
PRÊFEITURA MUNICIPAL DE SÀNTA MARIA DO OESTE _ ESTADO DO PARANA
CNPJ: 95.084.544/0001-28 g

RUÂ JOSE DE FRÀNçA PEREIiA, N' t0 . CEP,r 85,2lO.OOO . FONÊ/FÂx: (Oat) lót,t.tttr/ttla

SECRETARIA DE ASSISTÊNClA SOCIAL

OÍicio: 18121 Santa Maria do Oeste, '1 I de abril de 2021 .

Venho em meio deste solicitar de Vossa Senhoria, a abertura de

licitação na modalidade dispensa para ser o mais URGENTE possível,

para a aquisição de lPls (máscara descartável, óculos, luvas, álcool gel

70, avental, especificação em anexo, sendo estimado para uso de g

meses a todos os profissionais desta politica) para uso EXCLUSIVO das

equipes da assistência social (secretaria, CRAS, Casa Lar, SCFV).

Sendo para este usado o recurso federal COVID SUAS lPls no valor de

21 .017,50 (vinte e um mil, dezessete reais e cinquenta centavos), conta

BB 84417.

Os quais aoós com pra, realizar a entreo a dos mesmos no prédio

do CRAS (Centro de Referencia de Assistência Social . oara d istribu icão

aos orofissionais da oolitica de assistência e seu uso nos sêus

departamentos afins desta politica

Segue em anexo orçamentos.

Sem mais para o momento, certos de poder contar com a sua

colaboração, desde já agradecemos a sua atenção.

\*-.. \ Ssç\"r.. à:
EDINA MARIA SOARES DOS SANTOS

Secretária Municipal de Assistência Social

Licitação



Município de Santa Maria do Oeste
Solicitação 63/202í

M-
\..,,=-

Solicilação

63 Aquisição de Material 23tUnO21 7
Solicitante proceato Geaado
C69o Na.íê Nú\1do

1UU1 EDi{A Í\ARA SOARB DO§ SANTO§ ol2o21
Locâl

4'I GA8Í€IE M SECREÍÁRI) D€ASSSIB\EA S@IAL
órgáo

14 SECfiETARA I\ÀÀ{OML EASS§]E}{oA SOCAL CONFOR T/E ENTREGA E A
Enlraga
Led ftao

flas
Desc ção:
ÀOUISIÇÃO DE EPIS ( MÁSCÀRÀ DESCÀRTÁVET, Ócu],os DE PRoTEÇÃÔ, IUVÀS, ÁIcoo,, GEI ]o E ÀVENTAI,) PÀRÀ
so EScLUsrvo DÀ ÀssÍsrÊNcrÀ socrÀL (cRÀs, cÀsÀ LÀR, scrv) , Do MuNrcrpro DE sÀNTÀ MÀRrÀ Do oEsrE.

Código
010390

010391

010392

010393

010394

010395

010396

Uridrd.
UN

UN

cx
UN

cx
UN

UN

Ou.nüd.de
300,00

30,00

10,00

1.000,00

160,00

151,00

253.00

Unitáíio
8,15

6.45

120,00

8,00

40,00

5,00

8,00

TOT,L

2.445 00

193 50

1.200,00

8.000,00

6 400.00

755,00

2.021,00

21.0í7,50

Emtdopor CRIsLÂlNE oA LUz cAsTRO. B \€.são 5526 x zto4txrt 14 5328

001 Lara ml
l{otna
AVENIAL OESC 4OG

ôculos DE PRorEÇÂo

LUVA OE PROCEDIMENÍO TAMANHO G

ÁLcooL 70% cEL sooG

MÁscARA DEsc cÂlxA c/ 50

MÀscARA PFF2 c/ VÁLVUTA

MÁscARA PFF s/ VÁLVULA

ÍoTra- GERIL 21-O17,rc



lf,ortopls
Jx_FLS

Produtos Odontologicos e Hospitolores

Teh (42)3629-1642

ToNELLo - raRutcÊuttcl RESpoNSÁvEL

[*cN pt : 1 ? .67 6.642 I ooor - oa-l
ICMS:906.24605 - 87

r-ioRTopt us pRoDUTos oDoNTotóctc0s

i HosPtTAtARts LTDA . xt.

À tRÂttlcrsc0 PrRis DA RocHA,l09
sAtA 2. 80X5UCISSo

§r asols -cto eururulvL..oil

Hortoplus Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda' ME

RuaFranciscoPiresdaRocha'309-Sala2.BairroBonsucesso.cEPSS045-0,l0.Guarapuava-PR
vendas.hortoPlus@hotmail com

ITEM QTD UNID DEScRTçÃo VL UNIT VL TOTAL

A 300 UNID AVENTAL DESC 4OG RS 8,1s Rs 2.44s,00
B 30 UNID óculos oe PRorEçÃo RS 6,4s Rs 193,s0

C 10 CAIXA LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G Rs 120,00 Rs 1.200,00

D 1000 UNID ns 8,00 Rs 8.000,00

E 160 CAIXAS MÁSCARA DESC CAIXA C/ 50 Rs 40,00 Rs 6.400,00

t 151 UNID vÁscaRn rrrz c7 vÁr-vuu ns s,00 Rs 7ss,00

G 253 UNID vÁscaRl PFF2 s/ vÁLVULA ns 8,00 Rs 2.024,00

TOTAL DO ITEM R3 21.017,50

ao vullcÍpto DE SANTA MARTA

GUARAPUAVA, 23 DE ABRIT OE 202L.

ÁLcool zo% crL sooc



PROIIFC Cirúrgica
tLt

0rçamento para aquisição material

Validade da Proposta 30 dias

lnsct. Es[ : 422. 1 u 1 6.02

Eco FARMAS couÉacto
MEDICAMENÍOS LTDA.

Iascavel. 20 de abril de 2[21

lãs.nzz.sso/ooo1 - 3,
ECO FARMAS COMÉRCIO

DE MEDICAMENTOS LTDA.

RUA SANTA CATARINA, 850

CENTRO

lS:P 8s801 -üó'êÃs«vet' eg

quant. descrição valor unitário valor total

30n AVENTAL OES[ 4[E l?$ il.00 R$ 3 300 00

30 úcuLns nrrRmrçÃo Il$ 12,35 R$ 3 70 50

l0 Ll]VA DI PROIEOI|íENTO TAlíAlll][ G l?$ r55.00 ll$ r550,00

r[! 0 AL[OOL 10% Gtt 500G Íl$ r3,80 R$ r3 800,0[

rE0 uÁscam nrsc caxa y so l]$ 44.rI l?$ 7 056,00

15r líASIÂÍlA PIF2 C/ VALVULA R$ rs,E0 ll$ 2.355 6!

IJó MASIAllA PIF2 S/ VALVULA ll$ rs.00 R$ 3.7S5.00

Il$ 32.227,10

CNPJ 85Jn.586/N01.32



sgt

(:tr{ur{(jr(.;^
PARANA

Referente orçamento solicitado, segue nossos preços para apreciação

Validade da Proposta: l0 dias

C§Lrgrca ?arana Du ttt6todora le
Tquaparrlznt os Ítla
ÍoJ.t:E: Q4t 3623-359t

Umuarama, 19 de abril de2021,

Iiii'l: ü5.746.444/0001' 941

.- t*iS: 902.83 53 5 ' 00

(]iiRGI(A PARANÁ DISTRIBUIDORA

t]I TQUIPAMENTOS LTDA.

iv. !'\NDRINA, 1572 ' ZoNA 2

I (.f . 3r:.u2 - 250 UMUARAMA' PjJ

QTD DESCRIÇAO DO ITEM V. TTNIT.

300 AVENTAI- DES('+0(i R$ 9.s0 R$ 2.8s0.00
)t, ocul-os DE PRoTEÇÃO RS 9.00 R$ 270.00

LUVA DE PROCEDIMENTO
TAMANHO G

R$ 143.00 R$ l 430.00

1000 ALCOOL 70% GEL 5OOG R$ 12.00 R$ 12.000.00

160 MASCARA DESC CAIXA C/ 50 R$ I 5 )0 R$ 7.280,00

l5l MASCARA PFF2 CY VAI,VULA R$ I 0.00 R$ r .510.00

253 MÁSCARA PFF2 S/ VÁLVULA R$ I 4 00 R$ 3.s42.00

V. TOTAL

l0
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MARCELO BRANDAUSE ZANINI.

;s,BSf:S:f$,Êp5:ffi !t**ry+U:t1lBx;.fl.flxtrfrsilffiti:T
ãffi 

,fl 
llfr l,fl rils,'Hii*j1!,ftülÍü1i1.s;,ff f,:lirn;,,;:íu,*i:rffi 

,*

sorteim-_rarmàoeut'iô-a;i;;;';",,iffi 
üli.-f :f,,;.%:;f Xl iffiJ,,rtJ.Tl,oi,J,[{

i1liifiiü{ü:Ílff ;:if s!1'd:l:;lrÍit1;;j,;ffi ã,,,Tj":l[.!i;.'Ja:;ffi ,g#
f,Jfi:'ÂlH::;ryü':§ffi1['5:f"'i::.9,"'*r.li;,.,.,,]i,iir:raná, na Rua Franc,sc.
de HORTOPLUS pROOUTOS Oooi
soc. arquvado na MM Junra.","i,,i,f,f,âil,lfft l;i,iil'fEl',í,,fr:il.eH#[x,,ilfl

íÍli,l;lggttg[,,,:*ü;',:'.;t#,Xi'J,Sá,?J,'r'il#*:,Jí,,1,,,,8
alteração e consoridação contrâtual: 

t modifcar o primítvo contrato pelo presente instrumentà oJ

HoRTopLus pRoD-uros ooorurolóGrcos EHosprrALAREs LTDA - mi --euARrA alrenaçÃo e co.rs-o.iõeçióãe ã'o-nrnaro socrAlNIRE _ 412075,49170
CNPJ _ 17.676.642/ oool-Oa

CTAUSULA PRIMEIRA

iT.1itr'ffit',fiifi:;:[.3::151i capitar sociarque era de Rg 300.000,00 (Trezentos mir

ffi*::ffi i1Í.* 3,',,rffi ?,ffi il:ç,[t.,;ili]*T',.1àSull*';rf :il,i*:

CLAUSULA SEGUNDA

àüti?iit§iü,!15,11l::.,,pii,i.1#:5hfl ,'*â#:1i##I'I:;ffi :?,:ffiempresaÍiar' vedado, no entanto. em ativrã.0., ,rt,,nr'.r *iii.-r...ilüL o, ,..umir obrigaçõesseja em ÍavoÍ de quarquer dos ouotisras ou,de terceiros,-b-e-m ;;;".;;., arienar bens irnóveisda sociedade, sem autorização do ouko socio.

ParáoÍafo Primerro: Fecurta'se ao-admrnrstr€dor,. atuardo Eempr€ rsoradamento, constifuir,em nome da sociedade, procuradores para o porÍodo doreÍmrnado, devendo o insrrumento domandato ospocificar os atos s operâçoes a sor€m praflcados.

vl-y-l
lrul.Í^ coMtrclÁl I

I OO P^t^N^

wmÀ coüE&crÀt Dg E!,rtDo Do pÀiÀlú _ ssD!

iiffi iitrillTiiil3,X",trZ"Zi!/trii1 .,ià3i"3"3,';iilt:iàiá:..
aoaroplqg pRoD(tlog oDoitroláorcros E ltogprrÀrÀraa ÍrrD^ - üE

tlb.!L.d Boau.
sEcrarÁrrÀ- oirÀr

csBrruÀ,23l01/2O1?

s0cro QUOTAS
MÂRCELO BRÁNDALI SE ZANINI 250.000 250 00MARIO CEZAR ZANINI FILHO 2s0.000

TOTAL
500,000 500 00

À v.rldrn. .r..r. .rocur.rqo, .. 1!çr.r,o, ,r.. ,I;:'.':'j:'.'.::1l.T 
*

r;!orD..rdo '.". ;*e..iiJi-,'!ã;i;;; ;: ill'!ii$!rcid'd' no' !"P'ctlv§' port.tr.



HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLóGICOS E
HOSPITALARES LTDA - MEeuARrA ALTERAçÃo e conóoiiõaõhõ} ã'o-rrnrro soNIRE _ 41207549170
cilP' _ L7.6? 6.642 I OOO1-O8

2

CIAL

Paráqrafo S€oundo: poderão sêr designados nâo sócios, obedecendo ao disp*to doArtigo í081 da Lel no 10.406/2002, ou.se]a, a d.rifuÊ;ü; ô;enAera Oa unanimtdade

:ff"Tfltui[:#i: o capitar sociar náo'..ti,;"i';-tü;ri*ãl,TT"i, ú;il;;ffi;
CLAUSUTÂ TERCEIRA
Os Adminislradores declaram. sob es penas.da lei, de que náo estáo impedidos de exercerem a

:ffi1*f:*..'J:[i:S.à[:,.T d*.n,,,, ;iãil;; ;;ãena6o criminar, ou por se
priuricos;àu por crrm;;;ii#d;;.f[',iffiü::,:,'i],;,rJ,il.trffi[::[,r".:,:ii::.itrJi
a economia poputar, conrra o stsiema financeír;iliod;#;'iffir';,. o.rr$ oa conconéncia,contÍa as relâçÕes de consumo, fó pública, o, . prop,i.Aãj. 

'"

CLAUSULA QUARTA
A atividade com€rciar da 

'mDrêsa 
ou. era comércio atacadista de medicamentos e drogâs de usohumano (.NAE 46'14'3/01 );'comércio 14:É;! ffi]#;"#sffi rimpeza e conservaçãírdomiciliar (CNAE 464$4/08): comárcio atacadista de cosmáti*. . p"rJü.. de períumaia (CNAE4646{i0i); coméício atacadistâ CI insrn rne.nroi e m**tô;ffi:dico, arurgico, hospitarare dê taboratóÍios (.NAE 4645.1/01):.comercio atacãà]sü;;;ffi; oo.onrologicos (cNAE 464$'rl03); comércio atâcâdistâ de máquinas, aparenos e equilamãntc 

-para 
uso ooontomédicehospitaraÍ; paíes e peÇas tcune ieoruroô;; ó.rioàir'Jüüàüà*.Jp..,r,irroo êm pÍodurosarimentícios (cruRe n6sz-rÀsr: comercio aíácããisiá o.lãiãü-r.tiil,i.s (CNAE 4631_1/00):C_omficio arâcadista de equtpamenros de infoÍmáticâ fCr,rii+ãsi+lltiii comércio atacadista d;

:ffl$_:]gr'grr*s de uso pessoar.e 
.o.re.yoo 1ôiiÀinà,nüiôãil,c.re,.io aracadistâ deequrpâmenr.s de uso pessoar e domésücos (.NAE 4649-4/õgi óáíàrcio aucaoista oe aguaminerat (.NAE 46354/01): comércio-atacadisà0. ,oi,.iJ J'ãíir,i iJcorcnoaria (.NAE 46494/M); Comárcio atacadista dê rouDâs,€.acessórios para uso profissionar e de segurança do trabarho(cf'rAE 4642-7/02); comércio aracadista de aÍtigos o; .ããr,r,r,"'iô-liae* 4641-9/03) I comércioatacadista de tecidos (.NAE 464r.9/01).p.tr.,ã . i.üàráõ'.üâ-r. dê medicamenros edÍogas do uso humano (CNAE +o+-új; corercio;#;ü;; ilfi.s de hígiene, timpezâ econseÍvâção domicitiar (CNAE 4649-4/08); Comercio aúàJisàíà-üsmoticos e produtos depertumaria (CNAE 4MM/01); comerao aiâcaosiã;; ffiffir;: iJ,.n.i, prr. uso médbo,ciúrgico, hospitatar s ds taboraróíos. fcrunÊ qolíiÀii;"ôàiliãiã'".t.ooirta 

de produlos
:1Tt?199i.9: 

(CNAE 464s.1/03); orr,oo rtacaalsú ii '6;;1,';o."rhos 
e êquipamenrospara uso odonto-médico-hospitatar: partes 

-€ 
peças lCHne 

'mú-_'eliiOj; 
Comérdo atacadistaespeciatizado em produros arimênticios tcNne dgi-i/gdi õÃeããLi.üoi.t, d6 j€itB e raticínios(cÀrAE 4631-1/00); comércio atacadiira oe .quipamãítÃ- lã'lr-rJriãi" (CNAE 46s1s/01);comércio atacadisra de aoarerhos ererrônicos oãirsálàrilài, iãliiii.li." (cneE ao+g-+lozi;coméÍcio atacadisra de equipamentos de ;iãÉürtãoãri"riLl fóii"ioo+s.a/gg); comór.cio

vl-fl
l.rurí^ coaúf rcl^l II oo P^t^N^ |

innÍTÀ cota8acrÀL Do astÀDo Do pl!ÀNÍ - sEra
cEntIFtC\O O RaOISIRO E 2r/OL/20L:. tar06 SOB ll. 2Ot.-O3La26O-
ilff8!:f i.l,iill:,2,1â,a2!"i+r*, . a;ioó-;E-v8ii;i;i;iá:".
BoRtoDÍJos pRoDE[o8 oDolEor,óor@s a rogptaÀl.rÀag LrDÀ _ !.E

r,lb.!t.d Bosu.
StctEtÍtIÀ_ oEXÀLqrtrrrB , 23l01/2017ryr..ry!.tr!.clI. pr. gov. br

À vrltdâd' d'rt' 
'!ocru'Âto, 

!' tq,r.xo,.!icr.uj.lto l.corylovâçlo at..u. rur.nri.ctitad. Dor r.rD.€rivo. poltrl,rbror!.Ildo ,.u, E..p.c I ivo.- cóaii"i ã. "."rri.".çr

ns (lÍ



HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLóGICOS EHOSPITALARES LTDA MEQUARTA ALTERAçÃO E CONSOLI DE CONTRATOoaçÃo

l

NIRE - 41207549L70
CNPJ - 17.676.642/oooÍ.oa

SOCIAL

ffi'*:(3"rfÊ',il1ffüi,8#F.-161f4/ol)i comércio ahcadisra de rúveis e artisos de

99.':q{e,ç. oo tou.ir,o ii'nÊ'Xfl::,â:f&',f,[:J..1l§,iii:]:ff 'Jffi i*mlli:lÍi:464í'9i03); comórcio aracadista 
ligiog'icir,u làliJõjã"r*rp.n rodoviáÍio de carsas,

il?i: 
erodutos peÍigosos e mudanças, inteimunicipat, inü,.Jtira;. ,,.rnacionat (CNAE 493G

CLÂUSULA QUINTÂ
A vista da modiíicâçáo ora aiusted:
TO.OOIZOOZ, ã. .üo,_ÀÊõ,õifti.., 

consonância com o ous detêrmina.o art. 2.03Í da Lei n.o

;HtíTetç'çr[i**d.[,q]:**r,:ll*-ffi
societáno, passa a ter a seguinte'reffi. 

da IefeÍidâ Lei n o 10 40ô/2002 tpliJr;; ;Ã;'l;;
consouneçÃ_o DE coilTRATo socnLHoRropLUspnoouroíà-ooiiõidâi.b""ilorprrALAREs

NIRE - 41207549170
CNPJ _ 17.676.642/oool-08

MARCELO BRANDATJSE ZANINI.raos/1ge,io,tJà,ó;;:il!;t,%t],:[,.di;,fi ,*i,iJ:!XX;f;I[..ff :if#J,,ltil'o;T

i'#rfr fl*,,.trjii,;[;,:r{,,il..ü:ii?h111íÍ:f ,:1#'ri;il5t,.,,s,,r,,ffi rl;
sorteio-,-rarmààuti-coôffi;!'fl,ã.irr:,r.',-l}:i"-^::fl:,%:;ft 

nX;l:r.lllf,rillr,:l

i;:'iil.üi{i:fl f l;.iff t:ií:H:i5Í,:11;":',:í:r+T3;t"T".,l1!ã:#:
;',ff ::'Âm::f fíü: Sffi 

s0,1,# t"r d" ô;;,".pÃ' -;;i;io" ão p,,,*a, na Rua Franosco
o,xonro'ilü!pàó"ouiõibio'n1llt83l;ttt',;?TrxtHi'JhHilfl 

:*rL**gsocrar arquivado na MM Junta comerciar oo-parana soüi.ãqi'ffiàiii., or, ade2TtozJzolg ernscrta no CNpJ (MR sob n.o í7.676.6420001{g.

il;$'m1*,#rt;-,rrllf,q,,:rt,i:r.rffi ffi ilE;àffiiJ,'iffiil:

r*
ljtrNl^ CC»áErclÀr
I po P^rÂN{ ]

JDra!À cbxEtctÀ! Do SgttDo Do DÀxÀsÁ _ s@a

ff ii#àff rl:f ffiiiãl,#,iliIit1\ii ., tà3i"ã"3"*#tit:itiã:,
rionroEúog pnoD(rloa ooomouoréós t EosprrÀrnrrlt !?DÀ _ E

Ltb.rhd Aoqu!grcrrtÁnu_clierr,
coatlltÀ,23lOIl201?

À w.udad. ar.rt. docür.aro, .. rq,r 
v',Í' cPr'trt'ê,r 'Dr ' sov. br

*;iliX;"i'!1"!"i!l;:"i,trP:ãisã: 
"': 

i::.:i::Ê::.'o*. no. ...e.*Íwor port.l,

g



lL'

HORTO

QUARTA ALTE

Pty_s_lloD uros oDoÍ{rorócrcos e
*ç?3;JífiHl:;r:il#tn"l,;;",^.

cNP, - 17.67 6.642 | OOO1-08

4

?' O-objeto social da empresa é Comércio atacsdlsta de medicanhumano (cNÁE +ú-Crcrl, óà',,i,,"";;:'r",'Ji",'::::::^':-1?-1lT"r.'tos e drosas de uso

oomiriaircr,^eiilü;dó)ffiii}1,:3:d.iHi:[T#lf#.ni,,ffi .X,fruXli.[#4&to'0i0''); coméÍcio abcáiía ae insrrumentos e mji;;;i; ffi;Lft;ico, ciúrgico, hospitaraÍ

ffi;'ffi:';lj !?Hí,1yiJ,l?;:ome'.io.r..acüil'p,àãüãl Ji,l,rreios (GNAE 4645.
hosf itarar; p.,rã'-à:Êçi, rciriÉtfffl1,!lt,H,:,lffiJll*,$..'i.1;:r:t*ffi;*

iüi:lT,.g}ffi í:,J;íilLffiiffi ,ilffi,ti.t;*f"i*;lyH;fl âi.,gii_diaparerhos eretrônicos de uso pessoar , o*ertoo tôirÀr*nãqüãiil'c.rer.oo aracadista dE

#;rffiirmfl ffi t,'trhl*$#ffifi fti:h:trTffipengosos e mudanças, inrermunicipât, inteiestaorãiáintrm.-riãni,'ióün'ri"o-r,oa.

i:u1,."&,*i**.,,,t*'.,::il8i3t,1.i,#[,ili],ü,1,,;í:,:x,ffi n:1,,J33

.-IZÍIY-t
| ruM[À CO.nERcl^r I
I DO P^LaN^ I

iÍt lflÀ c9tiERcrÀ! Do EsràDo Do EÀxÀM _ sEDE

ff niâff ;i:,ff ii?ãI,*",aà!,3i!,33i1 .'ià3i":"3"1;itlt:iêiã:..
conÍoEÍ.rrsr proDurog ooorrroúãicós E EosprrÀrÀxrs trl!À - ta!

ttb.Í!.at ao@.
SBcrltrürr _ oinÀ!cutrlrBÀ.23lOll20!.7

s0ct0 QUOTAS
E zÂN lNt 250.000

MARIO CEZAR ZANINI FILH o 250.000 250. 00
TOTAL

500.0

À v.rliLal. at.rL. atocr§.alo, r. 1ry! 
rr'''4'r"rf'clr'pr'Eov'br

.".::li;":,::":,*;:"iltr:::il:: :: ;::.;i:si:",*ur üo. r..p.crlv!,,ort.t,

I

R§-
zso.ooooo

500.000

fl.,.,,;},fflr.Or 
iniciou suas ativiJâdes êm 27 dê Fêvê,êiro de 20,t3 e seu prazo de duração é

5' As quotas são indivisivsís 
1ní:-p:_d"rão ser cedidas ou tÍansíeridss a terceims sem oc0nssnüm6rto do oubo sócio. a ouem fica-assegunado, ., úr.roãu. oã'troi@es e pÍsço aireito

:i,J,[H1'lili:;sua 
acuisiÉose oosr*a ü.4., í#.í.-."0q"..'Lairro. r."r.aoo.r.r,.

6" A responsabilidade de câdâ sócio é. Íestrih ao valor de suas quotas, mas todos respondâmsolídariamênts pêla integnalizaçáo do capital social. - - -v wew rsv.!



HORTOPLUS PRODUTOS ODONTO LóGIcos EHOSPITALARE S LTDA - ME
QUARTA AITERAçÃO E CONSOLI olçÃo DE coNTRAro SOCIALNIRE .41207549170

CNPJ - 17.676.642/OOOl_o8

5

7. A administíacão da sociedads caberá a iIARCELO BRANDALISE ZAilfNl â ARIOCEZAR ZANtNt FtLHb com os mdoÍês ê atibuiço*;ii.iríir*ãlautoÍizado o uso individuatdo nome empresariar' vêdado. no entanto ilr-iffiffi;H.iilÍix',n*r.rr. 
sociar ou assumríobdgações seja em favor de ouarouer o.r q*iiit i rriã-üiü'i,.r, i., *ro onerar ou aüenarbens imóveis da sociedade, sem aütorizaçaoio outro sã.L- 

'-'*"-ur vc

ParáoÍafo primeiro; 
Facultace aos aúninistradoÍ§, atuando sempr. boladamsnto,cons,tuir, em noms da soctedadr,^pro.ril;;;;;iã;';,;rilil'oer.mlnauo, 

devendo olnstÍumênto dê mandato sspeciltcar os atos e operaioes . ,lià, pâooor.
Paráorafo Soqundo; podllo sor designado! nâo sócios, obodêcondo ao dispostodo Aílso íoot de Let nc. í0.a06/2002, ouiela;id;d;; ilille'penoera oa unanrmrdaae

:ff.'jilt'#il[#j: o caprtar sociar ú, *ü; fiüürüài, l"ooi, terços, no mínrmo,

8' Ao término da cada exercicio sociar, em 3í de dezembro, os administradorcs píesrarãocontas jusüficâdas ds sua adminisrÍaçãq procedend;i;r;ü;;ü;. inventário, do bahnçopatrimoniâr e do baranço de resurrado r."'^or*làiátiffffi;, na proporçáo de suasquobs, os lu$os ou pordas apuradas.

9' Nos quaúo meses seouintes ao tómino do exercício social, os sócios deliberarão sobrê ascontas ê dêsignarão administrádores quando for o caso. 
' - --'- ' * -'l

10' A sociedadê podoÉ a oualouer tempo, abÍirou fechar flial ou outÉ dependéncia, medianloalteraçáo contratual assinada por todos os sócios.

11' 0s socios poderão. de comll acordo.l fixar uma reürada mensal, a título de TÍo labore,,observadas as disposlções regulamentares pertinentes. 
-

1T Farecendo ou interditado oualq_uer sócio, a sociedade continuará suas atvidades com osherdeiros' sucessores € o ince'az. ruâo r.noo po..rrài-ãr"iõ-Êi#i."i*rrêsso 
dostes ou dossócios remanescenres, o varor àe seus. na_veres ià; õr;r;;;üüo com base na stuacãopatÍimoniatda sociêdad., à dara da ÍesolrÉ.,;;.ü;il;;iriç0"!ríà.rr*t 
tevantado.

ParáoraÍo único - O mêsmo procedimênto sêíá adotado sm outros casos sm quoa socledade so rosolva om rslaçáo a sou sóclo.

nÉl
llUl.{I^ COÀ{tnCl^L l1 oo P^r^!Á 

|

Jút(tÀ cotiincrÀ.L Do BstÀDo Do pÀ}ÀtaÁ _ gEE

soiroDlua pioDotos ooorror,ooróós r Eos,prrÀ!Àrra lTDÀ - rt
Írl,b.rr.al Eogu.SlqtrrÁr _ortÀI.

cgBIrIaÀ, e3l01/2Ol?

À warr.,.d. .,.r!. .,oc.D.nro, r. rry!..,o. ,... ,il;I"".'l]Xill.ll.T *
rDloro.r(ro ..", ;..e..iiü"-!ãàü; ;:;::.li::tsi:cr'Ld. Do. r.'p.ctrvo' Do!r.j.r.

m



HORTOPLUSPRODUTOSODONTOLóGICOSE 
6

HOSPITALARES LTDA. ME
euARrA ALTERAçÃo E,coNs-oLrDAiÃo àe t'olnrncro socrAl

NIRE - 41207549170
cNPJ - L7.676.6421 OOO1-O8

13' os Adminisradores dêcraÍam, sob as penas da rei, de que não esrão impedidos deexercerem a adminisfação da sociedade, por rei eipeciat, ou e,i, ,úr,à. oà'.ono.naçáo cÍiminar, oupor se encontrffem sob os efeitos dela, a pena qu€ vede, ainOa quã úÀpora,iamentê, o acesso acargos púbricos; ou por cÍime farimentar, o'r prerari..çaá, Êit ü ü#., concussã., pecurato,0u contra a economia popular, contra o sistema fn#rir;'nr.iod;;;ü normas de deíesa daconcoÍrência, conlÍa as Íêlaçôos de consumo, fe p,iUfica, ou a püiàã;.'
14o Fica eleÍto o íoro de Guarâouava _ Estado do paraná para o exeícicio o o emprim€nlo dosdireitos e obrigaçoes resullantês deste @ntrato.

E por estar justo e contratado. lavra, data- e assina o presente instrumênto padicular de

il.J:n".fi:,[;;i€m 
via única, oortganoo*e fietrÍ,en]à;r; íãü;, iar.i,o, . àumpt.[ *

Londrina - paraná, 10 de Janeiro de 2.0.17.

h n'o 4.,*,\^r-'?'lz
MARIO CEZAR áNIITHLHO

ELO

JUNIA COA{ERCIAL
DO PAI N^

SE ZANINI

,rq!TÀ cotiERcrÀ.IJ Do EatÀDo Do p^xÀNÁ - gEDt

ff fr iHfi ;llffi iiiã2,#,1ii"it13i1 .'ià3i":"3,.;í9lt3iêi3:,
aonToplt s pRou):rcs oDoMoLóorós E sospltÀrÀlla ltDÀ - rG

Lib.rrâd aoqur
aEqRarÁRt^ - oEtÀr,

cuaÍÍÍB,23/OL/20r1
r.rr. .Dpr.lr frc 1 1 . Dr . gov. b!

^ 
v.Iiat al. d.t!. docr.lro, ,â rE9r.r.o, rrc. .uj.ito t cq)rov.cto al.ràloro.Ddo ..". ;.'e."iiiàllãáiô; ;: :::.;i:$i:cidrd' oo' r"D'ctiv§' Dort.l'.



26104t2021 Consulta Regulâridâde do Empregador

Voltar lmprimir

CÃIx/[
CAIXÁ ECoNÔM!CA FEDÊRAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: t7.676.6421ooot-oa
Razão Socia!:HoRToPLUS PRoD oDoN E HosP

Endereço: RUA FRANCISCO PIRES DA ROCHA 309 / BoNSUCESSO / GUARAPUAVA /
PR / 85045-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art,
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de 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.

Validade3 16/04 / 2OZt a t5/ 05 / 2021

Certificação Número: 202LO4160624OO3433472L

Informação obtida em 26/04/2O2t 09:47:13

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

hups://consulta-crf.caixa-gov.br/consultací/pagês/consultaEmpregador'isÍ 111
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PODER JÜDIClÁRIO
JUST]ÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGÀTÍVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS

Nome:HoRToPI.,UsPRoDIIToSoDoMToLoGICosEHoSPITAI-,ARESI.,TDA(MATRIZ
E FILIAIS)
GNPJ: 17 .67 6 . 642 / OOO1'O9

Cert idão Í1" '. L3!069 / 2021
Expedição: 05 / 01/ 202l. , às

validade I o3/o7 /202]- - l8o
de sua exPedição .

09:00:45
(cenEo e oitenta) dias, contados da datsa

Certifica-se que HoRToPLUs PRoDuros oDoNror'ocrcos E trosPrrÀr'ÀREs ÍJTDA

(üÀTRrZ E Frr.rÀrs). inscrito (a) no cNP'l sob o n' 17 '676 '642/000L'08 '

NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas'
Certidão emitida com base no art ' 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescenEado pela Lei n' 72.440, de ? de julho de 2oa1- ', e

na Resolução Admínistrãti"" t" r47o/20!1 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 201-1'

os dados consEantes 
-desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão alualizados até 2 (dois) dias

antseriores à data da sua expedição '

No caso de pessoa jurídica, a CerEidáo atesta a empresa em relação

atodososseusesEabelecimenEos,agênciasoufiliais.
A aceitação desta certj'dão condiciona-se à werificação de sua

autenticidad,e no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

InEernet (http: / /www ' Est ' ius 'br) '

Cert.idão emitida gratuitamente '

INFORMÀçÃO IMPORTÀIiTTE

Do Banco Nacional' de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estsabelecidas em sentença condenaUória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas' inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários ' a honorários' a custas' a

emofumentos ou a recol-himentos determinados em leii ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia'

Dúvidas e sugestões : cudL'dtsL' jus'br



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Fffi i'i"'i3#:_êsãi!".'Êi,"Jill"r3#."1,,,

CERTIDÃO POSITIVA COM EF-EITOS DE NEGATIVA OC OÉSITOS RCLATIVOS AOS TRIBUTOSFEDERAIS e À oÍvtol elve oe uruno

üifÍ #:#?:i,H?RoDUros oDoNroLocrcos E HosprrALARES LrDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar rresponsabiridade do su,ieito passivo 
""ir" ia"r,tiio"-o'oõ;:,:;:tlri;,:..jo:xiT:"T,#:'J:"r:":"

í constam débitos administrados pera secretaria da Receita Federar do Brasir (RFB) comexigibiridade suspensa nos termos o" r.t isi à"lir'n" s.tzz, de 25 de outubro de i966 _cÓdigo Tributário Nacional rcinl, ", "r";à''J!-.i.ao iudiciat que determina suadesconsideração para fins de .drt,n..iàá o" ãüário""ol nr"rr, ou ainda não vencidos; e

' ffi:ff:ilÊ8Jl;criçÕes 
êm DÍvida Ativa da união (DAU) na procuradoria-Gerat 

da Fazenda

*lfilf 
disposto nos arts. 205 e 206 do crN, este documento tem os mesmos efeitos da cerridão

Esta certidão é várida para o estaberecimento matriz e suas Íiriais e, no caso de ente federativo. paratodos os órgáos e fundos púbricos da adminirtr#" ãiãã, 
"ã 

vincurados. Refere-se à situaÇào dosuJerto passivo no âmbito da RF?_?_9a,pGfru 
" 

áúã"gã'irársive as contribuiçÕes sociais previstasnas atíneas 'a' a ,d, do parágrafo único do art. r r o" L"i? aliã, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidâo está_cond,rcionada-à verificaçâo de sua autenticidade na rnternet, nosendereços <http://rfb.9ov.br> ou <http://www.pgr".il.;ii*- -'

certidão emitida gratuitamente com 
-base 

na portaria conjunta RFB/'GFN no I .751, de 2t10r2014.
.Emitida às 12:06:10 do dia lltlit2ozo +"ã 

" 
àãr, oãiià.i'f"llVálida até 17|OS\ZOZ1.

Código de controle da certidão: A640.54TE..2231.D461
uuatquer rasura ou emenda invalidará este documeniá.

F



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO OO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001.26

RUA JO!E O€ fRAr,ç^ pÉiErR^, nr to - cEp a6_2!0-000 - Fol|E/F^r: Ioat, !6aa-t2!!

GABINETE DO PREFEITO iIIUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE.PR

Preliminarmente, defiro o requerimento da solicitação
da Secretaria Municipal de Saúde, referente a ,,AOU|S|ÇÃO DE Epl,s
(MÁscARA DESCARTAVEL, ócur_os DE pRorEçÃo, LUVAS, ÁLcoor_
GEL 70, E AVENTAL), PARA USO EXCLUSTVO DA ASSTSTÊNC|A SOCTAL

(CRAS, CASA LAR, SCFV), OO tulUNtCínO DE SANTA MARTA DO OESTE".

O presente processo deverá tramitar pelos setores competentes
com vistas:
'1 - à indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer face
à despesa pela Divisão de Contabilidade;

2 - à elaboraçáo de parecer sobre a possibilidade da Íealizaçâo da dispensa,

considerando a justificativa apresentada.

Cujo valor total estimado é de R$ 21.O17 ,50 (Vinte e Um Mil e Dezessete

Reais e Cinquenta Centavos).

Santa Maria do Oeste, 23 de Abril de 2021

Atenciosamente,

Prefeito itlunicipal

Et

De: Gabinete do Prefeito Municipal
Para: Setor de Licitação
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MunicÍpio de Santa Maria do Oeste

ESTADooo paReNÁ
CNPJ: 95.684.5,1410001 -2ó

Rua Jos€ d€ FÍarlça PcrÉira. n" l0 - CÊp.: 85.230_OOO_ Fon../Far: (042) 3644-13j9

DECRETO No 003/2021

SÚmUlA: Nomeie Comissáo peÍmenenle d€
Licalaçâo do Munictp,o d€ Sanla Maria do
Oeste - PR. e dâ outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE, EStAdO dO PArANâ,
no uso dê suas atribuiçôês legais, e de acoÍdo com a Lei Federal n. g.666/93:

Arr. 1o - Fica nomeeda a coiatssÃo pERtAt{ENÍE DE L|CITAçÃo DO
lilUNlclPlO DE SANTA tÂRtÂ DO OESTE, que teÍâ a seguint€ composigâo:
1)CRTSLATNE OA LUZ CASTRO - CpF 037 342.959-20
2) JOSE ALEXANORE GONÇAIVES - CPF 085,053.509.36
3) DANTEL TOMEM - CpF 065 335 649-86

PerágraÍo Únlco: A presidência da pÍêsente comissâo, ficará a cargo da
SÍa. CÍislaine da Luz Castro.

Atl.2' - Fice nomeada como mêmbro suplente dâ presentê comissâo, a SÍa.
Íatiâne Gawski, inscÍita no CPF sob no 086.793 BS9-01

Art. 30 - Este decreto entra em vigor ne deta de sua publicação, revogadas
es disposiçOes am contÍário

Gabinete do Prefeito do Municipio de Santa Maria do Oeste, Estado do
Paraná, em 08 de janeiro de 2021

Osc Delg o

Prefolto f,lunlc lpâl

D E C R E T A:



Preíêrlura Municrpat a,e Sánta Mana do OÊste

ESTÁDO DO PAN,{§Á
PREFEITURÁ MUNICTPAL Df, SANTÁ II14,XIÂ DO OESTE

sEcREtÂRtA MtlircttAl, DD ÂDVtj\t§TR^çÂO
oEcnETo 003202 r

SUMULA; !üomeia Comissào perrnancntc de
Liciraçào do Municlpio de Santa Maria do Oeste
- PR, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE,
Estado do Paraú, no uso de suas atribuições i.grÀ, ã'JJ
acordo uom a L€i FcdeÍEl n. 8,6óô,.91:

DECRETAI

An. l" - Fica nomcada s COMIS§ÀO pERlttANEl\ITE DE
LICTTAÇÃ0 Do MUNTCIPIo DE SANTA MARIi Do
OES'IE. que tcni a seguinre composiçào:
r ) cRrsLAlNE DA LUZ CASTRO _ CpF 017.342.959-20
2) JOSE ALEXANDRE GONÇALVES ('PF OI5.O5] 509-.1ó
.1) DANtEL.TOMEy CpF 065.315.649_86
Psrí8râfo Urlco: A prcsidência da prese{tc comissào, licará a
cargo da Sra. Crislainc da Luz Castro.
Art. 2" - Fica nomeada como mcmbro suplentc da presente
comissão, a Sra. Tatiane Gawski, inscriti no CpF'sob n'
08ó.7$.t59{t.
An. 3'- Este dccreto Êntra em vigor na data rlc sua publicaçâo.
rctogadas as disposições cm contrário.

Gabinerc do PÍêfcito do Municipio de Santa Maria do Ocsrc.
Estado do Paraná. cm 08 dejanciru dc 2021.

OSCAR DELGÀDO
Prefciro MuDicipal

Publicado por;
Marcos Anlonio dc Lima

Código ldeÍtlíicador:F9509CC5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municipios do paraná
ÍIo diâ I l/012021. Ê.diçào 2t76
A veriÍicação de aurenticidadc da matéria pode ser fein
infornrando o código identificador no site:
hnp:l/wmv.diariomunicipal.com.br/amp/

wwú.diariomunicipal.com.br/âmp/mEteÍia/F9509cc5/03ÂGdBq24OSsiOhywvgsGrh_t-RzetAqbK7xy34nêcmgrstl4TsÍpBGyr/UO6KhdtsvtDu
111
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MU}IICIPIO BE SÂNTA MATI.Â OO OESTE . ESTAOO DO PÂRANÀ

C N P J:96,68,4.5{4/000r-26

nsÀJo4 rrxüç etr Àr.ro cEq!s,rr.&ê - ÍorrrÀx ri!r) !G..-!r3r iüiiaiiÂüãà'ôâiii

PARECER JURIDICO

Em análise aos atos de desencadeamento de

procedimento de DISPENSA DE LICITAçÃO de no (Nl/2021, e PROCEDIMENTO

LICITATORIO no 053/2021, veriÍica-se que o Secretaria de Assistência Social,

através de sua Secretária Sra. Edina Maria S. dos Santos, em data de 26 de Março

de 2021, solicitou a abertura de procedimento para a "AQUiS|ÇÃO DE EPIS

(MÁscARA DESCARTÁVEL, ocuLos, LUvAs. ALcoÓL GEL 70, AVENTAL."

Para uso exclusivo das equipes da Ass. Social. Conforme documentação em

anexo. Sendo, que o mesmo foi deferido preliminarmente pelo Chefe do Executivo

em 26 de Abril de 2021.

Seguindo despacho do Chefe do Legislativo, foi

encaminhado ao departamento de Contabilidade o procedimento, o qual retornou

com informações afirmando que há previsão de recursos orçamentários para

assegurar o pagamento das despesas no valor de R$ 21.017,50 (Vinte e um mil ê

dezessete reais e cincoenta centavos), conforme Íaz prova de orçamentos e

documentos acostados.

íacultativo é um ato nâo vincula a A Pública ou os

melhor íundamenÍar suâs dêcisoês ou

vinculados anáo

Tendo sido sugerida a contratação da empresa, anOs { \

pesquisa e análise de preços por ser a de menor valor e indicação do Responsávet\



UNICFIO DE sÀNTA i'ARIA OO OÉSTE - ESTADO DO PARANÀ

C N P J: 96,6ê4.5{4JO001 -26

fta JosÉ tl. ÍnÂ,lçÁ P€ÂtiÀ tr ro . c!r,:15.2!0€oo - ÍoitríÀx: tatl ]ltrÉ-t ]il tarÍrl êfrari:

Oí. HORTOPLUS PROD. ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA-ME.,

CNPJ '17.676.642/000'l-08, localizado na Rua Francisco Pires da Rocha, Sala 02,

Bairro Bonsucesso, na cidade de Guarapuava-PR.

O arl.24, inciso lV, da Lei 8.666/93, que trata sobre a

dispensa de licitação, em seu inciso ll, que dispõe -'AtÍ. 24 - Ê dispensável a

licitação: -ll - para ouúros servços e compras de valor até 10%o (dez por cento)

do limite prcvisto na alínea 'a', do inciso ll do aftigo anterior e para

alienações, nos casos previsÍos nesta lei, desde gue náo se refiram a parcelas

de um mesmo seruiço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser

realizada de uma só vez;"

A Medida Provisória no 96í, de 06 de Maio de 2020,

assim dispÕe: 'AÉ. 1o.- Ficam autorizados à administração pública de todos os

entes federativos, de todos os Poderes e órgãos constitucionalmente

autônomos: l- a dispensa de licitação de que tratam os incisos I e ll do capuÍ

do aft.24 da Lei no 8.666. de 21 de iunho de 1993 , até o limite de: b) para outros

serviços e compras no valor de até R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) e para

atienações desde que não se refiram a parcelas de um mesmo sêÍviço, compria

ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;"

Desta forma, instruímos o Parecer opinativo, ao

Senhor Chefe do Executivo Municipal, FAVORAVELMENTE, ao presente processo

de Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 24, inciso ll, da Lei 8.666/93.

Sendo assim, após o presente Parecer, ser o processo

de dispensa ratificado pela autoridade competente e publicado para fins de eficácia.

lã,

§
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S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 26 de Abril de 2021 .



ru-{--UUNICIPIO DE SANTA HARIA DO OESTE - ESTADO OO PARANÁ

CNPJ: 95.684.5iaitr000'l -26

iU^ JOsE oE FRÂl{ç^ PEREti^, ' t0 - Cêp,: FoNE/f Ax: (oa2) 3€aa-r23!

DEspAcHo DE RATTFtcAÇÃo oe orspeNsa

Nos termos do Parecer da Assessoria Jurídica, declaro a DISPENSA

DE LICITAçÃO, referente a ,,AQU|S|çÃO oE Ept's (irÁScARA

DESCARTAVEL, OCULOS DE PROTEÇÃO, LUVAS, ÁLCOOI- GEL 70, E

AVENTAL), PARA USO EXCLUSTVO DA ASSTSTÊNC|A SOCTAL (CRAS, CASA

LAR, SCFV), OO ttuNtCíPtO DE SANTA ÍrtARtA DO OESTE".

Assim, com base no Nl.24, lnciso ll da Lei n.o 8.666/93, RATIFICO

A DISPENSA.

Publique-se

Santa Maria do Oeste - Pr, 26 de Abril de 2021.

o gado
Prefeito illunicipal

otsPENsA DE LtC|TACÃO N.o 04í/202í
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ÍTUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.68i|.544/0001-26

RUA JO§E OE aRÀÍ{çA pEREtRÂ. t. 1O - CEp.: !6.2r0-O0O, FOí{E/t^X: (Oa2l 36aa,i2r,

PROCESSO DE DTSPENSA DE L|C|TAçÃO

REFERENTE: DISPENSA N.O 04112021.

oBJETO: "AOU|S|çÃO DE Ept's (MÁSCARA DESCARTAVEL, OCULOS DE

PROTEÇÃO, LUVAS, ÁLCOOL GEL 70, E AVENTAL), PARA USO EXCLUSTVO

DA ASSTSÍÊNC|A SOCTAL (CRAS, CASA LAR, SCFV), OO MUNTCíP|O DE

SANTA MARIA DO OESTE".

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste - Pr, inscrita no

CNPJ sob no. 95.684.544/0001-26, com sede administrativa na Rua Jose de

França Pereira, 10, Santa Maria do Oeste - Pr.

CONTRATADO: HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E

HOSPITALARES LTDA-il!E, inscrita no CNPJ n" 17 .676.6421000 1-08, situada na

Rua Francisco Pires da Rocha, 309, Sala 02, Bonsucesso, Guarapuava-Pr.

VALOR TOTAL: R$ 21.017,50 (Vinte e Um Mil e Dezessete Reais e Cinquenta

Centavos).

JUSTIFICATIVA: De acordo com o disposto no inciso ll do art. 24 da Lei 8666/93

e alterações posteriores.

Santa Maria do Oeste, 26 de Abril de 2021 .

Os e gado
Prefeito tlunicipal

PROCEDIi,IENTO LICITATÓRIO N.O 053/202í



21t04t2021 Prefeitura Municipaldê Santâ Maria do Oeste

ESTADO DO PÂRÀNA

PREFE ITURÂ MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

LTCITAçÂO

DISPENSA Df, LICITAÇÀO N" 041/2021

DESPACHO DE RÀTIFICAÇÁO DE DISPENSA

Nos termos do Parecer da Assessoria Juridica' declaro a

ôiipiir'ái or LÍblrAÇÃo. rer'erente a "Àgulslçto 9P
;i,i;," i"tfiúfiü descenrrver' ÓcuI-os DE

iirbrràÂô,iwes. ÁLCooL cEL 70' E A\T'NrÂL)'
biiiliiõ'Excll§rvo DA AsstsrÊNCIA socrAt-

iôts,"cXiiin. §õnt. Do l\rr'\rcÍPro DE sA\rA
MÀRIA DO OESTE"'
ffiiti. cí;;;;ã ,q.t. z+, Inciso II da Lei n.' 8 666/e3'

RATIFICO A DISPENSA.

Publique-se.

Santa Maria do Oeste Pr, 26 de Abril de 2021.

OSCÁR DELGÁDO
Prefeito MuniciPal

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N'' 053/202I

REFERENTE: DISPENSA N'' 04t/2021'

OBJETO: *AQUISTÇÃO DE EPI\ -(NT 
ÁSCÂRÂ

Xffiãiiinntll 
-ótÚros DE PRorEÇÃo' Ltj-rll

ãHtt''Jf:H^iitÉ+fi^l$âiirÉfiH':^st
OESTE".

CONTRÂTANTE: Prefeirura Municipal de Santa Maria do

õ.".1à' 
j-pr.'i"t.iit no cNPJ sob n" 9i ó84 54410001-26'-com

."J 
"oti.iirtliàii;, 

na Rua Jose de França Pereira l0' Santa

Mâriâ do Oeste - PÍ.

CONTRÁTADO:
ODONTOLOGICOS
inscrita no CNPJ n'
Francisco Pires da

GuaraPuava-Pr

VALOR TOTÀL: R-S 21 017'50 (Vinte e Um Mil e Dezessete

Reais e Cinquenta Centavo§)'

.NSTIFICATIVA: De acordo com o disposto no inciso ll do

.rt. ZA a" l"l 8ó6ó/91 e alteraçôes postenores'

Santa Maria do Oeste, 26 de Abril de 2021'

OSCAR DELGADO
Prefeito MuniciPal

Publlcado Por:
Crislane da Luz Castro

Código Identilicador:E882265C

Materia Publicada no Diáío OÍicial dos Municípios do Paraná

no dia 21 lMl202l Edição 2250

A verificação de autenticidade da matéria Pode ser feita

informando o código identificador no site:

http://www.diariomunt cipal.com.br/amP/

HORTOPLUS PRODUTOS
r---gosptrlunEs LTDA-ME'
rr.676.64210001-08, situada na Rua

Rocha, 309, Sala 02, Bonsucesso'

https:/^,\^,,\{'diaÍiomunicipal.com.bÍ/amp/matêna/E882265c/o3AcdBq2TS3iAplovyJmpmTduoDkozg.liwvsÍNzsHxoBraTlnNlBsLnrobia6cLrBV
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27 t04t2021 Mural de Licitações Municapais

TCEPR

RS r": ,

Volla!

=.\E.n.MÀÓórEE{Id

Detalhes Processo licitatório

** 
,rol, ,

No licitação/dispensa/inexigibilidader 41

N4odalidade*

Énbdade ExeoJtora MUNICÍPIo DE sÂtfrA MARIÂ DO OESTE

Disp€nsa _,1
Número editôl/Processo* 53

urro. Provc.l.nt.3 d. org.nl.no. Int.rnã.lon'l'/níltllàt'r'l'

lníituiç;o Financeirâ

a.ôtrato de Empréstimo

Data Cancetamento

cPr: 3734295920 (lageú)

-1

ldX.. Êrdük

.,]

Pr@ máximo/Referêncja dê Preço - 21.01

Rg*

7,50

Dotação OrçamentáÍja* 1400208244080120843390300000

ócuLos DE PRoÍEÇAo, LWAS,
"ÂQUIsIÇAO DE EPIt (r4ascARA DEscARÍÁvEL,De6.íção Resumida do Obreto*

DA AssIÍÊNcIA sooAL
AL), PARÂ USO EXCLUSNOÁLc@L GEL 70, E AVENr

Do MUNtcÍPlo DE sÁtÍTA MARIA Do oESTE"'
(CRÀS, CÀSA LÀR, SCFV),

Há prioridâde para aquisições de misoempresàs regiÔnâis ou locâis?

-__,-_-_l

Data Publacação Termo ranfrcÀéo z7lo{,l2}zL

Datà de Lançrrnento do Edital

Datã da Abertura das Pro@as

Percentúal de PàrtidPado: 0,00

Há itens exdEivos Pôra EPP/ME?

Há cob de PaÉicipaçáo Para EPP/ME?

Trata-se de obra coÍn exigên iâ de $bcontrâtação de EPP/ME?

https://servicos.tce.prgov.br/TCEPR/Municipal/aml/DetalhesProcessoCompra aspx 111


