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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES

Rua Olívio Gabriel de Oliveira. Cenko, Doutor Ulysses - PR, CEP: 83.590-000
ÍELEFONE (41) 3664-1165 - (41) 3664-1214

Site: www.doutorulysses.pr-gov. br

PROTOCOLO PARA LICITAÇÕES:

N,'0025/2020

INTERESSADO: SECREIÁRlA MUNICIPAL DE SAUDE.

LICITAÇÃO MODALIDADE: D/SPENSÁ DE LICITAÇÃO

PREÇO mÁXtmO: R$ 10.648,00 (DEZ MtL SETSCENTOS E QUARENTA E OrrO
REAIS)

Doutor Ulysses/PR, 05 de maio de 2020.

GABINETE DO PREFEITO

OBJETÍVO: DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NA LEI 13.979/2020, VISANDO
A AOUTSTÇÃO DE |TENS PARA USO NAS AÇÕES DE COMBATE AO VIRUS
CAUSADOR DA COVID-1g, SENDO ALCOOL GEL TOYO FORNECIDOS EM
FRASCOS DE 250 GRAMAS E GALÕES DE 5,0 LITROS, CONFORME
DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO - I.



Prefeitura Municinal de Doutor Ulvsses
Estado do Paraná

Secretaria Municipal de Saúde
cNPJ 10.580.993/0001-71

Ofício. SMS N0090/2020

Doutor Ulysses, 05 de Maio de 2020

llustríssimo Senhor
Moiseis Branco da Silva
M.D. PreÍêito Municipal
Doutor. Ulysses - Paraná

Assunto: Aquisição Álcool Gel

llustríssimo Senhor

Cumprimentando-o mui respeitosamente, venho
por meio de este solicitar a Vossa Senhoriâ providências para que se.ia realizado Dispensa de Licitação
para Aquisição de álcool em gel para os colaboradores da Secretaria Municipal de Saúde dê Doutor
Ulysses e pacientes gestantes que porventura tênham de se dirigir até outro município para a Íealizaçáo
de exames, tendo em vista o atendimento às aÇões de prevenção da disseminaçâo do vírus COVID-'I9,
em atendimento ao disposto na Lei no 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020. Aproveitando o ensejo e envio
as cotaçÕes de preço da empresa que apresentou o menor valor poÍ item, bem como a pesquisa dê
preços no Painel de Preços (plataforma do Ministério da Economia) e demais orçamentos enviados por
fornecedores do mesmo segmento, assim como os demais documentos da empresa vencedora.

Solicito que seja com a máxima urgência tendo em vista que a falta desses materiais no
mercado pode expor colaboredores e pacientes a riscos de infecção.

Solicito que as despesas decorrentes desse
procêsso sejam oneradas dos repasses financeiros destinados às eçôes de combate e enfrentamento de
emergência de saúde ocasionada pelo novo coronavírus COVID-í9.

Atenciosamente

Jorge
Sec

As de Suss Neto
rio M icipal de Saúde

Decreto no O de 0210312020

Secretaria Municipal de Saúde - Ooutor Ulysses Paraná
Avenida São João Bãtista. S/N Cenko CEP:83590-000

FonelFar. (41] 66412'18- 366,4í176 E.mail: saude@doutorulvsses.or.oov.br www.doutorulvsses.or.oov.bÍ

Na certeza de poder contar com vossa atenção,
desde já agradeço, e externo a Vossa Senhoria expressÕes de elevado apreço.
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TERMO DE REFERÊNCN
COMPRA DIRETA

,I. DO OBJETO

1.1. Aquisiçáo de álcool gel70o/o apresentado em frascos de 250 gr e álcool gel TOo/o

em frasco de 5 litros, a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de
Saúde no atendimento às ações de combate ao vírus causador da COVID-19,
aquisição em, conforme condiçÕes, quantidades e exigências estabelecidas no
presente termo:

1.2. Por se tratar de aquisição liquida e certa, será dispensado assinatura de
contrato, sendo o mesmo substituído pela Nota de Empenho.

'1.3. A presente aquisiçáo visa atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde, para distribuição junto aos profissionais de saúde e utilização nas
unidades de saúde do Município na execução das atividades laborais, além de
serem fornecidos a gestantes que por ventura tenham de se dirigir até outros
Municípios durante a realização de exames.

2. ENTREGA E CRIÉRIOS DE ACEITAçÃO DO OBJETO.

2.1. O prazo de entrega dos bens é de até 15 (quinze) dias, contados do(a)
recebimento da Nota de Empenho, em remessa única, no seguinte endereço Av.
São João Batista, 10, Centro, Doutor Ulysses, CEP: 83.590-000, Estado do Paraná.

2.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de .03 (três) dias,
pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito
de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes
neste Termo de Referência e na proposta.

ITEM DESCRTçÃO/
ESPECTFTCAÇÃO

UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE

I

Alcool Etílico, tipo: hidratado, teor
alcoólico: 70o/o (70o GL), apresentação:
gel. Fornecido em frasco de 250 gr, para

uso individual.

Unid 720,0

1

Alcool Etílico, tipo: hidratado, teor
alcoólico: 7Oo/o (70o GL), apresentação:
gel. Fornecido em galáo de 5,0 litros.

Unid 100,00
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2.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na
proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da
notificação da contratada, às suas custas, sem prejuÍzo da aplicação das
penalidades.

2.4. Os bens serão recebidos deÍinitivamente no prazo de 05 (cinco) dias,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade
do material e consequente aceitaçâo mediante termo circunstanciado.

2.4.1. Na hipótese de a veriÍicação a que se refere o subitem anterior não
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

2.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da contratiada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução
do contrato.

3. OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE

3.1 . São obrigaçôes da Contratante:

3.1.'1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de
Referencia e seus anexos;

3.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos
bens recebidos provisoriamente com as especificaçóes constantes do Termo
de Referencia e da proposta, para fins de aceitaçáo e recebimento definitivo;

3.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou

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

3.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaçôes da
Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

3.'t .5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
anexos;

3.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente
Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados-
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4. OBRIGAçÕES DA CONTRATADA

4.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital,
seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

4.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, pÍazo e local constantes no Termo de Referência e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
garantia ou validade;

4.1.1 .1. O objeto deve estar embalada adequadamente sem sinal de
violaçáo, sujeira ou umidade;

4.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de
acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do
Consumidor (Lei n'8.078, de í990);

4.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado
neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

4.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)

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

4.1.5. manter, durante toda a execuçáo do contrato, em compatibilidade
com as obrigaçÕes assumidas, todas as condições de habilitação e
qualiÍicação exigidas na licitação;

4.1.6. indicar preposto para representáJa durante a execução do
contrato.

5. DO CONTROLE E F]SCALIZAçÃO DA EXECUçÃO

5.1. Nos termos do art.67 Lei no 8.666, de í993, será designado
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando
o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

5.1.í. O recebimento de material de valor superior a R$ í76.000,00
(cento e sêtenta e seis mil reais) será conÍiado a uma comissão de, no
mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

5.2. A Íiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante tere,eiros, por qualquer
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irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios,
e, na ocorrência desta, náo implica em corresponsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666, de 1993.

5.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que
for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

6. DO PAGAMENTO

6.1 . O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a
partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para

crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

6-2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota Íiscal ou fatura no momento em
que o órgâo contratante atestar a execução do objeto do contrato.

6.3.4 Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos
oficiais ou à documentaçáo mencionada no art. 29 da Lei no 8.666, de 1993.

6.3.1. Constatando-se, a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da lnstrução
Normativa no 3, de 26 de abril de 2018.

6.4. Havendo êrro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidaçâo da despesa,
como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade

imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento

iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Contratante.

6.5.Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

6.6.Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta quanto a
regularidade da empresa para verificar a manutenção das condições de
habilitaçáo exigidas no Termo de Referencia.

6.7. Constatando-se, a situaçáo de irregularidade da contratada, será providenciada
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize
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sua situaçáo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
pronogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

6.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administraçáo deverá realizar consulta aos Orgãos de Controle para identificar
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgâo
ou entidade, proibição de contralar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto no art.29, da lnstrução Normativa no

3, de 26 de abril de 20í8.

6.9.Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalizaçáo da
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisáo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

6.11. Havendo a efetiva execuçáo do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada
náo regularize sua situação.

6.11.1. Será rescindido o contrato em execuÇão com a contratada inadimplente,
salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela

máxima autoridade da contratante.

6-11.2. Além do disposto no subitem acima, poderá a autoridade competente, na

forma do art. 4o-F da Lei no 13.979DO, dispensar a apresentação de
documentação de regularidade fiscal ou trabalhista (salvo a comprobatória de
regularidade com a Seguridade Social), de forma excepcional e justificada, no
caso de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviços

6.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na

legislação aplicável.

6.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar no 123, de 2006, não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentaçáo de
comprovaÉo, por meio de documento oficial, de que Íaz jus ao tratamento
kibutário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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7. DO REAJUSTE

7.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentação das propostas.

8. DA DOCUTUENTAçÃO DE HABTLTTAçÃO OAVeHCeOOna

9.1.Da A empresa, declarada como vencedora foi lhe solicitado os documentos de
habilitação jurídica e fiscal para Íormaliza@o de contrato conforme apresentado
abaixo:

9.1.1. 1. HABTLTTAÇÃO JURÍD|CA:
a) Registro Comercial no caso de Empresa lndividual (deverá ser apresentado
devidamente autenticado); ou
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades
por açcies, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores
(deverá ser apresentado devidamente autenticado); e
c) Prova de lnscrição no CNPJ; (autenticado ou emitido via internet);
9.1.2. REGULARIDADE FISCAL:
a) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentaÉo de Certidão de Quitação de Tributos e ContribuiçÕes Federais,
expedido pela Secretaria da Receita Federal do domicílio ou sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma da lei (autenticado ou emitido via
lnternet).
b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei - CRF-FGTS. (autenticado ou emitido via internet).
c) Certidão negativa de débitos trabalhista - CNDT. (autenticado ou emitido
via internet).
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9. DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

9.í.O descumprimento das obrigaçôes assumidas na licitaçáo ensejará na aplicação
pelo Município de Doutor Ulysses de sanções administrativas, garantido o
contraditório e a ampla defesa à beneficiária da presente ATA, das seguintes
sanções, independente de outras previstas:

l. Advertência, em câso de conduta que prejudique a execuçâo contratual;

ll. Multa moratória, equivalente a 0,5% (cinco décimos de por cento), sobre o valor
global da contrataçâo, por dia útil, limitada ao percentual máximo de 2% (dois por

cento), na hipótese de atraso no adimplemento de obrigaçáo por parte da
beneficiária da ata;

lll. Multa compensatória, de até 1Oo/o (dez por cento), sobre o valor global da
contratação e impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo

prazo de até 2 (dois) anos, nas seguintes hipóteses, dentre outras:

a. Não entrega de documentação exigida para o contrato;

b. Apresentação de documentação falsa exigida para o contrato,

c. Não manutenção da proposta;

d. Retardamento da execução do objeto contratual;

e. Falha na execução contratual;

f. Fraude na execução contratual;

g. Comportamento inidôneo;

h. Cometimento de fraude fiscal.

9.2.As sanções previstas nos incisos do ltem anterior poderão ser aplicadas
cumulativamente;

9.3. Quaisquer das penalidades aplicadas serão comunicadas ao Cadastro de
Licitantes do Estado do Paraná, para a devida averbaçáo;

9.4.As sanções de natureza pecuniária serão descontadas das faturas emitidas pela

licitante vencedora ou, se insuficiente, mediante execução direta, caso seja
impossível à compensação com faturas vincendas;

9.4.1. O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser
recolhido à conta do Município de Doutor Ulysses;
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9.5.4 multa compensatória prevista no inc. lll da Cláusula 8.1 tem por escopo
ressarcir o Município de Doutor Ulysses dos prejuÍzos, não eximindo a

CONTRATADA do dever de integral indenização, caso a referida sançâo
pecuniária seja insuficiente à recomposição total do dano experimentado;

9.6. Na hipótese de inexecução do objeto desta licitação, em especial a não entrega
dos bens no prazo e forma assinalados em contrato e neste Edital a contratada
pagará multa correspondente a í07o (quinze por cento) sobre o valor do objeto, a

ser recolhida de imediato aos cofres públicos:

Parágrafo Unico; Havendo necessidade de ajuizamento ou execuÉo judicial do
contrato, ou por qualquer outra inadimplência o Município tiver de recorrer ao
Judiciário, à contratada pagará, além da multa prevista no inciso anterior (8.6),

honorários advocatícios de 2Oo/o (vinte por cento) sobre o valor total do contrato
acrescido das custas e demais despesas que houver, até o recebimento total e
efetivo do valor devido.

9.7. Na hipótese de atraso na entrega Íicam estabelecidos, a título dê multa diária, o
percentual de 0,5 (1/2 - meio por cento, ou seja, metade de um inteiro por cento),
que incidirá sobre o valor correspondente ao respectivo objeto de aquisição;

9.8.O atraso por período superior a 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da
notificação para a entrega, caracterizarâ a inexecução do contrato e haverá a
incidência das multas e encargos devidos, bem como a aplicação das sanções
administrativas.

í0. Dos REcuRsos oRçAMENTÁRIOS.

10.'1. As despesas coÍÍerão com recursos da seguinte dotaçáo Orçamentária

Red. Dotaçáo Orçamentária Tipo de Despesa

130 07.001.1 c.30i.001 3.2.040.3.3.90.30.00.00. 494
Material de
Consumo

Elaborado em 10/04/2020

J d e uss Neto
S

I
tpa de Saúdeno

n'036/2020
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Senhor fomecedor, favor fomecer os tes mateiais

494

soLtctTAçAo DE PRODUTOS/SERVIçOS
soLtctTA O N.":051/2020

' Requisitado pela Secretaria Municipal de: Saúde Farmacia Municipal

* Justificetiva: Aquisição emergencial de álcool gel

' N.' Licitaçâo: Dispensa * Rêduzido Orçamento: 130 P. Fonte

" Fornecedor: KALYDA COITIERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - CNPJ: 81 .069.486/0001-16
* Data Emissão: 16/04D020
ObservaÇões:

I

UNID. QTDE VAL. UNI. VAL. TOTALDESCRTÇÃO

ÁLcool GEL 7oolo. 250 g RS 5.90 RS 4.248.00UNID

UNID 100 RS ô4.00 6 400.00RSÁLCooL GEL 7o%. 5 LrrRos

RS 10.618,00

de Saúde
no 00362020

! L ) f,
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SMS de Doutor Ulysses <smsdrulysses@gmail.com>

Cotação de Alcool em Gel
4 mensagens

Claudia Brizola <claudia.brizola@realgems-com-br>
Para: smsdrulysses@gmail.com

16 de abÍil de 2020 15:27

Olá sr Jorge, tudo bem?

Seja bem-vindo a Realgem's Amcnities, tradicional fâbricante de cosméticos para hotelaria, entre
outros produtos .

Estamos a 3O aaos no mercado de Âmenities no BÍa8il e Ánérica do Sul, e somos fornecedores dos
melhores e maiores hotéis do Brasil, (Red.e Accor, Atldntica Hotels, Gjp - Hoteis Wish, Hotel Maksoud Plaza, Hotel
Intercontinenk , Hotêi,s Hilton, Tíuoli Hotéísl e mais de +CilO h.ier: de pequeno e médio porte espalhados de
norte a sul.

Mais do que presentear e gerar conlorto e hospitalidade aos nossos clientes, nossos cosméticos
\- transformam breves momentos em lembrânças inesqueciveis.

Com nosso conhecimento a EgAlgglobJ$![q4illEs contribui com a Íabiâção de Alcool em Gel e Alcool Líquido 70% em
diversos tamanhos, solucionando o problema de alta demanda e a consequente falta deste essencial produlo em época do
COVID-19. Por isto âdaptamos nossa fábrica e lançamos a nossa linha Têrra BÍasilis em álcool em gel ê álcool líquido.

Se você êstá têndo dificuldade em encontrar uma solução de alta qualidade com uma Íragrância êxcepcional e com
lodos registros da ANVI§A regulârizados, conte conosco, faça seu pedido, nossa entrega é imediata!

Em anexo, sêgue a cotâção com as diversas opções que disponibilizamos em álcool gel e álcool líquido!

Assista o Íilme e conheça mais nossa empresa pelo site httpl/www.realgems.com.brl

Desde já agÍadeço a oportunidade e aguardo seu brevê retomo

Obrigada

Claudia Brizola

Divisáo Holelaria Repíesentantes

+55 4't 99946-1425

clâudia.brizola@realgems.com.br

www.realgems.com.br
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Iyda
Colombo,06 de maio de 2020.

Razâo Social: Kályda Comércio de Produtos de Higiene Ltda.
F a ntasia : Re algem's Ame n itie s
Data de Fundação: 01 de novembro de 1988.
CNPJ : 81.069.486/0001 -1 6
lnsc. Est. 101 .70686-91
Endereço: Rod. BR 116, km85, n.o 14 - CEP 83.413-000 - Colombo-PR.
Fone: 41-3907-9900 - Fax: 41-39079911
Site: www.realqems.çgm.br

ATIVIDADE
Comércio de produtos de higiene, cosméticos, pertumaia, toucador e amenities para
hotelaia e similares.

Diretor Comercial
Mauro Carvalho de Oliveira

Contato
Cl a ud ia B rizol a - cl audia. b rizola@rea lge ms.com. br

BÁ^rcos
Bradesco 49.2383-3 C/C 000937-7
Itaú A9.1656.3 C/C 08302-7

PRINCIPAIS CL'EA'TES
Hotelaia Accor Brasil - (11) 3531-4741
Atlantica HoÍeis- (11) 3B18-6370
Club Med - (21) 2123-4520
Tivoti - (11) 3146-5949
Termas de Jurema - (44) 3518-311 1

Costa do Saurpe - (71) 2104-8353
lberoStar - (71 ) 3676-4394
SB Hotelaia - (88) 3669-2203

PRINCIPAIS FORNECEDORES
JBS S/A - (14) 3533-2166
Rineplast PlásÍrcos Rrb Neginho Ltda - (47) 3203-2879
Quimicamar lnd. Com. de Produtos QuÍmicos Ltda - (51) 3470-9797
Razzo Ltda - (1 1) 2164-1313
Activas Plásticos /ndusÍnars - (47) 3437-5001
Givaudan do Brasil Ltda- (11) 3760-8000
Roberlet do Brasil lnd. E Com. Ltda - (11) 3262-8056
Vitagraf Gráfica e Editora Ltda - (041)3278-0637
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REALCEM'S t REALCEM.S

Colombo, 16 deabril de 2020.
A,/C:sr. Jorge
Empreendimento:Secretaria Municipal de Saúde de Doutor Ulysses
CNPJ: 10.580.993/0001-71

Conforme combinado, segue abaixo nossa proposta para amênidades de seu estabelecimento.

Rs 378,00

Rs s.670,00
1L tampa rosca 20UND.

3OO UND

Rs 18,90

Rs 18,90

Rs 434,s0
Rs 4.34s,00

5L tampa rosca 05 UND.

50 UND

Rs 86,90
Rs 86,90

ALCOOL EM GEL com
essência e comaloe

vero
Volor

Unitário
Volor do

Coixo

Rs 280,00

Rs 4.200,00

1L tampa rosca 20 UND.

3OO UND

Rs 14,00

Rs 14,00

Rs 320,00
Rs 3.200,00

5L tampa rosca 05 UND.

50 UND

R$ 64,00
Rs 64,00

Volor
Unitátio

Volor da
CoixoQTDA

20 UND.

2OO UND

Rs 13,s0

Rs 13,s0

Rs 184,00

Rs 1.840,00

1L tampa rosca

5L tampa rosca 05 UND.

50 UND

Rs 63,00
Rs 63,00

Rs 31s,00
Rs 3.1s0,00

Sobonete líquido em
bombona Ervo doce

Volor da
CaixoQTDA

I

QTDA

I

ÁtcooL EM GEL sem
essêncio e semoloe

vero

Valor
Unitário
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e-,i terra brasilis

! Forma de pagamento: a vista via depósito/transferência

- Dados bancários:

> Prazo de saida de fábrica 7 dias uteis
) *'todos os itens acima cotados precisam sêr conÍirmados os sêus

estoquês.
; Frete FOB destacado em NF
> lmposto ICMS náo incluso no valor do orçamento
i Sobre nossos produtos não incide lPl

Estamos a sua disposiçáo para quaisquer esclarecimentos

Cordialmente,
Claudia Fernanda

+55 (41) 99649-1425§

BANCOS AG c/c
ITAU 1656 o8302-7

BRADESCO 2 383 937 -7

cNPJ - 81.069.486/0001-16

GEL

9% I 70%
r

J
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c000_7

P.M. DOUTOR ULYSSES COMPRAS E LICITAçOES <licita.pmdu@gmail.com>

PROPOSTA COMERCIAL ALGOOL GEL
l mensagem

Polish <vêndas2@nêwpolish.com.bÍ>
Para: licita.pmdu@gmail.com

Boa tarde Jorge tudo bem?

Seguem os valores refeÍentes aos produtos ofertados e suas quantidedes por caixa.

Frascos de Âcool em Gel 70% 25Og / 300 ml: R$ 7,50 uni I Caixa com 12 unidades.

Galões de Álcool em Gel 70ol" 4,5kg / 5 Litros: R$ 65,00 uni I Caixa com (X unidades.

CondiÉo de pagamento: à vista

Frete FOB

Ficamos atentos.

Contato comercial com:

Rhayana 41 99í19-7071 | 41 360&3589

Atenciosamente

RAáO SOCiAI: V.V INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.

CNPJ: 12.342.862/0001-81

lE:90.52867S73

Endereço: Av. Paraná 494 - Pioneiros - Fazênda Rio Grande - PR

CEP: 83833{10

Dados Bancários:

Banco: BRADESCO

Agêndai 5727

Contâ Conente: 967-9

GNPJ: í2.342.86?0001-81

Em anexo seguem documentaÉo referente ao produlo e à empresa.

16 de abril de 2020 '16:47
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2 anexos

3 FtsPQ - ALCOOL Elr GEL 70% USO GERAL VERSÃO 2.00.pdÍ
342K

imagêmjpg
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ruro*lraçôes:

TEMO§ eL§*§L &§§- 7S%
EM DT'ASEMBALAGENS
ü Gâlão 5ll4,5ks - Ê$

I Frâsco g0Oml/2s0g - R$

,,.. PÍodutês cêrtificados pela ANVISA.

EntÍêga: Somente envio, consulte o valor
da sua regiâo.

r.\
P Pagamento: A vista (dinheiro nâ entrêga) ou

TrBnsferência bãncáriâ (consultâr bâncos).

ffiH§l
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sÃo JosÉ Dos PrNHArs, 1610412020

ŜECRETAR|A MUNtctpAL DE sAúDE DR- uussEs
Â,/C:5R. JORGE _ SECRETÁRIO DE SAÚDE

PROPOSTA COMERCIAI-

- Átcoot Eríuco xtoutloo $rrt GtL oestatumoo - zo g tuplt Íssx tu ptsol - eÍ\lnssÉpttco -
HtctE tzADoR DE MÃos. coM FRAGRÂÍ{C|A cAptM uMÃo,
EMBATAGEM pRtMÁR|A: tNDTV|DUAL coM 250g.
MARCÂ: EIOBAC

PREçO/UNIDADE:_RS6,69

PREçO/CX: Rs133,80

' sABoNEÍE Líouroo BroFLEuR. EMBATAGEM p€ 01 uÍRo íERvA pocE. r-avaNoa. ARGAN. PRorEÍNAs oo
LEITE. CEREJEIRAI

MARCA: BIOFLEUR

EMBALAGEM pRrMÁRIA: FRAsco DE 01 LrrRo
EMBAT-AGEM sEcuNDÁR|A: cx c/ 6 uNrDAoEs
PREço uNrrÁRro; RS9,oo

PREçO/CX: RS 54,00

saBoNEÍE tíourDo aNÍrBAcrERraNo. EMBALAGEM DE 01 UTRo

MARCA: BIOBAC

EMBAtaGEM pRtMÁR|A: FRAsco DE 01 LtrRo
EMBATAGEM sEcuNDÁR|A: cx c/ 6 uNroADEs
PREçO UNtTÁ8tO; Rs9,50
PREçO/cx: RS 57,00

ENTREGA:05 DIAS

NOVA FLOR

JUAREZ MANNE

REPRESENÍANTE COMERCIAL

4t94757 -9t72
venda5.manne@hotmail.com

Nova Flor- Comércio de Cosméticos S.A

Rua Alexandre Possebon Filho, 259 - Bairro Aíonso Pena - Pinhais - Paraná - Cep: 83.045-300
CNPJ: 10.559.5sí0001-43 - l.E: 907022292-74



M Gmail

Cotação Grupo sentax
l mensagem

Kevin Colaço <kevin.c@sêntax.com.bÍ>
Para: smsdrulysses@gmail.com

c0001i

SlúS de Doutor Ulysses <smsdrulysses@gmail.com>

17 de abril de 2020 14:57

Conforme solicitado segue abaixo valores dos materiais:

Mascara descartável TNT 1 camada de 60 gramas - cx 200 unidades - R$ 480,00
Mascara descartável TNT 2 camadas de 40 gramas cada camada - cx 200 unidades - R$ 740,00
Mascara descartável TNT 3 camadas de 40 gramas cada camada - cx 200 unidades - R$ 960,00
Mascara descartável TNT 2 camadas extema dê spunbond que envolve 3 camadas de meltblown (elemento
filtrante), com elástico para orelhas e presilha para nariz - cx com 100 unidades - R$ 395,00
Alcool em gel Mercotech galão de 5 litros com certiÍicado na Anvisa - R$ 95,00
Sabonetê antibac Mercoteh galão de 5 litros com certiÍicado na Anvisa - R$ 64,00
Cobeíura parâ óbito tamanho grande com ziper - pacote com 10 unidades - R$ 23,00
Sacos de lixos de 20 lihos - '100 unidades - diversas cores - R$ 14,00
Sacos de lixos de 40 litros - í00 unidades - diversas cores - R$ 19,00

\- Sacos de lixos de 60 litros - 100 unidades - diversas cores - R$ 30,00
Sacos de lixos de 80 litros - 100 unidades - diversas cores - R$ 54,00
Sacos de lixos de 100 litros - Í00 unidades- diversas cores - R$ 73,00
Sacos de lixos de 150 litros - 100 unidades - diversas cores - R$ 76,00
Sacos de lixos HOSPITALAR 30 litros - 100 unidades - R$ 42,00
Sacos de lixos HOSPITALAR 50 litros - 100 unidades - R$ 58,00
Sacos de lixos HOSPITALAR 90 litros - '100 unidades - R$ 93,00
Desinfetante de superÍície Mercotech galão de S litros - diluiÉo de 25ml de produto por litro de água - R$ í45,00 -
Preço por litro R$ 0,72
Pano descartável para limpeza de superfÍcies - 890 folhas - R$ 246,00 - Preço por folha R$ 0,27

Todos os materiais aprêsentados acima possuem fichas técnicas

Obrigado, estou a disposição.

Keün Colaço

riiitox
gibnnltan . arvoredo

§!l trn,n.. rí-»*n &i rrrhr
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@reços

NlEDIANAÍ.4EDIA

R$ 64,29
Quantidade total d€ registÍos: 152

Registros apresentados: 1ã 1

R$ 43,36 R$ 4,ol

FILTROS APLICADOS

Uúdâde de Fomecimento Nome do Mâterial (PDM)

cÂLÂo sLoo L /úcool- Eriuco

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Conpra: 00071/2019
Número do ltem: 00001
Objeto da Compra: Âcool etílico em get

Quantidãde Ofertada: 50
Valor Proposto U tárior -
valor Unitário do ltem: R$ 4.01
Ctódigo do CATMAT: 269943
Descrição do ltem: ÁLcooL eÍuco, TIPo:HIDRÂTAD0, TEoR ArcoÔuco:70%_(70'cL), AIRESENTAÇÂo,cEL
Descrição complementar: ÀLCooL EnLICO, nPO HIDRATADO, TEOR ALCOÔLICO 7O%_(70"GL), APRESENTAÇÀO

GEL
Uddade de Fomeclmeutor GAIÀO 5,00 L
Modalidadê da Compra: Dispensa de Licitaçâo
Forma de Compràr SISPP

\, Mafta: ALCOOL
Data do Resultado: 2510712019

DADOS DO FO&\ECEDOR

Nome do Fornecêdor: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIIALARES LTDA
CNPJ/CPFr 23866426000128
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ORGAO

Número da UASG: 791902 - CENTRO DE APOIO A SISTEMAS OPERÁTIVOS
Órgàor COMANDO DA MANNHA
Órgáo Superlor: MINISTEzuO DEFESA

Rehtórto gerado dia: 05/05/2020 às 18:19
Fonte: poi^etdeprecos.planeJomento,gov.br

3
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Paineide il
@neços

MEDIA

RS 5,95
Quantidade tota, de íegistros: I
Regisiros apresentados; 1a 1

R$ 4,18 R$ 2

FILIRO§ APLICÀDOS

Uddàde de Fomeciment Nome do Material (PDM)

FRAsco 25o!oo ML ÁLcool E'riuco

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identiflcação da Comprar 00003/2019
NúmeÍo do Itemr 00018
Objeto da Compra: Pregáo Eletrônico - Eventual Aquisição de Material Laboratorial e Hospitalar a fim de atender
demanda da Maternidade EscolaJanuário Cicco, filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, visando à reposição

automática de estoque. pelo período de 12 (doze) meses.

Quantidade Ofertâda: 1 7.000
Valor Proposto Uniüírio: R$3,00
Valor Unitário do ltem: R$ 2,00
Código do CATMAT: 269941
DESGTiçãO dO ItEM: ÁTCOOU EÍUCO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÔLICO:70%-(70'GL), APRESE TTAÇÃO'ÚQUIDO

Descrição complêmentar: ÁICooL EÍLlco, TIPo HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70'GL), APR-ESENTAÇÃO

ÚQUIDo
U dadê de Fomecimento: FRASCo 250,00 ML

1- Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP

MaÍca: RIOQUIMICA
Datâ do Resultadot 1211112019

DADOS DO F'ORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RIOQUIMICA S.A.
CNPJ/CPF: 55643555000143
Porte do Fortrecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASC: 155015 - MÀTERNIDADE ESCOI-AJANUARIO CICCO

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SER'vtÇOS HOSPITAIARES
Órgão Superlor: MINISIEzuO DA EDUCACAO

Reratórto gerodo dia: 05/05/2020 às 1A:22
Fonte : poineldeprecos.plonejomenao.gov.br



'ian l2az) Gmail - Cotação para aquisiçao de álcool em gel 70% c000:4

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES <licita.pmdu2@gmail.com>§ft Gmeil

Cotação para aquisição de álcool em gel 70%
2 mensagens

Segue em anexo

Att

Olirda
PrêÍeitura Municipal Dr Ulyssês
Fone 41 3664 - 1214

irt'=l
Cotação de Preços - PreÍ. Mun. de Doutor Ulysses.doc
178K

YIVA Brindes MVA Brindes <mvabrindes@gmail.com>
Pâra: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES <licita.pmdu2@gmail.com>

Bom dia

Segue em anexo o orçamento do almol em gel e também a descrição do produto.

Qualquer dúvida estou a disposiÉo.

ATT
Alex Possamai
a[exo das Ínensâgens antedoes oculto]

Alex Possamai
www. mvabri ndes.com.br
49 I91580114

3 ãnexos

WhatsApp lmage 2020-05-19 at 11.23.17jpeg
274K

WhatsApp lmage 2020-05-19 at 'l'l.23.46jpeg
182K

19 de maio de 2020 11:25

Doutor Ulyssesjpeg
227K

hths:l/mail.google.com/maiUu/o?ik=êêcdae7egs&view=ptEsearch=all&permthid=thread-a%3Ar1676298696263719015&simpl=msg-a%3Ar-884.3... 112

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES <licita.pmdu2@gmail.com>
Para: MVA Brindês MVA Brindes <mvabrindes@gmail.com>

19 de maio de 2020 09:'19

1ia,r, r: RFEÀÉLÊlrt§
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Gmail - Cotação para aquisiÉo de álcool em gel 70olo

C00 0;5

htFsJ/mail.google.comlmaiUu/0?ik=êecdaeTêgs&viêw=pt&sea.ch=all&pêrmthid=threzd-ay"34r16762986962637190'1s&simpl=msg-a%3At-8843...212
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trer§{§@
Esiado do Paraná

Secreuria Municipal de Saúde
C§P,l :0 aãO 9§3.CSCi-7r

c000'*Íj

ÇorAcÃo pARÁ AaursrcÂo pE pÊoDUTos PARA sAúoE

Rêquisitsnte

Secretaria Llunicipal de: SÀUDE

uisilentei JORGE A A,SSAD DE SUSS }IETO
JuÉtificatiyâ: A presente aqüisição yiBâ etÊndaí as ílecessllâdes dã S€cÍsleÍie Municipal de Para
distriiruçâo junlo âos píoriss,onals de seúde e utíizaçáo nãs unidder de saúd€ do Municífio na
execuÉo das atMdadês lâborâis. aEm de 6erêm farnoGdts 3 gestsntes que poÍ ventuía tênhâm óe se
drnga atê ou§ús Muruciplss duÍante a realizaçáo de exâmes Tal ÊgljBição ateftE às açóes d€ co{Íibale
ao viÍus caEâdor da rcVlD-1g.

NoíI'ê do Fornecedo,: Alex Possaínar lílE

CI{PJ: 27 654.614/G901-77 t.E:

TANCREDO DE ALIJEIDA I\iEVE§ 1455

Bairro: PARÕUE OE EXPO§I E5 Cidsrtê ConcóÍCre

99i580!14 E-meil:
Val 6O DIAS

Píaze d€-Esspgr^ta; 24 horas a :(X.)Sm Nâo

ITEH
oESCRTçÃO/

ESPECI FrcÂçÃo
lcoÕl Etihco. tipo: hidratado.

teoí alcoólrco. 70Yo {70' GL),
001 , apresentaçáo: liquido.

Fornecido ern írasco de 250
gr. paía uso individual

EtÍlico, tipo: hrdÍâlâdo. ,

002 l

teor alcoô|ico; 709í (70o GLi.
apresêntaÉo gel. Fornecdo
em galào de 5,0 litÍog

UNIDADE qTDE V. UNIT.

lJnid 72üO RS 11.50 RS 8.280 00

V. TOTAL

R$ 9.800 C0Unid 100.00 R$ 96 00
!

ÂrÉx
MVA BRINDES

c!ÍPl ró*.ól!úr.r1.l.E
illa tttErdo caÀean a rrYâr r.!!
It ?rí-2ro - c oNc Ôt oiA- E C

Â
Âss do Responsável
Carimbo da Empresa

htFs://mail.google.com/mail/u/0,/#inboíKtbxlthhsMLzhRmJlBRNtedKzVíHcpKqsB?projecltor=.í&messagepartld=0.3

Página 9 de 9

'v1

ffi
"qt.í":'

?,f oog_co rCnegq4qíLll€LSosse mar ME

258 358 246

I

Datâ:

Teletone d qon!âlo: ( 49 l mvaE!Ídes@gm?ilSom

. F!.rma_qê Pagamento:

I

I
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lY1 Gmail P.i,l. DouToR ULYSSES COMPRAS E LICITAçÔES <licita.pmdu@gmail.com>

coraçÃo eARA AeutstçÃo oe Álcool EM GEL - PREF. MUN. DE DouroR

P.M. DOUTOR ULYSSES COMPRAS E LICITAçOES <licita.pmdu@gmail.com> 19 de maio dê 2020 08:40
Para: ODONTOMEDI - FELIZ 20'19 ESPERO ESTARMOS JUNTOS <odontomedifb@holmail.com>

Bom dia, conforme conversado por telefone, tendo por base de a empresa possuir ATA de Registro de Preços
vigente, mesmo estando a mesma com o saldo ZERADO, solicitamos a cotação visando aquisiÉo por DISPENSA
DE LICITAÇÃO com base na Lei 13.979/2020 de produto álcool em gel, de acordo com as espêcificaçóes constantes
na CotaÉo em Anexo.

Solicit€mos máxima urgência no retomo, Íixando paÍa tanto o pÍazo de 24 horas para retorno, Ílndo o prazo

entenderemos não ser de interesse da empresa em Íornec€r o referido objeto.

Sem mais para o momento, desde já agradêcemos.

Atenciosamente.

Luiz Otero lÂoreira Fitz
Superintendente de Compras e Licitações
Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses/PR
Fone: 04í -36M-1 165

041 -3664-1 21 4

fi]
-_l

Cotação de Prêços - PrêL Mun, de Doutor Ulysses.doc
178K

ODONTOIIEDI. LIGUEM 46 99983í855 SEM ENERGIA DIA 06
<odontomediÍb@hotmail.com>
Para: "P-M. DOUTOR ULYSSES COMPRAS E LICITAÇOES" <licita.pmdu@gmail.com>

't 9 de maio de 2020
08:49

Bom dia

-- lnfelizmente como falamos no telefone, para entrega imediata, não temos, como explique, consigo
entregar o frasco de 1l ou 500gr em 15 dias.

Se achar viável estamos a disposição para cotaÇão

Att
Daiane

r,
Teleiotrc: (46) 3524-1834
Endereço: Av. Luiz Antônio Faedo,1612
Bairro: lndustria I

Francisco Beltrão - PR

CEP: 85.601-275

De: P.M. DOUTOR ULYSSES COMPRAS E LICITAçÔES <licita.pmdu@gmail.com>
Enviado: terça-fêira, 19 de maio de 2020 08:40

ULYSSES
4 mensagens



Para: ODONTOMEDI - FELIZ 2019 ESPERO ESTARMOS JUNTOS <odontomediÍb@hotmail.com>
ASSUNTO: COTAÇÃO PARA AQUISIçÃO DE ÁLCOOL EM GEL - PREF. MUN. DE DOUTOR ULYSSES

fexto das mênsagens anteÍioíes ocultol

P.M. DOUTOR ULYSSES COMPRAS E LICITAçÔES <licita.pmdu@gmail.com> 19 de maio de 2020 08:57
Para: ODONTOMEDI- LIGUEM 46 999831855 SEM ENERGIA DIA 06 <odontomedifb@hotmail.com>

Bom dia,

lnÍelizmente os produtos disponíveis oferlados pela empresa não atendem ao requisitado no Termo de ReÍerência-
Mesmo com o prazo de entrega de 15 dias estipulado pelo Termo de ReÍerencia a empresa acredita ser impossível o
fornecimento?

Atenciosamente,

Luiz Otero tlloreiro Fit
Supeíintendente de Compras e Licitações
PÍefeitura Municipal de DoutoÍ Ulysses/PR
Fone: 041-3664-í 165

041-3664-1214

\- lTexto das mensagens anleriores ocultol

ODONTOUEDI. LIGUEM 46 99983í855 SEM ENERGIA DIA 06
<odonlomedifb@hotmail.com>
Para: "P.M. DOUTOR ULYSSES COMPRAS E LICITAÇÕES" <licita.pmdu@gmail.com>

19 dê maio de 2020
09:33

Bom Dia !
lnfelizmente não conseguimos entregas no prazo pedido, a previsão de entrega do nosso fornecedor
ultrapassa o tempo solicitado.

Att

Juliana
o
i_r.rt,)
Telefone: (46) 3524-1834

1- Endereço: Av. Luiz Antônio Faedo,1612
Bairro: lndustria I

Francisco Beltrão - PR

CEP: 85.601-275

De: P.M. DOUÍOR ULYSSES COMPRAS E L|C|TAçÕES <licita.pmdu@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 19 de maio de 2020 08:57
Pará: ODONTOMEDI- LIGUEM 46 999831855 SEM ENERGIA DIA 06 <odontomediÍb@hotmail.com>
ASSUNTO: RE: COTAçÃO PARA AQUISIçÃO DE ÁLCOOL EM GEL. PREF. MUN. DE DOUTOR ULYSSES

lÍexio das mensagens anteriores ocullol

c000:B
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR UTYSSES
Rua Olívro GabÍielde Oliveirê, Centro, Doutcr Ulysses - PR, CEP: 83.590-000

TELEFONE (41) 3ô64-1165 - (41) 3664-1214
Site: www.doutorulysses. pí. gov.br

c000:,0

PROTOCOLO N.o 0025/2020

Doutor Ulysses/PR, 05 de maio de2020

DO:Gabinete do Prefeito
PARA: Comissão Permanete de licitação

Pleliminarmente referente às autorizaçÕes solicitadas pela
Secretaria Municipal de Saúde, conforme os Ofícios n'(s) 098/2020, que tem como
oBJET|VO a DTSPENSA DE L|C|TAÇÃO COM BASE NA LÉt 13.979t2020,
vrsANDo A AOUTSTÇÂO DE ITENS PARA USO NAS AÇÔES DE COMBATE AO
VIRUS CAUSADOR DA COVID-19, SENDO ALCOOL GEL 70% FORNECIDOS EM
FRASCOS DE 250 GR E GALOES DE 5,0 LITROS, CONFORME DISCRIMINADO
NO IERMO DE REFERENCIA ANEXO - l. Oriento que o presente processo deverá
tramitar pelos setores competentes com vista:

01 - à indicação de recursos orçamentários parafazer'Íac,e à despesa;
02 - à elaboração de minuta de instrumentos convocatórios de licitação a da minuta
do contrato, se for necessário; e
03 - ao exame e aprovação pelo setor jurídico das minutas acima indicadas (item
02)

Cord ialmente,

§.
Moi

Prefeito Municipal de Doutor Ulysses



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES
Rua Olívio Gabriel de Oliveara, Centío. Doutor Ulysses - PR, CEP: 83.590-000

TET.EFONE (41) 366+11ô5 - (41) 36&t-1214
Site: www.doutorulysses.pr.gov.br

c',1r0: L

DNISÃO DE CONTABILIDADE
PROTOCOLO N.. 002512020

Doutor Ulysses/PR,05 de maio de2020.

Da: Divisão de Contabilidade
Para: Unidade de LicitaçÕes

Prezados Senhores:

Atendendo às solicitações da Secretaria de Municipal de Saúde
e ao ordenamento do Executivo Municipal, referente ao Oficio no 098/2020, que tem
como objetivo a D|SPENSA DE L|C|TAÇÃO COM BASE NA LEI 13.97912020,
vrsANDo A AQU|S|ÇÃO DE |TENS PARA USO NAS AÇÕES DE COMBATE AO
VÍRUS CAUSADOR DA COVID-19, SENDO ÁLCOOL GÉL7OOK FORNECIDOS EM
FRASCOS DE 250 GR E GALOES DE 5,0 LITROS, CONFORME DISCRIMINADO
NO fERMO DE REFERENCIA ANEXO - l, apresentando o VALOR MÁXIMO de: R$
10.648,00 (DEZ MIL SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS), informamos a
existência de recursos orçamentários suficientes para fazer jus à conúatação, que
correrá por conta da seguinte dotação orçamentária constante do orçamento para o
exercício de 20í9.

Atenciosamente,

Elias A

Dotação Orçamentária Fonte Tipo de Despesa
130 07.00'1.1 0.301.001 3.2.040.3.3.90.30.00.00. 494 Material de Consumo
Red.



n0c032PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR UTYSSES
Rua Olívio Gabriel de Oliveir6, Centro. Oc,rlor Ulysses - PR, CEP: 83.590-000

TELEFONE (41) 3654-1165 - (41) 36&r-1214
Site: www doutorulysses pr gov.bí

PROTOCOLO N.. 0025/2020

Doutor Ulysses/PR, 05 de maio de 2020

Da: Secretaria de Finanças
Para: Gabinete do Prefeito

oBJETO: DTSPENSA DE L|C|TAÇÃO COM BASE NA LEr 13.979/2020, VISANDO
A AOUTSTÇÃO DE |TENS PARA USO NAS AÇÓES DE COMBATE AO VíRUS
CAUSADOR DA COVID-1g, SENDO ÁLCOOL GÉL 7OO/O FORNECIDOS EM
FRASCOS DE 250 GR E GALÔES DE 5,0 LITROS, CONFORME DISCRIMINADO
NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO - I.

Prezaoos Senhores,

Pelo presente, RATIFICO as informações apresentadas
pela Secretaria Municipal de Saúde, quanto às dotações orçamentárias, para
pagamento do objeto ora licitado, que se dará com recursos do orçamento para o
exercício de 2019, sendo reservada a se uinte dota o:

Valor Global: R$ 10.648,00 (DEZ MIL SEISCENTOS E
QUARENTA E OITO REAIS).

Atenciosamente,

ncisco Crissi
retálo Municipal de Finanças

Red Dotação Orçamentária Fonte Tipo de Despesa
130 494 Material de Consumo

,/)

I 07.001. 1 0.301.001 3.2.040.3.3.90.30.00.00.
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M Gmail

c00a',4
P.ff. DOUTOR ULYSSES COX!PRAS E LICITAçÔES <licita.pmdu@gmail.com>

Contrato Social
l mensegêm

claudia,brlzola@rêalgems.com. br <daudia.bÍizola@Íêalgêms.com.br>
Para: I icita.pmdu@gmail.com

Bom Dia Sr. JoÍge!

Segue em anexo contrato social da empresa.

Qualquer duvida estarei a disposiÉo.

6 de maio de 2020 08:48

REALCEM.S
---*GUESÍ §OLUT'ONS

trEl

ChdoFersrdo
Cooeaid

L +55 lt 99619-l4lj
r dqdobtdoÊcdgemspo*h
I lcagrcqaU

0 ns ur n+arn' r{ cB E}1r3G

2 anexos

e CONTRATO SOCIAL 8.í.í.2.pdf
3726K

,t

=J
Cadastro Kályda.doc
71K

A\t
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DE EOilTRÂTO

dé,súas
CARLHO
ceüdàs.

Cà?Y.*iiHo DE. oLlVElRÂ e IORGE
rasa. Ê ín'evogável quiEçãs. das quotãs

ETÁU§UtrA SEXTÂ -
sqqlsd34e 4ecla"ram ",ten pleno e
e'FINANCEIPe dá socÍedaCê.

sqúeclrnento dà,sjtuaçâô

cúUsJl.ê sETt!'IA. ADMrNrsrRÁÇÃo pÁ s0crBpriD*.8':rr.so Do N0ME EMpRE$rnlÁrt; A
CÁ§V,AIHO DE OLIVEIR.A,
:pddgrês e âEibuições de

CúT'S['.IÂ OITÂVA - P.ermaneçem inalteradas as dernais cláusulas e
mndigões do presente Contrâto

qcÀtrtlso o nEcIalRO pr 02l09la0rg ,.5:59 sOBu. 20t85800?18.
PaO?OCO&O: 185E0071,t 9E 17l1O/2018. cóDrco

vEiJFrcÀçio 1190tt058275. rrRE:
!.202099303.

üDÀ CC',@§,CIO DE ?ROT'I|I9S DE EI6IEI'E I,IDÀ

LâNZONI
que ora cêde e

& CARYÂLHO
traniíôre pane

v

AQMINIS-IRâDôR, autqrlzados. {p g§-o do. rqu!. §Ínpresarrali srmpre de lorma Pri'/atlva e

IoillvldUalmg4te; Scaàdg dlqnêÀgidqg dâ pqestâSo dê €AüÊA rla Êua represÊntagão Atiüa e
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ParágJafo le: Para.atos dê movlmefltaçAô:.de eoafâs bancárias, financiameü!ês,,acÊites ou

emissão de d"upllcaqs, letraç de,4rtrbiq notas,.prpmig,qóriasi rêpresentagão iunto a Áutarquias
Fàdera!, Estaduals e Mul-lêipal§, In§titutôs,: lN§q 8anÉo {o,Brãs S/Á, em tõdo o t€rrÍtório
Nâclonal ou fora dele, Calra Econômtca Fêderal, Tdbunãis, IÍcitaçôês denrro do Estado do
Paraná,.fon doleeldo Pak, âsstnatunsde qualquer.üpo, a Rêprcsentasão e Usq da Firma, seÉ
feita.sêmpre Piiyaü9a e tndiviAuelmàht§,pàlo SóclUÂdministradon

P:úgrafq 3o: ?ara os:atos de transação que tBpo -aem na a.lienaÉs de be&s, pl.iximoÍtiais
imquliá4qt E bgn§tltulfro {e ônus.rea[s'sobre..q§,mesmos; hâverá,necessidaile díassinaturâ.de
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MÂURO CáRVALHO DE OLIyEIRA" brasllelro, casedo sob o regime de comunhão universal de
beDs, naEura[ dê Cuririba-PR, empresá]io!,irscri![úóicPF sob ü§ 642.104.999-00, p-ortsdor'da
.eargeira; ile. ldtlttidade Rç rt" 37+781991SSP-P& iesidênte e domicilÍado na Rua Chichorro
Junior, 1{3. Áp 7d1, Cabral Curitiba.PR, CEP 80035-04'Ó;

ucÉstMÁ

LET X á

60

e
Târumã; CuilUb,à-?R,

JôNGE cÁRváLHO DE:o
iltsarito no EPF sôb nc
P& Ru1 João

,ÀnréÍico de OliÍeliz,
80;04Ô:352;

ItÂilZONI &- CARV/ILHO. g'i{

pot sgu

ç|ErÍlrrco O AtClíIlO A1 O2/§9l2At9 15:59 §OB
§- 201t5800?1a.
?XrtaCOlO: 185800714 DE 17 ,/10/2018. céDrco

vEÀ:rÍciclo 1190a05a215. NIA.E
202099303.

CC!'ERCIO D! IAODUIOs DE EICTSNE !tDÀ

LTDÀ

DE COiIÍNATO
PJBÉi. { d.l

aiu§tada:e,:em

QS PPr

adêquadb§ às dispoli'iáes dâ,r€fêrída

de
no de

com sêde nâ,Rria âfôn!,o'Pena,
ira s mb}Iir! no

.226 reprÉeütada
brasileiro, cssado.comunhão

in§critÀ nô:OPFi§ôb dc 005.ô36:069-87, portador da rerteira de

\

.ldendda.de 
RG rlq 4$j?.1â-.1/SSP.P& Rua loão Ámérico de OlÍveira 768, Aito1201, Bairro

Cqbral, §uritibàrPR CED 900:35-060;

IêÀDIR§0Á8E§DA S&irÀiEID, brasiteiro casa osob o rêúm€ de comuúàb:p.árcialie -ens,
natural de Minas 6rrals.,M§, emlrtsáro; ln§cfiIo Íto cPr 5àb:,n:030t148.989-02i pôrtadoi de
'cáilrerFa de ldên$dárdê E§.'ú' üGÃ29881U6/§SP.MG e CNH n"00610347093, iesldentê e

4o4üc!!!3do nslirrirpâ§.§spa§,212, Guqblr.g[uFa,-curiqba-P& cEP 81520-370;

DIOG0,FIANCO'DErALnÍEfDÀ brasileiio.:casatlosob o reglmê de comunh{o parclal de bens,
nãurrai.,dê €üÍtdba-PR; entprisáüo,; inscrito no CPFsob n' 0+1.557.019-01, porBdor da eafteirâ
de iilênüdatlo RG n" 6.839.777-41§§P.aPR e CNH,r" 04361710604, residente e domiciliado na
Rua lovióo Carralheiro dos Santos,3sS;§olirado d Â!uba, Curitlba-P[ CEP 82630-305,

ii
i:)
!t
! li
:ll
i1/
ri

"
t8,ll|oRo r,rl@8 lÀl§EL BrscàIÀ

sEsEÍÁure.g8ll!
corlaraÀ, 0?/09.12019

í-r,êArârâf.ci1.p!. q?y.b! M

e00038

dàmiciliado na Vitoriô, Màctinàaí 97,

, Báiiro Lenge, CEP

àJ
À valLtrrate drtte dôêrEâtltô, .e i,E rê!!or -41êr r§l.1to f ôôq,lofl9rto d. ru! rut ôtfoid.dâ so. !.sÍ,.ottvor goltrts.frfo.randô r.rr !..t.attr'ô! cód&oa ôa vEaft6rgaô
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ntes:

de

PJBIna5de 9

69/{86,fS001.16,
àe L4'fl7:l!988,

ê soçledadergira sob
tTDÀ é tem sede

CTÁUSULA, 0

e

A
em 1+/.11/1988 em sêu pÍazo de duração é, por -tempo

AsÍnídlio'nx RÊd;!r116 I(iÉ 85;ie:!4r§1r.raôâo %,ltiüln PãlÍni;fes,'Cõldttt à - pç,,94t§3;+13-
00s.

qlÁusurn srcuNDA - TIt{AtrE oumÁs,Drpr{nÊu§l:1+ A socledride pgdérá a qualsuer
tempo, áÉjtr pu, fechar. filiãtcu:orip aep.ená'arcia no pah ou no exterior, medlante alteração
coniiatri'alassinadÍpôIi.tridosos i6cio&'

ÍIome êmp

cÉ{U§UtA TÉRCEIn.A
siiriêdade iniciou suâs á$ii
indeteriirlnado.

€lÁüsulA:

a-

cIáü§p[A q-U!NTA -.çAltrAI, _§gqtêti q Gpitâl §ocia.t na lmporÉnsia dÉ RS 250.000,00
(duzeDtqs:e elnquenta mi! reats), dividido em 250.000 (duae.ntas e cinquente mil) quotas no
valor hômlnãl'dê R$ tri00,r(ImiRêal) cadaiquota §ub§crito e lntê.Eiálizado, em moêdd áorrentê do
PaÍs, F'.qlos sôcigq e distribüí{ag da sq!;uiirte formai

Coméiclo dg-ilercadorias,de Higiêne

Cü{USULÂ §EI(Tá - i.ÉspoNsÀBILtBÀpE Dos-'aóciosr â responsabitidade de cada,sócio é

rs§tlita.ao valor dq,suas quolas, mas iO.dos rgçpÇnflgn sotidariamente pela iulegralizafão do
capital social, confprme dispõe o arr 1.052 da Lel 1A,406/2002.

CsBtri'ICO O iE§IsttrO A, O2/O9t2§\9 !5:59 SOa
§.20185800?1ê.

f mc oclra; 185800?r,8 DE r?/r0l20:,8. cóorco
l-ÉP!_ylllEglcno, 11e0.058225 - rqÀE.
I t{rt.$.rn UiFrzozoee3or.
I oo r^)rÀ FÀltpÀ c$lGaêrê DE PRoDur!3 pE arGrD[E fr!À

I.EÀNDRO IÀICOI} RÀüEAL EISCiIA
slqzrlRro-dánÀI,

c!rl!rÀÀ, 02109,í2019Ír.ap:..r.f rcl1.p!.glor.br 0w %

soctos QUOTJ{S vÂLoRRr§ §/a

L*NzrlNl &§4P.YALHq PáRrrcrPâÇÔts §lA 172,500 172.500,00 69,000/o

65.000 65:000,00 26,000k
DEO 5,000 s,0o0,oo Z,OA§/.

ALMIR.LANZONI 2,500 2.500,00 L000ó
7< 2.5.00,00 1;00%
2.500 2.500,00 1r90o/o

TOTAL 250.000 2S0,000;00 1§0;00o/o

À vrli.bds d3!t .loêuEárto, ta lrlltactao, í1oâ !újaito I coqrror.çlo da strr .utanttcid.d. noa ralIr3ctlr'oa !|o!tÀts-rrfottrado rsr r.q).êiivo. aóá19o. dô ].rl.í1arçlo

Ü000 re

,1

v,

-i

MÁU RO GÀRYJILHO DE:0LIVBIRÀ

IÀTDIR SOARES DÂ SILVÀ NETO
DIOCO FRAIICO'DE ALMEIDA
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cúusuÍ.ÀsÉnMÀ - cE$§ÃBrt IRÂNsFEnÊxÊ.t[ DEqu$.Tq$i A-s quotas,,sãô lndíúsíveis e

íão:poderão'sçr cedidâsr,OUttÍrÍr,qf9Íidis a tê.í(êlfê§rsqF o frnsÊntílnento.dÊs ogú99 sócios, a

qúern ücã assegUrâdo; ê!I1 lÉúãldade de corid!çúS e prêço,:ô dlréito ile'pre&iêdlna- Fra.a sua

áquisição:se posusà'vwrda, forúaliEÀhdó, íe Eâlizâdà a elssãli rdélâ§'a altelsçãdlcontiâtual
perd.nente,

Pa*Hítúptepi o sóbio quepre.Jeqda,sçd-e{ou tranqfàtir.toda§os 'parE 4e §ua§guofls,deYerá,
no9âgqrrorÇs.aEtp.,ao§.q-t!q3,r'cóá-os, dlssr!{ÊlaEdo'B quarddade de quohs pos!4s-àvenda, o

Breço, fôltna .à p@ db paiBâllr$tto, paEl guê.,ês.tê§ .€rdtsãm ou Í€nun4E ao direito de

prefêÍêÍrciâ,. a), que. alevêÍão faz§t êêntf.§ $9 3Q {tf{m) diasr contalos do rÉceFimenlo .da

notlficação ou eü"prazo maioi:a critério do.sócío allentnte Sê.todós ôs'!ócÍ6c'mL:inifêstãrem seu

direio de prefêrên..ta. a. eessáô das,quous,se fál{ nâ propsr.gãô.dâs.'quotes enÉo pôrsrrbem.

Decpr.rido esse prazo sem que seja exercÍcio o direlto de preferência, as quotas poderão.ser

li vremente uansfêridas.

Indlúduáimente, fi eando dispensaiios.da prestação''de. cau.çío, na sua reprêsertaçâo ÂtÍyã
Passiva. ludicial e EXtrallfdigi. al dq Sociedãde, sendo-lhes, entretanto, vedadp o seu u§o ou

pstranüos ao,emprego,.,sob quaisquer, pr.ÊtÊxtqs ou mq4aü_dads; em opeSações ou negóctqs,

Obieto Social, qspeclalmente-a prdstaçãe.deêvais, Endossos,:fixnçps qu cauçôes d.e favor.

§, 1c: .Fara âtois de moúiíêlttâião de cohtãs baürárias,,:Íinãnciàmenfc§, ãcéltes 6u 'êmi§§ãà da
duplicaas; le§as rde câmblo, nohs pfomlssórias, rcpreseÍitãÉo ,unro ã Autárquias. Federal,
Estãduai§ e üudicipai§, lnstitrtos; INS§; Banco,do"Brasil SlÂ, êm todo o terltório Naclonal ou
fora dele,.Caixa,Econêrniçafede.ral Trib-unalg llcitaçôetdentro dqEstado dq Paraná,:fura dele e
do PaÍs, asslnauras- dq quatquer-d§g, a Represêntação e Uso da Firna, sêrá fêita sempre
PriVativa e- IndiuldriàlinÊtiità gielo Sô4q âdmirÍsttqdor.
§:24r Pera os.âtbsde transãção quê lmpolrem nâ.ãliênaÉo de bens;pâtrimoÍilâislÍnobílízãdos e

constítrrÍÉà de ônus r€âb. sobre os ffesmog haverâ necesslilàde :da assinatura :de Sícios
CqHstas, que representam no minimo 95;009à (uovente e cínco por cento) do iapial §ociai.
f.artígos,997,.!Êlr,1.01 . 1.01íJ06'.{ncc lzrízl

cú.tIsulA orrÀvá, -,qnMÍllIIsIF,lç.Ão pA.i§gc{FPÂpE E uso po t{oME E]iIPRESÁRIAL: á
adminlstÍá'çâo' dâ soctridáde..sêrá exercida prlo§ S6Giôs M4ITRO cÂRvÂLHO DE O'IVEIRÂ,

,ORCE GARVALH() DE OLIyBIRÁ e â"f,MIR LÀI{ZONI aorü os poderes e adbuiç6ê§. dê
ADMINISTRÀDOR, autorízados ao uso do nome empresarlal, sempre de forma Privatira e

Clqllrlea g azctstlo w m/09/2O19 15:59 soB
§c 201a50007r8.

U_ r8slocorc: 1a58oo?19 DE t1llil2oz'. C(D!êOÍ:-EE VIEÍPÍCralC. I I êOrGSâr"í Ertt.
Il,lrÀ bflEaê^t Fr, oz s rrrur .
i DO i^t/U{Ã EqJ.IDf, mlcf,Cro Da EA.CoqlOa DE llÊrAtt LID,À

LEttsao lotcôa Rtist! ,rscr.rÀ
sE§.srÁrro-GEBÀ!

clrRruaÀ. 02,/e9l2019
Ii.Írl. aíE raa.f acjlLt..90?.br sr

À \r.lialÀ.!..ieat alocr,,!€nto, 3o irl'!a,'o, aic: r§J§tto i êoqEovagEo d. roa lut at.êidrda aôa !êqrectivo! pa!t.is,
:níoErÀndo lcua !e.pec!L?o, êódl.gcr dâ ,.!tfi.c.çàâ

,, ffini 'i 
d

\r

fl
\

t]

t,
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KÂLYDA IEI'IE LTDÀ

trcÉstua
Fácfa 7 de g

cúUsut l xQxe= BBrmj{IIA P.Ro-uiBtRE: os-.çóciospqderão'de conitm ac.gr{q, ffxar uma

ietirada tnenaal, à tÍruls de-pÉ-l4bo're', ob§ervadai as disúo§lç6eíreEula$enEr3§'!ertinéntes.

Âo té.rmino. de cada ;social;

com o ano 'eivjl, os .justsicadas de'sua- adgrlrrts8ação,
procederdq à elâb. pracâq' itp tnrre.ntár-lo" do bahnço. p.atrtmonial e de.rrulp 'demqns!Éções
consbals qsqueriilas pel4 lqgislaÉo socie{ri?. elaboradas em cqrrf.orÍnidâde .çe-q!..as {.çfmas
Br?§ll§ira§rÉe Contátíill{a:4ç, pef$dBí4q !oq99 0sr§ócío§..dó§"lucr'os ou perda§ apuúdos, na

mqsinarpfopgiçAo:das quótas'de ç4pthl.qúê possuem na socledade; Íica nésté ato Alterado' para:

Áo'término de.eârilâ exêrcício Soêiàl; CoineÍdênte com o âDo clvil, os admiíistadores prestarão

,ustlficadas de sra admlnistração, procedendo à elaloração do invenÉrio, do balanço

patrimonial e ilemais. demonstrações conÉbels requerídas pela legistação societária, elaboradas

em cufurmldade com as-Nqrmas Braslleiras.de Contablltdade, par.ticipando todos.os sócios dos

lucros q-q perdas apuradqs. pe.derão ser distr.íbuídos de for.ma proporcionâl ou não a
participaçào dos sócios no Capllal social.

§ 2!: 0s sócios sprão obriga{gS:5-epo. SiÉo dpq !uf,fqg. e das qualtias tetiradas, aqül!1uer'lft.ulo
,alnd*quq,au@rÍ?ádospelo colr ilp,jqu3ri.'dA tâl§JBcros ou.quantia se disribuhêm.com pràjgíeo

d.tcapltal {art 1.059 da Lei,n"'10:40 6 120A!J.

cúusuutDÉêe{À }ilMnrRÁ'- Nns quaÍro.meses sqgui:rils.ao
termlno,do exercfcio soclãl,.os sócibs-delitierarâb sobre. as contas e designarão administredores

_quando fog o caso.

Parágrafo ú.nlca - Âté 30 (triltal dias entes d3: data marcada parâ a rêüniãô, o balanço
pãtrimotliàl e o de relrllta{p ecbnômico devem ser psstos, por escrito, e com a prova do
re!?ãctivoriecebimênto. à dÍspostÉo dos sócios que nâo exerçam a administragâo.

c[ÁUsü[.ÁDÊctMesrGUN»e- FÂLEeÍMBNro,ou rNTERpiçÃo pB:sócrqr.,Fatecendo ou
lnterdlbdn.quqlquer sócio; a sociêdade ssn.ünqarÉ,suas atividader som os herdeiros, sucessores
e.olncapaz. Não sendo possÍtel oll inexlsilddo lnteresse alsstes gg dos sócios Íeittanpscentes, o
valor desêus havêres seú apuradô e lldúidldo co6,bãse na.sltuaFo patrímonial da sociedade, à
dâta da resoluçãó em balanço especiãlmehtelevantado.

CtRalllco o rEcIsqO EB O2lO9l2O7g 15:sg soBr{. 20t85á0071a.
iaOX)cOIP: 18580071a Da 17 /rol2018- c{Dtco

vrRtartÀçÀo i 1190a0582?5. UrltE:
099303-

c(lllacto DE tioDlrlos D§ BtctEúz !!9À er
IELITDAO lâEeOs RÀÍSE. BIttCÀtÀ

sEart*Átto-cErÀr-
guRIatBÀ. 02lo9/2o19

ffi. qr.êràf.cl:.. p!. gov.b:

À valldrââ 4o.to cloêrtânio, !. :.4rrô..o, _ficr, r\rJôit,ü À.ê.q)Íov.çio út ruà aqtêôticj.óâd. aoi Ísrtrâcrlvôs portâi!t!!:oE! ftiô !.ur !.spqcrl.\'sr cáálçoi d. v.tifíc.çlo

cúUsutÂ DÉGIMA -.

d

Í

§ 1li ParáErafo úoico - pclderá sgr lavantado Balanço ou BelaÍcête nô decorret do exerciclo
social, o,.havend.o lucros aptrrados rsses psdêrão ser diskihnídos.dê -foÍma proporcloÀel oü
não a paftictpação do sóclo no Càpltâl Soclal. (ert 1.006, CCl2002)
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PãrilÉrafo únlco,- G mÊ§moprocêdislêlto sêú adofado em outros casós em que a;sociedade se

resolvá€riiitêlaÉo, asêr] §ócib.

cIágsUtA DÉclMÁ IBcBtRÀ,-,pEcLÁRÁçÂo Dir pEsÍMPEDIMieNro: Q administradqr
.dec.l:aEa.; sdb as penas,d4 lel:quq,nEq está. iiln.podtds deie,rercsr1 s-adiniilistÍasãbr da sqcjgdqde, poÍ
le!, ou em vrluuÉp.dç.cogdopagils, crtrtrhãI surppJrse eoc.qnlr,al sob os efeltqs dela, a pena que

vedê, .4iqdq (ilt9 tef!.Éir-râ.daü§n!é-; q age§§o'a 'rãiB9s 
pÚbliqo§ ou por crlmg faümenfi5, de

prevarica.qãbi pÉita ,ou:sübqÍiio, aongussãp, peculatc_,, ou contra E ecoBomia pop[i!à.r., contra o

sistdma firiânGelto iâeiónal,. conEã, íormas de defesa dâ conaoltênciâ contÍa' á§: relações de

consumo, fé públicaou e' prôprlEdadê

ctáU.§UlÁ.DÉclMÀ QIJIIRTA - EíIBOI Eisa elei.o,.o foro da comarca de Colombo-Pr para o
exercÍilp ro o cuppripento d9s direltos e obrigações resultantes: d-es,te contrato,.com expressâ

renúncia.a4ualquer outro, por:rnais'evpeEial ou privilegiado que seja oq venha ser,

E pór ê§taích assigltiilstos e cóÍrir"àtados, lâvre e-assina o pÍesente, em 01 [UmaJ vla de
teor e obfigaÍrdô;Sê fielÍrientb por si, seus kerdêiros e sucêssores lega
tod termos.

Colorllb4 0z dêágost dê,2o19.

OLIVEIFÁ

DE PAR

eu

ioree o de 0liveira.

DIOGO

I0

DÂO4oCOL :858Ô0?1â DE 1? /rolzo18. céor@
vERrFrcÀçÀo 1190405a275. NIRE

,.202099303.
XDÀ COI€IICIO DE ?BoIDI'TCS DE EIGIA§E TfD,À

DÂ

I§rpL ERgOa txralú Bracllr,
scrrEtnrc.crRÀ!

cmtrrBt. ozlogt2org fr§.l- .-.- ,Írl. qt..rf.ctl . Dr.oo?.ba \y,
À ?.11d..rÊ .b.t .ro6!É.nro, * ?;H#.à:"];x"L§m: fr *rãffi*-- no, a..rr.ccrvô. p

ltÂ{!r
oô

CERtrlEtCO O REc!g!&o a O2/Ogl20L, :.5:59 soa!í. 201A5A0071ê.
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CoMPRoVÁNÍE 0ErlrscftçÂo É DEsTUÂÇÀo CaDÁSTRAL

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Cidadã0,

ConÍira os dados de ldenliÍicação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie iunto à RFB a sua

atuãlizaÇão cadastral.

A infoÍmação sobre o porte que consla neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

ü

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRo NÂCIoNAL DA PESSoA JURIDICA

81.069,at6/ooor -í6 cottPRovANTE DE ll{scRlçÂo E oE slTuaçÃo
CAOASÍRAL

1rlí11/i980

KALYDA CO ERCIO OEPRODUIOS OEÍIG|E E LTDA

Imro oo Ê§e.nrÉlro oldE D€ .M,§^)

6ü@ E rf,s6lç,o Ô^.i!1oe
4ôaMal ' Cmárcio.l.ddi.lã d. E6mé1i6a. píodut6 d. pstum i:

4ô'!$2.00 - RêpE3dr.nt€s coturÉÉ ê â9@16 do dúrE ô d. mÉddnE d g.., nao ÉpEi.li.do

coo@ E oEsrçáo DA 
^qlxf@ 

nRro.á
2i,e2 - Seis&{ro Eôpreiú úôit .

coloÍ{Bo

(atl a33Gr24o/ (41i 33:lS51lO

Mr e§rsÇ&(lNn[
t2!12tl,03

Apíovedo pele lnslÍução Normaliva RFB no 1-863, de 27 de dezêmbro cie m18.

Emitrido no dia í9rO5r2C20 às í4:47:50 (data € hora dê gíâsítá). PáEna:111

ii} CONSULTÂR q§Â iE-*"I--I voLTÁR

A RFB aqÉdece â sua visila. Palâ inloÍmações súÍÊ políticâ de privacklade ê uso,§lique_aqlli,

P.sso a oás.ó nlÍ .l:Àgl Cg0$t§lÀ& Fsrãlísiicâs Pá.cenos _&EiclslNBl

v

Éãii-l
loerers I

IE;---__l
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O 1018 PoRrÁt DÂ REDÉ§M. Íod.s úEnos iesados.

v



cc00,;7

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoriaceral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COII EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: KALYDA COUERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
CNPJ: 81.069.48ô/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidâs dê
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que:

1. constam débitos administrados pela Sêcretaria da Rêceita Federal do Brasil (RFB) com
êxigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que dêtermina sua
desconsideração para fins de certiÍicâÉo da regularidade fscal, ou ainda náo vencidos; e

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

ConÍorme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negaüva.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgáos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situaÉo do
su.,eito 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. 1 1 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidáo está condicionada à veriÍicaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
enderêços <http://rfb.gov.ba ou <http://www.pgfrl.gov.bÊ.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.75í, de 2t1Ol2O14
Emitida às l5:29:23 do dia 06/05/2020 <hora e data de Brasília>.
V álida até O2l 1 1 12020.'
Código de controle da certidão: 924F.E12lí.5471.3394
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 81.069.486/00o1-16
Razão SocialíALYDA coM DE PRoDUToS DE HIGIENE LTDA

Endereço: R R ANToNIo cAMIto 232 / ÍARUI4A / cuRmBA / PR / 82s30-450

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, n_esta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:21l03/2O2O a t8/07 /2O2O

CeitiÍicação Número: 2020032103380059682850

Informação obtida em 19/05/2020 16:10:04

A utilizâção deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa,gov.br
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PODER JUD]CIÀ.P.]O
-r'JsT:cÀ Do ?RÀB.ttrio

CERTIDÁO NEGÀTI1IA DE DEBITOS IRJABJALHISTÀS

Nome: KALYDA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA (MÀTRIZ E

FILIÀIS)
CNPJ: 81.069.486/0001-l-6
Certidão n": L]4OO37 5 / 2020
Expedição: L9/05/2020, às 16:11:54
Validade: 14/1,1,/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Cercifica-se que KiaLyDÀ cotERcro DE PRoDIxros DE ErcrEttE LTDÀ (llÀgRrz E

EILaÀIs), inscrito (a) no CNPJ sob o no 81 .069.486/0001-16, nÃo coísre
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art, 642-A da Consolidação das Leis do
?rabalho, acrescentado pel-a Lei n" L2.440, de 7 de juJ-ho de 2011, e
na Reso.l-uÇão Administrativa no 1470/2OtL do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desta cêrtidão sâo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabafho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriorês à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a êmpresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
À aceitação desta certj-dão condiciona-se à verificação de sua
autencicidade nc portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNEPRMAç.ãO IüPORTÀNTE
Do Banco Nacional- de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas êm sentença condenatória transit'ada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclus j.ve no concernente aos
recol-himentos prewidenciários, a honorárics, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em fei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão Prévia.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consultâ realizada em: 1910512020 15:56:57

Inform da Pessoa Juridica:

Resultados da Consulta Eletrônica:
Orgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitântes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no poÍal do órgão gestor, cliqueA ul.

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Impmbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nadâ Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, cliqueA I.J I

Orgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta'

Para acessar a certidão original no poÍtal do órgão gestor, clique AQUI

Gestor: PoÉal da Transparência
adastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

ultado da consulta: Nada Consta -

acessar a certidão ori nal no nal do ó , cli AOUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

Social: KALYDA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
NPJ: 81.069.4E6/0001-16

$
ü
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n" 12.965. de 23 de abril
de 201 4, Lei n' 1 3.460, de 26 de juúo de 2017, Lei n" 13.726, de 8 de outubro de 20 1 8,
Decreto no 8.638 de 15, dejaneiro de 2016.
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TCEPR

Consulta de lmpedidos de Licitar

Pesqüi5. tnpêdldo. d.

Tipg doo.,mento CNPJ liúraê.o dôClrÍrêntô 81069486000116 '
Norne 141yp1 66ygpoo DE pRoDUTos DE HIGIENE ,

Pêrirdo publicaéo : dê

Dõta óe Inklo ImpedlÍnenb: de

Oêta de Fim Imp€damerto: dê

até

até

até

--.lHtllil lTtl'l IMONIRAI)O PARA 0 [NPJ:81069486000116!

«
§

f"*.---l



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES
Comissão Permanente de Licitação

Rua Olívio Gabrielde Oliveira, Centro, Doutor Ulyssês - PR, CEP: 83.590-000
TELEFONE (41) 3664-1'r65 - (41) 3664-1214

Site: www.doutoíulysses.pr-gov.br
E-mail: licita.pmdu@gmail.coÍr'

c00053

DTSPENSÀ DE LrCrrAÇÀO N ooog/2o2o

pRorocoro DE LrcrrÀÇÃo:. oo21 /2o2O.

ObJEtO: DISPENSA DE LICITAÇÀO COM BASE NA LEI 13.9'79/2020, VISANDO
A AQUISIÇÀO DE ITENS PARA USO NAS AÇÕES DE COMBATE AO VÍRUS
CAUSADOR DA COVID-1g, SENDO ÁLCOOL GEL ?03 EORNECIDOS EM FRASCOS DE

250 GRAMAS E FRASCOS DE 5,0 LITROS, CONEORME DISCRIMINADO NO TERMO

DE REEERENCIA ANEXO - I.

Base Legal.: Art. 26 da Lei n". 8.666/93, de 2l/06/93; Art. 4
j-nciso IV, alinea e) da Lei n" l-3.919, de 6 de fevereiro de

\- alteraÇões posteri ôres.

Eq)8esa: KALIDA COMÉRCrO DE PRODUTOS DE HTGIENE LTDA
81.069.486,/0001-16.

C!{PJ

2020 e

o MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES/PR, Pessoa Juridica de Direito
Privado, com sede na Rua Olivio Gabríel de Oliveira, n".10, êm
Doutor Ufysses-Paraná, inscrito no CNPJ sob o n". 95.422.911/0001-
13, representado pelo seu Prefeito Munj-cipal, o Sr. MOISEIS BRANCO
DA SILVA, brasileiro, casado, portador da cédufa de identidade RG.
n". 5.345.761-4-SSP/PR, inscrito no CPF sob n". '7'73.L42-989-O4, e
pe.Io Secretário Municipal de Saúde, JORGE AIÇAR ASSAD DE SUSS NETO,
brasileiro, casado, inscrito no CPE sob n" 023.333.619-62, Conforme
Decreto de Nomeação n" 36/2020, por intermédio da Comissão
Permanente de Licitação, instituida pelo Decreto n". 04/2020
rrecessita DISPENSAR licitação visando à contratação do Objeto acima
especiflcado, conforme Oficlos 090/2020 e Termo de Referência em
anexo .

De acordo com o Oficlo n" 090/2020, enviada pela Secretaria
Municipal de Saúde, a mesma solicita DISPENSA de licitação visando
à aquisição de Á1coof em gef para distribuição errtre seus
colaboradores e a pacientes gestantes que por ventura tenham de se
deslocar até outros municipios a fim de reatização de exames. O

Secretário destaca ainda que, tal- aquisição faz parte das aÇões de
prêvenÇão à disseminação do virus causador da COVID-19 (novo
Coronavírus), em atendimento ao disposto na fei L3.9'79/2020. A fim
de demonstrar os preÇos de mercado a referida Secretarj-a em anexo
ao Ofício encaminhou cotações de preÇos obtidas junto a

1de7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES
Comissão Permanente de Licitação

Rua Olívio Gabriel de Oliveiiú, Centro, DoutoÍ tJlysses - PR, CEP: 83-590-000
TELEFONE (41) 3664-1 Í65 - (41) 3664-1214

Site:,/Írvw.doutoÍulysses.p..gov.br
E-mail: licita.pmdu@gmail.com

c00c54

há a indicação das
Exerci-cio 2020:

ao
de

e
a

obleto pretendido a1ém de consuftas de preÇos
ao Palnel de Preços do Gcverno Eederal.

Para descriÇão dos produtos a serem adquíridos, bem como as
condições de entrega, aceitabilidade, responsabi l idades da
contratante e contratada, e dema.is informações pertinentes estão
presentes no Termo de Referencia qual fara parte como documento
Anexo a Nota de Empenho.

É o breve relato.

Atendendo ao ordenamento do Executivo Municipal, foi reaflzado
consufta a Secretarla Municipal de EinanÇas e ao Departamento de

\-, Contablfidade, quanto à existência de dotação orçamentária a fim de
fazer de jus ao pagamento da despesa.

documento em anexo ao processo,
dotaÇões orçamentárias, referente ao

Red Dotação Orçamentária Fonte Tipo de Despesa

533 07 .001 .'l o. 1 22. 00 I 3.2. 039. 3. 3. 90. 30. 00.00 174 Material de Consumo

Atendendo ao ordenamento aCministrativo, foi verificado junto
Departamento de Compras, a existência cie Contratos ou ATA, s
Registros de Preços vigentes para aquisição dos referidos itens,

a- se ainda haviam safdos disponÍveis para aquisição, de acordo com
consufta realizada foram obtidos os seguintes dados:

PRODTITO
REGISIR]ADO E!{

ÀTÀ
UNIDÀDE QTDE.

LICITÀDÀ
QTDE.
SÀIJ)O

FORNECEDOR

Álcoof Gef 05 I Un
0,0

( Zerado)
ODONTOMEDI PROD. ODONT. E

HOSP. LTDA.* Documentos
processo

com os dados originais encontram-se em anexo ao

Para o item Áfcoot Gel fornecido em frascos de 05 litros, verlfica-
se a exisrêncla de ATA de Registro de preços válida com a empresa
ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTDA., porém verifica-se que o
saldo para esse item encontra-se ZERADO. para fim de oportunizar aa
detentor da ATA de Registro de Preços que ainda encontra-se válida,
a participar em rgualdade de condições com os demais particípantes

2dej
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR UTYSSES
Comissão Permanente de Licitação

Rua Olívio Gabriêlde Oli.,/eiÍa, Cenúo, Ooutor Ulysses - PR, CEP: 83 59GO00
TELEFONE (41) 3664-1í65 - (4í ) 36&t-1214

Site: www.doutorulysses-pr.gov.br
E{nail: licita.pmdu@gmail.com

Conforme o MAPA de PREÇOS em anexo, foi analisado as
validas fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde,
escolha do vencedor realizada através cio menor preÇo,
atendesse ao solicitado no Termo de Referencia.

C000rb

da referida Dispensa, foi na ciata de L9/05/2020, enviado pedido de
cotação de preÇos para a referida empresa através do e-maif
"odontomediÍb@hotmail.com", recebendo da mesma resposta conf orme
transcrito abaixo informando:

"Bom Dia !
lnfelizmente não conseguimos entregas no prazo pedido, a previsão de entrega do nosso

fornecedor ultrapassa o tempo solicitado.

Att

Juliana
o

- Telefone: (4613524-L834

Endereço : Av. Luiz Antônio Faecio,1612

Bairro: lndustrial
Francisco Beltrão - PR

CEP: 85.601-275"

Dentre os orçamentos coletados pela Secretaria Municipal de Saúde
verifica-se que apenas a empresa KALIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE

HIGIENE LTDA _ CNPJ: 81.069.486/OOO1-16; V. V. INDUSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 72.342.862l0001-81; e ALEX
POSSAMAI LTDA-ME (MVA BRINDES) - CNPJ: 22.912.865/0001-61 ,
ap.resentaram orçamentos .rá1idos para a presentê aquisição, sendo os
demais orÇamentos descartados por não atenderam ao descritivo do

\.z Termo de Reíerencia.

cota çõe s
sendo a

e que

Após as devicias anal-ise tem-se que o dencor do menor preço é a
empresa KàLIDÀ CGíERCIO DE PRODIXIOS DE EIGIEDIE LTDÀ - CNP.Í:
Al .069 .4A6/ 0001-16, ao apresentar o menor valor global e atender
integ.ra.Imente ao Termo de Referencia, pa.ra o fornecimento dos
seguintes itens:

@

Descrição do Obieto Qtde V. Total
lcool Etílico, tipo: hidratado, teor

alcoólico: TOYo (70o GL),
apresentação: gel. Fornecido em

V. Unit.

720,O R$ 5,90 R$ 4.248,00

3de7
M

A resposta na integra da empresa ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP.
LTDA. encontra-se em anexo ao processo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES
Comissão Permanente de Licitação

Rua Olívio Gabriel de Oliveira, Centro, DoutoÍ Ulysses - PR, CEP: 83.590-000
TELEFONE (41) 3664-1165 - (41\ 3664-1214

Site: wvJv,/-doutorulysses.pr.gov.br
E-mail: licita.pmdu@gmail.com
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em
e

Valor Global de R§ 10.648,00 (DEZ MIL SEISCEIÍIOS E QUàRENTÀ E OITO
REArS) .

Quanto
até 30
emi s são

ao pagamento o mesmo será real-izado na modalidade a prazo
dias, a contar da entrega dos produtos, aceite definitivo
da Nota Eiscal.

Por força do Art. 62, S 4" da Lei 8.666/93, o instrumento de
contrato poderá ser substituido por outros instrumentos hábeis tais
como, carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorizaÇão de
compra ou ordem de execução de serviÇo, conforme transcrito abaixo:

À.rt. 62. O instrumento de contrato é obri atório nos casos de
concorrência e de tomada de preÇos, bem como nas dispensas e

inexj-gibilj-dades cujos preÇos estejam compreendj-dos nos
limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo
nos demaj-s em que a AdministraÇão puder substituí-lo por
outros instnmentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de
empenho de despesa. autorizaÇão de comprâ ou ordem de execuçâo
de serviço.
§ 4o É dispensável o "termo de contrato" e facul-tada a
substituição prevista neste artigo, a critério da
AdministraÇão e independentemente de seu valor, nos casos de
compra com entreqa -imediata e i-ntegral dos bens adquiridos,
dos quais não resultem obrigaÇões futuras, inclusive
assistência técnica.

Trata-se de pedido de Dispensa de Li-citação por questão de medidas
de enfrentamento de emergência em saúde púb1ica decorrente do surto
de contaminaÇão do virus causador da COVID-19 a serem utiJ-izados em
aÇÕes de combate no âmbito do Munícipio de Doutor Ulysses
desenvol-vidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

Considerando que a grave situação pandêmica hoje instalada no pais,
exige-se rápidas medidas do Poder Púb1ico, fica claro que a
realizaçâo de ficitaÇões para contrataçÕes tidas cono urgentes de

Í ry

f,

frasco de 250 ml, para uso
individual.

Alcool Etílico, tipo:
alcoólico: 70o/o

apresentação: gel.

frasco de 5,0 litros.

hidratado, teor
(70o GL),

Fornecido em
100,0 R$ 64,00 R$ 6.400,00

4 de7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR UTYSSES
Comissão Permanente de Licitação

Rua Olívio GabÍiel de Olivei.a, Centro, Doutor Ulysses - PR, CEP: 83.590400
TELEFONE (41) 3664-1165 - (41i 36e/-1214

Slte: w\ \../.dOutorutyssês.pr. gov.br
E-mail. licita.pmdu@gma'l.com

c00üt?

objetos que visem o enfrentamento do vírus,
requerem um tempo razoável, dificifmente seria

que, como é sabido,
o meio adequado.

Nesse diapasão o tegislador ao promulgar a Lei 73.919/2020,
instruiu já em seu art. 1" no §1", a sua principal diretriz que é:

resgua rdando-a
assentou Carmen Boaventura, "a lei foi objetiva no sentido de
LrazeÍ, ab initio, qual a finalidade a que se destina, diante da
emergência, ciefinindo regras e situações vinculadas ao
enfrentamento da crise de saúde púb1ica".

Àrt. 4o É dispensáve1 a licitaÇão para aquisiÇão de bens,
serviÇos, incirrsive de engenharia, e insumos destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde púb1ica de importância
internaclona.L decorrente clo coronavirus de que trata esta Lei-
(Rêdação dada Dêta Medida Plovisória n' 926, de 2O2Ol

Com base neste disposltivo, qualquer ente do Poder Público fica
autorizado a dispensar a feitura do proced.imento ficitatório
quando, excfusivamente em função da emergência de saúde púb1ica,
buscar adquirir bens e insumos ou contratar serviços, incfusive de
engenharia, a fim de mitigar os terriveis efeitos da pandem.ia.

Cabe aqui destacar, que nesmo tratando-se de uma autorização
especial para realização de Dispensa, há de se respeitar os ritos
processuais e as devidas formalidades legais, tais como as advindas
das contrataÇões públicas provenientes de dispensa da Lei de

;- Licitações, que devem obrigatoriamente ser precedidas de pesqulsa
de preços. Tanto a Lei n" 8.666/7993 (art. 70, S 2", inc. II e 40,
§ 2", inc. II) quanto a Lei no L0.52A/2002 (art. 3", inc. III)
exigem a efaboraÇão do orcamento estimado para a identificaÇão dos
va.lores praticados no mercado para objeto pretendido pela
Adm.inistração.

a proteÇão da cofetividade, da pandemia. Como

Ta1 obrigação também
13.9'19 /2020. Assim,
preÇos a qual deverá
parâmetros:

ocorre con as dispensas com base na Lei n"
realização de eslimativa de

no minlmo, um dos seguintes
e obrigatória a

cons iderar,

a
b
C

d
e

Portal Ce Compras do Governo Eederaf;
pesquisa pubiicada em mldia especializada;
sítios elet-rônicos especializados ou de dominio amplo;
contrataÇões simifares de outros entes púl:licos; ou
pesquisa realizada coÍn os potenciais fornecedores

I5de7
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Em seu art. 4", instiluiu uma nova modafldade de contrataÇão
direta, medida esta temporá::ia que perdura até o fim da situação de
emergência nacional, a qual excepcionalmente permite a rea.IizaÇão
Dispensa de LicitaÇão, conforme dlspôe:



Por fim, com a finalidade de dar transparência aos acordos, o
legislador insculpiu no § 2o do art. 4" a imposição da imediata
dí sponibi J- i zação das contratações em sitio oficial municipio na
rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber:

- as informações previstas no 3" do art. 8" da Lei n" L2.52'1 /201,L
(Lei de Acesso às InformaÇões);
- o nome do contratado;
- o número de sua inscrição na Receita Federal (CPF ou CNPJ) ,
- o prazo contratual;
- o vafor; e
- o respectivo processo de contrataÇão ou aquisição.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES
Comissão Permanente de Licitação

Ruâ Olivio Gabíiel de Oliveira, CentÍo, Doutor Ulysses - PR, CEP: 83.590{00
TELEFOT.,TE (41) 3664-1165 - (4i) 36ô4-1214

Site: www-doutoíulysses.p..gov.br
E-mairi licita.pmdu@gmarl.com
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de
À empresa, declarada como vencedora foi
documentos de habilitaçào jurídica e fiscal
contrato conforme apresentado abaixo:

1. EeBrLrTÀçÃO,runÍorca:
a) Registro Comercial no CASC de Empresa
lndividual (deverá ser apresentado devidamente autenticado) ,'

ou
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Socia.I em

comerciais, ê, no caso de sociedades por aÇões, acompanhado
de documentos cie eleição de seus administradores (deverá ser
apresentado devidamente autentacado) ; e
c) Prova de InscriÇão no CNPJ; (autenticado ou emitido
via internet) ;

2 . REGI'I.ÀRID:ADE FISCàL:
a) Prova de Regularldade para com a Eazenda Federal,
mediante apresentaÇão de Cêrtidão de Quitação de Tributos e
Contribuições Federais, expedido pela Secretaria da Receita
Federal do domicilio ou sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma da lei (autenticado ou emitido via
Internet ) .
b) Prova de regularidade relativa ao Eundo de Garantia

or, devidamente .registrado, em se tratando de sociedades

por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular

v.l

no cumprimento dos encargos sociais instituidos por 1ei -
CRF-FGTS. (autenticado ou emitido via internet).
c) Certidão ne af,ava de débitos trabal-hista
CNDT. (autenticacio ou emitido via internet).

A empresa vencedora realizou a apresentaÇão
solicj-tada, que após analise foi declarada
conformidade .

I
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Com fundamento nas justificativas da Secretaria Municipal de Saúde,
detectou-se que as condições de habilitação foram atendidas, o
preço ofertado encontra-se justificado nos autos, a descrição dos
produtos é compatíve1 ao Termo de Referencia, verificou-se ainda,
quê a Secretaria Municipal de Saúde observou todas as rêgras e
procedimentos a que é imposta.

Após as devidas analises, esta Comissão de LicitaÇão apresenta
justificativa favoráveJ- para a ratificação, tendo em vista que:

- A aquisição enquadra-se nas hipóteses definidas no Artigo 4,
Lei n" 1,3-979, de 6 de fevereiro de 2020 e alterações
posteriores; e

- A vencedora atende ao Termo de Referencia e as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde.

Nada mais para o momentc, submetemos o presente ao crivo da
Procuradoria Juridica para anál-ise da regularidade, e logo em
seguida ao Prefeito Municipal para apreciação e se achada conforme
homologada e demais medidas cabiveis.

S.M.J
DoLrtor Ulysses, Paraná, 20 de maio de 2020.

Luiz Otero Àío eira Frtz
Presidente da Comissão Permanente de LicitaÇão

Of i rda ida Aleluia
Membro

e1i Ang o Doblins
Membro
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.DA PROCURADORIA JURÍDICA

-Ao: SETOR DE I,ICITAÇÕES

-DISPENSA DE LICITAÇÃO n' 0009/2020

I. DA ANÁLISE DO PROCESSO

Trata-se de Parecer Jurídico quanto ao Processo de Dispensa de

Licitação n" 0009/2020, que tem como objeto a aquisição de álcool em gel, confome
Termo de Referência Anexo I, fundada na Leí 13.97912020, que dispõe sobre as medidas

para enfrentamento da emergência de saúde pública de impoÍância internacional

decorrente do coronavírus.

O processo teve início com a requisição da Secretaria Municipal de

Saúde, descrevendo e justificando objetivamente a contratação prctendida.

Instrui o processo, também, três cotaçôes de preços com empresas do

ramo, além de pesquisa feita junto ao Painel de Preços do Govemo Federal (plataforma do
Ministério da Economia).

O contador responsável informou a dotação orçamentána
correspondente. A previsão dos recursos financeiros para o custeio da despesa foi
confinnada com o Secretário de Finanças e a autorização para se iniciar o procedimento
foi dada pelo Prcfeito.

Verifica-se que a empÍesa que propôs o menor preço apresentou todos os

documentos exigíveis, notadaúrente a rcgularidade fiscal para com a Fazcnda Pública
Fedcral (sobretudo INSS). Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, além de prova da
regularidade relativa ao FGTS. Vale ressaltar que na contratação por DISPENSA DE
LICITAÇÃO, a documentação a ser exigida será; tiio-somcntc, a comprovação de
rcgularidade junto ao INSS, bem como a regularidade junto ao FGTS, conforme Decisão
n" I .241DA02 - TCU/Plenrírio e § 3" do art. 195 da Constituição Federal.

A Comissão Permânente de Licitaçôes entendeu pela viâbilidâde da
contretação, emitindo parecer favorável para que a mesma seja realizada mediante
Dispensa de Licitação.

E o breve relatório-

Parecer ref, Disp€nsâ 0íJí)9|2O2O Página-1-de6
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Conforrne rcferido, cuida-se dc examinar a viabilidade de aquisiçâo

dircla, com base no aÍ. 4' da Lei Federal n"13.979120, de álcool em gel, com o objctivo de

a-ssegurar o atendimento dos profissionais da Saúde e de pacientes em razão da pandemia

causada pelo COVID-I9 (novo coronavírus).

Por essa razão a presente análise é realizada sob excepcional urgência,
focando-se nos aspectos jurídicos mais relevantes da questão. Cumpre de antemão

esclarcccr que, nos termos do Pareccr Referencial n' 0001 I/2020/CONJUR-
MS/CGU,'AGU, não obstantc tratar-se de dispensa dc licitação fundamentada cm situação
dc cmergência, a análise juridica da aquisição pretendida será realizada com base na Lci
Federal n' 13.979/20, enãono art.24,IY, da Lei n" 8.666193.

Nesse úés, importante transcrever o art. 4" da ki Federal n' 13.979, de

06 de fevereiro de 2020, que "Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância intemacional decorente do coronavírus responsável pelo
suno de 2019", com a redação dada pela Medida Provisória n" 926, de 20 de março tle
2020, que assim dispõe:

Art. 4" E dispensável a licita@o para aquisição de bens, sewiços,
inclusive de engenharia, e insumos dcstinados ao cnfientamento da
emergência de saúde pública dc importância internacional decorrentc do
coronavirus de que trata esta Lei-

§ l'A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é

temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde
pública de importiincia intemacional decorrente do coronavirus.

§ 2'Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro ncstâ Lei
serão imediatamente disponibilizadas cm sítio ofrcial espccíÍico na rede
mundial dc computadores (internet), contendo, no que couber, além das

infomraçõcs pÍeüstas no § 3" do art. 8' da Lei n" 12.527, de 18 de
novcrnbro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contrâtual, o valor c o respectivo
processo de cont'atação ou aquisição.

Art. 4'-A A aqúsiçao de bens e a contralação de serviços a que se refere
o caput do art. 40 não se restringe a equipamentos novos, desde que o
fomecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e

ftrncionamento do bem adquirido.

AÍ. 4'-B Nas dispensas de licitação decorteatcs do disposto nesta Lei,
presumcm-sc atendidas as condições de: I - ocorÉncia de situação de
emergência; II - necessidade de pronto atcndimento da situação de
cmcrgência; gurança dc pessoas, obras,

Parecer ref. Dispensa q)O9/2020

III - existência de risco a sc
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prcstaçâo de serviços, equipamcntos e outros bens, públicos ou

pa(icularcs; e IV - limitaçâo da contratação à parcela necessária ao

atendimento da situaçâo de cmergência.

Art.4'-C PaÍa as conúatações de bens, serviços e insumos necessários

ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, não será exigida a

elaboração de estudos preliminares quando se tratâr de bens e serviços

comuns.

Art. 4'-D O Gcrenciamento dc Riscos da contratação somcnte será

exigivel durante a gestão do cont:ato.

Art. 4'-E Nas contratações para aqúsição de bens, serviços e insurnos
necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, sera

admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de
projeto básico simplificado.

§ lo O termo de referência simplificado ou o projeto basico simplificado
a quc sc refere o caput conteÉ: I - declaração do objeto; II -

fundamentação simplificada da contratação; III - dcscrição resumida da

solução apresenada; IV - requisitos da contratação: V - critórios de

rnediçào e pagamento; VI - estimativas dos preços obtidos por meio de,

no minimo, um dos seguintes parâmetros: a) Portal de Compras do

Coverno Federal; b) pesquisa publicada em mídia especializada; c) sitios
eletrônicos especializados ou de dominio amplo; d) contratações

similares de outros entes públicos; ou e) pesquisa realizada com os

potenciais fomecedores; c VII - adequação orçamcntária.

§ 2' Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente,
será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput.

§ 3' Os preços obtidos a paftir da estimativa de que trata o inciso VI do
caput não impedem a contÍatação pelo Poder Público por valores
superiores decorrentes de oscilaçôes ocasionadas pela variação de
preços, hipótese em que devera haver justificativa nos autos.

Art. 4"-F Na hipótese de haver restrição de fomecedores ou prestadores
de serviço, a autoridadc compelente, excepcionalmente e mediante
justificativa, podeni dispcnsar a aprcscntaçâo de documentação relativa à

regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais
requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentaçào de
prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do
disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7" da Constituição.

Parecer ref. Oispensã 0Ú09/ZOZO Página-3-de6
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Aí. 4o-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou

presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens. serviços e insumos

necessários ao enfrentamento da emergência de que í?ta esta Lei. os

prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.

§ l" Quando o prazo original de que trata o câput for número ímpar, este

será arredondado para o númcro intciro antecedentc.

§ 2' Os recursos dos proccdimentos licitatórios somente teIâo efeito
devolulivo^

§ 3" Fica dispensada a realizaçào de audiência pública a que se refere o
art. 39 da Lei n" 8.666. de 2l de junho de 1993, para as licitações de que

trata o caput.

Art. 4o-H Os contratos regidos por esla Lei terão prazo de duração de atc

seis meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto
perdurar a nccessidadc dc enfrentamento dos efeitos da situação dc
emergência de saúde pública.

AÍ. 4'-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta

Lei, a administração pública podeÉ prever que os contratados fiquem
obrigados a aceital nas mesmas condições conEatuais, acréscimos ou
supressões ao objeto contrdtado, em até cinquenta por cento do valor
inicial atualizado do contrato.

No quc tange as aquisições emergenciais com base na Lei Federal n'
13.979/20. cita-se trccho do Parecer Referencial n"

OOO I I /2O2OiCONJI.]ROMS/CGU/AGU:

t...1

44. E importante esclarecer que emergência ó a situação decorrente de

fatos imprcvisívcis quc impõem imediatas providências por partc da

Administração sob pena de potenciais prejuizos. Assim, deve estar bem

cvidenciado o risco de prejuízo ou comprometirnento da segurança de

pcssoas, obras, serviços, equipamentos c outÍos bcns, públicos ou
paúiculares.

4-5. Na lição de Marçal Justen F-ilho: "No caso específico das

contratações diretas, emergência signifi ca necessidade de atendimento
imediato a certos interesses. Demora em realizar a prestação produziria
risco de sacrificio de valores tutelados pelo ordenamento jurídico. Como
a licitação pressupõc ccrta demora para scu trâmite, submetcr a

contmtação âo processo licitatório propiciaria a concretização do

Parecer ref. Dispensa 00@/2020 Página-4-de6
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sacrificio a esses valores." (ruSTEN FILHO, Marçal. Comenui,rios à Lei
de Licitações e Contratos Administrativos. Dialética, l2a edição, 2008,
p.292).

46. Assim, deve ser evidenciado o nexo causal enúe a contràtâção direta
e a eliminação do risco de dano com a efetiva demonstração da relação

cntre a necessidade a ser atendida e a solução concreta adequada.

47. Comprovando gue a contratação emergencial é a via adequada e

efetiva para a eliminação do risco. a Administração Pública somente

podeni contratar nos limites estabelecidos na lei: "dispensa de licitação é

temporária", "aplica-se apenas enquÍtnto perdurar a emergência de saúde

pública de importância intemacioaal decorrente do coronavírus", não

sendo possível ultrapassar tais limites.

4E. Assim, para a configuração da contratação direta emergencial por

dispensa de licitação, devem ser preenchidos os seguintes pressupostos:

a) Demonshação @ncreta e efetiva de çe a aquisição de bens e insumos

de saúde serão destinados ao enfreDÍamento da ernergência de saúde

pública de importância internacional decorrente do coronavírus: b)

Demonstração de que a contratação é via adequada e efetiva para

eliminar o risco.

Assim, tem-se que nas contatações com fulcro no art. 4' da Lei Federal

n"13.97912O, a circunstância emergencial é presumide" tendo em üsta a impossibilidade
de se aguardar pelo deslinde de procedimento licitatório, sob pena de perecimento do bem

da vida que se pretelde atender, que, nesse caso, é a saúde pública, devendo ser

demonskâda a relação do objeto a ser adquirido sern licitação e o combate à situação de

calami«lade pública causada pelo novo coronavírus.

Nesse sentido, a justificativa para a presents contratação conslante da

manifestação que inaugura os autos administrativos, evidencia a necessidade para prevenir
riscos de infecção de profissionais da Saúdc e de pacientes em ruzÃo da pandemia causada

pelo COVID-l9 (novo coronavírus).

Além disso, deve-se levar em conta que o número de atendimentos a
serem realizados nos postos da rede pública nos próximos dias devená sofrer um aumento
considerável de acordo com as estimativas, baseadas no comportamento do vírus COVID-
19 em outras localidades.

Quanto aos dernais requisitos trazidos pela Lei Federal n' 13.979/20: -
Termo de refer€ncia simplificado: encontÍa-se atendido, contendo todos os elementos
necessários e suficientes para a aquisição; - Pesquisa de preços: encontra-se atendida"

PareceÍ rêf. Dispênsa 0009/2020 Página-5-de6
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tendo sido realizjdla cotações de preços com empresas do ramo, alÉm de pesqúsa junto ao

Painel de Preços do Govemo Federal (plataforma do Ministério da Economia).

Constata-se, assim, a observância das exigências legais constantes do art.

4' e seguintes da Lei Federal n" 13.979120.

2. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conclui-se que é juridicamente viável a contratação

direta prelendida, considerando a situação de emergência decorÍente da pandemia causada

pelo COVID-I9 (novo coronavírus), com fulcro no art.4" da Lei Federal n" 13.979120,

tendo sido observados os requisitos previstos naquele diploma legislativo, bem como os

pÍessuposlos constantes do panígra.fo único, incisos tr e III, do aÍt. 26 ü Lei Federal

8.666193. Salienta-se, por derradeiro, que a presente manifestação possui natureza

cstritamentc jurídica, nâo tendo o condão de chancelar opções técnicas adotadas pcla
Administração, nern de emitir juízo de conveniência e oportunidade. Outrossim, deve-se

dar especial atenção ao cumprimento das demais formalidades legais previstas na Lci
13.979/2O2O, rctadamente o disposto no § 2 do artigo 4" do referido diploma legal.

E o parecer, S.M.J

Doutor lJlysses, 20 de maio de 2020.

rs§1s

OAB/P 781

Parecer ref. Dispensà 0009/2020 Página-6-de6

(



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES
Rua Olivio Gabriel de Oliveira, Centro, Doutor Ulysses - PR. CEP] 83.59G000

TELEFONE (41) 3664-1165 - (4í) 366+1214
Site: www-doutorulysses pr.gov.br

c0006 6

PROTOCOLO N.o OO25 I 2O2O

Doutor UlysseslPR,21 de maio de 2020

DO: Gabinete do Prefeito
PARA: Comissão Permanente de Licitação

Prezados Senhores,

Considerando as informaçôes até aqui apresentadas pela
Comissâo Permanente de Licitação e o parecer do Departamento Juridico contido no
presente processo licitatório, AUTORIZO a abertura do presente processo de
DISPENSA de Licitaçâo sob. N.o 000812020, com o objetivo de realizar a DISPENSA
DE LTC|TAÇÃO COM BASE NA LEt 13.979t2020, VISANDO A AQUISIÇÃO DE
ITENS PARA USO NAS AÇÕES DE COMBATE AO VíRUS CAUSADOR DA
COVID.19, SENDO ALCOOL GEL 70% FORNECIDOS EM FRASCOS DE 250 GR E
GALÔES DE 5,0 LITROS, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DE
REFERENCIA ANEXO - I em atendimento solicitação da Secretaria Municipal de
Saúde, nos termos do Art. 4, da lei federal n.o 13.97912020 e suas alteraçÕes.

ilva
Prefeito Municipal de Doutor Ulysses

GABINETE DO PREFEITO



Rua OIívio Gabriel de Olivêirã, CentÍo, Doutor Ulysses - PR, CEP: 83.590-000
TELEFONE (41) 3664-1165 - (41)§U-1214

Siter wwwdoutorulysses.pr.gov.br

COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N'OOO9/2020

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NA LEI 13.979/2020, VISANDO
A AQUTSTÇÃO DE |TENS PARA USO NAS AÇOES DE COMBATE AO VíRUS
CAUSADOR DA COVID-1g, SENDO ALCOOL GEL 70% FORNECIDOS EM
FRASCOS DE 250 GRAMAS E GALÕES DE 5,0 LITROS, CONFORME
DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERENCIAANEXO - I,

da Silva
Prefeito Municipal de Doutor Ulysses

PREFEITIIRA MUNICIPAL DE DOUTORULYSSES C[}OO6 7

GABINETE DO PREFEITO

Com base nas informações constantes no Processo n' 0030/2020, ante as
justificativas apresentadas, embasadas no seguinte dispositivo Lei no 13.979, de 6
de fevereiro de 2020, o PREFEITO MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES, resolve
DISPENSAR a licitação, em favor da empresa KALYDA COMÉRCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ 81.069.486/0001-16, com sede na Rodovia BR 116, KM 85, Banacâo 02,
Jardim Palmares, Colombo, CEP: 83.413-000, Estado do Paraná, no Valor Global
de: R$ 10.648,00 (DEZ MIL SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS).

Doutor Ulysses-PR,21 de maio de2020.
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\,CONTRAT.{DO: BETEL HIDRAULICA
MÂTERIAIS DT CONSTRUÇÀO E
SANEAMENTO EIRELI
CNPJ: 14.000.82E/0001 -5.1

COMERCIO
SERVIçOS

DE
T'E

Publicado por:
lsac Kapp

Código Idcotiricadort A57 A23 AE

DEPART.{MENTO DE ADMIr.-lS'l'tL\ÇÃO
co\r1 \rc^Do DE DrsPE\sA DE LICITAÇÃO \o 0009/2020

CO\II \ICADO DE DISPE\SA DE LICIT.TCÀO \O OOO9/2020

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÂO COM BASE NA LEI
t3.979t2020. VISANDO A AQUISIÇÀO DE TTENS PARA USO
NAS AÇÔES DE COMBATE AO úRUS CAUSADOR DA
COVID.I9. SENDO ALCOOL CEL 7OO/O FORNECIDOS EM
FRASCOS DE 250 GRAMAS E GALÔES DE 5,0 LITROS,
CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERENCIA
ÁNEXO - l.

Com base nas informações constantes no Proccso n" 00302020, aíte
as justificarivas âpresentadas. embâsâdas oo seguinte dispositivo Lei
n' 13.979. de 6 de feveÍeiro de 2020- o PREFEITO MIJNICIPAL DD
DOUTOR ULYSSES, resolve DISPENSAR a licitação. em favor da
CMPTCSA I(AIYDA COMÉRCIO DE PRODITOS DE HIGIE:{E
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
81,069.486/0001-16- com sede na Rodovia BR I16. KM 85. BarÍacâo
02. Jardim PalmaÍes. Colombo. CEP: 83.413-000- Esado do Paraní
,o Vrlor Globrl dc: R$ 10.64t,00 (DEZ MIL SEISCENTOS E

QUARENTA E OITO REAIS).

floutor Ulysses-PR, 2l de maio de 2020.

MOTSETS BRANCO DA SILVA
Prefeiro Municipal de Doutor Ulyss€s

Publicrdo por:
lsac Kapp

Código Ideútifi crdor:EE6B20FA

ESTADO DO PARA\Á
PRETEITURÁ I{IiIiICTPAL DE FERJ§AI{DES PINIIEIRO

.\IT \'ICiPIO D[ I ER\A\DES PI\IIEIRO
.\\ tso DE co\TRt t.\(.i() PoR DtsPE\sA Dr t.tctTAÇio

PROCESSO DF. D|SPE\S r DE Ll( ll.r( ÁO \'025/2020

PROCESSO AD\ÍI \_-ISTR{TI\-O \' O8I i2O2O

conseariws e ininrernlptos. contados da oconência do emergência
ou calamidade, peddo a prorrcgaçôío dos respectieos contratos;"

Femand.s Pinheiro. em 2l de maio de 2020

CLEONTCE ÁPARECIDA KUFENER SCHACX
PreGita Municipal

Publicado por:
Caroline Rodrigucs Dea

Código ldentifi câdor:88{65C7,1

MTINICÍPtO DE FERIiÁNDES PINIIEIRO
AVISO DE CONTRATAÇÀO POR DISPE\SA DE LICITÁÇÂO

PROCESSO DE DISPE\SA DE LtCtrA('ÃO \" 026n020

CONTRATANTE: MUNTCIPIO DE FERNANDES PINIIEIRO
CNPJ: 01.ó19.323/0001-20

CONrRATADO: E.C.P.A.COMERCIo DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÀO LTDA ME
CNPJ: 05-648.964/000 I {4

OBJETC CONTRATAÇÀO DE EMPRESA ESPECIALIZÂDA
PARA EFETUAR O FORNECIMENTO DE UM QUADRO DE
COMANDO. COM MATERIAIS E MÀO DE OBRÀ PÁRÂ
CONSIRUÇÀO DA REDE COMTJNITÁRIA DE ÁGUA NA
LOCALIDADE DE FAXINAL DOS MINEIRO§ CONFORME
DECRETO MIJNICIPAL N' 058/2020.

VALOR TOTAL: R$ I 1.038,00 (onze mil e trinrâ e oito rEais)

FUNDÀMENTAÇÃO LEGAL: ÁRT. 24. INCISO IV DA LEI
FEDERAL NO 8.666/93.
"ll/ - tro,s caos de emergência ou de calaúidode pública, quando
catacteúzada urgêncio de atendimenío de siluação que g)ssa
ocotionor ptejuizo ou comprometer a sesuratço de pesxns, olvas,
serviços, eqxipamentos e oulros bens, ptiblias ou parliculores, e
son ente Nru os bens necessiios ao aterdimento da siluoção
emergenciol ou calomitosa e paro as parcelas de obras e serviços que
possarn ser concluid.ts no prazo úárimo de 180 (cento e oitenta) dias
conseartiws e inhtenuptos, couados da ocotência da emergêroia
ou calamifude, vedda a prorrogação dos respectil)os cohlralos; "

Femandes Pinheiro. em 2l de maio de 2020.

CLEONICE APAR ECTDÀ XA FENER SCH UCI(
Prefeita Municipal

Publicado por:
Caroline Rodrigues Dea

Código ldentiíicrdor:D6096EF'.1

ESTAIX) DO PARANÁ
PREFETTURA MLNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÀO

ASSESSORIA LEGISLATIV-,I.
2í_20 - NOMEA(jÃO - GERALDO C-{V-{\If{Rr

I)t_( Rt_to \lt \t( lP\t. \."15{ Du 2t DE \t1lo DE2020

Nomeia GERALDO CAVÂNIIARI para o cargo de
CHEFE DE DIVISÀO DO CENTRO DA
JUVENTUDE.

O PREFEITO MT]NICIPAL DE TRAIT.CISCO BELTRÃO.
Estâdo do Pardná. no uso de suas atribuiÉes legais e com base nas
disposições da LÉi Municipal n.o 4.039 de 2013 e alteraçôes.

DI]CRÍJTÂ:

Art. lo Fica nomeado GERALDO CAVANHARI, poíador do RG n..
3.979.414-4 e CPF n.' 806.687.559-20, para o cârgo em comissão de

OBJETOI CONTRAI'AÇÀO DE EMPRESA ESPECIAIIZADA
PARA EFETUAR O FORNECIMTNTO DE PEÇAS
HIDRÁI]LICAS, PARA CONSTRUÇÃO DA REDE
COMUNITÁRIA DE ÁCUA NA LOCALIDADE DE FAXINAL
DOS MINEIROS, CONFORME DECR"E'I'O MUNICIPAL N'
058t2020.

!-ALOR TOTAL: R§ 68-700,00 (sessenta e oito mil e setecentos
reais)

FUNDÁ}IENTAÇÃO LEGAL: AR]" 24. INCISO tV DA LEI
FEDERAL N' 8.666/93.
''lt'- nos casos de emergência ou de cqlamidade piblica. quondo
caracterizada urgêncía de atendimento de situoção que pcssa
ocasionar prejuízo ou conlpromeíer a segürança de pessoas, obras,
serykos, eqLipamentos e outtos bens, ptiblicos ou particalares. e
sohente Wra os bet§ necessátíos ao atendimenlo da situação
emergencíal ou calamitosa e para as parcelas de obrus e ser-viços que

lnssam ser concluídas no prazo márímo de 180 (aenÍo e oitenlq diat

cinul.corn.br, amD 57

CONTRATANTE: MTJNICíPIO DE FERNANDES PINHEIRO
CNPJ: 01.619.32310001-20

PROCESSO rDlll\ISTR{ r|\'O \' 082/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTORULYSSES COOO69

GABINETE DO PREFEITO

Rua Olívio Gabriel de Oliveira, Centro, Doutor ulysses - PR, CEP: 83.590-000
TELEFONE (41) 3664-1165 - (41) 3664-1214

Site: www.doutoíulysses.p..gov.br

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

ATO DE HOMOLOGAÇÃolaoluorclcÂonanrrclcÃo

DTSPENSÁ DE LtCtrAçÀO No 0009/2020

Pelo presente, em face os contidos no procedimento em epigrafe, eu MOISEIS
BRANCO DA SILVA, Prefeito Municipal de Doutor Ulysses, Estado do Paraná,
HOMOLOGO/ADJUDICO/RATIFICO, o presente processo de DISPENSA DE

LrcrrAÇÃo coM BASE NA LEr 13.979/2020, VTSANDO A AOUTSTÇÃO DE rrENS
PARA USO NAS AÇÕES DE COMBATE AO VíRUS CAUSADOR DA COVTD-19,

SENDO ÁLCOOL GEL 70% FORNECIDOS EM FRASCOS DE 250 GRAMAS E
GALÔES DE 5,0 LITROS, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DE

REFERENCIA ANEXO - l, em favor da empresa KALYDA COMÉRCIO DE

PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ 8í.069.486/0001-16, com sede na Rodovia BR 116, KM 85, Barracáo 02,
Jardim Palmares, Colombo, CEP: 83.413-000, Estado do Paraná, no Valor Global
de: R$ 10.648,00 (DEZ MIL SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS), com

fulcro no seguinte dispositivo: Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para o
fornecimento dos seguintes itens:

Doutor Ulysses-PR, 21 de maio de2020.

Mois lva

Descrição do Obieto Qtde V. Total
Alcool Etílico, tipo: hidratado, teor
alcoólico: 70o/o (70o GL),
apresentação: gel. Fornecido em
frasco de 250 ml, paÍa uso
individual.

720,0 R$ s,90 R$ 4.248,00

Alcool Etílico, tipo: hidratado, teor
alcoólico: 70o/o (70" GL),
apresentação: gel. Fornecido em
frasco de 5,0 litros.

100,0 R$ 64,00 R$ 6.400,00

Prefeito Municipal de Doutor Ulysses

t

V. Unit.



Paraná,22 de Maio de 2020 . Dirário Oficial dos Municípios do Paraná . ANOIXlN"2015 c000 ?0
O Conselho Municipal de Saude CMS do muniçípio de Diamânte D'
Oeste, Paraná no uso das prerogativas confeídas pela LeiFederal n"
8.080. de l9l09,90. Lei Federal n' 8.142, de 28ll2lm. e peln Lei
Municipal n"l2l91; DecÍeto 7.508;
Considerando as prerogativas e aribuições estabelecidas pela lai
Compleme ar n" l4l. de l3/0t/2012;

RESOLVE:
AÍ- l" AprovâÍ a P.ogEmaÉo Anual de Saúde 2021 ;
ArL 2'Ap.ovar inclusâo de novas metas PrograÍnação Ânuâl de Saúde
2020:
Art 3o Apmvar o adendo ao Plano Municipal de Saúde 2018-2021
Art- 2'Aprovar, o TerÍno de Adesão do rcpasse de Rl§: 35.000,00 (
tÍinta e cinco mil reais) pam aquisição de bens para o T.ansporte
Sanftário , do PIograma de Quâlifica@ e Atençâo PrimriÍü à Saúde,
conforme desc.ito no Anexo I da Resolução SESA n" 7ó912019,
destinada ao Futrdo Municipal de Saúde, CNPJ n" 09.219.919/000145,
município de Diâmante D' Oese. Pa.aÍí

Diamafie D'Oeste. 20 de Maio de 2020

ANGELA MARU DA SILYA CANALLE
Prcsidente do CMS

Homologo a Resluçâo 20 de Maio de 2020 do Conselho Municipal
le Saúde de Diarnante D' Oesc. Paraná.

ORNÉLTO WOISCHICK
Secretário Municipal de Saúde

Publicâdo por:

^driane 
Hilgert

Código Identifi crdor: l43A38ED

f,STADO DO PAR{NÁ
PREi'EITI'RÁ Ml]NICIPAL DE DOUMR ULYSSES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/RATIFICAÇÃO.

DrsPf,NSÂ DE LICTTAÇÂO N" 00082020

C\BI\ETE DO PRETEIl'O \II \I('IP,\I,

ATO DE HO.UOLOGÂCiO/ADJI. DI('TCiO/RÀTIFICAC,io

DISPENSA DE LICITAÇ,4O N' OMA2O2O

SâhoEc liaúô úribâ.i..ie, BD..to lit@
úm, m ou s o<bí. Ío|úi{b 6 nre

Douror IJlysses-PR, 2l de maio de 2020

MOTSEIS BRANCO DA SILYA
Prefeito Municipal de l)ouror Ulysses

rr urr.diariomuricioal-com.br,,âmo 5ó

Publicrdo por:
lsac Kapp

Código ldertilicâdor:A I 368óÁC

DEPARTÀVE§TO DE .{DMI^" TSTRÁÇÃO
CoMU\IC-{DO DE DTSPEN§-A. DE LrCrlAÇÃO No 00082020

(.OMI \ICADO DE DISPE\SA DE LICIT{ÇÃO \O MO8/'O2O

Com base nas info.mações consta es no Processo n" 00272020. aíte
as juÍificativas apresentadâi embasadas no seguinte dispositivo Lei
n" 13.979- de 6 de fevercim de 2020. o PR-EFEITO MLNICIPAL DE
DOUTOR ULYSSES, resolve DISPENSAR a licitação- em tàvor da

empíesa \OtA FLoR coMÉRCIo DE ( OsyÉTlCOs. pessoa
juridica de direito privado, inscrito oo CNPJ o'10.559.551/00014i.
com sede na Rua Alexandre Possebon Filho. 269, Bairro Afonso Pena,

Sâo Jose dos Piúais. CEP: 83.045-300, Estado do Paraná. no V.lor
Globel dc: R$ 2.850,ffi (DOIS MtL OITOCENTOS E CINQUENTA
REAIS).

Doutor Ulysses-PR 2l de maio de 2020

Publicsdo por:
lsac Kapp

Código Identiíicsdofl 45274C3ó

Al@l E in.o, .Do: &drààdo' rÕ. datn6 1eli (7CÊ GL), @leB(lo
gd Fôneidr 6 fl$ dê 250 nJ, pãa N,ndiü{iual

RÍ R!

Àml Erilicq tjDo: hiüah.b. r@r al@ilico: ?tr'Á (?[Ê CL), ellsà{to
sd Fomcido 6 ftls de 5,0 lir6

DEPÂRT,{}{E\TO DE ÀD!TI\IS'TRA.ÇÀO
A ro DL HOvOLOGÁçÃO/{ DJr. Dr('.\çÃO/R{TIFICAÇiO -

DISPE:{SA DE LrCrrÁÇÂO \' 00092020

GABI\ETE DO PRIFIITO }ÍT\ICIPÀL

.\TO DE HO-\TOLOCACiO/.\DJl Dr('\( i(,R\1rr l(.\( iO

DTSPENSÁ DE LICITÁÇÀO N' M09/2020

Pelo presente. em face os contidos no pÍocedimento eú epigÍâfe. eu
MOISEIS BRÁNCO DA SILVA. Prefeito Muoicipal de DoutoÍ
Ulysses, Estado do Paraná
HOMOLOm/ADJLiDICO/RÂTIFICO. o presente processo de
DISPENSA DE LICITAÇÀO COM BASE NA LEI 13.97912020.
VISANDO A AQUISIÇÀO DE ITENS PARA USO NAS AÇÔES
DE COMBATE AO ViRUS CATJSÁDOR DA COVID.Ig. SENDO
/i.LCooL GEL 70% FoRNDCIDoS EM FRAScos DE 250
GRÁMAS E GAIÕES DE 5.0 LITROS. CONFORME
DISCRIMINAD NO TERMO DE REFERFNCIA ANEXO . t. em
favor da onpresa KALYDA COMÉRCIO Df, PRODLTOS DE
HIGIENE LTD{ pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ 81.069.486/0001-16. com sede na Rodovia BR tl6, KM 85,
Barracão 02, Jardim Palmares. Colombo, CEP: 83.413-000, Estado do
Paraná, no Valor Global de: Ri 10.648.00 (DEZ MIL SETSCENTOS
E QUARENTA E OITO REAIS), com fulno Ín s€guinte dispositivo:
Í,ei n" 13.979. de 6 de fevereiro de 2020, para o fomecimento dos
seguintes itens:

Pelo pr€sônte. em face os contidos no pÍocedimenlo em epigrafe. eu
MOISEIS BRÁNCO DA SILVA. PÍefeito Municipal de Doutor

vulyss€s. Estado do Paranáç

HOMOLOGO/ÁI)JUDICO/RÁTIÍ'ICO. o presente pÍocesso de
DTSPENSA DE LICITAÇÃO qLE tcm poTOBJETO â DISPENSA DE
LlctTÂÇAo coM BASE NA LEI 13.9792020, VTSANDO A
AQUSIÇÀO DE ITENS PARA USO NAS AÇÔES DE COMBATE
AO VÍRUS CAUSADOR DA COVID.Ig, SENDO AQUISIÇÃO DE
SABONETE LIQUIDO ANTIBACTERIANO. CONFORME
DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERENCIÁ ANEXO - I. em
favor da empÍesa NOVA FLOR COMÉRCIO DE CO§MÉTlCOs.
pessoa juridica de düeito privado. inscrito no CNPJ n'
10.559.551/0001-43. com sede na Rua AlexandÍe Posseboo Filho.
269. BairÍo Afonso Pena, São Jose dos Piúais. CEP: E3.045-300.
Estâdo do PâraÍriá! no Vslor Globrl dc: RS 2.850,00 (DOIS MIL
OTTOCENTOS E CINQUENTA REAIS). coÍh fulcro no seguinte
dispositivo: Lei Ír" 13.979, de 6 de fevereiío de 2020, pam o
fomecimento dos seguintes itens:

OB.If,TO: DISPENSA DE LICITAÇÀO COM BÂSE NA LEI
t3.979t2020- VTSANDO A AQU|S|ÇÀO DE ITENS PARA USO
NAS AÇÔES DE COMBATE AO ViRUS CAUSADOR DA
COVITTI9. SENDO AQUSIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO
ANTIBACTERIANO. CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO
DE REFERENCIA ANEXO - I.

MOISEIS BRANCO D,4 STLVA
Prcfeito Municipal de Doutor Ullsses

Doutor Ulysses-PR 2l de maio de 2020.

MOISEIS BRÀNCO D,4 SILVA
Preleito Muoicipal de Doutor Ulysscs

1,,4f* Ifi*,



Publicado por:
Isac Kapp

Código Idcntifi crdor:A57A23AE

Parâná.22 deMaiode2020 . Dúrio Oficiâl dos Municipios do Panná . ANOIxlN"2015

DEP.{RTAMEN tO DE ADN!tNlS',rRtÇÃO
colft MCArx) DE DTSPENSA DE LICrr..{ÇÃO \. 0009n020

CO\IT \I C-r\DO DE DISPE\SÂ DE LICITÂCÂO \'fiXD12O2O

Fen'IâÍrdÊs Piúeiro. em 2l de maio de 2020

CLEONTCE A.FÁRECIDA KA FENER SCHUCT
PÍefeita Municipal

Publicado por:
Carcliíe Rodrigues Dea

Código Ídcítifi crdo.:88465C74

}IT'\ICÍPIO DE FER\A\DES PI\IIEIRO
.\\tso DE co\TR{TAÇ.iO POR D|SPE\S.I DE r.r( rTÂ( ÀO

PROCESSO DE D|SPE\S.\ D[- Ll( ll.r( .iO \" 026/2020

PROCESSO AD\TINSTR.{TIvO \' OE2/2020

Com base nas informa@s constantes no Pmccsso n' 00302020, antc
as justificâlivas apresenradas. embasadas no seguiote dispositivo Lei
n" 13.979. de 6 de feveÍeiro de 2020. o PREFEITO MUMCIPAL t F.

DOUTOR ULYSSES, Íesolve DISPENSAR a licitâçât. em favoÍ da
empÍesa K.ÀLYDÂ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE
LTDA, pessoa juridica de direito privado. inscrila no CNPJ

81.069.4Eó/0001-ló. com sede nâ Rodovia BR I16. KM 85. Barracâo
02- Jardim Palmares, Cblombo, CEP: 83.413-000. Estado do Paranâ
ro Vrlor Global de: R$ 10.648,00 (DEZ MIL SEISCENTOS EvquruuNra e orro REAIS).

Douor Ulysses-PR.2l de maio de 2020

MOISEIS BRANCO DA SILYA
Prefeito Municipal de Doutor [Jlysscr

Publicado por:
Issc Kapp

Código ldeítifi crdor: DE6B20FA

ESTÀDO I}O PÀR{N
PR§TETTURA [ftiNICÍPAL DE FERIiANDES PIIiHEIRO

}ÍT'\ICÍPIO D}- T'ER\À\DES PI\HEIRO
.\r rso DU co\r'Rl l'.\( .io PoR DtsP!.\s \ Dl. r.r( rr r( io

PROCESSO DE DISPE\SA DE r.r( r'r-{.ÇÀO \'02s2020

PROCESSO ADI \lS-tR{ YO \" 08t /2020

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NA LEI
13.979t2020, VTSANDO A AQUISIçÂO DE ITENS PA-RA USO
NAS AÇÔI]S DE COMBATE AO VÍRUS CAUSADOR DA
COVID.Ig. SENDO ALCOOL CEL 1V/O FORNECIDOS EM
FRASCOS DE 250 GRAMAS E GALÔES DE 5.0 LITROS,
CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERENCIA
ANEXO I.

CONTRATÂNTE: MtlNtCtPlO DE FERNANDES PINHEIRO
CNPJ: 0l -619.323.0001-20

CONTRÂT-ÀIX): E-C.P.A.COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÂO LTDA ME
CNPJ: 05.648.%4/0001{4

OBJETO: CON'TRATAÇÀO DE EMPRESA ESPECIAIZÀDA
PARÁ EFETUAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS
HDR,ÁUUCAS, PARÁ CONSTRUÇÀO DA REDE
COMIJMTÁRIA DE ÁGU.{ NA L(TÂLIDADE DE F,{XNAL
DOS MINEIROS. CONFORME DECRTTO MUNICIPAL N"
058/2020.

VALOR TOTAL: R$ 68.700,00 (sessentâ e oito mil e s€tecentos
reais)

TUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 2.I. INCISO IV DA LEi
FEDERAL N" 8.6ó6193.
"IV - nos casos de emergência ou de calamidade Fniblica, quando
caracterizada uÍgência de atendímento ale siluação que p)ss.;
ocasionar prejüízo ou compromeler o se4:urança de pessoas, obras,
serviços, equiparúenlos e outros bens, ptiblicos ou Wrticulares, e
somente Wra os bens necessários ao atendimento da siluação
emergencial ou calamitoso e para as parcelas de obrut e seniços que
possan ser concluídas no prazo máÍimo de 180 (cento e oilenta) dias

OBJETO: CONTRATAÇÀO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EFETUAR O FORNECIMENTO DE UM QUADRO DE
COMANDO. COM MATERIAIS E MÀO DE OBRÂ. PARÂ
CONSTRUÇÀO DA REDF. COMLÍNIIÁRIA DE ÁGUA \A
LOCALIDADE DE FAXINAL DOS MINEIROS. CONFORME
DECRETO MUNTCIPAL N" 058/2020.

VÀLOR TOTÁL: R$ I t.038,00 (onze mil e trirta e oho reais)

FUN'DAMENTAÇÃO LECAL: ART. 24, TNCISO IV DA LEI
FEDERAL N' 8.666/93.
"ly - nos ccsos de emergência ou de calahidade públíca, quando
caractetizada úgência de atendimenlo de siluação que possa
ocasionar prejuho ou comprometer a segutança de pessoas, obras,
serviços, equipamenlos e outros bens, públias ou Wrticulares, e
somenÍe Fúra os bens necessáios ao atendituento da situaçõo
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serpiços que
gtssan ser concluídas io pr@o mLiiro de 180 (cento e oítenta) dias
conseculiros e inínlemrplos, co ados da ocorrência da emergêrcia
ou caldmifude, leldd a proftogaçõo dos respectiros corrtraros: "

Femandes Pinheiro. em 2l de maio de 2020

CLEONICE APÁRECIDÁ KUFENER SCHUCK
Prsfeita Municipal

Publictdo por:
Carcline Rodrigues Dea

Córrigo ldcrriíicrdor:D60968F4

ESTÂDO DO PARANÁ
PREFEITURA, ML:}' CIPÀL DE FRA.I{CISCO BELTRÁO

ASSESSORI.{ LEGISL,{'Í'I \'A
lÍ 20 - \o\rE"-rÇio - GER{r.Do cAvA\HARt

Nomeia GERÁLDo CAVANHARI para o cargo de
CHEFE DE DIVISAO DO CENTRO DA
JUVENTI,'DE.

O PR-EFEITO MI]NICIPAL DE FRANCISCO BELTR{O,
Estado do Paraná no uso de suas atribui@es legais e com base nâs
disposições dâ l,ei Municipal n.' 4.039 de 2013 e alteraçôes.

Aí. l" Ficâ nomeado GERÁLDO CAVANIIARI. ponador do RG n."
3.9?9.414-4 e CPF rL' 806.687.559-20. para o cargo em comissâo de

\,CONTRATADO: BETEL tlDtuiULtCA
MATERIAS DE CONSTRUÇÀO E
SANEAMFNTO EIRÊt-I
CNPJ: 14.000.E28/000 l-54

COMÉRCIO
sERVrÇOS

DE
DE

oorulriciDal.coln.brl'ama' 57

a\ //\ arl\Fra

DE(]RETO \IT'\ICIPAI, \.'25{ DE 2I DE }I,\Io DE 202O

DECRET-{:

CO\TR{TANTE: MIINICÍPIO I'I: I]ERNÀ\DES PINHEIRO
C\PJ: 01.619.323/0001-20

consealtívos e ininterruptos, cotutddos da ocorrência do emergêt cía
ou cala»idade, vedoda o prorrogaçõo dos resryclivos conlratos: "



TCEPR
c00c?2

vdtaf

Detalhes procEso licitatorio
-----------rnaôrn.çó.r a

Ênnôdê Eteortôrà !{UNrCÍPIO DE DOUTOR ULYSçS

Ano* ZC2O

No lkitaeoldispêrÉâ/ho&lbüidadê' 9

tt ãlúadet prDcÊsso DisperEã

Número editarprotesso" 0C25/2020

rsos 9rov.ni.í1.. d. orr.ni.dos irt.rn..iôn.ir/multil.t.rri! d.
Instrtuiçâo Finôflceira

Ccítràb de Êmpréstnrl

Des.r::ção Rest}.Ínidà d! Oqeto' DISPE'\6A DE LICTTAçÀO COIq 8ÀSE NA IEI T3.979/2020, VISÁNDO A ÂQUETçAO DE

rrF\s PARA USO NAs ÂçOrS Or müSAre lO úRUS CIUSADOR DA COVID19, SrrrDO

ÁLCooL cEL 70% FoRNEclDos EM FRÀscos DE 250 GRAMAS E FR(scos DE 5,0

UIROS, CONFORME DIS&IMINADO NÔ IERMO DE REFERENCIÂ ANÊXO. J.

tiotãçã, OÍçamehtiia* 07001103010O132040339ü00m0

Preço máxnno/RefeérKia de píelo - 10.648,m

DdE ftrdi@úo Termo Ídli.d',;o ZZú5,2020

Dnta de La.@mento do Editàl

Dala da Áberhrrd das Propostas

Há iteis odrsivoa parâ EPP/|4E?

Há cota de paÍticipa@ parà EPPIME?

Írôta.e de otra com exigên.ia de slrbcodt"atôdo de EPPIMí.,

íá p.'o{ídade para aquií@ dê mícrodnpresas regit lais olr l6cab?

Data Gncelàfl€íto

CPF 6544094928 {laoqül

PeÍceÍltrral de parthipaÉo: 0,00

Edlà. :rduJr



PREFEITURA MUNICIPAL DE DR IILYSSES

Estado do Paraná CNPJ 95,422.91U0(ml-13

Ru. Olivio Ê.bri.l d. Oliv.ira. yÍ Ccntro í4113ó6+1165 - CEP 63590-000

NOTA DE EMPENHO

N'do Empenho: 2242/2020 Ordinário Emissão: 26105/2020 Vencimento:

cr.dor: 3 I 9 t KALYDA coMÉRcIo DE pRoDUTos DE HIGIENE LTDA

Eodereço: ComeÍcial: RoDovIA - BR lt6, 14 - xM 85 BARRACÃO 0 - C.E.P. E3413000 - colombo - PR

C,N.P.J.: 81.069.486/0001-16 Insc. Est: Ag C/C

Orglot

Utridrd.l
Prog. Trrbrlho:

EleD.trto DesD.i
R.duzido:

F. dc Rccurso:

Dasdobrrmctrlo:

01. SECRETARTA MUNICPAL DE SAúDE

07.001. FUNDO MUNICTPAT- Oe SeÚOr
10.122.0013.2.039. Manutençâo de D€sgÍtvolvimento das atividades da S€cr€taÍia MuÍicip
1.3.9.0.30.00.00. MATERL,\LDECONSUMO
533

174 Bloco de Cuíeio dss Açncs e Scrviços P,iblicos de Saúde - Co.on 174

22 OO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIÊNIZAÇÃO

Procêsso,.....,.......: 25l2020

Tipo dc Licit çtro:Proc. Dispensa

N' Licitrçto.........: 9/2020

F. do TCE

ESPECWCAÇÃO

Ácool Etíico, tipo: hidratado, teo. alcoólico: 70elo (7e GL), apÍes€ntaçâo: gel.
Fomecido eú frÀsco de 250 gr, pa.a uso hdividual.
Alcool Etílic!, tipo: hidratado, teor âlc{ólico: 70olo (7f GL), aprÉsentaçiio: gel.
Fomecido em Fesco de 5,0 litros.

VI.R. UMTÀRIO

5,90

64,00

YLR TOTÁL

4.248,00

6.400,002 t00 FRs

Dotação Iniciâl
0,00

ITEM QTD UN

I 120 FRS

Locâl de Entregâ TotâlRetenções: Total Liq. Empenho: 10.64E.000,00

Empenhado poÍ

Joanersoí Wolker kenol

_"QJu"

Conferido poÍ:

Autorizo s Despesr Acina ,Discriminâdâ, Doutor tllysses,26 de msio d€ 2,020,

u
MOISEIS BRANCO DÂ SILVA

ftefeito Municipal

Saldo Ârterior
14.552,00

Valor
10.648,00

Sâldo Atual
3.904.00



]1se.$e?,1
nottlscJ indicada ao lado

sÉRrE í
Data de Íecebimento ldentificâÉo e assinatura do recebedoÍ

DANFE
DocuÍnento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

il" 000.066.215
sÉRtE: í
Página 1 de 1

10 - Entrada
1 - saídat{áÚlâ

KALYDA COIERCK) DE
PRODUTOS DE HIGIEI{E LÍOA

Rod BR í16 - KM 85 14

JAROIM PALMARES 83413í í5

coLoMBo PR

(41) 3907-9900

illil ililil ilililillililililllillll lllllllllllllllll l llilllllllil lll
CHAVE DE ACESSO
41 2006a10694860001'165 01 00006621 51 736531 31 5

Consulta de autênticidade no portal nâcional da NF-e
wwlv- nÍe.ÍEzêÍúa-gpv.br/porlel ou no site da S€íaz autoíizadoía
oco

Á12lao97 747 1 1 7 42106 12020 1 1 :53'.22

Natureze da OpelaÉo
5102 - Vênda de Mê.cadoúâ

lnscflção esradual I lnscÍição estâtud subst lribuuiÍb 
I1017068691 I I

DÉtimtáÍio, RênletonE

CNPJ
81.069.486/0001-16

Nome./Râ2áo Sociâl
IN,MCIPIO OE OOUIOR UI.YSSE§

EndêrêÇó
R OLIVIO GAARIEL OE OLIVEIRA

rtr 366+1165

Fafura

Dala dâ Emissão
o2t0ôpo20

Dâia saida
o2n6t202a
Hora da Saida
11:49:00

CNPJ/CPF
9s422911000rI3

lnscrl€o Estadual
ISENTO

Bairro
CENTRO

Municipro
DOUTOR ULYSSES

UF
PR

CEP
83590000

066215-01/O1
R$ 1q648,00
02 120

do imposlo
Valor do ICMS

1.916.64
Base do ICMS substituição

0.00
Vâlor ICMS Súbst

0.00
Base PIS
í0.648.00

Valor PIS
69,21

ValorCOFlNS
319.,t4

Vâloí do Seguro
0.00 0,00

OlEas Oespesas acessórias
0.00 0,00

Base Cáculo ICMS
10.648,00

0,00

Valor Totd dos Produtos
10.648.00

Valoí Total da Nolá
10.648,m

Nôme./Râzâo Social
MUNICIPIO DE DOUTOR ULYSSES

Endêrê@
R OÚVIO GABRIEL DE OLIVETRÀ NO 9N
Quanlidade
60

/ Volumes

Dados do9 Produtos

CNPJ/CPF
9542291 1m01 1 3

lnscriÉo Estadual
ISENTO

450

Cddigo ANTT

tr
Contre &Emitênte

1-Dêstinâlario
+S€m iête

Municapio

DOUTOR ULYSSES

Especie
CX

Marcá NúÍneÍo
0

Peso Brulo
415

Cod qo Oescr ção Olde
ALCOOL GEL FRASCO CRSIAL ETIOUETADO 3OOÀ,!L

ALCOOL GEL SEM ODOR 5L
3808.94.29

3808.94.29

Câlculô do ISSQN

25279
Valor do ISSON

0.00

Dados adicionais
ln' r@s complêmentôres
EÀ\áIHO 30 DIAS

NOTA FTSCAL DE EMPENHO: 224212020 - DTSPENSA DE L|CTTAÇÂO - PROCESSO
2512020 . MATERIAL OE CONSUMO,
VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.
Fundo dê Coínbale â Pokeza (FCP) dâ UF dêstino: 0,00
Total ICMS lnteresrâdual para UF deslino: 0.00
TotralICMS lntere§ladud pera UF remetêniê 0,00 PedidG (í7166)

ReseÍvado ao F sco

Itttumero
Ivm

Desconto

ttl tt
I Base COFINS

I ro.ora.oo

IUF
lpn

le3og

lsazo

csr I cEoElu.NCWSH

Bâsê dê élculô dô ISSON



PREFETTURA MUN|C|PAL DE DOUTOR UIYSSES I l,; ,-5

GABINETE DO PREFEITO

Rua OlÍvio Gabriel de Oliveira, Centro, Doutor Ulysses - PR, CEP: 83.590400
TELEFONE (41) 3664-1165 - (41) 366rL1214

Site: www.doutorulysses.pr.gov.br

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO NO 224212020

oriEem: DISPENSA DE LICITAÇÃO 0009/2020

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES - PR CNPJ
95.422.911t0001-13

CONtTAtAdA: KALYDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA , pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 8í.069.486/000'l-16, com sede na
Rodovia BR í16, KM 85, Barracão 02, Jardim Palmares, Colombo, CEP: 83.413-
000, Estado do Paraná.

Obieto: DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NA LEI 13.979/2020, VISANDO A
AaursrÇÃo DE |TENS PARA USO NAS AÇÔES DE COMBATE AO VíRUS
CAUSADOR DA COVID-í9, SENDO ALCOOL GEL 70o/o FORNECIDOS EM
FRASCOS DE 250 GRAMAS E GALÓES DE 5,0 LITROS, CONFORME
DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO - I

cifi o

Dota o menÉria:

Material de
Consumo

Valor Global: R$ 10.648,00 (DEZ MIL SEISCENTOS E QUARENTA E OITO
REAIS)

Nota Fiscal N': 000.066.215

Data da Emissão da NF: 02 dejunho de2020

Prazo de Paqamento: 30 (TRINTA) DIAS

Doutor Ulysses, 09 dejunho de2020

MOt VA

EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE MENOR PREçO GLOBAL
Item Descritivo Qtde V. Unit. V. Total

00í R$ 5,90
Alcool Etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico'.70o/o (7Oo

GL), apresentação: gel. Fornecido em frasco de 250
ml, para uso individual.

720,0 R$ 4.248,00

Álcool Etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico'.70o/o (7Oo

GL), apresentação: gel. Fornecido em frasco de 5,0
litros.

í 00,0 R$ 64,00 R$ 6.400,00

TOTAL GERAL R$ 10.648,00

Red Dotação Fonte Tipo de Despesa

130 07.001 . í 0.301 .001 3.2.040.3.3.90.30.00.00 494

Prefeito Municipal de Doutor Ulysses

I ooz I



Paraná. l0 de Jwho de 2020 . Diirio Oficial dos MúicÍpios do Parmá . ANO lX I N" 2028

sál clin.rro 
'ód,rb 

6n útumerúr. .m áúâl!3@ .k d@lm dí6, tu{.Bt , crsráE &ai&Imt !'.d.d. dê I K

t:

TOT-{L: R§ 1.796.332. t0 (um milhão setecentôs e novenlâ e seis mil trezentos e trinta e ôis reâis e dez centavos).
PRA,ZO DE VIGENCIA: Os produtos deverão se. entregues no prazo máximo de l0 (dez) úteis após o recebimento da Noú de Emp€nho.
PRAZO DE EXECUÇÂO: O prazo total para retirada e entÍega dos sewiços de recapagem será de no máximo l0 (der) di.is corridos.
l'ORM-rL Df, PAGAMENTO: Os pagamentos serâo efetuados po. meio da Secretaria Municipal da Fazenda em {té 30 (rrirte) dirs, após o
recebimento das respectivas mercadorias, confeÉncia dos Íecibos, emissão dâs notas fiscais aceitas pelo fiscâl de contrato.

Dê-se publicidade.

Colombo. 09 de junho de 2020

ÁZIOLÊ MÁRIÁ CAVALL RI PAYIN
Secretaria Municipal da Fiucação

Publicâdo por:
Jose Cârlos Vieira

qüãridrd. d. liL ( trf15

J99.il2J0\ .lor ÍoDr dd Xit! CVf,§

E§TADO DO PARÁI(A
PREFEITUR{ MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES

DE P,{RTÀ,\rf\TO DE,\D}II\lSTR{ÇiO
E\TR,\-I'O DA \OT.\ DE E}lPE\'HO \" 2?{22020

EXTRTTO DA NOTA DE E\IPE\HO \'22t2l2020

QÍgsE: DISPENSÂ DE LICITAÇÁO 0009/2020

ContratspÍe: PRIFEITURÁ MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES - PR CNPJ 95.422.91l/0001-13

Contrarâda: KALYDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA. pessoa juridica de direito privado. insqita no CNPJ
81.0ó9.486/0001-16. com sede na Rodovia BR I16, KM 85, BâÍacâo 02. JaÍdim PalrnaÍes, Colombo. CEP: 83.413-000. Eíado do Paraná

9U§!9i DTSPENSA DE LTCTTAÇÀO COM BASE NA LEr ri.9?9/2020. VTSANDO A AQUTSTÇÀO DE ITFNS PARA USO NAS AçÔES DE
COMBATE AO VIRUS CAUSADOR DA COVID-Ig. SENDO ALCOOL GEL 70% FORNECIDOS EM T'RASCOS DE 250 CRÁMAS E
GAT-ÕES DE 5.0 LII'ROS. CONFORME DISCRIMINADONO TERMO DE REFERENCIA ANEXO - I

Esoecificàcão:

EQt rP{\tf\-Io f rl tÍ. PIRI|I\}:\1r: VE\OA PRECO GIOBTL

Ál@l $Ío. t o: Ài&'e6, l.o. tl@i,l'ó 7úl. (7ü Gt,I {ísnÉr sd r@ido.6 66& & 25o nl, púô 6

Ár@l Erl@, upo hdnt ô 6r aloih.ô ?ei {7tr GL}- .oÉ!.do sel FolEió @ Ês@ d. !.0 Ltu

\- Dotação Orçxmcntáriâ:

Valor Globrl: R$ 10.648.00 (DEZ MrL SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS)

Nsla[!§§llNl 000.066.21 5

Deta da Emissio dâ \_F: 02 dejunho de 2020

Prazo dc Pagamento:30 (TRINIA) DIAS

Doutor Ulysses, 09 de iuho de 2020

MOISEIS BRÁNCO DA SILVA
Prefeito Municipal de Doutor Ulyss€s

Public.do por:
Isac Kapp

Código Identiíicedor: DA3 8294fr

DEP{RT,\}Tf \TO DE ,{D}II§STR,1 o
DECRETO O992O2O ÂBRE CRÉDITO ADICIO\AI, ST'PI-E}ITNTAR

E\erricio:2020

iariomunicioal-com.hri'arnn 29r

F.,.,-
TRr 

" 
r,,, Í,IRs ô..0o

lRs 10,6|'-00
I r@p


