para utilização em atendimentos no Centro de Saúde da sede do município de 
Mercedes, de acordo com as características e demais condições definidas no Edital de Dispensa n. ° 
3/2020 e em seus Anexos. 

2 - CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL: 
2.1. Pela execução do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o 
valor de R$ 31.778,00 (trinta e um mil, setecentos e setenta e oito reais), conforme consignado a 
seguir: 

Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 
Ventilador Pulmonar Microprocessado. Adulto, 

1 1 unid pediátrico e neonatal. Composição: 1 circuito 31.778,00 31.778,00 paciente em PVC adulto/pediátrico, 1 válvula 
exalatória, 1 cabo alimentação 12V, 1 suporte fixação 
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Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 
em ambulância, 1 fonte alimentação 1l0/220V, 1 
mangueira de pressão para Oxigênio (3 metros). 
Acessórios: 1 braço articulado, 1 pedestal PR4 e 1 
suporte de maca. Marca/Modelo: Leistung PR4-g 
Touch 

2.2. No preço acima retratado estão computados, além do lucro, todas as despesas e custos como: 
frete, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, 
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 
3.1 - O prazo de vigência é de 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura do instrumento 
contratual, e poderá ser alterado na forma do art. 57 da Lei n.? 8.666/93, observado o disposto no 
art. 4°-H da Lei Nacional n." 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

3.2 - O prazo de execução do objeto é de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de emissão da 
Ordem de Compra, e poderá ser revisto nas hipóteses e forma a que alude o art. 57 da Lei 
Nacional n." 8.666, de 21 de junho de 1993. 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DESPESA: 
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

02.007.10.301.0006.1010 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliário. 
Elemento de despesa: 44905208 
Fonte de recurso: 1019 

5 - CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO: 
5.1. O pagamento será efetuado mediante apresentação da nota fiscal, à vista, de forma antecipada, 
nos termos do Art. 1°, lI, "a", da Medida Provisória n." 961, de 6 de maio de 2020 (Projeto de Lei 
de Conversão n." 36, de 2020, encaminhado para sanção em 10/09/2020 - Art. 62, § 12°, da 
Constituição Federal), uma vez constituir condição do fornecedor, consoante consta de sua 
proposta escrita. 

5.1.1 - A Contratada fica obrigada a restituir o valor integral antecipado na hipótese de 
inexecução do objeto, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês ou fração, e correção 
monetária a ser calculada pela variação do IPCA-IBGE. 
5.1.2 - É facultado ao Contratante, por meio de representante, o acompanhamento da 
mercadoria, em qualquer momento do transporte, devendo a Contratada prestar as 
informações solicitadas. 
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5.2 O Município de Mercedes poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pelo fornecedor. 

5.3 O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do 
fornecimento. 

6 - CLÁUSULA SEXTA - PRAZO, CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO 
OBJETO: 
6.1 A entrega dos materiais será imediata. O objeto deverá ser entregue junto à Secretaria de 
Saúde do Município de Mercedes, cujo endereço é a Rua Dr. Oswaldo Cruz, n." 707, Centro, na 
Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, mediante e de acordo com a competente Ordem de 
Compra, no prazo de até 05 (cinco) dias a contar da data da efetivação do pagamento antecipado. 

6.2 Todas as despesas com relação ao objeto correrão por conta da CONTRATADA. 

6.3 O objeto será recebido nos termos do art. 73 da Lei n." 8.666/93. 

6.3.1 No ato da entrega, o objeto será recebido provisoriamente, para fins de posterior 
análise de sua regularidade. 

6.4 Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser substituído pelo fornecedor no 
prazo de 3 (três) dias contados da notificação da não aceitação. 

7 - CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
7.1. São obrigações do CONTRATANTE: 

7.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes à prestação do serviço, que 
venham a ser solicitados pelos empregados do fornecedor; 

7.1.2. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do objeto licitado, desde que 
cumpridas todas as exigências deste Edital, seus Anexos e do Contrato; 

7.1.3. Comunicar oficialmente ao fornec~dor quaisquer falhas e defeitos verificados; 

7.1.4. Vistoriar o objeto da licitação, a fim de verificar sua compatibilidade com a 
especificação técnica constante do instrumento convocatório e seus anexos. 

8 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
8.1. Constituem obrigações da CONTRATADA: 

8.1.1. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigi das na licitação; 
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8.1.2. Indicar o responsável por representá-Ia na execução do Contrato, assim como a(s) 
pessoa(s) que, na ausência do responsável, poderão substituí-lo; 

8.1. 3. Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes do 
Edital de Dispensa e em seus Anexos; 

8.1.4. Executar diretamente o Contrato, sem transferência de responsabilidades ou 
subcontratações não autorizadas pelo município de Mercedes; 

8.1.5. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao CONTRATANTE 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento do objeto; 

8.1.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, 
obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade e 
desempenho do objeto fornecido; 

8.1.7. Comunicar por escrito o CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

8.1.8. Entregar o objeto no prazo e forma ajustados; 

8.1.9. Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigi das na Dispensa. 

09 - CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DO 
FORNECEDOR: 
9.1. Adicionalmente, deverá a CONTRATADA: 

9.1.1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações SOCIaIS 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 
própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 
Município de Mercedes; 

9.1.2. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas os seus empregados no ato do fornecimento do objeto licitado ou em conexão com 
ele, ainda que acontecido em dependência da Sede Administrativa do CONTRATANTE; 

9.1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por 
prevenção, conexão ou continência; e 
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9.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação do objeto da Dispensa. 

9.2. A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos nesta 
cláusula, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem 
poderá onerar o objeto deste Contrato, renunciando a CONTRATANTE expressamente a 
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva. 

9.3. É expressamente proibida ao fornecedor a veiculação de publicidade acerca do Contrato, 
salvo se houver prévia autorização do Município de Mercedes. 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES GERAIS DO CONTRATADO 
10.1. Deverá a CONTRATADA observar, ainda, o seguinte: 

10.1.1. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
Município de Mercedes, ou que nele ocupe cargo de confiança, durante a vigência deste Contrato; 

10.1.2. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, 
salvo se houver prévia autorização do CONTRATANTE. 

11 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 
11.1. O prazo de vigência e de execução do objeto poderá ser revisto nas hipóteses e forma a que 
alude o art. 57 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

11.1.1 A execução e fiscalização do Objeto deste contrato serão de responsabilidade dota) 
Secretário(a) de Saúde do Município de Mercedes. 

12 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES: 
12.l A Contratada, total ou parcialmente inadimplente, estará sujeita à aplicação das sanções 
previstas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93, e art. 7° da Lei 10.520/2002, a saber: 

12.1.1 Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o 
fornecimento; 

12.1.2 Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de 
atraso injustificado na providência necessária, e de 1 % por dia após o 30° dia de atraso, 
Imitada a 50% (cinquenta por cento), acumulada com as multas cominatórias abaixo: 

12.1.2.l multa de 5% (cinco por cento) do valor do total do contrato por faltas 
médias, assim entendidas aquelas que acarretam transtornos significativos e, na sua 
reincidência, esse percentual será de 1 0% (dez por cento); 

12.1.2.2 multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, nas hipóteses de 

Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45)3256-8000 - CEP 85998-000 - Mercedes - PR 
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95.719.373/0001-23 

www.mercedes.pr.gov.br 
Pág 10/14 



Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

Edital de Dispensa n° 81/2020 

inexecução total, com ou sem prejuízo para o ente público contratante. 

12.1.3 Multa cominatória de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato por 
descumprimento de obrigação que não constitua mora; 

12.1.4 Suspensão temporária do direito de participar em licitação por prazo não superior a 
2 (dois) anos, entre outras, no caso de inexecução total ou parcial do objeto; 

12.1.5 Impedimento de licitar e contratar com a Administração, e descredenciamento do 
Cadastro Municipal de Fornecedores, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos e máximo de 5 
(cinco) anos, entre outras, quando: 

12.1.5.1 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato; 

12.1.5.2 Ensejar injustificado retardamento da execução de seu objeto; 

12.1.5.3 Não mantiver a proposta; 

12.1.5.4 Falhar gravemente na execução do contrato; 

12.1.5.5 Na reiteração excessiva de mesmo comportamento já punido ou omissão 
de providências para reparação de erros. 

12.1.6 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, entre outras, nas 
seguintes hipóteses: 

12.1.6.1 Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

12.1.6.2 Comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.6.3 Cometer fraude fiscal; 

12.1.6.4 Fraudar na execução do contrato. 

12.2 Na aplicação de sanção será assegurada a observância do contraditório e da ampla defesa, 
bem como, a possibilidade de recurso/pedido de reconsideração, na forma do art. 109 da Lei n." 
8.666/93. 

12.3 As sanções deverá ser aplicadas com a observância dos princípios da razoabilidade e 
proporcional idade, à vista da natureza e gravidade da infração cometida. 
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12.4 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior ou caso fortuito, devidamente 
justificado e aceito pela Administração Pública, ficará o fornecedor isento das penalidades. 

12.5 As sanções advertência, de suspensão de licitar e contratar com a Administração Pública, de 
impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade, poderão ser aplicadas ao 
fornecedor juntamente com a de multa. 

12.6 As penalidades de multa deverão ser satisfeitas no prazo maximo de 15 (quinze) dias 
contados da data de sua notificação, podendo a autoridade competente determinar seu desconto 
diretamente das quantias porventura devidas ao contratado. 

13 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CANCELAMENTO DO CONTRATO 
13.1. Ressalvado o direito à ampla defesa e ao contraditório, será o contrato rescindido nas 
seguintes hipóteses: 

13.1.1. Descumprimento das condições constantes neste Edital, em seus Anexos e no 
próprio Contrato; 

13.1.2. For a CONTRATADA declarada inidônea para licitar ou contratar com a 
Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n." 8.666, de 21 de junho 
de 1993; 

13.1.3. For a CONTRATADA impedida de licitar e contratar com a Administração nos 
termos do artigo 7° da Lei Federal n.? 10.520, de 17 de julho de 2002. 

13.2. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato em face de razões de interesse público, 
derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 
mediante ato escrito e fundamentado. 

13.2.1. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
Contrato, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que 
tiver suportado no cumprimento do avençado. 

13.3. A comunicação da rescisão ou anulação do Contrato deverá ser feita pessoalmente, ou por 
correspondência com aviso de recebimento. 

13.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a 
comunicação será feita por meio do Diário Oficial ou Jornal de Grande circulação, por 
duas vezes consecutivas, considerando-se rescindido ou anulado o contrato, a contar da 
última publicação. 
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13.4. Independentemente das previsões retro indicadas, a CONTRATADA poderá solicitar a 
rescisão do Contrato na ocorrência de fato superveniente decorrente de caso fortuito ou força 
maior, devidamente comprovado e aceito pelo CONTRATANTE, e que venha comprometer a 
perfeita execução contratual. 

13.5. Ficam reconhecidos os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei n." 8.666/93. 

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO 
CONTRATO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
14.1. Para todos os efeitos de direito e para melhor caracterização da execução do objeto, bem 
como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram 
este Contrato os documentos do Edital de Dispensa n", xxl2020 e, em especial, a proposta de preço 
e os documentos de habilitação da CONTRATADA. 

14.2. A execução do Contrato será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares 
aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei Federal n.? 8.666, de 21/06/1993. 

14.3. As situações que, eventualmente, não forem contempladas pelo contrato, regular-se-ão pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, combinado com o artigo 55, 
inciso XII, ambos da Lei Federal n." 8.666/93. 

15 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO COMPETENTE: 
15.1. As questões decorrentes da execução deste Contrato, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal Cândido 
Rondon-PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas 
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo. 

Mercedes - PR, xx de xxxxxx de 2020. 

Município de Mercedes 
CONTRATANTE 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CONTRATADA 

Testemunhas: 
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Marcelo Dieckel 
RG n° 8.432.814-6 

Arlete Martins 
RG n" 5.352.770-1 
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PROPOST A DE PREÇOS 

À Comissão Permanente de Licitações 
Dispensa de Licitação n": 81/2020 

Objeto: Aquisição de ventilador pulmonar microprocessado, para utilização em atendimentos no 
Centro de Saúde da sede do município de Mercedes. 

Prezados Senhores: 

Leistung Equipamentos Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n." 
04.187.384/0001-54, inscrição estadual n." 254.417.108, com sede na Rua João Ropelatto, n°. 202, 
CEP 89.265-520, Bairro Nereu Ramos, na Cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, 
neste ato representada por seu representante legal, Sr. Marcelo Javier Fernandez, residente e 
domiciliado na Rua Pedro Guesser, n° 85, CEP 89.255-423, Bairro Amizade, na Cidade de Jaraguá 
do Sul, Estado de Santa Catarina, portador da Carteira de Identidade n", 7.979.585, expedida pela 
SSP/SC, inscrito no CPF sob n." 831.651.180-00, apresenta sua proposta comercial relativa à 
Dispensa de Licitação n" 81/2020, que tem por objeto a aquisição de ventilador pulmonar 
rnicroprocessado, para utilização em atendimentos no Centro de Saúde da sede do município de 
Mercedes, conforme disposto a seguir: 

Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 

Ventilador Pulmonar Microprocessado. 
Adulto, pediátrico e neonatal. Composição: 1 
circuito paciente em PVC adulto/pediátrico, 1 
válvula exalatória, 1 cabo alimentação 12V, 1 

1 1 unid suporte fixação em ambulância, 1 fonte 31.778,00 31.778,00 
alimentação 110/220V, 1 mangueira de pressão 
para Oxigênio (3 metros). Acessórios: 1 braço 
articulado, I pedestal PR4 e 1 suporte de maca. 
Marca/Modelo: Leistung PR4-g Touch 

Valor total do objeto: R$ 31.778,00 (trinta e um mil, setecentos e setenta e oito reais) 

Declaramos que em nossos preços, estão incluídos além do lucro todos os custos diretos e 
indiretos para a perfeita execução do objeto, encargos sociais, administração, lucro e qualquer 
outra despesa incidente sobre os serviços, inclusive transporte. 

Na execução do objeto, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas 
ou qualquer outra que garanta a qualidade igualou superior, assumindo, desde já, a integral 
responsabilidade pela qualidade do objeto executado. 

A presente proposta tem prazo de validade de 30 (trinta) dias, a contar da data de entrega. 

Jaraguá do Sul- SC, em 15 de setembro de 2020. 

Leistung Equipamentos Ltda. 
Proponente 



LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. 
13ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

CNPJ nº 04.187.384/0001-54 

OSCAR EDUARDO BARRETO, argentino, natural de Santa Fé - Argentina, casado no regime de 
comunhão universal de bens, nascido em 21/01/1950, empresário, residente e domiciliado na 
Rua Soldado Ruiz, 1466, Bairro San Martin, na cidade de Córdoba - CBA, na República 
Argentina, portador de Documento Nacional de Identidade nº 7.808.825, Córdoba e 
passaporte nº 07808825M, expedido pela Polícia Federal Argentina e CPF nº 831.175.550-72. 
Neste ato representado por seu procurador MARCELO JAVIER FERNANDEZ, argentino, natural 
de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, casado no regime da comunhão universal de bens, 
nascido em 05/04/1971, empresário, residente e domiciliado na Rua Pedro Guesser, 85, Bairro 
Amizade, CEP 89255-423, nesta cidade de Jaraguá do Sul (SC), Brasil, portador da cédula de 
Identidade nº 7.979.585, emitida em 16/10/2017, órgão emissor SSP/SC, Passaporte nº 
14.775.327, expedido pela Polícia Federal Argentina e CPF 831.651.180-00. 

MIGUEL ANGEL GRASSO, argentino, natural de Pozzo Dei Molle, Córdoba, casado no regime 
de comunhão universal de bens, nascido em 18/06/1947, empresário, residente e domiciliado 
na Rua Almirante Brown, 2348, Bairro Rosedal, na cidade de Córdoba - CBA, na República 
Argentina, portador do documento Nacional de Identidade nº 6.607.620, Córdoba e 
passaporte nº 06607620M, expedido pela Polícia Federal Argentina e CPF nº 831.175.630-91. 
Neste ato representado por seu procurador MARCELO JAVIER FERNANDEZ, argentino, natural 
de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, casado no regime da comunhão universal de bens, 
nascido em 05/04/1971, empresário, residente e domiciliado na Rua Pedro Guesser, 85, Bairro 
Amizade, CEP 89255-423, nesta cidade de Jaraguá do Sul (SC), Brasil, portador da cédula de 
Identidade nº 7.979.585, emitida em 16/10/2017, órgão emissor SSP/SC, Passaporte nº 
14.775.327, expedido pela Polícia Federal Argentina e CPF 831.651.180-00. 

RICARDO JORGE PAIARO, argentino, natural de Portefía, Córdoba, casado no regime de 
comunhão universal de bens, nascido em 26/12/1955, empresário, residente e domiciliado na 
Rua Salamanca, 1481, Villa Allende Golf, na cidade de Córdoba, na República Argentina, 
portador do documento Nacional de Identidade nº 11.727.420, Córdoba, passaporte nº 
11727420N, expedido pela Polícia Federal Argentina e CPF nº 831.175.390-34. Neste ato 
representado por seu procurador MARCELO JAVIER FERNANDEZ, argentino, natural de 
Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, casado no regime da comunhão universal de bens, 
nascido em 05/04/1971, empresário, residente e domiciliado na Rua Pedro Guesser, 85, Bairro 
Amizade, CEP 89255-423, nesta cidade de Jaraguá do Sul (SC), Brasil, portador da cédula de 
Identidade nº 7.979.585, emitida em 16/10/2017, órgão emissor SSP/SC, Passaporte nº 
14.775.327, expedido pela Polícia Federal Argentina e CPF 831.651.180-00. 

MARCELO JAVIER FERNANDEZ, argentino, natural de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, 
casado no regime da comunhão universal de bens, nascido em 05/04/1971, empresário, 
residente e domiciliado na Rua Pedro Guesser, 85, Bairro Amizade, CEP 89255-423, nesta 
cidade de Jaraguá do Sul (SC), Brasil, portador da cédula de Identidade nº 7.979.585, emitida 

• 
11111I1111111I111111111111111111111 

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 
Certifico o Registro em 21/05/2020 
Arquivamento 20204210 119 Protocolo 204210 119 de 20/05/2020 NTRE 42203164045 
Nome da empresa LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx 
Chancela 97825689243669 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2020 por Blasco Borgcs Barcellos - Secretario-geral 

21/05/2020 



LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. 
13ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

CNPJ nº 04.187.384/0001-54 
em 16/10/2017, órgão emissor SSP/SC, Passaporte nQ 14.775.327, expedido pela Polícia 
Federal Argentina e CPF 831.651.180-00. 

Únicos sócios componentes da sociedade ernpresana limitada, que gira sob o nome 
empresarial de LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., estabelecida na Rua João Ropelatto, 202, 
Bairro Nereu Ramos, Jaraguá do Sul (SC), CEP 89265-520, com contrato social arquivado 
inicialmente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob nQ 43204550934, em 
21/11/2000 e posteriormente arquivada na JUCESC sob n2 42203164045 em 29/05/2002, 
inscrita no CNPJ sob n2 04.187.384/0001-54, resolvem. de pleno e comum acordo alterar e 
consolidar o referido contrato social, o que fazem mediante as seguintes condições e 
cláusulas: 

1- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 

Da cláusula terceira: O objeto social da sociedade é a exploração por conta própria do ramo 
de: 

Fabricação, montagem, comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 
Odonto-médico-hospitalar; partes e peças; comércio varejista de artigos médicos e 
ortopédico; distribuição, manutenção, importação e exportação de equipamentos elétrico 
eletrônicos e mecânicos, para aplicações na área de medicina, fisioterapia, hospitalar e afins; 
Prestação de serviços de locação de equipamentos elétricos-eletrônicos e mecânicos, para 
aplicações na área de medicina, fisioterapia, hospitalar e afins e a Prestação de serviços de 
assistência técnica destes equipamentos; Serviços de consultoria técnica; Gestão de ativos 
não financeiros (royalties). 

11- DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL: 

Cláusula li!: a sociedade gira sob o nome empresarial de LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., e 
é regime pelo Código Civil de 2002, Lei 10.406, de 10.01.2002. 

Cláusula 2i!; A sociedade tem a sua sede na Rua João Ropelatto, 202, Bairro Nereu Ramos, 
CEP 89265-520, na cidade de Jaraguá do Sul - SC, podendo estabelecer filiais em qualquer 
ponto do território nacional e internacional, obedecendo às disposições legais vigentes. 

Cláusula 3il; O objeto social da sociedade é a exploração por conta própria do ramo de: 
Fabricação, montagem, comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 
Odonto-médico-hospitalar; partes e peças; comércio varejista de artigos médicos e 
ortopédico; distribuição, manutenção, importação e exportação de equipamentos elétrico 
eletrônicos e mecânicos, para aplicações na área de medicina, fisioterapia, hospitalar e afins; 
Prestação de serviços de locação de equipamentos elétricos-eletrônicos e mecânicos, para 
aplicações na área de medicina, fisioterapia, hospitalar e afins e a Prestação de serviços de 
assistência técnica destes equipamentos; Serviços de consultoria técnica; Gestão de ativos 
não financeiros (royalties). 

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 
Certifico o Registro em 21105/2020 
Arquivamento 20204210 119 Protocolo 204210 119 de 20/05/2020 NTRE 42203164045 
Nome da empresa LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 
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LEISTUNG EQUIPAMENTOS L TOA. 
13ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

CNPJ nQ 04.187.384/0001-54 

Cláusula 4i!: O capital social é de R$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais), divididos em 100 
(cem) quotas no valor de R$ 2.120,00 (dois mil, cento e vinte reais) cada uma, já totalmente 
integralizadas em moeda corrente do país e subscritas por: 

NOME DOS SÓCIOS QUOTAS VALOR R$ PARTICIPAÇÃO 
Oscar Eduardo Barreto 27 R$57.240,OO 27% 
Miguel Angel Grasso 26 R$55.120,OO 26% 
Ricardo Jorge Paiaro 27 R$57.240,OO 27% 
Marcelo Javier Fernandez 20 R$42.400,OO 20% 
TOTAL 100 R$212.000,OO 100% 

Cláusula Si!: A sociedade iniciou suas atividades em 01/08/2000, com prazo de vigência 
indeterminado. 

Cláusula 6i!: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 
sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições 
e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se 
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

Cláusula 7i!: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula Si!: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção 
de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 

Cláusula 9ª: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão 
sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. 

Cláusula lOª: Havendo prejuízo, este será compensado com reservas existentes, caso estas 
não sejam suficientes ou não existam, o prejuízo será contabilizado em conta específica para 
ser compensado com lucros futuros. 

Cláusula lli!; A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

Cláusula 12i!: A administração da sociedade cabe ao sócio Sr. MARCELO JAVIER FERNANDEZ, 
com poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do 
nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigação seja em 
favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização dos outros sócios. 

Cláusula 13i!: O sócio administrador poderá de comum acordo fixar uma retirada mensal, a 
título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes . 

• Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 
Certifico o Registro em 21/05/2020 
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LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. 
13ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

CNPJ nº 04.187.384/0001-54 
Cláusula 14ª: O uso da firma é feito pelo sócio administrador MARCELO JAVIER FERNANDEZ, 
isoladamente para os negócios da própria empresa e nos casos de alienação de bens. 

Cláusula 15ª: Em caso de aumento de capital terão preferência para subscrever novas quotas, 
os sócios que já participam da sociedade, podendo os demais subscrever novas quotas na 
proporção exata de sua participação no capital social primitivo. 

Cláusula 16!!: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades 
com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes 
ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na 
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente 
levantado. 

Cláusula 17ª: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se 
resolva em relação a seus sócios. 

Cláusula 18!!: O sócio administrador MARCELO JAVIER FERNANDEZ declara, sob as penas da 
lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, a fé pública ou a propriedade. 

Cláusula 19!!: Fica eleito o foro jurídico da cidade e comarca de Jaraguá do Sul (SC), como 
competente para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato social. 

E, por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento em 1 (uma) via, 
que assinam de forma digital que produza todos os efeitos legais. 

Jaraguá do sul, 07 de abril de 2020. 

I MIGUEL ANGEL GRASSO MARCELO JAVIER 
FERNANDEZ 

SÓCIO ADMINISTRADOR socio 

RICARDO JORGE PAI ARO 
SÓCIO 

OSCAR EDUARDO BAR RETO 
socro 
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_ SANTA CATARINA 204210119 

TERMO DE AUTENTICACAO 

NOME DA EMPRESA LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 
PROTOCOLO 204210119 ·20/05/2020 
ATO 002 • AL TERACAO 
EVENTO 021 • AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

MATRIZ 

NIRE42203164045 
CNPJ 04,187.384/0001-54 
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2020 
SOB N: 20204210119 

OS 
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATOIESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20204210119 

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE 

ICPf: 83165118000 - MARCELO JA VIER FERNANDEZ 
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CERTIFICADO BPF 
ISO 9001:2008 

ISO 13485:2003/ EN ISO 13485:2012 

R 04-02 (4) 
Rav02 

PROCURAÇÃO 

Por este instrumento particular de Procuração, a empresa Leistung Equipamentos Ltda, com sede na 
Rua João Ropelatto, 202, bairro Nereu Ramos, CEP 89265~520, na cidade de Jaraguá do Sul, estado 
de Santa Catarlna, inscrita no CNPJ sob n.O 04.187.384/0001-54 e Inscrição Estadual sob n.O 
254.417.108, representada neste ato por seu Sócio Administrador, Sr. Marcelo Javler Fernandez, 
portador da Cédula de Identidade RG n.O 7.979,585 e CPF n,o 831.651.180-00, nomeia e constitui 
sua procuredora Sra Andréia Aparecida Pazze, brasileira, solteira, portadora do RG nO 
4077522251 e CPF nO 972.395.850-34, a quem confere poderes para representar a empresa 
LEISTUNG EQUIPAMENTOS L TDA, no que se referir a Licitações em todas as suas modalidades, com 
poderes para assinar propostas, ofertar lances, documentos, atas, atas de registro de preços" 
contratos, desistir de recursos, Interpô-Ias, substabelecer a presente procuração, enfim praticar 
todos os demais atos necessários ao fiei cumprimento do presente mandato. 

Por ser verdade, firmo a presente para que se produza os efeitos legais. 

Validade desta procuração: 31/12/2020. 

Rua João Ropelatto, 202 
89265-300 • Nemu Ramos 1_ Jàragll"'l do Sul· Santa Catarina _j 
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Jaraguá do Sul,SC,I_ O de novembro de 2019. 
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27/08/2020 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURfDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇAO 
04.187.384/0001-54 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 
CADASTRA L 21/11/2000 

NOME EMPRESARIAL 
lEISTUNG EQUIPAMENTOS lTDA. 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
lEISTUNG ENGENHARIA 

CÓDIGO E DESCRIÇAo DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
26.60-4-00 - Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 

CÓDIGO E DESCRIÇAo DAS AnVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
32.50-7-01 - Fabricação de instrumentos não-eletrônlcos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de 
laboratório 
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 
33.21-0-00 -Instalação de máquinas e equipamentos industriais 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-rnédico-hospitalar; partes e 
peças 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos cientfficos, médicos e hospitalares, sem operador 
77.40-3-00 - Gestão de ativos Intangíveis não-financeiros 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária limitada 

I LOGRADOURO 
R JOAO ROPElATTO 

I NÚMERO 
202 

I COMPLEMENTO 
******** 

I CEP 
89.265-520 

I BAIRRO/DISTRITO 
NEREU RAMOS 

I MUNIClplO 
JARAGUA DO SUL ~ 

~ 
I ENDEREÇO ELETRÓNICO I TELEFONE 

(47) 3371-4747 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
** ••• 

I SITUAÇAQ CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL 
21/11/2000 

I MOTIVO DE SITUAÇAo CADASTRAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 27/08/2020 às 10:06:00 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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16/09/2020 Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à 
Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral. 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS 

CNPJ/CPF 

04.187.384/0001-54 
COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO ESTADUAL E 

DE SITUAÇÃO CADASTRA L 
Inicio Atividade com ICMS 

31/07/2002 

INSCRiÇÃO ESTADUAL 

254.417.108 
NOME EMPRESARIAL 

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

****** 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

2660400 - Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 

3312103 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 
3250701 - Fabricação de instrumentos nãoeletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de 
laboratório 
4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédicohospitalar; partes e 
peças 
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
7739002 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 
3321000 -Instalação de máquinas e equipamentos industriais 
7490199 - Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não especificadas anteriormente 
7740300 - Gestão de ativos intangíveis nãofinanceiros 

CONTRIBUINTE CREDENCIADO/DISPENSADO A EMITIR OS SEGUINTES DOCUMENTOS ELETRÓNICOS 

- Credenciado a Emitir Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 0110712011 
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 0110912009 

I LOGRADOURO 

~UA JOÃO ROPELATTO 
I NÚMERO 
202 

I COMPLEMENTO 
.*.*** 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

I I BAIRRO/DISTRITO 

NEREU RAMOS '----'--'-'-'--'- __ ---' I MUNICíPIO 
JARAGUÁ DO SUL 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVO desde 3110712002 

Modelo aprovado pela Portaria SEF nO 375, de 26/08/2003. 
Emitido em 16/09/2020 10:12:06 (data e hora de Brasília). 

https:fltributario.sef.sc.gov.br/tax.NET Itax. net.cadastro/result_ sitcad .aspx?dat= 10 1206 1/1 



03/08/2020 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIvIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. 
CNPJ: 04.187.384/0001-54 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 11 :44: 16 do dia 03/08/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 30/01/2021. 
Código de controle da certidão: 44CC.7396.7737.AF1F 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS 

Nome (razão social): 
CNPJ/CPF: 

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 
04.187.384/0001-54 

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado 
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, 
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda. 

Dispositivo Legal: 
Número da certidão: 
Data de emissão: 
Validade (Lei nQ 3938/66, Art. 158, 
modificado pelo artigo 18 da Lei n 
15.510/11.): 

Lei n2 3938/66, Art. 154 
200140092273923 
03/08/2020 11:47:24 

02/10/2020 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: 
http://www.sef.sc.gov.br 

Este documento foi assinado digitalmente 
Impresso em: 03/08/2020 11:47:24 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNIClplO DE JARAGUA DO SUL 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

Data: 19/08/2020 13h42min 

I Número --r: Validade 
L 33315 y7/11/202"õ) 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Nome / Razão Social ~ 

LEISTUNG EQUIPAMENTOS L TDA CNPJ: 04187384000154 

Aviso 

Sem débitos pendentes até a presente data. 

~ Comprovação Junto à -----------"""'T'"- Finalidade ____. 

Secretaria Municipal da Fazenda Licitação 
l 

Mensagem ~ 

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição 
abaixo caracterizada. 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

Contribuinte: LEISTUNG EQUIPAMENTOS L TOA 

Endereço: Rua JOAO ROPELATTO, 202 - Bairro NEREU RAMOS - CEP 89.265-520 

G Código de Controle 
CWIHGMNZ7S11MDV1 1 

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado. 

Jaraguá do Sul (SC), 19 de Agosto de 2020 

Rua Walter Marquardt. 1111 - Barra do Rio Molha 
Jaraçuá do Sul (SC) - CEP: 89259565 - Fone:4721068000 
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08/09/2020 Consulta Regularidade do Empregador 

L--_v_o_lta_r_.....J11 Imprimir 

Certificado de Regularidade do 
FGTS-CRF 

Inscrição: 
Razão Social: 
Endereço: 

04.187.384/0001-54 
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 
R JOAO ROPELATTO 202/ NEREU RAMOS / JARAGUA DO SUL / se / 89265-300 

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 Servieo - 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:04/09/2020 a 03/10/2020 

Certificação Número: 2020090401265642326350 

Informação obtida em 08/09/2020 09:32:04 

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

https:/Iconsulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 04.187.384/0001-54 
Certidão nO: 17879697/2020 
Expedição: 03/08/2020, às 11:16:13 
Validade: 29/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o nO 04.187.384/0001-54, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nO 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nO 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br 



~ 

LEISTUNG 

CERTIFICADO 8PF 
ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016 

R 04-02 (4) 
Rev03 

DECLARAÇÃO DE MENOR 

A empresa Leistung Equipamentos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nO 04.187.384/0001-54, sediada à 
Rua João Ropelatto, nO 202, bairro Nereu Ramos, Cep 89.265-520, cidade de Jaraguá do Sul, estado 
de Santa Catarina, por intermédio de sua Procuradora, a Sra Andréia Aparecida Pazze, Portadora 
da Carteira de Identidade nO 4077522251 SSP/RS e CPF nO 972.395.850-34, DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nO 
9.854 de 27 de outubro de 1999, que NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO 
NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS. 

ir de quatorze anos, na condição de aprendiz: 

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108 
Rua João Ropelatto, 202. Nereu Ramos 

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul/ SC - Fone/Fax (47) 3371-2741/3371-9267 
www.leistungbrasil.com - E-mail: leistunq@leistunqbrasil.com 
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• 
Número do pedido: 498335 
FOLHA: 1/1 

PODER JUDlClÁRJO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
de Santa Catarina 

CERTIDÃO FALêNCIA, CONCORDATA E RECUPERAçãO JUDICIAL N2: 498335 

À vista dos registros constantes no sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição do Poder 
Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA 
CONSTA distribuído em relação a: 

NOME: LEISTUNG EQUIPAMENTOS L TDA 
Raiz do CNPJ: 04.187.384 
Certidão emitida às 09:32 de 27/08/2020. 

OBSERVAÇÕES 

1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão. 
2) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.10112005, com a inclusão das classes 
extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial; 
3) Foram considerados os normativos do CNJ; 
4) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado 
e/ou destinatário; 

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de 
registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço 
https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do 

A autenticidade da certidão poderá ser confirmada no endereço eletrônico https:/Icerteproc1q.tjsc.jus.br/download 



27/08/2020 0322507 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
Comarca de Jaraguá do Sul 

CERTIDÃO 
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

CERTIDÃO N°: 7644566 FOLHA: 1/1 

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa 
Catarina da Comarca de Jaraguá do Sul, com distribuição anterior à data de 26/08/2020, verificou-se NADA 
CONSTAR em nome de: 

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA, portador do CNPJ: 04.187.384/0001-54. *************************************** 

OBSERVAÇÕES: 

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça; 

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou 
destinatário; 

c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal.opção 
Certidões/Conferência de Certidão; 

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da 
Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente; 

e) certidão é expedida em consonância com a Lei nO 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - 
Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial. 

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros 
cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br 

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas. 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias. 

Jaraguá do Sul, quinta-feira, 27 de agosto de 2020. 

0322507 

111111111111111111 



Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA PROPOSTA 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 199/2020 

DISPENSA N° 81/2020 

Às 16hOOmin (dezesseis horas) do dia 15 (quinze) de setembro de 2020 (dois mil e 
vinte), reuniram-se na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Mercedes os 
membros da Comissão Permanente de Licitações, designados pela Portaria n° 282/2020, 
que subscrevem a presente Ata, para proceder à abertura e julgamento do processo de 
Dispensa n° 81/2020, que tem por objeto a aquisição de ventilador pulmonar 
microprocessado, para utilização em atendimentos no Centro de Saúde da sede do 
município de Mercedes. Aberta a sessão, verificou-se que a empresa Leistung 
Equipamentos Ltda, CNPJ sob n°. 04.187.384/0001-54, apresentou documentação que a 
torna apta a contratar com o Município de Mercedes. Em seguida, passou-se à 
verificação da Proposta de Preços, onde verificou-se que a empresa apresentou proposta 
no valor de R$ 31.778,00 (trinta e um mil, setecentos e setenta e oito reais). Trata-se de 
hipótese de Dispensa de licitação, amparada pelo art. 24, II, da Lei Nacional n." 
8.666/93, art. 4-H da Lei Nacional n.? 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, com a redação 
a da pela Medida Provisória n.? 926, de 20 de março de 2020, e no art. 1°, I, "b", da 
Medida Provisória n." 961, de 6 de maio de 2020 (Projeto de Lei de Conversão n.? 36, 
de 2020, encaminhado para sanção em 10/09/2020 - Art. 62, § 12°, da Constituição 
Federal). A comissão constatou que a proponente está apta para a execução do objeto e 
que o mesmo se enquadra no Processo de Dispensa. Tal decisão será submetida à 
autoridade superior para ratificação e homologação. Nada mais havendo a tratar, 
encerrou-se a presente ata, que vai assinada por todos. 

Comissão Permanente de Licitações: 

~~.lh~ 
~ Jakson F. Winkelmann 

Membro 

'l\J..~\fy-.Q_., (~~ 
Nilma Eger 
Presidente 

Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45)3256-8000 - CEP 85998-000 - Mercedes - PR 
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br - C N P J 95.719.373/0001-23 

www.mercedes.pr.gov.br 



Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

PARECER JURíDICO 

RELATÓRIO 

Trata-se o expediente de análise do Procedimento de Dispensa de Licitação n." 
81/2020, realizada em atendimento ao disposto no art. 38, VI e parágrafo único, da Lei n.? 
8.666/93. 

Estudada a matéria, passo a opinar. 

FUNDAMENTAÇÃO 

Tratando-se o objeto do procedimento em análise a aquisição de ventilador pulmonar 
microprocessado, para utilização em atendimentos no Centro de Saúde da sede do município 
de Mercedes, cujo valor, conforme orçamento, será de R$ 31.778,00 (trinta e um mil, 
setecentos e setenta e oito reais), necessário se faz reconhecer a incidência da hipótese de 
dispensa de licitação prevista no art. 4° e seguintes da Lei Nacional n." 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, e no art. 1°, I, "b", da Medida Provisória n." 961, de 6 de maio de 2020 
(Projeto de Lei de Conversão n." 36, de 2020, encaminhado para sanção em 10/0912020 - Art. 
62, § 12°, da Constituição Federal). 

Nos termos dos arts. 1°, I, "b", e 2°, ambos da Medida Provisória n.? 961, de 6 de maio 
de 2020, o limite de dispensa de licitação para outros serviços e compras é de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais) até 31 de dezembro de 2020. Referida medida provisória, frisa-se, 
encontra-se em vigor nos termos do § 12° do art. 62 da Constituição Federal, haja vista a 
aprovação do Projeto de Lei de Conversão n." 36, de 2020, encaminhado para sanção em 
10/09/2020. 

Neste sentido, considerando o objeto a ser adquirido possui o valor de R$ 31.778,00 
(trinta e um mil, setecentos e setenta e oito reais), e que não há notícia de que se trate de 
parcela de compra de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez, de se reconhecer a 
possibilidade, em tese, da aquisição por meio de dispensa de licitação. 

Por outro lado, consta do edital do procedimento que o objeto visa atender eventual 
demanda de pacientes acometidos pelo novo coronavírus (COVID-19). Confira-se: 

3.1 - Disponibilização de equipamento adequado para realização de 
procedimentos clínicos que favoreçam estabilização e condições de 
atendimento a pacientes que porventura necessitem do mesmo para assegurar 
sua saúde e vida, especialmente pacientes acometidos pelo novo coronavírus 
(COVID-19) que estejam aguardando disponibilidade de leito hospitalar. 
3.2 - Atualmente o Município de Mercedes com um único ventilador, que é 
antigo e apresenta problemas. A aquisição de novo equipamento, neste 
sentido, reveste-se de evidente e urgente relevância. Ainda, de se reconhecer 
que se faz pertinente a disponibilidade de, ao menos, 02 (dois) 
equipamentos, haja vista que, necessariamente, um deve ficar a disposição 
das urgências e emergências, tais como acidentes automobilísticos e, o outro, 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45)3256-8000 - CEP 85998-000 - Mercedes - PR 
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br- CNPJ 95.719.373/0001-23 

www.mercedes.pr.gov.br 



Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

neste sentido, a disposição para utilização por pacientes que eventualmente 
necessitem e esteja aguardando leito hospitalar. 
3.3 - Considera-se, fundamenta e justifica, ainda, a contratação pretendida: 
- a Declaração da Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, 
de que o surto do novo coronavírus (COVID-19) constitui Emergência em 
Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII); 
- a classificação, pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 
2020, como pandemia do COVID-19 
- a Lei Federal n? 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 
- a Portaria MS/GM n? 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da 
Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus 
(COVID-I9); 
- a Portaria MS/GM n" 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da 
Saúde, que regulamentou e operacionalizou o disposto na Lei Federal n" 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 
- o Decreto n." 4230, de 16 de março de 2020, e alterações posteriores, do 
Governo do Estado do Paraná; 
- o Decreto n." 4298, de 19 de março de 2020, do Governo do Estado do 
Paraná, que declara situação de emergência em todo o território paranaense; 
- o Decreto Legislativo n? 6, de 2020, do Congresso Nacional, que reconhece 
a ocorrência de estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do 
Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem n." 93, de 18 
de março de 2020; 
- a Portaria MS/GM n° 454, de 20 de março de 2020, do Ministério da 
Saúde, que declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão 
comunitária do coronavírus (covid-I9); 
- a Medida Provisória n." 926, de 20 de março de 2020, que altera a Lei n" 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para 
aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus; 
- o Decreto Estadual n.? 4.319, de 23 de março de 2020, que declara o estado 
de calamidade pública, como medida para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus - 
COVID-19; 
- O Decreto Legislativo n." 1, de 24 de março de 2020, da Assembleia 
Legislativa do Estado do Paraná, que reconhece a ocorrência de estado de 
calamidade pública, nos termos da solicitação do Governador do Estado do 
Paraná, encaminhada por meio da Mensagem n.? 15, de 23 de março de 
2020; 
- o Plano de Contingência COVID-I9, da Secretaria Municipal de Saúde de 
Mercedes; 
- o Decreto Municipal n." 112/2020 (cópia anexa), que declara estado de 
calamidade pública no Município de Mercedes, em virtude do desastre 
classificado e codificado como doenças infeciosas virais (15110), decorrente 
do novo coronavírus (COVID-19); 
- que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto na 
gestão e adoção das medidas necessárias aos riscos que a situação demanda e 
o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, 
danos e agravos à saúde pública. 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45)3256-8000 - CEP 85998-000 - Mercedes - PR 
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Município de Mercedes 

Estado do Paraná 
A disseminação do novo coronavírus, em todo o país, é fato público e notório. Os 

Municípios da microrregião do Município de Mercedes, como o próprio Município de 
Mercedes, registram casos de contaminação. Como a doença, em sua forma grave, 
compromete o sistema respiratório de tal forma que exige o emprego de ventilador pulmonar, 
necessário se faz a pronta aquisição do objeto, até porque o único equipamento existente, 
conforme consta da justificativa supra transcrita, é antigo e apresenta problemas. 

Embora a situação em tela, por si só, configure hipótese de emergência/urgência na 
aquisição pretendida, convém destacar que o art. 4° - B da Lei Nacional n.? 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, expressamente dispensou a necessidade de demonstração de ocorrência de 
situação de emergência; da necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; da 
existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e 
outros bens, públicos ou particulares; e da limitação da contratação à parcela necessária ao 
atendimento da situação de emergência, no que se refere as dispensas de licitações para 
aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19. 
Confira-se: 

Art. 4° É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, 
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus de que trata esta Lei. 
( ... ) 
Art. 4°_B. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta 

Lei, presumem-se comprovadas as condições de: (Incluído pela 
Lei nO 14.035, de 2020) 
I - ocorrência de situação de emergência; (Incluído pela Lei nO 
14.035, de 2020) 
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 
(Incluído pela Lei nO 14.035, de 2020) 
III - existência de risco à segurança de pessoas, de obras, de prestação 
de serviços, de equipamentos e de outros bens, públicos ou 
particulares; e (Incluído pela Lei n° 14.035, de 2020) 
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da 
situação de emergência. (Incluído pela Lei nO 14.035, de 2020) 

Registro, por oportuno, que o Edital/Termo de Referência do procedimento atende ao 
disposto nos incisos do parágrafo único doa art. 26 da Lei n." 8.666/93, havendo a 
caracterização da situação emergencial, a justificativa da escolha do fornecedor e a 
justificativa do preço. 

A situação emergencial já se encontra suficientemente delimitada acima. A 
justificativa da escolha do fornecedor repousa no fato de ter sido o consultado que apresentou 
o menor preço em prévia pesquisa, além de atender aos requisitos de habilitação. O preço, 
como já mencionado, justifica-se em face da realização de prévia pesquisa. 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45)3256-8000 - CEP 85998-000 - Mercedes - PR 
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Município de Mercedes 

Estado do Paraná 
Reputo, ainda, que o Edital/Termo de Referência do procedimento atende ao disposto 

no § IOdo art. 4-E da Lei Nacional n." 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, havendo a 
declaração do objeto; fundamentação simplificada da contratação; descrição resumida da 
solução apresentada; requisitos da contratação; critérios de medição e pagamento; estimativa 
do preço obtido por meio de prévia pesquisa; e adequação orçamentária. 

Registro que o pagamento se dará de forma antecipada, nos termos do Art. 1 0, lI, "a", 
da Medida Provisória n." 961, de 6 de maio de 2020 (Projeto de Lei de Conversão n." 36, de 
2020, encaminhado para sanção em 10/09/2020 - Art. 62, § 12°, da Constituição Federal), 
uma vez constituir condição do fornecedor, consoante consta de sua proposta escrita. A 
antecipação está devidamente prevista no edital do procedimento em tela, havendo 
consignação da obrigação da restituição integral dos valores em caso de inadimplemento, bem 
como, da possibilidade do Município realizar o acompanhamento da mercadoria, por meio de 
representante, consoante prevê o § 1°, I e lI, e § 2°, IV, ambos do art. 1° da citada Medida 
Provisória n." 961, de 6 de maio de 2020. 

Quanto ao prazo da contratação, que deve ser de no máximo 6 (seis) meses, nos 
termos do art. 4°-H da Lei Nacional n.? 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, registra-se que 
previsto o prazo de vigência de 30 (trinta) dias, e de execução de 5 (cinco) dias úteis, a contar 
da emissão a ordem de compra, o que se revela razoável em face da natureza da contratação 
pretendida. Caso haja necessidade, há previsão de prorrogação nos termos do art. 57 da Lei 
Nacional n." 8.666/93, e do citado art. 4°-H da Lei Nacional n." 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020. 

No que tange a minuta do instrumento contratual, consigno que há a previsão das 
cláusulas necessárias, nos termos da Lei n." 8.666/93, não havendo ressalvas a serem feitas. 

Por fim, consigno que o presente parecer é exarado com base nos elementos constantes 
dos autos, não cabendo a este parecerista o questionamento acerca da extensão da alegada 
situação fática que motiva o procedimento. 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, concluo pela legalidade do Procedimento de Dispensa de Licitação n. ° 
81/2020, haja vista encontrar respaldo no art. 4° e seguintes da Lei Nacional n." 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020, bem como, no art. 1°, I, "b", da Medida Provisória n." 961, de 6 de maio 
de 2020. 

Consigna-se a necessidade da observância do disposto no art. 26 da Lei n." 8.666/93, 
bem como, no § 2° do art. 4° da Lei Nacional n." 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, com a 
redação dada pela Medida Provisória n.? 926, de 20 de março de 2020. 

É o parecer, passível de ser censurado por outro entendimento 
fundamentado, comprove melhor resguardo aos interesses do Município. 

Mercedes, 15 de setembro de 2020. 
Geovani 

PROCURAD R JURÍDICO 
OAB/PR 52531 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 
E ADJUDICAÇÃO 

A Prefeita do Município de Mercedes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
RATIFICA o Processo de Dispensa n° 81/2020, e ADJUDICA o seu objeto na forma que 
segue: 

Objeto: Aquisição de ventilador pulmonar microprocessado, para utilização em atendimentos 
no Centro de Saúde da sede do município de Mercedes. 

Valor: R$ 31.778,00 (trinta e um mil, setecentos e setenta e oito reais) 

Contratado: Leistung Equipamentos Ltda., CNPJ n° 04.187.384/0001-54. 

Mercedes, 15 de setembro de 2020. 

rel1P' 7~~ ) '1. Jci~ciM. Rambo Lo1tJ 
PREFEITA 

Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45)3256-8000 - CEP 85998-000 - Mercedes - PR 
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95.719.373/0001-23 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

MUNICÍPIO DE MERCEDES - ESTADO DO PARANÁ 
EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.o 81/2020 

Contratante: Município de Mercedes 

Contratado: Leistung Equipamentos Ltda., CNPJ n" 04.187.384/0001-54. 

Objeto: Aquisição de ventilador pulmonar microprocessado, para utilização em 
atendimentos no Centro de Saúde da sede do município de Mercedes. 

Valor: R$ 31.778,00 (trinta e um mil, setecentos e setenta e oito reais) 

Amparo Legal: Art. 4° e seguintes da Lei Nacional n." 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e no art. 
1°, I, "b", da Medida Provisória n." 961, de 6 de maio de 2020 (Projeto de Lei de 
Conversão n." 36, de 2020, encaminhado para sanção em 10/09/2020 - Art. 62, § 
12°, da Constituição Federal) 

Mercedes - PR, 15 de setembro de 2020. 

A:k-hffiwr 
PREFEITA 

,~~ O~.;)fJ~ .~p~. __ .~ , 
3.~ _ 
.~1S"f ~ " . 
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'" DIARIO OFICIAL 
MUNICÍPIO DE MERCEDES 

www.mercedes.pr.gov.br 
ATOS DO PODER EXECUTIVO 

EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 80/2020 

Contratante: Município de Mercedes 

Contratado: Valsidi Comércio e Confecções Ltda. ME, CNPJ nO 84.871.623/0001-20. 

Objeto: Aquisição de máscaras de tecido para distribuição no transcurso de ações que integram a 
promoção da Campanha Outubro Rosa, voltada à prevenção do câncer de mama, desenvolvida 
pela Secretaria de Saúde do Município de Mercedes. 

Valor: R$ 9.625,00 (nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais) 

Amparo Legal: Art. 24, 11, da Lei Nacional n.? 8.666/93, e no art. 1°, I, "b", da Medida Provisória n.? 961, de 6 de 
maio de 2020 (Projeto de Lei de Conversão n.? 36, de 2020, encaminhado para sanção em 
10/09/2020 - Art. 62, § 12°, da Constituição Federal). 

Mercedes - PR, 15 de setembro de 2020. 

Cleci M. Rambo Loffi 
PREFEITA 

EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 81/2020 

Contratante: Município de Mercedes 

Contratado: Leistung Equipamentos Ltda., CNPJ n° 04.187.384/0001-54. 

Objeto: Aquisição de ventilador pulmonar microprocessado, para utilização em atendimentos no Centro 
de Saúde da sede do município de Mercedes. 

Valor: R$ 31.778,00 (trinta e um mil, setecentos e setenta e oito reais) 

Amparo Legal: Art. 4° e seguintes da Lei Nacional n.? 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e no art. 1°, I, "b", da 
Medida Provisória n.? 961, de 6 de maio de 2020 (Projeto de Lei de Conversão n.? 36, de 2020, 
encaminhado para sanção em 10/09/2020 - Art. 62, § 12°, da Constituição Federal) 

Mercedes - PR, 15 de setembro de 2020. 

Cleci M. Rambo Loffi 
PREFEITA 

EXTRATO DE EDIT AL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 28/2020 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de fechamento de barracão pré moldado existente na 
localidade de Arroio Guaçu, interior do município de Mercedes. 

~ 

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasll e Protoccladc com Carimbo de 
. Tempo SeT - BRY PODE • 

O Municfpio de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento. desde que vlsualizado através do slte: 
- •••••.. .y.~P~ www.mercedes.~r.gov.br 
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,.-- ~ , , '10. "'l.~ .•. '~"1'",,' '" 
,:0 PRESENTE - EDiÇÃO 4757 .: ': :~~> ", .SE'XTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2020 
~t, /t'.' "':'" f""t' ' .•..• i,~ .• ~,.. l' 

" Município de Pato Bragado 
ESI~doPan.n~ 

RESUMO DE ATOS OFICIAlS 
IIKTEGRA PUBLICAM NO DIÁRIO OFIClAI. DIGITAL DO MUNldpIO. ENDEREço 
WWWPA!08I1AGAQO.PR.GOVORI. 

gmuoNI 167 Pi1tPiSfTfMIIIOOi2Q10. 
Dlsp6e sobtt a abertu, •• ee "idlto Mklon. SupI.lMlltw no Orçam.nto do útreldo de 21'120 e lU outras 
proyidtfICI.~. 

1[1 N' J6?1 Df 16 pE SEll""RO DI m1'l 
Dil!)6t sobre aulorlflçJo de desmembrimento do Imóvel LOlt lIuril nt. 604·8 (SUSflnU I qU'lm·BI, 
milrkulado wb nf. 47.218 no Relislro dI ImÓlreis!b Cornara de Marectu,1 Onclldo ~ondon, dt pro!)tled~1 
do Municlpio de PitO Bugado. 

POSTARIA N' m pE 16 pE SfTfMBRO DE 2020 
CO/ICedu UirIÇO hOli1l)n",I, para I Onse imediil.menle supenar ~uela em que" enconl", n servidorls 
ptrtenctnlU iO qu~ro do M'Iin,rio PUblico Mutlici~l, consideratldo que ai mumu tumprwam os 
ftquIslIOSprtyjll05r\iLe,is~,Jovitnlt,confOflneHue: 

:1. 
srcresscr 33 Adriir\ilnk8011 

Ctaudelt Andttla Nitnkotter 
53·1/1 
516·9/2 ProlesKII" dt EduaçJo Infantil 

POIIARIA N t 171 pE U DE SUEM'RO DE 2010 
rceceeer. iVinço horbont;ol, ~,. a Classe lndladi. considerando que as mlMl'r\iS foram iprOllad~$ no ESI~.io 
Probilório,stooo: 

. ~~I ~~ ·I.GAIII I 
Profenor 9428·5/1 

palIARIA N' U1 Qf li pf smMIRp Plmo 
D.spõe sobrt i dniCNçSo de setvidor pi~ res.pondtr C>tl~ cont~!;Mlilbde do Município. 

EXTRATO DE DECISIO t.OMltlISTUWW/Pt!;QÇE»O umATOR'O- TOMAPA pE PRECOS N' 01711929 

~~:~e~~:~t~:!:::~:!!;aL:~;:I~~~~; 
'RENTE(SI: GJ. JULIO PAVIMENTAÇÕES EIREU, JORGE FERNANDES DE OlIVEIRA EIREU & JGF 

~ •••• ·IÇOS DE ENGENHARIA lTO,\; 
ASSUNTO: Hi!;M~ta,lo de UCiunlts - E_loge nt 01 (OocumenlJoÇloI 
oEClS,l.O: lul'i prottdtnle ~ recursos admiflhtratTl'OS Interposto peLu empreu~ GJ. MIO 
PAVlMENTAÇOU EIRElI, JORGE FERNANDES DE Ot.MIM EIREU prol(l(o~dos sob os numero~ 2024 e 
2323/2020 ,eopraM"'tnte e julja Improcedente o 'KUI'SO ~clmIniJt~tlvo interpOsto peLo elTlf)fes. KõF 
SEIIVIc;OSOE (NGENHARIAlTDA pro~JobOnUmer02416/2020; 
hLod""oo. f.umlubo~l~u ~~rtlc~ribseque~doc.lUme, usecu.nteslldunIH: 

• TONHU ENGENHAR •••• [IN(OIII'OMDORA o ME 
• BACKES& FUKlTA lTOA·(PP 

• G.J.TUlIOPAvtMENTAÇOESEIII(U 
• IORGE fERHANDES DE OlIVEIRA ElR(U - ME 

E Hlue lnabi~tl~ a Uc:lhnte: 
• lGF SERVIÇOS DE ENGENKARIALTOA; 

Ap!"estnttde,lsloesti,'dis.ponlve'aOllnlertSudo'iJI,IfltoilSecrela~deAdmlnlllIaç~da Prtfeitufll 
Munkipald'PiI08ta&ado 

fOlIAl DE CONvQCACIOlISmlo pt: A'[!IIVRA!)OS UmilOPt:S NI OOz. 
RH: TOMADA DE !'RECOS NI D17/1010. 
08JHO: ContralaçSo de emp!"eu I»ri t~Kvç$o de Pavlmenliçlo com Ptdrn PoIlédrie.u dos trechos 
ltaplrinla,línN Arlolo Fundo. UIIh.I cmt~. touli.l~nclo 4.318.41m'. 1\0 MunicípiO de P~to 8r~ido - P~, 
conlor_ ConrrllO de (oiWenio n' olSoOC:1048710. fOlmlÓO com " Iliipu BI~,I e secundo u normas 
!)fevõslasnomtmOfilldesartillo,uonocrllll\illbJcol1nanuifO.plMlllhasdt~.proJttosdeenctnhMi<o 
inuosioeditil. 
Decorrido o p,uo sobre a dKi5Jo di Comlulo d. L!cít'ç6es, aprt5,ntaçlo de r"ursos e contri"'IOtI. n, 
fue de I'hbilitaçlodo e •.••••• lope n' 01 !OOcum,nllçlo),,, mesma <:omuniciquI li.OU i leuJo ee conll ••••• ldide 
P'"a.bert •••. ' dos enve!opes n'02 lP'oposu de P •• ços) di L!cIt.çlo,ModIlidad. Tomldi de PrtÇOl n.' 
011/2020, p'fi iI 14hOOmln do dia 11 de setembrode 1010, nu depef\dhciu di Sali 00 SeIOf d. Lkrtlç6ts 
da Prde,tura Municipal de Pilo Bnca.do· PR. 
Convoca , !icllanreinterenadi pira pao1iclpM di Iflslo pojbl"gou fhld •. 

PISPENSA DfllC(TAcAo Nlou/2020 
OfSCRIÇAO 00 OlJ[JO: COnua~~ de emptts.J tijleCiililida ~ra trtÍfl"menlo de ati! 03 (IrM) servidores 
do quad,o dllM) do Município de Pi\O 8tillÓO _ PR, PI" 'KUpeflÇlo dei ICMS junto I R.c.iU Estldual do 
Pa.aní. 
fORNECEDOR: MURIU TREINAMENTOS LIDA. CNPI n.' 02.241.S79/OC101..OJ 
00 VALOR GlOBAL: R$ 1.540,00 (0110 m~ quinhtnl~ e qUi/tnta Il!lil). 
DATA E lOCALOOTIIUNAMENTO;Qils 17e Udewltmbrode 2020,junlo~Paço Munlelpoo1. 
DA VIGE.NOA OO(ONTAATO; Alf Olltrl$)mnel. apólasl1n:ll.ura domesmo. 
JUSnFlCATIVA 00 PREÇO: O preço apreHntido tsÚ rompatÍYtl com os VlloreI pratitados no "'erudo, e foi 
omenor •• prtlent.dodiantedaco!iÇJoefetuiM!a. 

ESTADO DO PARAHA 

MUNIClplO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇAo DE SERVIÇOS N· 2Wl020 
PROCESSO:lna.igibild~n·Ol1J21)20 
OBJETO: Conttau.çlo cito "",~OI wncMos de ...::o!himento d. ~. ÔfTIpO$tOIt. tu.,. dlvid •• 1ÍYf; • 
rl"üupUb!rcu. 
ESPÉCIE:Slrviço 
CONTRATANTE: I.Iunicipio di I.Ierlellll C&ndido Rondon· PR 
CONTRATADO: COOp. de Créd.IO di UvreMrnl5,ao óe Mal. (;do. Ronclon- SICOOB MARECHAL 
CNPJ DO CONTRAT,t.DQ: 01.091.064/OOO1.QO 
RESPONSÁVEL: Edi50n luiz DedItchi 
PRAZO DE VlCitNCIA: 12 (dal.) mII$I' 
VALOR 00 CONTRATO: RII7.110.00 (DeZ. •••• I. mt .etecentOl I dez. ruis) 
FORMA DE PAGAMENTO: Em Iti 10 (du) dlll. conlortnt contr8to 
FUNOAMENTO LEGAL: M 61. PIl1iv-Jo Unico. da lli d.lkrlllÇÕM. ConlnltOl n· 1.66611993 
OA1A E ASSINATUR,AS; M •• .et...1 CandlOo Rondon o PR, .m oe óe Itlembro ÓI 2020 - M.rtIO Ar'ó"ti 
RJuber. Podailo • SICOOB MARECHAL. T,sl-..nhas. C~ Oaronc:tl, SlQ"tlé"o Munitipill de 
F,,1fIdIo I C.m. GrlÓllll~dI. F-.c.I ÓI Contrato - SMFA 

°Oocumefllon.Jlntegrldl$ponfwlnotnd.~:bttPS·J(çI!f!od,n'Vo5ItlQb25c6Qat2 
oultrllv'ldo~e:~/lllcitaç6 •• /JSlMçoIJ/eon.uJtaLieilaç6e1 

"uHICl~OI"UlClOn_~fI 
(XTIIATOD€EOITAl.OlUCITAÇAo 

YOOAUOADI! l()M.ll)AOI': rIlEÇO' H.' HIM2t 
UClfJoÇ10UClUINA PAIlAfIIFS VOU O,., 

lPO:MEMOItPIIEÇO'OllllQT1! 
OlJETO:COOll<.u.ça.o"_"'""""_~'~"''''_600.,,__O& ••••.••••••. ~ _. __ 
••• ",". __ Io_,.,P •• __ ",_ ••• "~. 

O"iMlOCruz.~U.C,~o. 
NORMAçOn CO •• PlEMEN'TA!tEl:OEdibl ••••••••• _._I'<O ••• ~.O-'-_~ 
...., ••.• _ .•• I dio;.oo""o doi •••••••• -.. ••• s-_ .•• Pr •••• j.mo •.••••••••• ~. n..-ç, •....• I'f.~.-..,".., 
_~d.l,I •• tedol.60.~ ••••••• I ••.•• noI'lorItloClO ••• __ ••• polI>ko:UIO •• 12>OOh.I3'»hl1JOh.. 
TO_""51l2S6-6000. 

MUSldrlO DE MERCEOES - ESTADO 00 PARANÁ 
EXTR.UO OS rROCr.sso 01: IIISrlNSA 111: LlCITAÇÁO N.'lm'lI 

COllr.ltftl~: Muo"dpio oJc: MClttOO 
COIlrll.do: LdINn~&tui""m<~I'" Udl.,CNPl of1).4.187.J84IOOOI·5~. 
Ohjuo: Aquisiçiodo .~",illdor pulmon. nli.:roproceuado. pu. uI,Iiu.çAo em IUndlf"~nlO& 1>0 ("~ntro de 

SaüdcdaKdedomur.iclplOckMtr«du. 
Valnr: AS31.771,OO{tll"ra~ ••..• nú1.~'«tIIlGStli(ltnrlrCII"rrm) 
""pu. lAIal: Art..' e H«"mrH dIo Lei NH-.J a.' 1).919. do 6 de ft"cf<iro do ZOlO, e DO an. J', I. "b •• tio 
MtdidaPro.isófll~.''.I6I.dr6dem.aiodr20lt'l(1'rojtt.odeLtidcCon .•. trdoln.·J6.cle2020.em:aminhadop ••• 
J:I"ç~.",IOI()O!lOlO-AlI.62.f'2·.""Conl(i'ui(lorw.,.I) 

M<"''' •••.•• _rR.ISdcKl<:ruhrow2020. 
(lf('\M.bm1l.'>l..Ilffr 

03 

~ T", •• 
51.00000 

Município de Pato Bragado 
E.stadodo Paran' 

RESUMO DE ATOS OFICIAIS 
(IrmGAA PU6LKADA NO OlÁlllO OflCl.Al DIGnAl 00 MUNldPIO, (NOEREÇO 
wwwPA'Q8I!AGAQQ_PB.GOY811). 

PQBTA8!ANtm pEupEsmMpRopE2911'1 
Autorln CO!'IC.S$J.O de dljria ao servidor luis Albe"o 8'u •• n - Malrit:ul~ 1Uf\(\oN;1 n.' 111>·3/1. ocup~nlt do 
(.or,o de Provimenlo EfctiW dI "'mIe Qperadonal, LoUdo N 5oKretll~ MunKip.l1 ee SaUde. 

I ~:EnuminlurmunlciC>tPa!o8r.l,.dc-"",,,,,"'tonsuklmédicaespecllllliib. 
11. P.r1od9d'llultm.nlq:urd~di,,11/09/2020e.etornonodialS/0912020 

111. LílntCurilibl·PR 
IV. Qu.n!(dlk de dl~[ltI: I,S (uma e meli diíria); 
V. Y!!:2!:R$600,OO($fÍs.tenlosreaill 
VI. ~;Sj)lnPll(a •• W17'7 

HOMOlOGAdo. OIH'EN$A pE yC!TAClO N 101312020 
DESouçlo 00 OIJao; Conlrati<;lo de Impresa e~pt(lillil"di Pili treinamento ele alé 03 (trh) servido"s 
do quadro efellvodo Munldplode hlo 8<aa~o - PR, ",ri rtcu~raçSo do ICMSjunto a Rcctlta &t~ do 
Pirini. 
EMPRESA VENCEDOAA: MURIH TREINAMENTOS lTDA 
VALOR GLOBAL: R$ 8,>40,00 (oito m,1 quinh.enlos e qUlrenlt ruis) 

MIlATO pf pCCI$lQ ApMINIUIUTIVAIIPROCmO l!c(TATÓRIQ _ TOMApA pE PRECOS N' 01112019. 
ORlG(M: COMIS5J.o PERMAHfNH or UCITAÇOES. 
OtlETO: Ac:oIhõmf:nto de lb,r... conl~ INABIUTAç.I.o: 
II[COI!RENU!S): BPlANOU CONSULTOI!IA GEOLOGICA LTOA- EPP. lU1UAN L SIVIJ' E CIA lTOA- ME; 
ASSUNTO: Habl!ilaç.lo de lIr;iunte~ - Envelope n' 01 (Dotumfnlaç~o). 
cecsac. kIlC" procedenle o recUl'SO admlnist.ativo ÍflltrpOstO pela Il(:iliole G 'Pl AN06 CONSUlTOR •••• 
GEot.OGICA LTOA - tPr, p!"otoc:olado sob o n' 2UI/2010 .HpectiYamtnrt e ,utp Improcedente o 'KUfW 
administralillo InterpostoC>tl. e<npteu lUlUAN l STU\.P E CIA LTOA - Me; p!"otocol.do sob o '" 24)8/1010; 
PeLo d«lslo, rlUm 1llIbilit~s pila plltkl~r!b Hquencia do certame,.as Hlulnles LkitanlH: 

• BPl ANDES CONSULTORIA GEOLOGICAlTOA - VP: 
• MATO VEllOE nAsoRAçlo E PREPAJlAçlO DE DOCUMENTOS AM!lIENTAIS LTOA -Mf. 

E Inablliud,a Uçíl.lnle: 
• IUWANlSlUU'ECIALlO",-ME; 

A pruenlt duliJo elllri disponível IOS Interessados junto" SKlflalil de AdminillraçJo di Pfefei1ura 
Munlc:lp,ldePlto6r~lado. 

EPUAl pE C9HIIQÇAc10mmlo pEA!lE!!TUIU pos EtMlOPH N' 901 
REF: TOMAOA DE P!!.(çoS Nf 011/2020, 
OtlETO: COtItraUçlo ôt .mprtu do •• ,mo para efelivar, Itlutuiuçlo do Ctmiltljo do Munll;íplo de Pato 
8ralioo - PR, Incluindo, emlnla da UCenç,a Ambient •• 1 Simphlludl (lAS). Junto 10 Instituto Amblental do 
Parani_tAP,oqualeneonlra'leloullladona(~fanI78,lonasuburbinidoMu •••• ,lplo.conforrnras 
ng,mu p!"tvistu no Tlrmo de Refer.n<:iI anuo esl. EdiUI. 
DKorrjdo o pralo 5obr. a d.dslo da COmlnSo ee UcitiÇ6t5, IPlrsenlaçlo de rec •••. s~ N IIH de H •• biIi~ 
do .~IoPl nl 01 !d!xumenliÇlo). i mtlofl\i comunou que lIXou, lotu,Jo de continuidade para a .btrtur. 
dos envtlopes n' 01 (p'opom, dt P'eços) da lkiliçao, Mod.l~d~ Tomidl de Pr~s n.' 018/2020, ~fa i$ 

10h00mln do di. 21 de wI.mbrod. 1011'1. nasdtPtr>d~l\(ill di Sal. do SeIOf de l",taç6esd.Preleiluri 
MunidplldePilo8tiC·dooPR. 
COfIYOCaiSllótiilntn Íflt"t5saibIPolflp.lrtKlpardiillotiWOpubliuOf. f""ad •. 

municipal, 'CI'" 00 cumprlmllnto dI! do caVIO·U, 
conform. quantlclada. coM~6ft mínlmn 10 (dll'" 
PERIooo DE UallMENTO DAS PROPOSTAS; di! OShlQmin do dia 18/09/21'120 até u OIhtQmln do di. 
25/09/2020. 
"'EIITUBA E JULGAMENTO DAS P1IOPOSTAS: uOShlSm!n do di" 2~/OO/2020. 
INrOO DA SESsAo DE I)IS""A DE PRE(OS: ~s OSIl2Om1n do dlJ 2~/09/2020. 
R(fERrNClAOETEMPO;HoririoOeBliliü(DF). 
lOCAl: PORTAl. 80lSA DE LICITAÇOES 00 8RASIl- eu huprflbilcompliS 'oro' 
lOITAl: O ed,ul ClI..-' dispOnível ~s onttresslÓOS pi" downloid no I,te do munklplo: 
WWWp.!obraudo,p,coy.b'lII •• tIa ~Udl •• ç~1 - t"ilii1~Õl5 ibertu-. 

EXIMJO DE CONTMIOS pf TRA8AWO - um mONO N t <milº" 
CONTRATO Ntoos/ZOlO 
Contratante: MUNIdPlO DE PAlO BRAGAOO 
Contratado: EtAlNE MA"IA Rfl5 DA SILVA MARTlNS 
Objeto: Contrataç'o tempor"ri. para OUllo de n,nico de Enlermlilem 
V1G[NCIA; Atf l' de flWfll,o de 2Dll. 

E!(!MIO Pf TERMOS lpmyos QE CotflJUTO DE TRABAlHO 
CONTRATANTE: MUNKfPlO OE PATO BRAGAOO 
CONTRATADO: '(LI(lSfOWIRGI$ I'OSSAMAt 
OBJOO: ConlfitiÇJQ hmpor ••.• i Pili o (i'lO dt Técnico de Enfl!,miRtm 
OIlJETO ADlrAao: Prorropçlo IUvilinc~do Conl'ilo. 
CONTRATO N' 002/2020· Ttm'IOAdilivo: Nt. 001/2021'1. 

MUNclPlODE MEIICEOlS·PII 
EXTIlATOOf.PQRtAAtA· 

~~~~IA N" ~,!O.~"'M"9 d. 2020 
SUMULA: Homolog. o p,ondm.n1O Udutório n' 11112020. nl m~. P";k. 1_ 

P, ••• nci.Ln·.Z12020 •• tl •• hdoSI.I. ••••• d.R~luocltoPI.~ •. 
00 ""elro ,_ rIo.1o u •••• __ •••• 40p0nh" _ OIJrlo OfkI., E/~o do ", ••• /~IpIo,,.. ._.~o: 

"Il!"!(tdt'·r;09y· ••• 

MUlIICIPIoot:M(IIÇEI)€S·1'lI 
UTItl-TOOEEEIITAl.OlllCI"fAC;AO 

MMA! !?t.pr' r!!cp.leAi%~:'0JW!!6t1lCA, ti '1IIlUa 
SII1UIAOlflIEGQlT.OOlErllEço. 

O.JETO:~~ •• fU.flllI:~ •• "'-pon •.•.••.•••• ~d."'_I>I<."""" • .....,._.,._. 
•••••• _ir.cIo~ .•••• U&OIin_s.u_ •••• _ ••• do_ 

l~r~eliHE::"" ... = .. ",.,""" ... " I i*-: I 
tHlclOoAunAo DE DlSP1JlADE •.• fÇOS: •• MO<nItI cio Il1o r'llt/2t1t. 
INFOftMAC;6U COMI'l.(MENTAltES: O E_""'" _. no u, .••••••• 1I!t($.du.sreeybr __ .no 1M 
"""!!f"ft:ttm_nl""y., o..... ~ .i ~ ••••• __ ••.•• s--. ... 
PWtojJm_._~.F.._ .••• _.eoN;n:IIOO"~",~._.MI&.no_. 
• ...., ••• _ •• p(obIoeo,.OO •• U._.Il)Ol> •• ".JOft.T ••• _l41j1:zsa.«>c1O. 

Clod ••• R._LO"'; 
P,.llha 

MUNICÍPIO DE NU.ECHAL ClJoiOllXl llOHDOH 

• n~IXI'.u.u.i 

PROCESSO UCITATORIO N' 2S3/2020 
RAU'ICAÇIlOo", 

JUSTiFICATiVAOE INEXlGIBIUOAOE N-01312()20 

o Plele~o do Municlpio d. Mlfl()1.1 ~ndido Rondon. Eilado do Paraná •• m c:urnprinento .0 
d~posto noM9P 26, d' Lei n· 1.666/93. lindo em vi." o ~Ieçer Jvrldiço IXlIroboraóo pela d.~belaçlo ~ 
Comisalo PlI'l'Olnenlll ÓI Ucitaç6e ••• ~.edo no procedimenlO ÓI Inlxiglbilidad. n· 01]12020, plr. I 
Conl1.taçio di """ç:a. btndriol di flcolhlrn.nto dt tributo., Impo.tol, tau., dlvidlo Iti ••••• 
••••• It •• p(rbllcll,dec.onontedoEdrtalr;teChllmlldi PUb!ican·OI12020-SI.'.FA,aqullllem por objetiVo. 
contr8 •• çlod.institUiçoa.lWlillltllfa5~(iaprestaçaooos'erviço&:.conlonn.demaflÓa.niClJsidad.d. 
Sacret./itoMI,IflIc.peldeF.und •. lonlllpojbllco.prllenlllull,f'CIIbvadoone"'llilHid.de.n,lorm'lf!Il\Iin!e: 

OBJETO: Conlt.tlç'o d ••• ,."I~o. b.ndrlo. d. IIcoIhlm.nto d, trIbvtos. Impostos. ta~ ••• 
dividi ,tlvl' ,..cllbl p"bll~fS. 10 vilor mjWlP de RI 53.130.00 {Cll'lQUflnLa , tr •• mil. unto I tmIa 
'OIit) • .o Vllor undrio d. RI 1.61 por rtcabim.nto •• 11 •.•••• do B.n~o Coop ••• Uvo Skre4J I .•••.. , in...nto 
no C~J n- 01.181.5211OOO1-5S. situad. 118 A .•.. AnÍl B ••••. n· 3.9ol0. sao Slb<oslilo, n. cidadl.,. Porto 
A.I&gf •• E.tado do Rio Grande do Sul. tendo o pr~ d, UKuçAo di 12 (dolll m.s.u. O paglmlnlo 11r' 
r'l~lldo eonforme , r.lllzaçlo do, ,eeoIhimtn~. menSlhlln.lt. 1m 10 (dn) dIas .pós o flublm.nlo 
defini~\IO. 

rUNOA.MENTO lEGAl....: Con4rlll~ •• spooId • .,. no Arúgo 2:i, Clpu\, de- Lei (If L~ •• 
Conif.loIn· 8.66M13.d. 21.06-93. 

G.abiott. do P"f.IO •• m 15 ÓI SlltmbtoÓl202O. Mlf'tIOAndl.i RIUbIt - Pttldo 

Editais Em 
!MunUfpiI> tÚ Q!uUrIl (l'otlú,r - 'Estalo 10 <l'araná 

OJ AIOJ OfiâaiJ, IUI "l/tlra, ~sliD publica/os ~'" 17/0911010, t",: 
_,'1l1alropDllt~J.pr.gov.br - DUirio Oficial Eletrônico 

HOMOLOGAÇlO E ADJUDiCAÇÃO DE PROCESSO UCiTATÓRlO 
PROCESSO DE COMPRA Ir 089/1020 - PREGÃO N8 057/2020 - PRESENCIAL 

Objtlf(): Contralard() dtl empresa para f()rnecimento de. maltriois de C()II.SUIlrO, pura 
di.nrihlliçõo gratuit() ti EPls, a .(erem odquirida.f com reCllrSOj da Re.f()fj/{"ão n" 19011010 - 
SESA, para açÕt's contra a dmgutl promovidas pela Secretária de Saúde do Municípi() de 
Quatro Pontuo - Empresas vencedoras: ALEX POSSAMAI, I item com o valor dt Rl 
l.nJO.oo; FARMACIA MILENIO ElRELI. 10 ttens com a valor dt RI 1./09,00; GRAFJCA 
BENACCHIO E COMUNiCAÇÃO VISUAL E/REli. 4 itens rom valor de RI 7.460,00; e valor 
tOf()1 de RJ 10.6/9,00 .• Qu()lrO Pontes, PR, em 17 de seumbro tÜ 2010. 

llOMOLOGAÇlo E ADJUDiCAÇJO DE PROCESSO LlCiTATÓR10 
PROCESSO DE COMPRA N" 09112020 - PREGÃO N" 059/2020 - PRESENCIAL 

Objl!IO: C()ntra/açã() de empresa para fomecimetuo de mauriaís e I.'qllipatr1l!nlOS para I1Il.'lnor 
adequação de veiculo tipo ambulância, Peuge()t 101512016. de pr()priedade do Município, tm 
uso pelo Secretario dtl Saiídt do Municipio de Quatro Pontes. - Empresas vencedoras: 
C1RURG/CA PARMA LTDA. J ire/ls com o valor dtl RS 3.315.00; DELTA SHOP 
DlSTRfBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 4 i/~IIJ com o ml()r de Rl 
4.131,00; POA RESGATE COMERQO DE MATERiAjS DE SEGURANÇA LTDA, 2 itens com 
vaíor dtl ss U14.00: TECSUL INDUSTRlA E COMERCiO LTDA. 6 itens c()m o valor dt RS 
5.700.00; e valor total de RS 14.58/.00. o Q/lafro Patifes. PR. e/II/7 de stlembr() de 2020. 

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N" 129/J017 
PROCESSO DE COMPRA N·077/2017 - PREGÃO N"05311017 

OBJETO: Fica prorrogado pelo prazo de J 2 (dou) meJtJ. confados a partir de 17 de 
membr() de 1020 a 16 de setembro d~ 1021. o prazo de preJfaçà() de serviços em infarmálicQ, 
compreendendo: consuitaria, treinamentos dE servidores, análise de ínfraesmuura, ul!álist de 
sistemas, "rl/uill.'tura dr !iofi .•••• are, malll/tl.'nção dI! I/ard .•••• ares, afH!ração e 311porfe dI! OO/IC() de 
d(ldos com suporte no local imediatamente quando solicitado, no Município de Qualro Pontes. 
O valor mellSal rio objeto fica reajll3tarJo tm /J,l08H'- correspondente ao índir"tI IGP-DI 
(FOY). ocumuíado no período, passando para RS 3.0/.1.40. perfa=endo um 10101 de R$ 
36.171,80 para o nollO período contrtüual. conforme cláusula s~ullda do Contrato 119/JOI7. 
• CONTRATADA: MHL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E/REU - ME .. PRAZO DE 
EXECUçiO: 365 dias .• PRAZO DE YIGtNCIA.: 400 dias .• Qualra Pontes, Istada do 
Parand, 16 de Jtiltmbro de 1020. 

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO W0731Z020 
PROCESSO DE COMPRA N' 04411020, PREGÃO N" 028/2020 

OBJETO: DtI acordo COlII a solicilllçã() feita ptlo secmãno de DtJenl'f)/vimtnlO E(OIIôm/co, 
Genar do ConlrOf(), fica prorrogado pelo prazo de 365 dias, cantadas de 15 de stlembro de 
1010ati J4 de setembro de 1021. () prazo de comrataçõo de empresa para fomecimemo e 
aplicaçã(), de 387 foneladas de Calcário dotorduco CA: 18~~. para lISO lia Microbacia 
Lajeado ltá. código afio n- 843192931. como ação deconrba/e da erosõa de soío Qgricullá~y/. 
elll COllfinuidadt 0(/ Programa dt G('sliio de Solo t ágvo ('111 Alkrobodas. a ser adquirida com 
recllrsos do Termo de Convénto n~ (){JJI10/9. - CONTRATADA: C..fLCÁRJO MADECAL 
LTDA. - PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 dias. " YIGtNCIA CONTRATUAL: afé 11 de 
novembro dtll02/. - Quatro POnltlS, Estado do Parando 15 de st/elllbra de 2020. 

EXTRATO DE CONTRATO Ir 140/2020 
PROCESSO DE COMPRA Ir 10212020- DISPENSA DE LlCITAÇAo 1\'-022/2020 

OBJETO: C()ntrolação de pessoa jurídica para f()rnecimen/() de 4 (qualra) aparelhos 
ceuuores Smortpnone selll chip, destinados ao Setor de Tesouraria paro fins de efetuar 
pagamentos l·ia IlIltrntt lUu/ldo a fcrra1l/cnta 88 Coat .• CONTRATADA: SMARTlONE 
ASSISTÉNC/A TtCNICA DE CELULARES LTDA. - VALOR: R$ 19.100.00 .• PRAZO DE 
EXECUÇÃO: 60 dias. - PRAZO DE VIGtNCIA: 90 dias. - Quatro Pontes, Estado do Parollá. 
17 de setembro de 1020. 

EXTRATO DO CONTRATO N"I4I/1010 
PROCESSO DE COMPRA Ir /03/1020 -INEXIOIBIUDADE N~ 06612019 

OaIETO: Contrafação de tmpr~sa para prenocão de serviços de lavagtm dt veículos 
pesados, máquInas ~ ~quipameJJlos que compõem a frota do Município e Quatro Pontes. - 
CONTRATADA: ORDIRL};/ LENZ 03957J6/966 .. VALOR: RS 46.000.00. - PRAZO DE 
FORNECIMENTO: 365 dias .• PRAZO DE I'lGÊNCIA: 400 dias. - Qualro Pontes, Estada do 
Paraná, 17 de setembro dtl1010. 

JOÃO INÁCIO UUFER - Prefeito 

EDITAL DE HABIUTAÇÃO 
PROCESSO DE COMPRA N" 072/2020 - TOMADA DE PRECOS IV" 00911010 

A COMissão Permanente de lidlaçã() • CPL, nomeada pela Portaria /I' 24612020. de 29 de 
maio de 2020, nas termos da Lei. após análise da nova dacumentaçiio apresentada pelos 
partidpaníes, COMUNICA: as ClllpresaJ CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 
(7661), SEm ENGENHARIA CIVIL E CIA LTDA (7906), SELZLER ARQUITETURA E 
ENGENHARiA LTDA (8080). POSITIYO CONSTRUTORA LTDA (7289), sã() declar()daJ 
nani/i/aJas. Nãn nOUI'!! inahllitação de empreSQ.f .• A con/a/" da puhlicação d/!,f1(' Edital de 
lfabililação. serão contados 5 (cinco) dúu iíl~is para que. IlOr~fJd() ill/ueSJod()s, dum vistas 
ao procesJO, ti Je n(),""," 1II0til"açõu nãa f1trcebidas pela C()misJõ() dtl Lldtaçã(), inlerponham 
recurso, fundamrnlado, canlra a h()bilitação das ca/lco"en/es. e nd() () fazend() no prQ!o 
conc()rJam com as deci.fQeS da citada l.:omLuiia e c()m () pro.<segtrimento da.f trom/tuções 
pertinentes l"i.!olIdo a rta/uação da ugllllda fase "om a abertura dos Envelapes n~ 2 - 
Proposta dt Prtços das tmprtsas lrahi/itadoJ, os quais ,do mantido lacrados e inviolados em 
poder do CPL • Para a realizaçiio da JegUllda jOSt, nos lermos da ú>i e do EdU"/. ser" 
ptrhlicado Edita/ de COIll'OCaçao determinando o local. o diD. e a hora. undo a referida sessão 
ahtrta a lodos ()S jllftrusadas. - Quafro Pontes. Estado do Paraná, em 17 dt se/tmbro dI! 
2020. 

Elwisto Fe.rreira Pilha 

EXI"RATo PARA PUBLICAçAO' 

HOMOlOGACAO- PREGAO FOfUIlA ELETROHICAN' 01112020 
Empre •• : Bic:k ••• Fukla LltiI.22.011.061JOOOl-32 

AVISO DE LlCrTAÇAO 
Mod.tkl.ÓI:Pr.glon,Forrn.E1elr6n1c.n"1i12120 
Tlpo:M'norPrtÇO 
RttlrM dt COm,..I: Menor preço por "em 
Objllo:",,",çIo~01 (UfIII)btaç60FkI~~Ie",paramecW,moni1orardiYtISOSp.aramt1tOSem 
teItçio'RI<M.!.aq<M.Poc;o.OIIs.cihHidrognlflçu.ara""o.mediç6Ho.fonnalU~.ol'fle.ndoo 
rnoniIDramlft!o remoto com conedo vil Ulékle. inllI"net ou GSM. conIorrr., dlleriç6ts • ISptCifoeaçOes 
~,COfl;$tant •• noTlffOOdeRel ••• 6mia-MtlOI. 
~R$29.2ao.00(WltI.no •.• rrj.o..z~.oitenlll'.~ 
R,c!birMn1o dt prooo'tu· "" ti 09:00 horlS do6.a 02 ÓI otAubto di 2020. 
~I Slulo PúbtjcallOH! de AbrO",· A Stnto p(ibita inic:iafi b 0900 horas do dll 02 di 
;O~d::,::~pcN1~=~i8::~~~~s=r~~!i~::O~'Mar.ma' 
CIJl!Ido Rondon, E.tado do Pa'IN. slIuid • .Io RUI 5.lnll Call1rlnl. 750. tenro. duranll o horário I'IOfITItI d. 
IXptdil!lle. ~ OShOOmn h 1I1145min.. da 131l15rrun .. b 17hOOrrun .• ou 'travi. do 111.: 
ytOfflwemqcqmlx .~ Ucit.ç6l •• eonsubd.~ •• sc.oIl.oedilal. faulodooor>~ dgarquivo . 
DIixIUl: POfll!llil: ki!i@aIC!J!(1W!!]!r eu pelo Fone: (45) 3264-590301.1 n&4-5909. no horirio normal di 
.~nIe. 
Pubi1p.III-U.u.r1dll1 C&ndido RCII'IdotW'R. 1m 15 d. 11lImbro di 2020. O:.t ••. L-n./d Slybolh Oiralor 
ExlCutiYo PortI/it MunlcipalO8l2Q\7 . 

CONTRATO AOMINIITRATI'IO to!" 1'Ila1202O' 
'coct"O dt CptpPA' D' UI21!20. '''alp $trlPn1eQ n· 1112°21 

OBJETO: ~ di ConjunIOt MotoborrCU SUbm ••.••• "nt.wo.. I MtWll UlibIÕOl In'l Poços. TubuIar., I 
Ellvllóriu de Esgola. UnIdIoclto. Operlelorllb. do SIMÇO.twtõnomo dt Agua. EtIlotO di Marechal Ct/ldido 
Ror>dem-PR. 
CONTRATANTE: SIMÇO Aut6nomo di ~ I EsgotO - SME ÓI Mel. CAnóIdo Ronóon - PR 
CONTRATADA: FrankIII El.cwic1nôi!.lriIdIMoIoborr'ilM S/A 
RESPONSAVEL: Flmando 8utndQlnl SchntidIr 
VALOR: R$U.S71.00(qt.YflntI,qullromil.~ ••• tenta, sete reais) 
EXECUçIO: 14.'0912020. W12n020 
VlGENCIA:"I08I2020'1~21 
DATA E ASSINATURAS; M.ac:hII Clnclido Rondon (PR). 11 d ••• lembro di 1020. OiIlII Leonhard Styboth. 
Diretor Executivo: Femando Sulndoena SchrIeldlr, Con..,tadl. F'culs..: BInlo Rlw •• T6c:nico di 
S_Mlento.MlPilAa~.Agenle~lr.tiIIo 
I)oQ.monlOII8In1Tchpon!"veI:-.l'u!W·WCbr-it*.IolIoç6e!· 
W:OOtunentolll8lnl&g",di'pcN1rVIIDI)Diario()(ICÍIIEIeI1OrlicodoMunierp.o-~ 
c.binflldoOir_ExecutivodoS.rviçoAulOnomodlÁqJ.eE~-SME.ÓI~a'tcf\IIIUndidoROfIdon. 
PR.fI!lI11I1eHI«nDf02020.0irIIefleomardse~·ortllJ"EnOJIiY0·~Mr..rielr.arn·008I2017 
'PublkJ.dadt IU,""'.m.-, n.'_, o.ltI n. ••• nan01 •• "_ r,' 




