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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Estado do Paraná

PROCESSO ADMINISTRATIVO - DG N° 39/2018 

AUTUAÇÃO 
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Aos 27 de Julho de 2018, na cidade de Londrina, autuo a
documentação juntada na Fase 1 - Cotação, para contratação do
seguinte objeto: Aquisição de uma cadeira de rodas para a Câmara
Municipal de Londrina..

,

Juli
a)-Dai-z 

Sarago aSantos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Londrina, 22 de março de 2018.

DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL

PARA: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO

Prezado Gerente,

Encaminhamos Termo de Referência para aquisição de uma cadeira de rodas

para a Câmara Municipal de Londrina.

Atenciosamente,

o 1 7,
-YWCA.) ,,_.(1,14.0Skyk-'k)0..,

Virginia Barbza Reis de Oliveira
Departamento e Administração Predial



TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

1 0 objeto deste Termo de Referência é a aquisição de uma cadeira de rodas para a
Câmara Municipal de Londrina.

SEÇÃO II — DA JUSTIFICATIVA

2 A aquisição justifica-se para atender solicitação do Gabinete do Vereador Roberto Fu
Mesa Executiva (Of. 31/2018-GAB-RE), protocolada nesta Casa no dia 22 de março,
sob n° 318, além de despacho da Diretoria à Comunicação Interna n° 24/2018-DAP,
com fotocópias anexas a este Termo.

410 SEÇÃO III — DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

•

3 Cadeira de rodas, cor preta, tipo funcionamento manual, estrutura de alumínio, suporte
de peso mínimo de 100kg, dobrável em X, pneus traseiros tipo inflável tamanho 24' e
dianteiros tipo maciço tamanho 6', apoios fixos para os pés e braços, assento e encosto
almofadados, com aro de impulso manual e freios bilaterais. Produto com registro na
Anvisa, novo e sem uso anterior e com manual de instruções em português.

SECA() IV — DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO PRODUTO

4 A aquisição será feita pelo Departamento de Administração Predial, mediante envio por
e-mail de Nota de Empenho à contratada.

5 A partir da data do recebimento do e-mail, a contratada terá prazo máximo de 30 dias
para entregar o produto no prédio da Câmara Municipal de Londrina no Centro Cívico
Bento Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n°. 145, Londrina, Paraná, no
horário das 8 horas às 18 horas, às segundas, quartas ou sextas-feiras.

6 Caso o termo final do prazo de entrega recaia em terças ou quintas-feiras, considerar-se-
á prorrogado até o dia fail seguinte.

7 A cadeira deverá ser entregue embalada, com identificação do fabricante.

8 Servidor lotado no Departamento de Administração Predial da Câmara Municipal de
Londrina poderá dar o recebimento provisório na ocasião da entrega.

9 0 recebimento definitivo implica atestado de verificação da adequação do produto
entregue às especificações do objeto.

10 Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa fornecedora
por vícios ocultos.
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SEÇÃO V — DA GARANTIA

11 A cadeira deverá ter prazo de garantia minima de 90 (noventa) dias, prevalecendo o
prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.

12 0 Departamento de Administração Predial está apto a declarar a constatação de vícios
ocultos existentes no produto entregue, reduzirá a termo a descrição do produto
defeituoso, e solicitará a substituição via e-mail.

13 A substituição de produto considerado defeituoso será efetuado em remessa única, com
no máximo 30 dias e diante das mesmas condições previstas para a entrega.

SEÇÃO VI— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14 A Contratada obriga-se a:

• 14.1 Efetuar a entrega do produto em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela
contratante, com estrita observância das especificações do edital e da proposta,
acompanhado da respectiva nota fiscal, constando detalhadamente as indicações de
marca, tipo e procedência.

14.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorridos do produto de acordo com as
normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990).

14.3 A critério da contratante, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas
expensas, no prazo máximo de 30 dias, o produto com avarias ou defeitos.

14.4 Atender prontamente a quaisquer exigências da Contratante, inerentes ao objeto do
presente termo de referência.

14.5 Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados de maneira
clara, concisa e lógica, bem como atendendo de imediato às reclamações.

14.6 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.

14.7 Manter contatos sempre por escrito com a Contratante, ressalvados os entendimentos
verbais determinados pela urgência da situação, os quais deverão ser confirmados por
escrito, no prazo de dois dias úteis.

14.8 Não transferir a terceiros por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência.

14.9 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
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SEÇÃO VII— OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

15 A Contratante obriga-se a:

15.1 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do produto recebido
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo.

15.2 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto e das condições de execução da
entrega por meio de servidor especialmente designado.

15.3 Diante do cumprimento das obrigações contratuais, efetuar o pagamento no prazo
previsto.

15.4 Manter contatos sempre por escrito com a Contratada, ressalvados os entendimentos
verbais determinados pela urgência da situação, os quais deverão ser confirmados por
escrito, no prazo de três dias ateis.

15.5 Fornecer os dados essenciais à perfeita execução dos serviços, quando solicitados pela
contratada

005
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pela contratada, que porventura não tenha sido acordada ná Ata de Registro de Preços.
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SEÇÃO VIII- DA ACEITAÇÃO E CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

0 recebimento definitivo implica atestado de verificação da adequação do produto as
especificações.

Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa fornecedora
por vícios ocultos.

0 recebimento definitivo fica condicionado a verificação da conformidade da Nota
Fiscal apresentada pelo fornecedor com a Nota de Empenho e do regular cumprimento
das obrigações assumidas na contratação.

A Nota Fiscal deverá ser apresentada na entrega do produto.

0 pagamento somente sera efetuado após o recebimento definitivo, pelo fiscal do
contrato, da Nota Fiscal apresentada pela contratada.

0 prazo para pagamento sera de 5 (cinco) dias ateis, contados do recebimento, pelo
servidor designado a atuar como fiscal da contratação, da Nota Fiscal apresentada pela
contratada.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes
contratação, ou, ainda, circunstancia que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente 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.

0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

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

A contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser -efetuada

A contratante poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive
retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou
impossível reparação.

Londrina, 22 de março de 2018.

(-)
a.U./3-G)LOU

Virginia Bar -'aqtejk'ale Oliveira

Departamento de Administração Predial

,asz_ ar-cnctc;),
-90-r kY2)
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Estado do Paraná

Of. 031/2018-Gab-RF

Londrina, 22 de fevereiro de 2018.

Mesa Executiva

Londrina - PR

0 vereador que este subscreve, com o devido respeito vem solicitar a Vossas

Excelências a possibilidade dessa Casa, adquirir uma cadeira de rodas para atender da

melhor forma a acessibilidade e dar cumprimento A. inclusão para a pessoa com deficiência.

Ao agradecer pela atenção, aproveitamos a oportunidade, para reiterar nosso

apreço e consideração.

• Atenciosamente,

ol5e o Fu

Vereador 1,7
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C.I.n° 24/2018 - DAP

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Londrina, 13 de março de 2018.

DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL

PARA: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO

•
Senhor Diretor,

Tendo em vista o encaminhamento da solicitação do Gabinete do Vereador

Roberto Fu, para aquisição de uma cadeira de rodas para a Camara, este Departamento

entrou em contato com a empresa Casa Médica, fornecedora de materiais médicos e

hospitalares, para obter maiores informações sobre o produto. A funcionaria Erica

especificou os seguintes pontos:

- ha dois tipos de materiais utilizados na estrutura da cadeira: o alumínio

(mais leve, mais caro, e com suporte de peso até 120kg) e o ago (mais barato, mais pesado,

110 com risco de ferrugem e suporte de peso até 80kg). A diferença de prego entre um material

e outro é de aproximadamente R$ 500,00.

- há dois tipos de pneus: o maciço (durabilidade maior, sem necessidade de

manutenção e com menor custo) e o inflavel (maior estabilidade para o cadeirante, porém

com risco de murchar ou furar). 0 maciço acompanha a cadeira de ago e o inflavel a cadeira

de alumínio. São especificações padronizadas da indústria. Porém, é possível combinar o

pneu inflavel com a cadeira de alumínio, com o custo da personalização acrescido ao valor

do produto.
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

- há dois tipos de materiais de encosto da cadeira: o nylon (que acompanha a

cadeira de aço) e o espumado (maior conforto para o cadeirante, custo maior e acompanha

a cadeira de alumínio). Também é possível trocar o tipo de encosto, mas o pedido será

cobrado, já que está fora da padronização industrial.

- a peça que tem maiores chances de quebrar é o pneu, devido ao desgaste

pelo uso.

Além disso, há questões internas ainda não detalhadas:

- onde a cadeira será guardada?

- quem será o responsável pela cadeira?

- será utilizada somente dentro do prédio ou no estacionamento também?

- se o pneu murchar, quem terá responsabilidade de realizar a manutenção?

Importante considerar que se o pneu furar, será necessário realizar uma

dispensa de licitação para substituição.

Diante do exposto, solicitamos as orientações necessárias desta Diretoria

para posterior elaboração do Termo de Referência.

Atenciosamente,

(-)

Virginia B r oza Reis de Oliveira
Departamen o de Administração Predial



Orçamento - Cadeira de Rodas - Camara Municipal de Londrina

441

•

•

Assunto: Orçamento - Cadeira de Rodas - Câmara Municipal de Londrina
De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.pr.gov.br>
Data: 26/07/2018 16:52
Para: destinatarios-nao-revelados: ;
BCC: le.84849929@gmail.com, contato@casamedica.com.br

Prezados, boa tarde.

A Câmara Municipal de Londrina pretende adquirir uma cadeira de rodas, de
funcionamento manual.

Caso tenha interesse em participar do procedimento de compra, favor elaborar
orçamento com base no Termo de Referência anexo, especialmente no que se refere â
especificação do objeto.

Qualquer dúvida, fico â disposição.

Atenciosamente,

Jinja Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1305

Anexos:

Termo de Referência - Cadeira de rodas.pdf 123 KB

1 de 1 27/07/2018 16:17



ORÇAMENTO CADEIRA DE RODAS

Assunto: ORÇAMENTO CADEIRA DE RODAS
De: Medical.com Hospitalares <medicalhospitalares@hotmail.com>
Data: 27/07/2018 14:50
Para: "juliasantos@cml.prgov.br" <juliasantos@cml.prgov.br>

Olá Julia, boa tarde
Segue orçamento solicitado
Att.

Anexos:

org.Camara Londrina.pdf 866KB

CADEIRA AVD 1.docx 367KB

ANVISA ORTOBRAS.pdf

•

•

21,9KB

1 de 1 27/07/2018 16:07
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MEDICAL COM HOSPITALARES EIRELI ME

CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

Att. Virginia Barboza Reis de Oliveira
Ref.

Cadeira de rodas, cor preta, tipo funcionamento manual,
estrutura de alumínio, suporte de peso mínimo de 100kg,
dobrável em X, pneus traseiros tipo in fiável tamanho 24'e
dianteiros tipo maciço tamanho 6', apoios fixos par
a os pés e braços, assento e encosto almofadados, com aro de
impulso manual e freios bilaterais. Produto com registro na
Anvisa, novo e sem uso anterior e com manual de instruções
em português.

Oferecemos a cadeira AVD-ALUMINIO fabricação ORTOBRAS
Registro anvisa: segue em anexo- segue ilustração
da mesma.
Preço unitário R$- 1.370,00 (um mil trezentos e setenta reais)

Condições para o fornecimento:
Pagamento: A vista
Prazo de entrega: Imediato
Validade da proposta: 30(trinta) dias

Obs: No valor da proposta estão inclusos os impostos,
encargos sociais e trabalhistas e demais despesas pertinentes
a entrega do objeto.

DADOS BANCAR/O:
BANCO DO BRASIL S/A - A

r2-1.059.832/0001-53
MED1CALCOM 110SPiTALARES

E1RELi - ME.
RUA ANTONIO PIOVESAN, 139

ALPES - CEP 86075-142
L. LONDRINA - PR

-2755-3 - c/c 131793-e.
1 /

EDiCALLUM u IALARES EIREU - ME,

43 3024.2426
R, Eduardo Benjamin 1-1,;)Jii.O.H-i, 141 - CEP 86020-440 I..ordrina PP
C NPJ 21.059.832/0001 -53 - ICMS: 98.69308-5

1 2e
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Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA

CNPJ 31.228.836/0001-71 Autorização

Produto CADEIRA DE RODAS - LINHA ADULTO

Modelo Produto Médico

8.01.180-4

• 
AKTIVA ULTRA LITE X; AVD ALUMINIO; AVD ALUMINIO RECLINAVEL; AVD ALUMINIO
HEMIPLÉGICA; GAZELA; GAZELA PARA EXCEPCIONAL; GAZELA ULTRA LITE; GAZELA ULTRA
LITE PARA EXCEPCIONAL; K1; K3; M3; STAR LITE; TROPICAL; ULX; ULX RECLINAVEL, ULX
HOSPITALAR, K2, IPANEMA

Nome Técnico

Registro

Processo

Origem do Produto

Classificação de
Risco

Vencimento do
Registro

Cadeira de Rodas

80118040002

25351.624839/2011-19

• FABRICANTE: ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE
ORTOPEDIA LTDA - BRASIL

I - BAIXO RISCO

VIGENTE

Voltar



Re: Orçamento - Cadeira de Rodas - Camara Municipal de Londrina

Assunto: Re: Orçamento - Cadeira de Rodas - Câmara Municipal de Londrina
De: Leticia Oliveira <le.84849929@gmail.com>
Data: 27/07/2018 17:14
Para: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.pr.gov.br>

Bom dia...
segue em anexo os orçamentos solicitados...
Qualquer duvida ,estou a disposição ,desde já agradeço.

Em 26 de julho de 2018 16:52, Julia Saragoça Santos <iuliasantos@cml.pr.gov.br> escreveu:
Prezados, boa tarde.

A Câmara Municipal de Londrina pretende adquirir uma cadeira de rodas, de
funcionamento manual.

• 
Caso tenha interesse em participar do procedimento de compra, favor elaborar orçamento
com base no Termo de Referência anexo, especialmente no que se refere à especificação
do objeto.

•

Qualquer dúvida, fico à disposição.

Atenciosamente,

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1305

Vendedora

Leticia

Rua: Senador Souza Naves, 1232 - CEP 86010-160 - Londrina — PR

015q

1 de 2 27/07/2018 17:19



Re: Orçamento - Cadeira de Rodas - Câmara Municipal de Londrina

016
Fones: (43) 3323-2370/33232727 — Fax: (43) 3356-2638.

CNPJ 75.617.498/0001-35

Anexos:

orçamento leticia ortopedica prefeitura de londrina.doc 50,5KB

orçamento letcia casa hospitalar prefeitura londrina.xls

•

•

68,0KB

2 de 2 27/07/2018 17:19
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Ortopédica Landrina
017
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• PRÓTESES: PERNAS E BRAÇOS MECÂNICOS.
• ÓRTESES: APARELHOS PARA REABILITAÇÃO EM GERAL )

CNPJ 75.617.498/0001-35

• 4 

r

ORÇAMENTO

Londrina , 27 Julho de 2018.

QTD DESCRIÇÃO un Valor
total

1 Cadeira de rodas manual preta, em
alumínio ,com capacidade de 120kg , dobrável
em x ,pneus traseiros infláveis tamanho 24,
dianteiro maciço tamanho 6.assento encosto
almofadados ,com aro de pulsão manual, freios
bilaterais AVD Ortobras . produto com registro
na anvisa ,manual de instrução em português .

01 R$ 1.200,00

TOTAL R$ 1.200,00

Prefeitura Municipal de Londrina.

Valido por 30 dias

Leticia Oliveira
Atendente
98484-9929

SD-_

Rua: Senador Souza Naves, 1232 - CEP 86010-160 -
Londrina - PR

FONES: (43) 3323-2370/33232727 - FAX: (43) 3356-
2638.CNPJ 75.617.498/0001-35



Produtos Ortopédicos Hospitalares e Fisioterápicos

SF DA CRUZ PRODUTOS MEDICOS
CNPJ: 09.642.897/0001-21
fone 33560063

27/07/2018
Prefeitura municipal de londrina.

ORÇAMENTO

QTDE DESCRI(A0 DO MATERIAL UNT TOTAL EM
1 cadeira de rodas em aluminio dobravel em x 1 R$ 1.300,00

total R$ 1.300,00
valido por 30 dias
vendedora
juliana

souza naves 966

•



Orçamento - Cadeira de rodas - Camara Municipal de Londrina imap://192.168.1.2:143/fetch>UID>/Sent>49?header=print

Assunto: Orçamento - Cadeira de rodas - Câmara Municipal de Londrina
De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.pr.gov.br>
Data: 14/08/2018 17:51
Para: contato@ortopedicacentral.com.br

Prezados, boa tarde.

1.3 c'6%

A Câmara Municipal de Londrina pretende adquirir uma cadeira de rodas, de funcionamento
manual.

Caso tenha interesse em participar do procedimento de compra, favor elaborar orçamento
com base no Termo de Referência anexo, especialmente no que se refere à especificação do
objeto.

• Qualquer dúvida, fico à disposição.

Atenciosamente,

36lia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

Anexos:

Termo de Referência - Cadeira de rodas.pdf

•

i 1 de 1

123KB

14/08/2018 17:52



Orçamento - Cadeira de rodas - Câmara Municipal de Londrina imap://192.168.1.2:143/fetch>UID>/Sent>50?header=print

Assunto: Orçamento - Cadeira de rodas - Câmara Municipal de Londrina
De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>
Data: 14/08/2018 18:14
Para: destinatarios-nao-revelados: ;
BCC: rochamoreiraequipamentos@gmail.com, aaba@aaba.com.br,
viamax@viamaxtrans.com.br, simbelcomercial@gmail.com

Prezados, boa tarde.

2,3

A Câmara Municipal de Londrina pretende adquirir uma cadeira de rodas, de funcionamento
manual.

Caso tenha interesse em participar do procedimento de compra, favor elaborar orçamento
com base no Termo de Referência anexo, especialmente no que se refere à especificação do
objeto.

Qualquer dúvida, fico â disposição.

Atenciosamente,

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

Anexos:

Termo de Referência - Cadeira de rodas.pdf 123KB

de 1
14/08/2018 18:16



Re: Orçamento - Cadeira de rodas - Camara Municipal de Londrina imap://192.168.1.2:143/fetch>UID>/INBOX>122?header=print

il de 2

Assunto: Re: Orçamento - Cadeira de rodas - Câmara Municipal de Londrina
De: Ortopédica Central <ivaldorovino@gmail.com>
Data: 15/08/2018 11:41
Para: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>

Bom dia,
segue cotação cadeira.
estamos â disposição

att,

jrto

•

iecfcaCentral
ProdutosOftoOdico5eflospitalares

Ivaldo Rovino
Departamento Comercial

Ortopédica Central Indústria e Comércio de Produtos Ortopédicos e Hospitalares Ltda
https://www.\A

Matriz - Londrina/Pr ( (43) 3026-9495 - fax (43) 3028-9095 43.99651877
Rua Senador Souza Naves, 1159 contatogortwedicacentratw.m.br
CEP: 86010-160 www.orto.edicacentral.com.br

P Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente e o comprometimento com os Custos.

Em 14 de agosto de 2018 17:51, Julia Saragoça Santos luliasantos@cml.prgov.br> escreveu:

Prezados, boa tarde.

A Câmara Municipal de Londrina pretende adquirir uma cadeira de rodas, de
funcionamento manual.

Caso tenha interesse em participar do procedimento de compra, favor elaborar orçamento
com base no Termo de Referência anexo, especialmente no que se refere â especificação
do objeto.

Qualquer dúvida, fico à disposição.

Atenciosamente,

hnia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

15/08/2018 13:04
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Oro edcaCentrai
NOME:

FONE:

ffloc Crtopédicose Hospitalares

Ortopédica Central
Rua Senador Souza Naves, 1159
Fone: 3026-9495 Whats 99965-1877
www.ortopedicacentral.com.br
13.007.849/0001-39 - Insc. 9054326642

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Cnpj:

OR AME.NTO

QTD DESCRIÇÃO

1

Cadeira de rodas, cor preta, tipo funcionamento
manual, estrutura de alumínio, suporte de peso
mil-limo de 100kg, dobrável em X, pneus
traseiros tipo inflavel tamanho 24 e dianteiros
tipo maciço tamanho 6, apoios fixos para os pés
e braços, assento e encosto almofadados, com
aro de impulso manual e freios bilaterais.
Produto com registro na Anvisa, novo e sem uso
anterior e com manual de instruções em
português. EM ALUMINIO MARCA ORTOBRAS

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1390,00 1390,00
0,00

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO
FRETE: CIF
PAGAMENTO: FATURADO
VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS
LONDRINA, 15/08/2018.

Ivaldo Rovino

TOTAL

1T3.007.84910001

1390,00

0 rtopédica Ceniral Coln. de Prod.
Ortopédicos e tivspitalarts

Rua Sonaclor Spuza Naves, 1.159
J. Landriliir - CEP 8600-160

LONDRINA - PR



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Requisição N°: 2633/ 2018

De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Diretoria Geral

Aquisição de: Móveis
Especificação: Aquisição de uma cadeira de rodas para a Câmara Municipal de Londrina.

Justificativa: A aquisição justifica-se para atender solicitação do gabinete do Vereador Roberto Fu â Mesa
Executiva (Of. 31/2018-GAB-RB), além de despacho da Diretoria 6 Comunicação Interna n°
24/2018-DAP.

Em: 17/08/2018

Tram itação
Cotações do Departamento de Suprimentos e Patrimônio:

Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3
Valor: 0,00
Data:
Fornecedor:

Valor: 0,00
Data:
Fornecedor:

Valor: 0,00
Data:
Fornecedor:

Obs: 0 prego é R$ 1.200,00. Ao Departamento Financeiro para informar classificação da dotação orçamentária e existênciade saldo no orçamento de 2018.

Saldo orgamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Material) 486.706,00
Saldo orçamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Serviços) 0,00

esp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Material)si 0,00
illinesp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Serviços) 0,00

Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Material) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Serviços) 0,00
'Saldo Previsto na LDO? Sim Qtde.: 4 Valor: 110.000,00
Obs: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.1001

Natureza da despesa: 4490.520800 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológicos, laboratorial e hospitalar.

beta
 _,k.1 r,--•e

Faria Bar . --

Em: 20/08/2018

Despesa Autorizada: Aguardando
Obs:

Em: 2018-08-20 00:00:

'n n4198010--
Contados • C,R.P

ir,étoria Geral
Mark Sandro •rprzzo de Almeida - Matricula 817
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Assunto: Re: Orçamento - Cadeira de Rodas - Câmara Municipal de Londrina
De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>
Data: 21/08/2018 17:12
Para: Leticia Oliveira <le.84849929@gmail.com>, "financeiro@ortopedicalondrina.com.br"
<financeiro@ortopedicalondrina.com.br>

Prezados, boa tarde!

Para dar andamento ao procedimento de compra da Cadeira de Rodas com vocês, será necessário que
providenciem a cópia autenticada do Contrato Social e alterações da ORTOPÉDICA LONDRINA, ou que
vocês tragam a via original desses documentos aqui na Câmara para que possamos tirar cópia. 

Ainda, será necessário que o representante legal da empresa preencha e assine a Declaração de que a 
empresa não emprega menores de idade (em anexo) e nos entregue a via original.

Segue o endereço da Câmara Municipal de Londrina:

• CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Rua Governador Parigot de Souza, 145
Bairro Caiçaras
Londrina/PR - CEP 86015-903

•

i1 de 2

Se necessário, podemos agendar para o motorista da Câmara ir buscar esses documentos na empresa.

Fico no aguardo.

Atenciosamente,

70lia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

Em 27/07/2018 17:14, Leticia Oliveira escreveu:

Bom dia...
segue em anexo os orçamentos solicitados...
Qualquer duvida ,estou a disposição ,desde já agradeço.

Em 26 de julho de 2018 16:52, Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br> escreveu:
Prezados, boa tarde.

A Câmara Municipal de Londrina pretende adquirir uma cadeira de rodas, de funcionamento
manual.

Caso tenha interesse em participar do procedimento de compra, favor elaborar orçamento com
base no Termo de Referência anexo, especialmente no que se refere à especificação do objeto.

Qualquer dúvida, fico à disposição.

21/08/2018 17:18
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Atenciosamente,

lia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1305

Vendedora

Leticia

Rua: Senador Souza Naves, 1232 - CEP 86010-160 - Londrina — PR

Fones: (43) 3323-2370/33232727 — Fax: (43) 3356-2638.

CNPJ 75.617.498/0001-35

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina

• Tel.: (43) 3374-1324

Anexos:

Declaração que não emprega menorodt

i2 de 2

11,8KB

21/08/2018 17:18



15/08/2018 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

* REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL1 -t:
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERC DE INSCRIÇÃO
75.617.498/0001-35
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE /1981ABERT URA
03/06 

NOME EMPRESARIAL
ORTOPEDICA LONDRINA INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MAX CENTER ORTOPEDICA

PORTE
EPP

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
32.50-7-04 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral,
exceto sob encomenda

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
32,50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob
encomenda
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos medicos e ortopédicos
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados
anteriormente

COSIDO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R SENADOR SOUZA NAVES

NUMERO
1232

COMPLEMENTO

CEP
86.010-160

BAIRRO/DISTRITO
VILA IPIRANGA

MUNICIPIO
LONDRINA

SF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE
(043) 3243-733

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
23/10/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpkeva/Cnpjreva_Comprovante.asp 1/1
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ORTOPÉDICA LONDRINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA EPP

CNPJ 75.617.498/0001-35 NIRE 41200275929
OITAVA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL E

CONSOLIDAÇA0 DO CONTRATO SOCIAL 

JOÃO ADAUTO DE ANDRADE, brasileiro, casado em regime de comunhão
universal de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Londrina,
Estado do Paraná, ã Avenida Paul Harris, 558 - Jardim Oriente - CEP 86.039-
280, portador da CI-RG 7.304.811, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF
no 707.928.878-91 e, 'ZABEL IZIDORO DE ANDRADE, brasileira, casada em
regime de comunhão universal de bens, empresária, residente e domiciliada na
cidade na cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Avenida Paul Harris, 558 -
Jardim Oriente - CEP 86.039-280, portadora da CI-RG no 1.721.215, expedida
pela SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob no 362.866.999-53, únicos sócios da
sociedade empresária que gira sob nome empresarial de ORTOPÉDICA

• 
LONDRINA INDÚSTRIA E comtRcro DE APARELHOS ORTOPÉDICOS
LTDA EPP, com sede a Rua Senador Souza Naves, 1.232 - Vila Ipiranga - CEP
86010-160, nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF
sob no 75.617.498/0001-35, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial
do Paraná, sob no 41.2.0027592-9, por despacho em sessão de 02/06/1981,
Primeira Alteração de Contrato Social arquivada sob n.o 299.993, por despacho
em sessão de 21/10/1983, Segunda Alteração de Contrato Social, arquivada
sob n.o 418.464, por despacho em sessão de 22/12/1988, Terceira Alteração de
Contrato Social, arquivada sob n.o 577.848, por despacho em sessão de
25/05/1994, Quarta Alteração de Contrato Social, arquivada sob n.o
991037545, por despacho em sessão de 24/05/1999, Quinta Alteração de
Contrato Social, arquivada sob n.o 20034270353, por despacho em sessão de
18/02/2004, Sexta Alteração de Contrato Social, sendo esta a última, arquivada
sob n.o 20085310964, por despacho em sessão de 05/12/2008, resolvem por
este instrumento, modificar seu contrato primitivo, conforme as clausulas
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: EXTINÇÃO DE FILIAL: Fica extinta a filial da empresa
que era na Avenida Duque de Caxias, 1923 - Loja 1 - Jardim Londrilar - CEP
86010190, nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, registrada na Junta
Comercial do Paraná sob no 41901196421, por despacho em sessão de
07/02/2011, e a parcela destacada para efeitos fiscais, no valor de R$ 1.000,00
(um mil reais), reincorpora-se ao capital da Matriz.

JUNTA COMERCIAL
DO PARANA;

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 20/10/2017 15:29 SOB N° 20176395571,
PROTOCOLO: 176395571 DE 17/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704096860. HIRE: 41200275929.
ORTOPEDICA LONDRINA INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS
ORTOPEDICOS LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 20/10/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito i comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

^
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ORTOPÉDICA LONDRINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA EPP

CNP) 75.617.498/0001-35 NIRE 41200275929
OITAVA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL E

CONSOLIDAÇA0 DO CONTRATO SOCIAL 

CLAUSULA SEGUNDA: ALTERAÇÃO DE DADOS DOS SÓCIOS: a) o sócio MAO
ADAUTO DE ANDRADE, passa a ter a seguinte qualificação: brasileiro, casado
em regime de comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado
nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Maria Teixeira Coutinho, 66
- ap. 401 - Bairro Gaion - CEP 86039400, portador da CI-RG 7.304.811,
expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF no 707.928.878-91; b) a sócia
IZABEL IZIDORO DE ANDRADE, brasileira, casada em regime de comunhão
universal de bens, empresária, residente e domiciliada nesta cidade na cidade
de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Maria Teixeira Coutinho, 66 - ap. 401 -
Bairro Gaion - CEP 86039400, portadora da CI-RG no 1.721.215-0, expedida
pela SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob no 362.866.999-53.

CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes
que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLAUSULA QUARTA: - CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - A
vista da modificação ora ajustada, os sócios resolvem por este instrumento,
atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir
desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que,
aplicando às disposições da Lei n.o 10.406/2002, aplicáveis a este tipo
societário, passa a ter seguinte redação:

ORTOPÉDICA LONDRINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA EPP

CNN 75.617.498/0001-35 NIRE 41200275929

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

JOÃO ADAUTO DE ANDRADE, brasileiro, casado em regime de
comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado nesta
cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Maria Teixeira Coutinho, 66
- ap. 401 - Bairro Gaion - CEP 86039400, portador da CI-RG 7.304.811,
expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF no 707.928.878-91 e, IZABEL
IZIDORO DE ANDRADE, brasileira, casada em regime de comunhão

1111.11KAIIIIM
JUNTA COMERCIAL

DO PARANÁ

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 20/10/2017 15:29 SOB N° 20176395571.
PROTOCOLO: 176395571 DE 17/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704096860. NIRE: 41200275929.
ORTOPEDICA LONDRINA INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS
ORTOPEDICOS LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 20/10/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito i comprovaqio de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificaqio
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ORTOPÉDICA LONDRINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA EPP

CNPJ 75.617.498/0001-35 NIRE 41200275929
OITAVA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL E

CONSOLIDAÇA0 DO CONTRATO SOCIAL 

universal de bens, empresária, residente e domiciliada nesta cidade na
cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Maria Teixeira Coutinho, 66
- ap. 401 - Bairro Gaion - CEP 86039400, portadora da CI-RG no
1.721.215, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob no
362.866.999-53, únicos sócios da sociedade empresária que gira sob
nome empresarial de ORTOPÉDICA LONDRINA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA EPP, com sede a
Rua Senador Souza Naves, 1.232 - Vila Ipiranga - CEP 86010-160, nesta
cidade de Londrina, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob no
75.617.498/0001-35, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial
do Paraná, sob no 41.2.0027592-9, por despacho em sessão de
02/06/1981, Primeira Alteração de Contrato Social arquivada sob n.°
299.993, por despacho em sessão de 21/10/1983, Segunda Alteração de
Contrato Social, arquivada sob n.o 418.464, por despacho em sessão de
22/12/1988, Terceira Alteração de Contrato Social, arquivada sob n.o
577.848, por despacho em sessão de 25/05/1994, Quarta Alteração de
Contrato Social, arquivada sob n.o 991037545, por despacho em sessão
de 24/05/1999, Quinta Alteração de Contrato Social, arquivada sob n.o
20034270353, por despacho em sessão de 18/02/2004, Sexta Alteração
de Contrato Social, arquivada sob n.o 20085310964, por despacho em
sessão de 05/12/2008, Sétima Alteração do Contrato Social, sendo esta a
última, arquivada sob n.o 41901675249, por despacho em sessão de
31/03/2017, conforme as clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL: ORTOPÉDICA
LONDRINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS
ORTOPÉDICOS LTDA EPP; SEDE E FORO: Rua Senador Souza Naves,
1.232 - Vila Ipiranga - CEP 86010-160, nesta cidade de Londrina, Estado
do Paraná; PRAZO DE DURAÇÃO: Indeterminado; INÍCIO DAS
ATIVIDADES: 10 de junho de 1.981; ATIVIDADE ECONÔMICA:
FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS,
INCLUSIVE SOB ENCOMENDA; CONSERTOS DE ARTIGOS E
APARELHOS ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS,
ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES E COMERCIO DE CALÇADOS,
CALÇADOS ORTOPÉDICOS E SEMI ORTOPÉDICOS.

JUNTA COMERCIAL
DO PARANA:

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 20/10/2017 15:29 SOB N.' 20176395571.
PROTOCOLO: 176395571 DE 17/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICACAO:
11704096860. MIRE: 41200275929.
ORTOPEDICA LONDRINA INDUSTRIA H COMERCIO DE APARELHOS
ORTOPEDICOS LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 20/10/2017
www.ampresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito i comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



Página 4 de 6

ORTOPÉDICA LONDRINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA EPP

CNPJ 75.617.498/0001-35 NIRE 41200275929
OITAVA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL E

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CLAUSULA SEGUNDA: CAPITAL SOCIAL: R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), dividido em 30.000 (trinta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um
real) cada uma, assim distribuídas:

Nome Quotas R$ - capital
1. João Adauto de Andrade 18.000 18.000,00 60
2. Izabel Izidoro de Andrade 12.000 12.000,00 40 

Total 30.000 30.000,00 100
INTEGRALIZAÇÃO: a) com credito existente na conta de correção
monetária do capital, no valor de R$ 2.728,54 (dois mil, setecentos e
vinte e oito reais e cinqüenta e quatro centavos), b) com crédito existente
na conta de correção monetária Lei 8.200 de 28/06/1991, no valor de R$ •
1.319,93 (um mil, trezentos e dezenove reais e noventa e três centavos),
c) R$ 25.951,52 (vinte e cinco mil, novecentos e cinqüenta e um reais e
cinqüenta e dois centavos, com parte do crédito existente na conta de
lucros acumulados, conforme balanço levantado em 31 de dezembro de
2.002; PRAZO: Neste ato; RESPONSABILIDADE: A responsabilidade de
cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA TERCEIRA: SÓCIO ADMINISTRADOR: JOÃO ADAUTO DE
ANDRADE; USO DO NOME EMPRESARIAL: Individualmente;
OBRIGAÇÕES: Proibido o uso do nome empresarial em Aval, Endosso,
Fiança e Caução de Favor, assumir obrigações, seja em favor de qualquer
sócio quotista ou de terceiros, estranhas ao interesse social, bem como
de onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização
dos demais sócios; PRO-LABORE: Aos sócios que prestarem serviços
sociedade, fixada de comum acordo, observadas as disposições
regulamentares pertinentes.

CLAUSULA QUARTA: BALANÇO GERAL: Ao término de cada exercício
social, 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de
sua administração, procedendo à elaboração do inventário, balanço
patrimonial e do balanço de resultado econômico; RESULTADOS:
Atribuidos proporcionalmente aos sócios com cotas integralizadas ou
mantidas em reserva na sociedade; APROVAÇÃO DAS CONTAS DA

1.1111111114101111.
JUNTA COMERCIAL

DO PARANÁ

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 20/10/2017 15:29 SOB N° 20176395571.
PROTOCOLO: 176395571 DE 17/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704096860. NIRE: 41200275929.
ORTOPEDICA LONDRINA INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS
ORTOPEDICOS LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 20/10/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito i comprovaqio de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificaqio
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ORTOPÉDICA LONDRINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
APARELHOS ORTOPÉDICOS L'IDA EPP

CNN 75.617.498/0001-35 NIRE 41200275929
OITAVA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL E

CONSOLIDAÇAO DO CONTRATO SOCIAL 

ADMINISTRAÇÃO: Até 30 de abril do ano seguinte ao término do
exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas dos
Administradores, e designarão administrador ou administradores quando
for o caso.

CLAUSULA QUINTA: DESIMPEDIMENTOS: 0 administrador declara sob
as penas da Lei que não está impedido de exercerem a administração da
sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por
se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia
popular, contra sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa
da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou a
propriedade.

CLAUSULA SEXTA: DELIBERAÇÕES SOCIAIS: por maioria absoluta dos
votos, inclusive a de transformação do tipo jurídico, cabendo um voto a
cada cota de capital. As deliberações deverão ser tomadas através de
reuniões, devendo os sócios se declararem por escrito, cientes do local,
data, hora e ordem do dia, na carta de convocação da reunião. A reunião
sera dispensada quando todos os sócios decidirem por escrito sobre a
matéria que seria objeto dela, dispensado o registro nos órgãos
competentes.

CLAUSULA SÉTIMA: TRANSFERÊNCIA DE COTAS: As quotas de capital
são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem
o consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado, o decurso
do prazo de sessenta dias, mediante notificação prévia, e em igualdade
de condições e prego, direito de preferência, para a sua aquisição, se
postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração de
contrato pertinente.

CLAUSULA OITAVA: 0 falecimento ou interditado qualquer sócio a
sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores ou
incapaz, não sendo possível ou inexistindo interesses destes ou dos
sócios remanescentes, o valor de seus haveres, será apurado e liquidado

mijimmo
JUNTA COMERCIAL

DO PARANA

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 20/10/2017 15:29 SOB N° 20176395571.
PROTOCOLO: 176395571 DE 17 /10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704096860. NIRE: 41200275929.
ORTOPEDICA LONDRINA INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS
ORTOPEDICOS LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 20/10/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos cSdigos de verificação
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ORTOPÉDICA LONDRINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA EPP

CNR3 75.617.498/0001-35 NIRE 41200275929
OITAVA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL E

CONSOLIDAÇAO DO CONTRATO SOCIAL 

com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução,
verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos
em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

CLAUSULA NONA: A sociedade que é limitada rege-se supletivamente
pelas normas da sociedade anônima.

CLAUSULA DÉCIMA: DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE:
Declaram todos sócios, que a empresa se enquadra na condição de
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n.° 123
de 14/12/2006.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo,
abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alterag5o contratual,
assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da comarca de
Cambé, Estado do Paraná, para o exercício e cumprimento dos direitos e
obrigageies resultantes deste contrato.

Lavrado em única via, destinado ao registro na Junta Comercial do Parana

Londrina, 08 de Set mbro de 2.017.

JOÃO ADAUTO DE DE

MABEL IZIDORO DE ANDRADE

XJtriminuramm.

COMERgIALPARANA

N.Y

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 20/10/2017 15:29 SOB N° 20176395571.
PROTOCOLO: 176395571 DE 17/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704096860. HIRE: 41200275929.
ORTOPEDICA LONDRINA INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS
ORTOPEDICOS LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 20/10/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovaçáo de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificaçao
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JUNTA COMERCIAL

DO PARANÁ

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 20/10/2017 15:29 SOB N° 20176395571.
PROTOCOLO: 176395571 DE 17/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704096860. NIRE: 41200275929.
ORTOPEDICA LONDRINA INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS
ORTOPEDICOS LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 20/10/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
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AUTENTICAÇÃO DO REGISTRO DIGITAL

A Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2 certifica que em 17/10/2017, foi realizado para a empresa
ORTOPEDICA LONDRINA INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP,
o registro de eventos para sua(s) filiais(s), conforme segue:

Protocolo ° rÉ ; to.tô. Nire CNPJ Endereço
176395571 20176395571 002,025 41901675249 75.617.498/0002-16 Avenida duque de caxias, 1923

111111.11KAMI
JUNTA COMERCIAL

DO PARANK

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 20/10/2017 15:29 SOB N° 20176395571.
PROTOCOLO: 176395571 DE 17 /10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704096860. NIRE: 41200275929.
ORTOPEDICA LONDRINA INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS
LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 20/10/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito i comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos c6digos de verificação



22/08/2018 Empresa Fácil Paraná

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

• PROTOCOLO: 176395571, 176395571
• DATA DO PROTOCOLO: 17/10/2017
• NÚMERO DE REGISTRO: 41200275929
• ARQUIVAMENTO: 20176395571, 176395571
• EMPRESA: ORTOPEDICA LONDRINA INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP

„ Contrato (https://www.empresafacil.pr.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-
eletronico/arguivo/Q29udHJhdG9fMTUwODMyNjc0M18xNzYzOTU1NzEucGRm/download/2/pessoa/13715/co_protocolo/PRP1722227131)

http://www.empresafacil.pr.gov.br/lista-de-documentos/?protocolo=PRP1722227131 1/1



15/08/2018

•

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

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

Nome: ORTOPEDICA LONDRINA INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS
LTDA

CNPJ: 75.617.498/0001-35

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 12:47:08 do dia 13/08/2018 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 09/02/2019.
Código de controle da certidão: 36ED.91CF.8BFD.CBBD
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ill



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N° 01 8531 382-83

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 75.617.498/0001-35
Nome: ORTOPEDICA LONDRINA IND E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LIDA

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

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de41) natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Valida até 13/12/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Pagina 1 de 1
Emitido via Internet Pública (15108/2018 15:48:50)



15/08/2018 .: Site Oficial da Cidade de Londrina Prefeitura do Município de Londrina :.

  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 1121094 / 2018
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas,
Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário,  Contribuinte e Imobiliário 
bem como inexiste Divida Ativa, com relação ao abaixo referido:

ORTOPEDICA LONDRINA INDUSTRIA E COM DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA
EPP

CPF/CNPJ: 75.617.498/0001-35

Fica reservado ao Municipio o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser
constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos
geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: DIREITO (Licitação, Cadastro, Incentivo a Cultura e/ou Esporte,
Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 15 de agosto de 2018

A aceitação desta certidão esta condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,
no endereço <http://www.londrina.prgov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 30 do Decreto N° 640/2015.

Código Validador
*bSftjU6WPDXL

Modelo aprovado pela Portaria N° 002/2015/GAB/SMF

http://www.londrina.prgov.bilindex.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=2093 1/1



15/08/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp 35 f
V01.."1/t4

CAIIA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Endereço:

75617498/0001-35
ORTOPEDICA LONDRINA COM DE APARELHOS LTDA
MAX CENTER ORTOPEDICA
R SENADOR SOUZA NAVES 1232 / VILA IPIRANGA / LONDRINA / PR / 86010-160

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

0 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: 14/08/2018 a 12/09/2018

Certificação Número: 2018081405552535121200

Informação obtida em 15/08/2018, es 15:51:50.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp 1/1



rnprobidade Ad nisti ativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/08/2018 As 16:01) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ n° 75.617.498/0001-35.

•
Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.c_nijus.br
através do número de controle: 5B74.787C.40A3.13676

•

Gerado em: 15/08/2018 as 16:01:16 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1



15/08/2018 Cadastro Impedidos Licitar e Contratar 37-

TCEPR
Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar
ornecedor-

Tipo documento CNPJ •

Nome

Período publicaçao : de

Data de Inicio Impedimento: de

Data de Fim Impedimento: de

Número documento

411 NENHUM ITEM ENCONTRADO PARA 0 CNN: 75617498000135!

até

até

aid

75617498000135

L

https://servicos.tce.prgov.britcepr/municipal/ail/ConsultarlmpedidosWeb.aspx 1/1



DESDE 981

--...aramill.111111111111.11.1++,,

RTOPÉDIC
ONDRINA

ANV1SA: RDC 192-281061200z

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS
ORTOPÉDICOS LTDA.

ÓRTESES E PRÓTESES
LOCAÇÕES E GERAL

CNP,3 75.617.498/0001-36 - inset Est. 60100150-04

Declaração Negativa de Trabalho Infanto-juvenil

Eu, Joao Adauto de Andrade , inscrita no CPF/MF sob o n'.707.928.878-91, na
qualidade de Representante Legal da empresa Ortopédica Londrina Indústria e Comércio de

• Aparelhos Ortopédicos Ltda, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o n° 75.617.498/0001-35
interessada em prestar serviços para a Camara Municipal de Londrina, Estado do Parana, em
cumprimento às determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARO, sob as penas da
lei, que não há, no quadro de pessoal da empresa, menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz,
conforme inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

•

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Londrina, 22. de agosto de 2018.

Joao 'dauto d

Representant

Andr

Legal

CPF:707.928.878-91

FONE: 43 3323-2376 3323-2727 - FAX: 3356-2638

Rua Senador Souza Naves, 1232- CEP 86010-160 - Londrina Paraná
www.ortopedicalondrina.combr atendimento@ortopedicatondrina.com.br
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ORTOPEDICA LONDRINA INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS
ORTOPEDICOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 75.617.498/0001-35
Certidão n°: 156205688/2018
Expedição: 15/08/2018, As 15:52:20
Validade: 10/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

41/ de sua expedição.

e

Certifica-se que ORTOPEDICA LONDRINA INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS
OR T OP ED I C 0 S LTDA

(rum= E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
75.617.498/0001-35, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores A data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigaq8es
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honorários, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou
de execução de acordos firmados perante o Ministério
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

custas, a
decorrentes
Público do



14/08/2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo - DG n°. 39/2018

Dispensa de Licitação n° /2018

Objeto: Aquisição de uma cadeira de rodas para a Câmara Municipal de Londrina.

Trata-se de solicitação do Departamento de Administração Predial para aquisição
de uma cadeira de rodas para a Câmara Municipal de Londrina, a fim de atender solicitação

• do Gabinete do Vereador Roberto Fu à Mesa Executiva (Of. 31/2018-GAB-RF) e despacho
da Diretoria à Comunicação Interna n° 24/2018-DAP, conforme especificação e justificativa

apresentadas no Termo de Referencia anexo às fls. 03-06 dos autos.

A pesquisa de preços foi realizada junto a 06 (seis) fornecedores da regido de
Londrina, dentre os quais a empresa Locmed Equipamentos Médicos informou em contato
telefônico que não participa de processos licitatórios; a Casa Médica informou que é do
mesmo proprietário da empresa Medical, sendo que somente esta atende licitações, motivo
pelo qual enviou apenas um orçamento (fls. 12-14); a Ortopédica Londrina informou que é do

mesmo proprietário da empresa Casa Hospitalar, razão pela qual enviou por e-mail 02 (dois)
orçamentos (fls. 17 e 18); e, por fim, a Ortopédica Central também enviou orçamento (fl. 22).

Para complementar os orçamentos, este Departamento de Suprimentos e

• Patrimônio obteve junto ao site do Banco de Preços' o contato de mais 04 (quatro)

fornecedores do ramo, tendo enviado solicitação de orçamento aos mesmos (fl. 20), porém,

sem respostas.

Diante disso, foram considerados todos os orçamentos cotados, ainda que as

empresas Ortopédica Londrina e Casa Hospitalar sejam do mesmo proprietário, uma vez que

foram obtidos outros dois orçamentos que são passíveis de embasar o preço de mercado do

objeto da contratação, chegando-se aos seguintes valores:

4nt

1 Banco de Preços: <https://www.bancodeprecos.com.br/Account/LogIn?ReturnUr1=%2fCotacoes>. Acesso em / 7
/



Medical
(fl. 12-14)

Ortopédica
Londrina

(fl. 17)

Casa Hospitalar
(fl. 18)

Ortopédica
Central
(fl. 22)

Valor unitário da
Cadeira de

Rodas
R$ 1.370,00 R$ 1.200,00 R$ 1.300,00 R$ 1.390,00

Dos orçamentos acima elencados, verifica-se que o de menor preço foi o da

empresa ORTOPÉDICA LONDRINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS

ORTOPÉDICOS LTDA. (fl. 17), inscrita no CNPJ n°. 75.617.498/0001-35, no valor de R$

1.200,00 (mil e duzentos reais).

Assim sendo, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio procedeu a reunido

dos documentos exigidos pelo Ato da Mesa n°. 11/2013 para a contratação da ORTOPÉDICA

LONDRINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA.,
4110 quais sejam:

a) Requisição com as informações de classificação, existência de dotação

orçamentária e assinatura da Diretoria-Geral desta Casa (fl. 23);

b) Comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal (fl. 26);

c) Oitava alteração e consolidação do contrato social da empresa (fls. 27-30),

cuja autenticidade foi verificada junto ao site da Junta Comercial do Paraná (fl.

31);

d) Certidões negativas de débitos federal, estadual e municipal (fls. 32-34);

e) Certidão negativa do FGTS (fl. 35);

f) Consulta aos cadastros de condenados por improbidade administrativa do CNJ

e de impedidos de licitar do TCE/PR (fls. 36 e 37);

g) Via original da declaração negativa de trabalho infanto-juvenil (fl. 38).

h) Certidão negativa de débitos trabalhistas (fl. 39);

Isto posto, encaminhamos A. Controladoria para controle preventivo e à Assessoria

Jurídica para parecer. Após, à Presidência para Homologação.

Londrina/PR, 23 de agosto de 2018.

Julia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

De acordo:

Luiz ern oraes Marendaz - Ger
Departame o de Suprimentos e Patrim • io

te



Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Comunicação Interna n° 124/2018

Data: 24 de agosto de 2018.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Análise Prévia — Processo Administrativo n° 39/2018 — Dispensa de Licitação —
Cadeira de Rodas.

Prezado Gerente,

Conforme solicitação desse Departamento, por meio do Relatório de
Dispensa de Licitação (fls. 40 e 41), analisamos os documentos do processo administrativo
epigrafado e efetuamos as seguintes sugestões:

1) Rubrica e espaços desnecessários no Termo de Referência

Orientamos que ao se elaborar o Termo de Referencia, sejam suprimidos
espaços entre parágrafos, como se observa no presente caso à fl. 005, para que não se
possibilite a inclusão de informações a posteriori, devendo o referido instrumento ser
rubricado em todas as suas folhas (03 a 05). Devendo, ainda, ser assinado pelo Gerente do
Departamento, em atendimento ao disposto no parágrafo único, art. 1°, da Portaria n.°
137/2013.

2) Da descrição do objeto

042 f

Em breve consulta na internet, verificamos que existe no mercado uma
infinidade de modelos de cadeiras de rodas, razão pela qual orientamos para que seja
verificada a necessidade de se efetuar um melhor detalhamento das características do objeto,
de modo a auferir boa qualidade ao produto e um mínimo de conforto e segurança ao possível
usuário, porém, atentando-se para o custo-beneficio e evitando exigências desnecessárias que
possam direcionar o objeto para determinada marca, o que é vedado por lei.

A titulo de exemplo, constata-se que não foram definidos: tipo e espessura
do encosto, tipo de espuma, tipo de pintura, tamanho de encosto e assento, etc.

Verifica-se, ainda, que foi definido que o apoio para os pés e braços devem
ser fixos, entretanto, a Administração deverá ponderar se não é necessário exigir que tais
partes do equipamento sejam flexíveis ou reguláveis, permitindo que o usuário possa se
acomodar melhor no momento da aproximação e transporte.

Ainda, a titulo de sugestão e visando a obtenção de produto de melhor

1112

qualidade, deve ser verificado qual a prática usual quanto A. garantia, pois, geralmente, quando
se trata de equipamentos, o mercado oferece prazos maiores de garantia.
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3) Da autorização do Diretor Geral

Embora informado pelo Departamento de Suprimentos e Patrimônio que a
requisição (fl. 23) está assinada pelo Diretor-Geral, analisando o documento verifica-se que o
mesmo não se encontra assinado, por isso deve ser providenciada a assinatura do Diretor no
referido documento.

4) Da forma de contratação

De acordo com o Termo de Referência a contratação se dará mediante a
emissão da Nota de Empenho (fl. 003).

Em que pese a possibilidade de substituição do contrato por tal instrumento,
alertamos para o fato da Nota de Empenho conter as informações necessárias previstas no art.
55, da Lei 8.666/93 e que não foram previstas no Termo de Referências, a titulo de exemplo,
podemos citar as sanções e penalidades e prazo para recebimento definitivo do objeto.

5) Da falta de informação do Fiscal e Gestor do Contrato

Deverá ser informado no processo administrativo o nome dos responsáveis
pela fiscalização e gestão do contrato, nos termos da Portaria n.° 137/2013.

Por fim, realizadas as adequações recomendadas, não obstamos o normal
prosseguimento do feito devendo o processo ser encaminhado A. Assessoria Jurídica da Casa
para parecer, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei n° 8.666/1993.

As orientações destacadas neste expediente, deverão ser utilizadas para
aperfeiçoamento dos controles existentes nos departamentos/unidades executoras, que são os
fiéis guardiões da credibilidade do processo administrativo.

De Acordo:

Atenciosamente.

Si/vi jPclma
GerenteW Con

eira
r ladoria
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

CI n° 222/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Departamento de Administração Predial
Assunto: Processo Administrativo n°39/2018 — Dispensa de Licitação —Aquisição de cadeira
de rodas para a Câmara de Londrina.

Londrina, 27 de agosto de 2018.

Prezados,

Em atenção à Comunicação Interna n°. 124/2018 da Controladoria (em
anexo), referente ao processo de dispensa de licitação para aquisição de uma cadeira de rodas
para a Câmara de Londrina, solicitamos que seja verificada a necessidade de se efetuar um
melhor detalhamento das características do objeto a ser adquirido no processo em epígrafe,
conforme disposto no item 2 do referido documento.

Por fim, para que a contratação seja mediante a emissão de Nota de
Empenho, solicitamos que o Termo de Referência de fls. 03-06 seja aditado para prever
informações como as sanções, penalidades e prazo para recebimento definitivo do objeto, nos
termos do art. 55, da Lei n°. 8.666/1993.

Atenciosamente,
) 1,

Júlia Sáragoça Sañtos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

De acordo:

( - 2
Luiz Fern ndo Moraes Mai=endaZ

Departamentd.,de Suprimentos e Patrimônio

Recebido em 24  /0g/ 2a?

-411 
Responsável pelo recebimento
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C.I.n° 88/2018 - DAP

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Londrina, 18 de setembro de 2018.

DE: Departamento de Administração Predial

PARA: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Prezados,

Em resposta as Comunicações Internas n's 222/2018-DSP e 124/2018

da Controladoria desta Casa, encaminhamos Termo de Referência com as

modificações sugeridas.

Atenciosamente,

-3

Virg hia 185)1D-oza Reis de Oliveira
Departamento de Administração Predial
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TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

1 0 objeto deste Termo de Referência é a aquisição de uma cadeira de rodas para a
Camara Municipal de Londrina.

SEÇÃO II— DA JUSTIFICATIVA

2 A aquisição justifica-se para atender solicitação do Gabinete do Vereador Roberto Fu à
Mesa Executiva (Of. 31/2018-GAB-RF), protocolada nesta Casa no dia 22 de março,
sob n° 318, além de despacho da Diretoria à Comunicação Interna n° 24/2018-DAP,
com fotocópias anexas a este Termo.

SEÇÃO HI — DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

3 Cadeira de rodas, cor preta, tipo funcionamento manual, estrutura de alumínio em
pintura epoxi, suporte de peso mínimo de 100kg, dobrável em X, pneus traseiros tipo
inflavel tamanho 24' e dianteiros tipo maciço tamanho 6', apoio para braço
escamotedvel e com regulagem de altura, apoio para pés individual, escamotedvel e com
regulagem de altura, assento em nylon, almofadado, com 5cm de espessura, com largura
e profundidade entre 45 e 55cm, encosto almofadado em nylon, com altura entre 45 e
55cm e manoplas na parte de trás, com aro de impulso manual e freios bilaterais.
Produto com registro na Anvisa, novo e sem uso anterior e com manual de instruções
em português.

SEÇÃO IV — DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO PRODUTO

4 A aquisição sera feita pelo Departamento de Administração Predial, mediante envio por
e-mail de Nota de Empenho à contratada.

• 5 A partir da data do recebimento do e-mail, a contratada terá prazo máximo de 30 dias
para entregar o produto no prédio da Camara Municipal de Londrina no Centro Cívico
Bento Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n°. 145, Londrina, Parana, no
horário das 8 horas as 18 horas, as segundas, quartas ou sextas-feiras.

6 Caso o termo final do prazo de entrega recaia em terças ou quintas-feiras, considerar-se-
prorrogado até o dia útil seguinte.

7 A cadeira deverá ser entregue embalada, com identificação do fabricante.

8 Servidor lotado no Departamento de Administração Predial da Camara Municipal de
Londrina poderá dar o recebimento provisório na ocasião da entrega.

9 0 recebimento definitivo implica atestado de verificação da adequação do produto
entregue as especificações do objeto.
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10 Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa fornecedora
por vícios ocultos.

11 Caso a cadeira entregue não esteja conforme descrição apresentada neste Termo, a
contratada terá prazo máximo de 30 dias para a substituição do produto.

SEÇÃO V — DA GARANTIA

12 A cadeira deverá ter prazo de garantia minima de 12 meses, prevalecendo o prazo de
garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.

13 0 Departamento de Administração Predial está apto a declarar a constatação de vícios
ocultos existentes no produto entregue, reduzirá a termo a descrição do produto
defeituoso, e solicitará a substituição via e-mail.

14 A substituição de produto considerado defeituoso será efetuado em remessa única, com
no máximo 30 dias e diante das mesmas condições previstas para a entrega.

SEÇÃO VI— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15 A Contratada obriga-se a:

15.1Efetuar a entrega do produto em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela
contratante, com estrita observância das especificações do edital e da proposta,
acompanhado da respectiva nota fiscal, constando detalhadamente as indicações de
marca, tipo e procedência.

15.2Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorridos do produto de acordo com as
normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990).

15.3A critério da contratante, substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo
máximo de 30 dias, o produto com avarias ou defeitos.

15.4Atender prontamente a quaisquer exigências da Contratante, inerentes ao objeto do
presente termo de referência.

15.5 Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados de maneira
clara, concisa e lógica, bem como atendendo de imediato às reclamações.

15.6Comunicar 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.

15.7 Manter contatos sempre por escrito com a Contratante, ressalvados os entendimentos
verbais determinados pela urgência da situação, os quais deverão ser confirmados
por escrito, no prazo de dois dias úteis.

15.8Ndo transferir a terceiros por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência.

15.9Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
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SEÇÃO VII— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

16 A Contratante obriga-se a:

16.1Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do produto recebido
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins
de aceitação e recebimento definitivo.

16.2Diante do cumprimento das obrigações contratuais, efetuar o pagamento no prazo
previsto.

16.3Fornecer os dados essenciais à perfeita execução dos serviços, quando solicitados
pela contratada

16.4Manter contatos sempre por escrito com a Contratada, ressalvados os entendimentos
verbais determinados pela urgência da situação, os quais deverão ser confirmados
por escrito, no prazo de dois dias úteis.

SEÇÃO VIII— DA ACEITAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

17 0 recebimento definitivo implica atestado de verificação da adequação dos serviços
realizados 'e às especificações.

18 Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa fornecedora
por vícios ocultos.

19 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal apresentada pelo fornecedor com a Nota de Empenho e do regular cumprimento
das obrigações assumidas na contratação.

20 A Nota Fiscal deverá ser apresentada na entrega do produto.

21 0 pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo, pelo fiscal do
contrato, da Nota Fiscal apresentada pela contratada.

22 0 prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento, pelo
servidor designado a atuar como fiscal da contratação, da Nota Fiscal apresentada pela
contratada.

23 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente 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.

24 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

25 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
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26 A contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela contratada, que porventura não tenha sido acordada.

27 A contratante poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive
retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou
impossível reparação.

SEÇÃO IX — DAS SANÇÕES E PENALIDADES

28 Se a Contratada descumprir quaisquer das cláusulas ou condições previstas no Termo de
Referência ficará sujeita às penalidades dos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993,
observando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa.

29 Nos termos do Art. 87 da Lei 8.666/1993, pela inexecução total ou parcial do contrato, a
contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita às seguintes sanções:

29.1Multa Moratoria de até 20% (dez por cento) do valor da Nota de Empenho pelo não
cumprimento dos prazos estabelecidos para a entrega do objeto.

29.2Compensatória de 30% (trinta por cento) do valor da Nota de Empenho, pela
injustificada inexecução do objeto deste Termo de Referência.

29.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Câmara Municipal de Londrina por até 2 (dois) anos.

29.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em
geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea
anterior.

Londrina, 18 de setembro de 2018.

Virginia B
(z)ja)

boza Reis

,--)

e Oliveira

Departamento de Administração Predial

(bltUrno, bans,y,k:,

Bruna Fernandes Lonni
Dept° de Adm. Predial



Cotação cadeira de rodas - Câmara Municipal de Londrina

Onn5Of
Assunto: Cotação cadeira de rodas - Câmara Municipal de Londrina
De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>
Data: 26/09/2018 15:33
Para: destinatarios-nao-revelados: ;
BCC: le.84849929@gmail.com, contato@casamedica.com.br, nnedicalhospitalares@hotmail.com,
contato@ortopedicacentral.com.br, rochamoreiraequipamentos@gmai.com, aaba@aaba.com.br,
viamax@viamaxtrans.com.br, simbelcomercial@gmail.com

Prezados, boa tarde.

Solicitamos nova cotação para aquisição de uma cadeira de rodas para a Câmara Municipal de
Londrina, conforme especificação no documento anexo.

Qualquer dúvida, fico à disposição.

Atenciosamente,

e
JOlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Camara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

Anexos:

Termo de Referência atualizado.pdf

•

1,7MB

1 de 1 26/09/2018 15:34
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MEDICALCOM HOSPITALARES EMU - ME

Londrina, 26 de setembro de 2018

Câmara Municipal de Londrina

At° Julia Saragoça Santos

Ref. Sua consulta para uma cadeira de rodas preta,
manual p1100 kg dobravel em "X".

Oferecemos CADEIRA RODAS AVO ALUM X DUP PES
ELEVAVE1S 46CM PRETA-ESPECIAL.

R$-1.530,70(mil quinhentos e trinta reais e setenta
centavos)

Condições para o fornecimento:

Pagamento: 14 vista

Prazo de entrega: Até 30(trinta) dias

Validade da proposta: 30(trinta) dias

Obs- No valor da proposta estão inclusos os impostos,
frete, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas
pertinentes a entrega do objeto.

DADOS BANCA RIOS:

BANCO DO BRASIL S/A — AG. 2755-3 — C/C 131793-8

'21.059.832/0001-57
MEDICAL.COM HOSPITALARES

EIRELI - ME,
PUA ANTONIO PIOVESAN, 139

ALPES - CEP 86075-142
LONDRINA

43 3024.2426
R, Eduardo Benjamin Hoskon. 14 I CEP 86020-440 • andr

E 21.059 ,5332/ 000 I -53 ;CMS: Q8.69308-5

MEDI CALCUM I.(3 \ ALARES ER I -ME,



RE: Cotação cadeira de rodas - Câmara Municipal de Londrina

Assunto: RE: Cotação cadeira de rodas - Câmara Municipal de Londrina
De: Medical.com Hospitalares <medicalhospitalares@hotmail.com>
Data: 26/09/2018 17:07
Para: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.pr.gov.br>

sim é o que você pediu.

00052

De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>
Enviado: quarta-feira, 26 de setembro de 2018 13:05
Para: Medical.com Hospitalares
Assunto: Re: Cotação cadeira de rodas - Câmara Municipal de Londrina

Prezados, boa tarde.

Essa cadeira de rodas orçada atende o especificado no documento que te enviei? Pois constou na
proposta apenas "CADEIRA DE RODAS AVD ALUM X DUP PES ELEVAVEIS 46 CM PRETA-ESPECIAL".

Att.

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

Em 26/09/2018 17:00, Medical.com Hospitalares escreveu:

Segue o solicitado
Aft,

De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.pr.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 26 de setembro de 2018 11:33
Assunto: Cotação cadeira de rodas - Câmara Municipal de Londrina

Prezados, boa tarde.
Solicitamos nova cotação para aquisição de uma cadeira de rodas para a Camara Municipal de4110 Londrina, conforme especificação no documento anexo.
Qualquer dúvida, fico a disposição.
Atenciosamente,

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

1 de 1 26/09/2018 17:11



Re: Cotação cadeira de rodas - Camara Municipal de Londrina

•

Assunto: Re: Cotação cadeira de rodas - Câmara Municipal de Londrina
De: Ortopédica Central <ivaldorovino@gmail.com>
Data: 27/09/2018 11:28
Para: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>

Bom dia,

segue cotação

att,

Iva!do Rovino
Departamento Comercial

Ortopédica Central Indústria e Comércio de Produtos Ortopédicos e Hospitalares Ltda
https://ww

Matriz — Londrina/Pr ( (43) 3026-9495 - fax (43) 3028-9095 43.99651877
Rua Senador Souza Naves, 1159 + contato@ortopectica_centraLcomax
CEP: 86010-160 www.ortop.edicacentral.com.br
P Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente e o comprometimento com os Custos.

Em qua, 26 de set de 2018 às 15:49, Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br> escreveu:

 Mensagem encaminhada 
Assunto:Cotação cadeira de rodas - Câmara Municipal de Londrina

Data:Wed, 26 Sep 2018 15:33:20 -0300
De:Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.pr.gov.br> 

Prezados, boa tarde.

Solicitamos nova cotação para aquisição de uma cadeira de rodas para a Câmara Municipal de
Londrina, conforme especificação no documento anexo.

Qualquer dúvida, fico â disposição.

00053 g/

Atenciosamente,

Júlia Saragoça Santos

1 de 2 27/09/2018 13:17



Re: Cotação cadeira de rodas - Camara Municipal de Londrina

Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

Anexos:

CAMRA DE LONDRINA 27-09.pdf

•

•

00054v

136KB

2 de 2 27/09/2018 13:17
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f)roduvx Ortopédicos e He ,.:,pitawes

Ortopédica Central
Rua Senador Souza Naves, 1159
Fone: 3026-9495 Whats 99965-1877
www.ortopedicacentral.com.br
13.007.849/0001-39 - Insc. 9054326642

Cnpj:

iikPRAZO
IFFRETE

NOME:
FONE:

CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA ORÇAMENTO

QTD DESCRIçÃo VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1

CADEIRA DE RODAS EM ALUMINIO, PESO ATÉ
120K DUPLO X EIXO QUIK NAS QUATRO RODAS
ALMOFADADA, ARO TRAZEIRO 24 E DIANTEIRO 6
INFLAVEL, MANUAL, UM ANO DE GARANTIA 1350,00 1350,00

0,00
DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS TOTAL 1350,00

CIF
PAGAMENTO: FATURADO
VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS
LONDRINA, 27/09/2018.

Ivaldo Rovino

3.00 .8491000
Ortopédica Central Corn. de Prod.
Ortop6licos C Hospitalares ',Ada,

Rua Seriador Souza Waves, 1.159
Jti.Londritar CEP 86010-160

LONDRINA - PR

00055?



Re: Cotação cadeira de rodas - Camara Municipal de Londrina

Assunto: Re: Cotação cadeira de rodas - Câmara Municipal de Londrina
De: Leticia Oliveira <le.84849929@gnnail.com>
Data: 27/09/2018 16:54
Para: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>

Boa tarde !
Segue em anexo orçamento solicitado.
All leticia

Em qua, 26 de set de 2018 às 15:33, Julia Saragoça Santos quliasantos@cml.prgov.br> escreveu:

Prezados, boa tarde.

Solicitamos nova cotação para aquisição de uma cadeira de rodas para a Câmara Municipal de
Londrina, conforme especificação no documento anexo.

Qualquer dúvida, fico à disposição.

• Atenciosamente,

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

Vendedora

Leticia

•
Rua: Senador Souza Naves, 1232 - CEP 86010-160 - Londrina — PR

Fones: (43) 3323-2370/33232727 — Fax: (43) 3356-2638.

CNPJ 75.617.498/0001-35

Anexos:

camara hospitalar.xls 59,0KB

camara ortopedica.doc 33,0KB

1 de 1 27/09/2018 16:58



00057
Produtos Ortopédicos Hospitalares e Fisioterápicos

SF DA CRUZ PRODUTOS MEDICOS
CNPJ: 09.642.897/0001-21

27/09/2018

camara municipal de londrina
orçamento valido poe 30 dias

QTDE bEscRigÃo DO MATERIAL valor unitário valor total
1 cadeira de rodas ortobras avd R$ 1.500,00

•
juliana

•
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Ortopédica Londrina
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• PRÓTESES: Pernas e Bravos mecânicos.
• ÓRTESES: Aparelhos para reabilitação em GERAL

CNPJ 75.617.498/0001-35

ORÇAMENTO

Londrina, 27 de setembro de 2018

Câmara municipal de londrina.

Valido oor 30 dias

10119

QTD DESCRIÇÃO VALOR UNIT. VALOR
TOTAL

01

II

Cadeira de
rodas,preta,manual,estrutura em
alumínio pintura epóxi,ate 100kg,
dobrável em x, pneus infláveis
24dianteiros maciço tamanho, apoio
para braços eleváveis , apoio de pés
individual ,removível e com regulagem
de altura ,assento almofadado, largura
entre 45 e 55cm com manoplas na parte
de trás, com aro de pulsão, freios
bilateral.
Com restro na anvisa, manual de
instrução em português.

R$1,300,00

Total R$1.300,00

Leticia oliveira 9-84849929

Rua: Senador Souza Naves, 1232 - CEP 86010-
160 - Londrina - PR

FONES: (43) 3323-2370/33232727 — FAX: (43) 3356-2638.
CNPJ 75.617.498/0001-35
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VOLTAR 00U59

CAI
CAIXA ECONDMIC 'EDE RA.

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Endereço:

75617498/0001-35
ORTOPEDICA LONDRINA COM DE APARELHOS LTDA
MAX CENTER ORTOPEDICA
R SENADOR SOUZA NAVES 1232 / VILA IPIRANGA / LONDRINA / PR / 86010-160

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

0 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: 22/09/2018 a 21/10/2018

Certificação Número: 2018092206265740786108

Informação obtida em 28/09/2018, às 15:21:57.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp 1/1
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mprobtda e Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/09/2018 às 15:27) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ n°75.617.498/0001-35.

•
Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnflus.br
através do número de controle: 5BAE.72A3.A08A.0267

•

Gerado em: 28/09/2018 as 15:27:47 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1



28/09/2018 Cadastro Impedidos Licitar e Contratar

TCEPR
Consulta de Impedidos de licitar

Pesquisa Impedidos de licitar
Fornecedor 

Tipo documento CNPJ

Nome

Número documento 75617498000135

Período publicação : de

Data de Inicio Impedimento: de

Data de Fim Impedimento: de

*HUM ITEM ENCONTRADO PARA O CNPJ: 75617498000135!

•

até

até

até

https://servicos.tce.prgov.britcepr/municipal/ail/ConsultarlmpedidosWeb.asPx 1/1



000B2
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo - DG n°. 39/2018

Dispensa de Licitação n° /2018

0141k: Aquisição de uma cadeira de rodas para a Câmara Municipal de Londrina.

Trata-se de solicitação do Departamento de Administração Predial para aquisição

de uma cadeira de rodas para a Camara Municipal de Londrina, a fim de atender solicitação

do Gabinete do Vereador Roberto Fu à Mesa Executiva (Of. 31/2018-GAB-RF) e despacho

da Diretoria à Comunicação Interna n° 24/2018-DAP.

Em atendimento à Comunicação Interna n°. 124/2018 da Controladoria (fls. 42-

43), o Termo de Referência foi modificado pelo Departamento solicitante e anexado às fls.

46-49 dos autos.

Uma nova pesquisa de preços foi realizada junto a 06 (seis) fornecedores da

regido de Londrina, dentre os quais a empresa Locmed Equipamentos Médicos havia

informado em contato telefônico que não participa de processos licitatórios; a Casa Médica

havia informado que é do mesmo proprietário da empresa Medical, sendo que somente esta

atende licitações, motivo pelo qual enviou apenas um orçamento (fl. 51); a Ortopédica Central

enviou orçamento (fl. 55) e, por fim, a Ortopédica Londrina também havia informado que é

do mesmo proprietário da empresa Casa Hospitalar, razão pela qual enviou por e-mail 02

(dois) orçamentos (fls. 57 e 58).

Para complementar os orçamentos, este Departamento de Suprimentos e

Patrimônio também enviou e-mail solicitando orçamento para mais 04 fornecedores do ramo,

cujos contatos haviam sido obtidos junto ao site do Banco de Preços, porém, sem respostas.

Diante disso, foram considerados todos os orçamentos cotados, ainda que as



•

empresas Ortopédica Londrina e Casa Hospitalar sejam do mesmo proprietário, uma vez que

foram obtidos outros dois orçamentos que são passíveis de embasar o preço de mercado do

objeto da contratação, chegando-se aos seguintes valores:

Medical
(fl. 51)

Ortopédica
Central
(fl. 55)

Casa Hospitalar
(fl. 57)

Ortopédica
Londrina

(fl. 58)
Valor unitário da

Cadeira de
Rodas

R$ 1.530,70 R$ 1.350,00 R$ 1.500,00 R$ 1.300,00

Dos orçamentos acima elencados, verifica-se que o de menor preço foi o da

empresa ORTOPÉDICA LONDRINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS

ORTOPÉDICOS LTDA. (fl. 58), inscrita no CNPJ n°. 75.617.498/0001-35, no valor de R$

1.300,00 (mil e trezentos reais).

Assim sendo, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio procedeu a reunião

dos documentos exigidos pelo Ato da Mesa n°. 11/2013 para a contratação da ORTOPÉDICA

LONDRINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA.,

quais sejam:

a) Requisição com as informações de classificação, existência de dotação

orçamentária e assinatura da Diretoria-Geral desta Casa (fl. 23);

b) Comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal (fl. 26);

c) Oitava alteração e consolidação do contrato social da empresa (fls. 27-30),

cuja autenticidade foi verificada novamente junto ao site da Junta Comercial do

Paraná (fl. 31);

d) Certidões negativas de débitos federal, estadual e municipal, as quais ainda se

encontram dentro de seus respectivos prazos de validade (fls. 32-34);

e) Certidão negativa do FGTS (fl. 59);

f) Consulta aos cadastros de condenados por improbidade administrativa do CNJ

e de impedidos de licitar do TCE/PR (fls. 60-61);

g) Via original da declaração negativa de trabalho infanto-juvenil (fl. 38).

h) Certidão negativa de débitos trabalhistas, a qual ainda se encontra dentro de

seu prazo de validade (fl. 39);
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Isto posto, encaminhamos à Controladoria para controle preventivo e à. Assessoria

Jurídica para parecer. Após, à Presidência para Homologação.

De acordo:

Lui ern

Londrina, 01 de outubro de 2018.

Julia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

r re rendaz
Departame to de Suprimentos e ifátrimônio



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Comunicação Interna n° 147/2018

Data: 04 de outubro de 2018.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

00065 t

Assunto: Análise Prévia — Processo Administrativo n° 39/2018 — Dispensa de Licitação —
Aquisição de 1 Cadeira de Rodas para a CML.

Prezado Gerente,

Conforme solicitação desse Departamento, por meio do Relatório de
Dispensa de Licitação (fls. 62/64), analisamos os documentos do processo administrativo
epigrafado e efetuamos as seguintes sugestões:

1) Novo Termo de Referência:

• Corrigir no item 17 (fl. 48), a expressão: dos serviços realizados, sendo o correto: do
produto entregue;

• Esse documento à fl. 49, deve ser assinado pelo Gerente do Departamento, em
atendimento ao disposto no parágrafo único, art. 10, da Portaria n.° 137/2013.

2) Garantia do produto:

Não consta na proposta da Ortopédica Londrina (fl. 58), a garantia dada ao
produto cotado, estando em desacordo com o exigido no novo Termo de Referencia que,
deverá ser de no mínimo 12 meses, conforme item 12, da Seção V — Da Garantia (fl. 47),
devendo esse departamento entrar em contato com a empresa, obtendo por escrito dessa o
efetivo prazo da garantia para a cadeira de rodas.

3) Da falta de informação do Fiscal e Gestor do Contrato

Reiteramos nossa recomendação já dada no nosso parecer anterior à fl. 43,
no sentido de que, deverá ser informado no processo administrativo o nome dos responsáveis
pela fiscalização e gestão do contrato, nos termos da Portaria n.° 137/2013.

//1Of
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

4) Da autorização do Diretor Geral:

Embora a aquisição esteja autorizada pelo Diretor Geral através de
Requisição n° 2633/2018, datada de 20/08/2018 (fl. 23), considerando que houve alteração
dos requisitos do objeto constante do novo Termo de Referência emitido em 18/09/2018 (fls.
46/49), inclusive com consequente nova cotação do produto por preço superior em face à
cotação anterior, sugerimos que aquele gestor seja consultado se está de acordo, e se pode ser
efetivada a contratação.

Por fim, uma vez tomada as providências recomendadas, não obstamos o
normal prosseguimento do feito devendo o processo ser encaminhado à Assessoria Jurídica da
Casa para parecer, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei n° 8.666/1993.

As orientações destacadas neste expediente, deverão ser utilizadas para
aperfeiçoamento dos controles existentes nos departamentos/unidades executoras, que são os
fiéis guardiões da credibilidade do processo administrativo.

Atenciosamente.

De Acordo: 04/10/2018:

Silvio P Meira
Gerente dl ntroladoria

ler • zo
Contador

el "T antos
Con olador



Re: Cotação cadeira de rodas - Camara Municipal de Londrina

•

Assunto: Re: Cotação cadeira de rodas - Câmara Municipal de Londrina
De: Leticia Oliveira <le.84849929@gmail.com>
Data: 05/10/2018 13:35
Para: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.pr.gov.br>

Boa tarde!
Sim cadeira possui 12 meses de garantia .
obrigado

Em sex, 5 de out de 2018 as 13:29, Julia Saragoça Santos <juliasantos@_cml.prgov.br> escreveu:

Leticia, boa tarde!

Conforme constou no Termo de Referência enviado por e-mail, a garantia do produto cotado deve ser
de, no minim, 12 meses.

Sendo assim, gostaria de saber se a cadeira de rodas orçada pela empresa Ortopédica Londrina (valor
R$ 1.300,00) possui esse prazo de garantia?

Aguardo.

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Camara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

Em 27/09/2018 16:54, Leticia Oliveira escreveu:

Boa tarde !
Segue em anexo orçamento solicitado.
ATT leticia

Em qua, 26 de set de 2018 às 15:33, Julia Saragoça Santos <j_y_liasantos@cml.pr.gov.br>
escreveu:

Prezados, boa tarde.

Solicitamos nova cotação para aquisição de uma cadeira de rodas para a Câmara Municipal de !
Londrina, conforme especificação no documento anexo.

Qualquer dúvida, fico à disposição.

Atenciosamente,

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Camara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

1 de 2 05/10/2018 13:43



Re: Cotação cadeira de rodas - Câmara Municipal de Londrina
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Vendedora

Leticia

Rua: Senador Souza Naves, 1232 - CEP 86010-160 - Londrina — PR

Fones: (43) 3323-2370/33232727 — Fax: (43) 3356-2638.

CNPJ 75.617.498/0001-35

Vendedora

Leticia

Rua: Senador Souza Naves, 1232 - CEP 86010-160 - Londrina — PR

Fones: (43) 3323-2370/33232727 — Fax: (43) 3356-2638.

CNPJ 75.617.498/0001-35

2 de 2 05/10/2018 13:43
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

ERRATA

Processo Administrativo n°. 39/2018
Dispensa de Licitação n°. /2018
Objeto: Aquisição de uma cadeira de rodas para a Camara Municipal de Londrina.

No Termo de Referência anexado nos autos em fls. 46-49, no item 17 (fl.

48), onde se lê "dos serviços realizados", leia-se "do produto entregue".

Virginia B

Londrina, 05 de outubro de 2018.

JXA
boza Reis de Oliveira

Departamento de Administração Predial
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Despacho

Processo Administrativo — DG N°. 39/2018

Objeto: Aquisição de uma cadeira de rodas para a Camara Municipal de Londrina.

Em atenção ao artigo 7°, § 1° do Ato da Mesa n°. 11/2013, designo a

servidora Lilian Matsubara Denobi Vieira, matricula 11018, para a Gestão do presente

Contrato.

Londrina, 09 de outubro de 2018.

Luiz Peril ndo o ae Alaren az
Departamento e Suprimentos e Patriniô o



05/10/2018 Intranet - Camara Municipal de Londrina

Portaria no 137/2013 000711r
0 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PRANA, no uso de suas atribuições legais,
especialmente o art. 1° do Ato da Mesa 11/2013

RESOLVE

Art. 1° Definir os responsáveis pela elaboração de Termos de Referência das contratações de produtos e serviços e respectivos
fiscais de contratos.

Parágrafo único A fiscalização da execução do contrato ficará a cargo do gerente responsável pela elaboração do Termo de
Referência, salvo designação de subordinado no documento ou despacho do Diretor-Geral.

Art. 2° Para os efeitos desta Portaria, entende-se por:

I. Termo de Referência: documento escrito e assinado pelo responsável que contenha descrição completa do objeto e da
justificativa geral e das exigências.

II. Objeto: solução para o atendimento das demandas da Camara Municipal de Londrina e compreende o detalhamento
exaustivo das características do produto ou serviço, as condições de entrega e aceitação e respectivos prazos, garantias e seus prazos, vigência da
contratação, obrigações da contratante e contratada e todos os termos definidores da execução contratual.

III. Justificativa geral: demonstração dos motivos pelos quais o objeto é necessário e adequado a satisfação das necessidades
da Camara Municipal de Londrina (o porquê a contratação soluciona o problema da forma mais eficiente possível, por exemplo: Objeto: aquisição de 10
microcomputadores, Justificativa: serão criados X novos cargos e atualmente existem Y servidores sem microcomputadores).

IV. Justificativa das exigências: demonstração de que as características presentes no objeto são eficientes e correlacionam-se
com as necessidades da Camara Municipal de Londrina (por exemplo: Exigência: solicita-se prazo de 2 horas para atendimento de chamada técnica para
manutenção de ar-condicionado, Justificativa: há salas que devem ser permanentemente resfriadas pois acondicionam documentos, equipamentos de
informática etc., conforme se verifica nos manuais e nos estudos técnicos em anexo).

Q
§1° A descrição do objeto deve ser cuidadosamente elaborada de modo que seja possível a elaboração de orçamentos sem

usar equívocos (por exemplo não gere distorção nos preços orçados por dificuldades na interpretação ou falta de especificações).

§2° A ausência de especificação no objeto que o torne insusceptível de atender as necessidades a que se presta ou, ainda, que
culmine em aquisição de produto ou contratação de serviço de qualidade inadequada, é de responsabilidade do setor que elaborou o Termo de Referência.

§3° Para fins desta Portaria, são sinônimas as locuções "Termo de Referência" e "Projeto Básico.

Art. 3° 0 Departamento de Informática é responsável pela identificação das necessidades, planejamento e elaboração de
Termos de Referência que envolvam contratações para atender necessidades gerais da Camara Municipal de Londrina referentes à tecnologia da informação.

Parágrafo único Sao objetos cujo Termo de Referência deverá ser elaborado pelo Departamento de Informática os seguintes:

I. Serviços de manutenção, corretiva e preventiva, de equipamentos de informática e chamada técnica;

II. Aquisição de softwares/ Serviços de licenciamento de uso;

Ill. Aquisição de peças de informática para manutenção de equipamentos;

IV. Aquisição de equipamentos de informática (ex.: impressoras, computadores, nobreaks etc.);

V. Outros objetos referentes a tecnologia da informação.

Art. 4° 0 Departamento de Recursos Humanos é responsável pela identificação das necessidades, planejamento e elaboração
de Termos de Referência que envolvam contratações para atender necessidades gerais da Camara Municipal de Londrina referentes a administração de
recursos humanos.

Parágrafo único Sao objetos cujo Termo de Referência deverá ser elaborado pelo Departamento de Recursos Humanos os
4110guintes:

I. Serviços que envolvam treinamento e capacitação,

II. Serviços de seleção e encaminhamento de estagiários e menores aprendizes;

Ill. Exames médicos admissionais;

IV. Aquisições e serviços relativos a concursos públicos;

V. Outros objetos referentes a administração de recursos humanos;

Art. 5° 0 Departamento de Administração Predial é responsável pela identificação das necessidades, planejamento e
elaboração de Termos de Referência que envolvam contratações para atender necessidades gerais da Camara Municipal de Londrina referentes a limpeza,
manutenção, segurança, bens e serviços para atender necessidades que não sejam especificas de determinado setor ou departamento.

Parágrafo único Sao objetos cujo Termo de Referência deverá ser elaborado pelo Departamento de Administração Predial os
seguintes:

I. Aquisição de aparelhos de ar-condicionado e respectivo serviço de manutenção, corretiva e preventiva, e aquisição de peças
de reposição;

II. Serviços de seguro de veículos e prédio da CML; Ill. Serviços de locação de impressoras e de fotocopiadoras; IV. Aquisição
de veículos automotores e respectivo serviço de manutenção, corretiva e preventiva, e aquisição de peças de reposição; V. Aquisição de combustíveis; VI.
Serviços de lavagem de veículos; VII. Serviços de atendimento médico de urgência e emergência (area protegida); VIII. Serviços de telefonia fixa DDR e móvel,
energia elétrica e agua;

IX. Aquisição de equipamentos destinados a segurança das instalações (ex.: circuito fechado de televisão e cameras de
vigilância, alarmes etc.) e respectivo serviço de manutenção, conetiva e preventiva, e aquisição de peças de reposição;

X. Serviços de vigilância patrimonial;

XI. Serviços terceirizados a serem prestados para limpeza e conservação predial (copeiragem, recepcionista, telefonista,
manutenção predial, portaria, motorista e jardinagem);

https://www3.cml.prgov.br/intra/adm/Istportaria.jspx 1/3



05/10/2018 Intranet - Camara Municipal de Londrina

XII. Aquisição de materiais descartáveis e produtos de higienização;

XIII. Aquisição de alimentos (ex.: café, agua mineral, achocolatado, leite, pão etc.);
00072

prédio, reforma das calçadas)
XIV. Obras e serviços de engenharia para edificação e manutenção predial (ex.: impermeabilização do telhado, reforma do

XV. Aquisição de cópias de chave e serviços correlatos;

XVI. Aquisição de mobiliário para todos os gabinetes e departamentos;

XVII. Outros objetos referentes a limpeza, manutenção, segurança, bens e serviços para atender necessidades que não sejam
especificas de determinado setor ou departamento.

Art. 6° A Assessoria de Comunicação é responsável pela identificação das necessidades, planejamento e elaboração de
Termos de Referência que envolvam contratações para atender necessidades gerais da Camara Municipal de Londrina referentes as atribuições dos setores de
Jornalismo, Cerimonial e Internet, Audio e Imagem.

§1° Sao objetos cujo Termo de Referência deverá ser elaborado pelo setor de Jornalismo os seguintes:

I. Serviço de clipping eletrônico de TV e radio;

II. Serviço de fotojornalismo;

III. Serviços de publicação de atos oficiais;

IV. Aquisição de jornais; V. Outros objetos referentes à publicidade, comunicação e imprensa.

§2° Sao objetos cujo Termo de Referência devera ser elaborado pelo setor de Cerimonial os seguintes:

I. Aquisição de placas e diplomas de homenagem;

II. Aquisição de material gráfico relativo a sessões— impressos para sessões (convites e folderes);

III. Serviços de agenciamento de viagens e hospedagem para vereadores e servidores, efetivos e comissionados;

IV. Outros objetos referentes as solenidades, audiências públicas e outros eventos.

§3° Sao objetos cujo Termo de Referência deverá ser elaborado pelo setor de Internet, Audio e Imagem os seguintes:

I. Serviço de hospedagem fisica de servidor de internet;

II. Serviços de linha dedicada e ADSL;

III. Aquisição de equipamentos para transmissão das sessões e respectivo serviço de manutenção, conetiva e preventiva, e
aquisição de pegas de reposição;

IV. Outros objetos referentes a captação e divulgação de informações digitais.

Art. 7° 0 Departamento de Suprimentos e Património é responsável pela identificação das necessidades, planejamento e
elaboração de Termos de Referência que envolvam contratações para atender necessidades da Camara Municipal de Londrina referentes a materiais de
expediente.

os seguintes:
Parágrafo único Sao objetos cujo Termo de Referência deverá ser elaborado pelo Departamento de Suprimentos e Patrimônio

I. Aquisição de material gráfico timbrado (ex.: envelopes e papéis);

II. Aquisição de suprimentos de informática (cartuchos, toners, mouses e teclados);

III. Aquisição de material de expediente (ex.: canetas, lapis, borrachas etc.);

IV. Outros objetos referentes a materiais de expediente.

Art. 8° 0 Departamento Legislativo é responsável pela identificação das necessidades, planejamento e elaboração de Termos
de Referência que envolvam contratações para atender necessidades da Camara Municipal de Londrina referentes ao desenvolvimento da sessão.

Parágrafo único Sao objetos cujo Termo de Referência deverá ser elaborado pelo Departamento Legislativo os seguintes:

I. Aquisição de terminais de votação e respectivo serviço de manutenção, conetiva e preventiva, e aquisição de peças de
reposição;

II. Aquisição de painel de votações e respectivo serviço de manutenção, corretiva e preventiva, e aquisição de peças de
reposição;

III. Outros objetos referentes ao desenvolvimento da sessão.

Art. 9° 0 Departamento de Documentação e Informação é responsável pela identificação das necessidades, planejamento e
elaboração de Termos de Referência que envolvam contratações para atender necessidades da Camara Municipal de Londrina referentes ao protocolo,
organização e conservação de documentos.

Parágrafo único Sao objetos cujo Termo de Referência deverá ser elaborado pelo Departamento de Documentação e
Informação os seguintes: I. Serviços postais; II. Serviços de microfilmagem e digitalizaçâo de documentos; III. Outros objetos referentes ao protocolo,
organização e conservação de documentos.

Art. 10 As contratações que visem ao atendimento de necessidades especificas de serviços ou aquisições devem ter o Termo
de Referências elaborado pelo setor que deles necessitar, tendo em vista sua capacidade natural para melhor identificar as circunstancias e carateristicas
fundamentais para a solução adequada das respectivas demandas.

Parágrafo único Os setores com conhecimento técnico quanto ao objeto especifico podem ser instados a se manifestar
estritamente quanto aos pontos que requeiram esses conhecimentos.

Art. 11 Termos de Referência sem a assinatura do responsável designado por esta Portaria serão remetidos ao devido setor
para que sejam subscritos.

Art. 12 Nos casos de elaboração de Termos de Referência para o atendimento de necessidades gerais, previstas no art. 1° e 3°
desta Portaria, o Departamento de Informática e Departamento de Administração Predial consolidarão as necessidades de toda a Camara Municipal de

https://www3.cml.prgov.br/intra/adm/Istportaria.jspx 2/3
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Londrina e observarão o principio da padronização

Art. 13 Todas as contratações devem ser planejadas de maneira a torna-las mais eficientes.

Art. 14 Os eventuais conflitos de competência para elaboração de Termos de Referências deverão ser solucionados a partir da
interpretação da Resolução n' 56 de 2 de abril de 2004.

Registre-se e Afixe-se

Edifício da Camara Municipal, em 19 de agosto de 2013.

Rony dos Santos Alves

Presidente

Portaria publicada no Quadro de Editais da CML em 6/09/2013.

0 0 LT' 3_ 'y
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CI n°274/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Parecer jurídico — Processo Administrativo n°. 39/2018 — Aquisição de uma cadeira
de rodas para a Camara Municipal de Londrina.

Londrina, 09 de outubro de 2018.

Prezados,

Encaminhamos os autos do processo administrativo n° 39/2018 para análise

e aprovação da assessoria jurídica.

Quanto aos apontamentos da Controladoria às fls. 65-66, cumpre esclarecer

pontualmente o que se segue:

1. Do Termo de Referência

As orientações referentes ao Termo de Referência foram encaminhadas ao

Departamento de Administração Predial, o qual corrigiu a expressão "dos serviços realizados"

por "do produto entregue" na errata de fl. 69 e, ainda, colheu a assinatura da Gerente do

Departamento no documento.

2. Da Garantia do Produto

Considerando a sugestão da Controladoria, este Departamento de

Suprimentos e Patrimônio entrou em contato com a empresa Ortopédica Londrina

questionando acerca do prazo da garantia da cadeira de rodas e, em e-mail anexado às fls. 67-

68, obtivemos a resposta de que o produto possui garantia de 12 (doze) meses.

3. Da informação do Fiscal e Gestor do Contrato

Em atendimento à sugestão da Controladoria, foi designada a servidora

Lilian Matsubara Denobi Vieira para a atribuição de gestão do presente contrato, conforme

despacho de fl. 70.
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Com relação à fiscalização do contrato, nos termos do parágrafo único do

artigo 1° da Portaria n°. 137/2013, salvo designação de subordinado no documento ou

despacho do Diretor-Geral — que não houve no presente caso - tal atribuição será feita pela

Gerente responsável pela elaboração do Termo de Referência.

4. Da autorização do Diretor Geral

Em consulta ao Diretor Geral desta Casa, este deferiu a contratação da

cadeira de rodas, de acordo com a nova cotação do produto, conforme despacho constante do

verso da fl. 23.

Atenciosamente,

$iasf4AP
lia Saragoça an o§

Departamento de Suprimentos e Patrimônio

De acordo:

Luiz Fern o oraes Mardidaz
Departamento Suprimentos e Patriinônio

•
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Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

ASSESSORIA JURÍDICA

ASSUNTO: Processo Adm in istrativo 39/2018 - Dispensa de Licitação - Cadeira de Rodas

INTERESSADO: Diretoria Geral / Departamento de Administração Predial

RELATORIO

Por meio do Relatório de Licitação de fls. 74-75, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio
consulta esta Assessoria sobre a possibilidade de atender ao Termo de Referência de fls. 3/10 (encaminhado
pela Cl 30/2018-DAP), que solicita a aquisição de uma cadeira de rodas para a Camara Municipal de
Londrina, por meio de dispensa de licitação, em razão do valor (o valor total para a contratação é de R$
1.300,00, conforme quadro sinótico de preços presente no Relatório de Dispensa de Licitação As fls. 63).

Neste sentido, além dos orçamentos colhidos, o PA-DG 39/2018 traz para análise também a
documentação requisitada A empresa Ortopédica Londrina - Indústria e Comércio de Aparelhos Ortopédicos
Ltda, indicada para a entrega do produto, a saber: Comprovante de situação cadastral do CNPJ, Ato
constitutivo da Sociedade Limitada, Certidão Negativa Unificada do Município de Londrina, CND do Estado
do Paraná, CND da União, Certidão Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão de Regularidade do
FGTS, Consulta negativa ao Cadastro Naconal de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa do CNJ, Declaração Relativa A Proibição do Trabalho do Menor, Consulta aos impedidos de
licitar do TCE/PR, além da requisição n. 2633/2018, com indicação da dotação orçamentária e respectivo
saldo feito pelo Departamento Financeiro da CML.

As fls. 65/66 consta parecer da Controladoria da Casa, proferido em sede de controle interno
prévio, que não indicou inconsistências no procedimento, porém apresentando sugestões de correção - já
acatadas pelo Departamento, segundo a CI 274/2018.

PARECER

1. A dispensa se daria por conta do valor total da contratação (R$ 1.300,00, conforme orçamento
indicado).

Nos termos da Lei 8.666/93, um dos casos em que a contratação por dispensa é possível, ocorre,
segundo o inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93, nos casos em que o valor do contrato não ultrapasse 10%
do limite previsto na alínea "a- do inciso II do artigo 23, por muito tempo fixado em R$ 80.000,00 (de sorte
que o limite para a contratação por dispensa de serviços e produtos que não fossem de engenharia, seria de
R$ 8.000,00).

Ocorre que em 18 de junho de 2018, foi editado o Decreto n. 9.412 (com vigência a partir de 18 de
julho de 2018), que veio atualizar os valores estabelecidos nos incisos 1 e II do artigo 23 da Lei de
Licitações, nestes termos:

Art 10 Os valores estabelecidos nos incisos 1 e ll do caput do art. 23 da Lei n" 8.666. de 21 de junho de 1993, ficam

atuall.:ados nos seguintes termos:



S

10.40,
Camara Municipal de Londrina

Estado do Paraná

- para obras e serviços de engenharia:

a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);
b) na modalidade tomada de preços - até R$ 3,300.000,00 (très milhões e trezentos mil reais): e
c) na modalidade concorrência - acima de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais): e

II - para compras e serviços não incluídos no inciso I:

a) na modalidade convite - até R$ 176,000,00 (cento e setenta e seis mil reais);
hi na modalidade tomada de preços - até R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais): e
c) na modalidade concorrência - acima de R$ 1.430.000.00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais)."

Assim, o limite art. 24. II, da Lei 8666/93 passou a ser de R$ 17.600,00 anuais (ou seja, por
exercício financeiro), de onde se evidencia a possibilidade de dispensa, sem entrarmos no mérito dos
orçamentos apresentados, dado que colhidos e analisadospelo Departamento competente.

2. Neste caso especifico deve ser analisada a necessidade de formalização de instrumento
contratual, dado que, nada obstante a possibilidade de substituição "por outros instrumentos hábeis" prevista
no artigo 62 da Lei de Licitações, neste caso concreto há de ser considerado que as condições de fonecimento
ressalvadas no Termo de Referência prevêem garantia técnica de 12 meses. Assim, sugere-se especial
atenção para tal especificidade, dado que sobejarão obrigações futuras.

3. A dispensa também exige (Lei de Licitações, art. 26, parágrafo único, inciso Ill) justificativa do
prego, ou seja, demonstração de que os pregos estão compatíveis com a realidade de mercado: para tanto, foi
apresentada pesquisa de mercado resumida na cotação trazida no Relatório de Dispensa de Licitação de fls.
63, o que satisfaz a exigência legal - sem entrarmos, claro, na análise numérica dos pregos, o que não é
questão jurídica. salvo se houver disparidade evidente, o ue não conseguimos vislumbrar.

4. Em relação documentação apresentada, te os que esta atende aos incisos I, II e V do artigo 27
da Lei 8.666/93, adequados ao-tipó de contratação pr(endida.

É o parecer.

-,1---Ca'4os-AleXaiVare„ odri Advo do CML, cml 1eutubro de 2018.
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

CI n°292/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Parecer jurídico — Análise da minuta do contrato - Processo Administrativo n°.
39/2018 — Dispensa de licitação — Aquisição de uma cadeira de rodas para a Camara
Municipal de Londrina.

Londrina, 22 de outubro de 2018.

Prezados,

Considerando a minuta do contrato anexada as fls. 78-81, encaminhamos os

autos para análise e aprovação desta Assessoria Jurídica, conforme disposto parágrafo único

do artigo 38, da Lei 8.666/1993.

De acordo:

Luiz Fer
Departament

Atenciosamente,

Júlia Saragoça San os
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

n o oraes Mar n z
e Suprimentos e Patrimônio
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Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

ASSESSORIA JURÍDICA
tk

ASSUNTO: Processo Administrativo 39/2018 - Dispensa de Licitação — Cadeira de Rodas

INTERESSADO: Diretoria Geral / Departamento de Administração Predial

RELATÓRIO

Por meio da Cl 292/2018-DSP, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio consulta esta
Assessoria sobre a minuta contratual de fls. 78/81, confeccionada para instrumentalizar a aquisição de
cadeira de rodas tratada neste PA.

PARECER

1. A indicação pela formalização de contrato neste caso é proveniente desta própria Assessoria, no
item 2 do parecer de fls. 76/77.

2. As cláusulas obrigatórias de um contrato decorrente de certame licitatório estão elencadas no
artigo 55 da Lei 8.666/93, in verbis:

"Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam.

- o objeto e seus elementos característicos:
11 - o regime de execução ou a forma de/árnecimento:
Ill - o prego e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os
critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

- os prazos de inicio de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo,
conforme o caso:

- o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria
econômica;
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas:
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas:
VIII - os casos de rescisão,
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;
X/ - a vincula ção ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante
vencedor:
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos:
.V111 - a obrigação do contratado de manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações par ele assumidas, todas as condiçães de habilitação e qualificação exigidas na licitação."

3. Da leitura da minut s 78/81 cc -istata-se a presença das cláusulas necessárias, e, em especial
para o que interessa a est so em estudo, a esença da cláusula que trata da garantia (cláusula terceira).

É o par

Carlos A CMLep 23 de outubro de 2018.
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO

Processo Administrativo - DG n° 39/2018

Dispensa de Licitação n° 16/2018

Objeto: Aquisição de uma cadeira de rodas para a Câmara Municipal de Londrina.

Diante da documentação acostada aos autos, ratifico a presente Dispensa de

Licitação para a contratação da seguinte empresa, de acordo com o objeto, quantidade e valor

descritos abaixo:

ORTOPÉDICA LONDRINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS
ORTOPÉDICOS LTDA.

CNPJ n°. 75.617.498/0001-35
Descrição Valor total

Aquisição de 01 (uma) cadeira de rodas, conforme especificações do Termo
de Referência.

R$ 1.300,00

Londrina, 24 de Outubro de 2018.

Ailton da uva Nantes
Presidente
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 31/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 16/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO — DG N". 39/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE
LONDRINA.

VALOR: RS 1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS)

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos 29 de Outubro de 2018, a CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA,
com sede na Rua Gov. Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto,
Londrina — PR, inscrita no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu
Presidente, Vereador Ailton da Silva Nantes, portador do documento de identidade da Cédula
de Identidade n°. 3.419.976-0, SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n° 501.975.769-15,
doravante denominada Contratante;

Em face da classificação das propostas apresentadas na Dispensa de
Licitação n° 16/2018, conforme Relatório Final de Licitação e Termo de Homologação
ratificados pelo Presidente da Camara Municipal de Londrina;

Resolve firmar contratação para aquisição de uma cadeira de rodas para a
Camara Municipal de Londrina, conforme especificações do Termo de Referência, que passa
a fazer parte integrante desta, tendo sido o melhor valor na pesquisa de mercado oferecido
pela empresa ORTOPÉDICA LONDRINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o n°. 75.617.498/0001-35, com sede na Rua Senador Souza Naves, n° 1.232, Vila
Ipiranga, Londrina — PR, neste ato representado pelo senhor Joao Adauto de Andrade,
portador da Cédula de Identidade n°. 7.304.811, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o °
707.928.878-91, doravante denominada Contratada, nos seguintes termos:
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CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1 Constitui objeto do presente contrato a aquisição de uma cadeira de rodas para a
Camara Municipal de Londrina, conforme especificações estabelecidas abaixo:
1.1 Cadeira de rodas, cor preta, tipo funcionamento manual, estrutura de alumínio em

pintura epoxi, suporte de peso mínimo de 100kg, dobrável em X, pneus traseiros tipo
inflamável tamanho 24' e dianteiros tipo maciço tamanho 6', apoio para brag()
escamotedvel e com regulagem de altura, apoio para pés individual, escamotedvel e
com regulagem de altura, assento em nylon, almofadado, com 5cm de espessura,
com largura e profundidade entre 45 e 55 cm, encosto almofadado em nylon, com
altura entre 45 e 55cm e manoplas na parte de trás, com aro de impulso manual e
freios bilaterais. Produto com registro na Anvisa, novo e sem uso anterior com
manual de instruções em português.

CLAUSULA SEGUNDA — DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO PRODUTO

2 A aquisição sera feita pelo Departamento de Administração Predial, mediante envio por
e-mail de Nota de Empenho à Contratada.

3 A partir da data do recebimento do e-mail, a Contratada terá o prazo máximo de 30 dias
para entregar o produto no prédio da Camara Municipal de Londrina, no Centro Cívico
Bento Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n°. 145, Londrina, Paraná, no
horário das 8 horas às 18 horas, às segundas, quartas ou sextas-feiras.

5.1 Caso o termo final do prazo de entrega recaia em terças ou quintas-feiras,
considerar-se-á prorrogado até o dia útil seguinte.

4 A cadeira deverá ser entregue embalada, com identificação do fabricante.

5 A Contratada arcará com os custos da entrega e se responsabilizará por eventuais danos
decorrentes do transporte.

6 Servidor lotado no Departamento de Administração Predial da Camara Municipal de
Londrina poderá dar o recebimento provisório na ocasião da entrega.

7 0 recebimento definitivo implica atestado de verificação da adequação do produto
entregue às especificações do objeto.

8 Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa fornecedora

Rua Gov Parigot de Souza, 145
Centro Civic° Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR

086
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por vícios ocultos.

9 Caso a cadeira entregue não esteja conforme descrição apresentada neste Termo, a
Contratada terá o prazo máximo de 30 dias para a substituição do produto.

CLAUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA E SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS

10 A cadeira deverá ter prazo de garantia minima de 12 meses, prevalecendo o prazo de
garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.

11 0 Departamento de Administração Predial está apto a declarar a constatação de vícios
ocultos existentes no produto entregue, reduzirá a termo a descrição dos produtos
defeituosos e solicitará a substituição via e-mail.

12 A substituição de produto considerado defeituoso será efetuado em remessa única, com
no máximo 30 dias e diante das mesmas condições previstas para a entrega.

CLÁUSULA QUARTA — DO PREÇO

13 0 valor do objeto deste contrato é de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

13.10 prego ajustado inclui todos os encargos que a Contratada terá para o cumprimento
das obrigações acordadas.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

14 0 prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da
assinatura.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15 As despesas com a execução deste Contrato serão atendidas com os recursos
consignados da dotação 01.010.01.031.0001.1001.4490.520800 — Aparelhos, ."4
equipamentos, utensílios médico-odontológicos, laboratorial e hospitalar.

CLÁUSULA SÉTIMA DA ACEITAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



O88'

16 0 recebimento definitivo implica atestado de verificação da adequação do produto
entregue e as especificações.

17 Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa fornecedora
por vícios ocultos.

18 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal apresentada pelo fornecedor com a Nota de Empenho e do regular cumprimento
das obrigações assumidas na contratação.

19 A Nota Fiscal deverá ser apresentada na entrega do produto.

20 0 pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo, pelo fiscal do
contrato, da Nota Fiscal apresentada pela contratada.

21 0 prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento, pelo
servidor designado a atuar como fiscal da contratação, da Nota Fiscal apresentada pela
Contratada.

22 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes A.
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente 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.

23 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

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

25 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada.

26 A Contratante poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive
retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou
impossível reparação.

CLÁUSULA OITAVA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX 3374-1265 - Londrina -PR
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27 A Contratada obriga-se a:

27.1Efetuar a entrega do produto em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela
Contratante, em estrita observância das especificações do Termo de Referência e da
proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal, constando detalhadamente as
indicações da marca, tipo, procedência e prazo de garantia.

27.2Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com as
normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990).

27.30 dever previsto no subitem anterior implica a obrigação de, a critério da
Administração, substituir, reparar ou corrigir, As suas expensas, no prazo máximo de
30 (trinta) dias, o produto com avarias ou defeitos.

27.4Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto
do presente termo de referência.

27.5Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados de maneira
clara, concisa e lógica, bem como atendendo de imediato As reclamações.

27.6Comunicar 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.

27.7Manter contato sempre por escrito com a Contratante, ressalvados os entendimentos
verbais determinados pela urgência da situação, os quais deverão ser confirmados
por escrito, no prazo de dois dias úteis.

27.8Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência.

27.9Ndo permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

27.10 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na
execução do contrato.

CLÁUSULA NONA — DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE

28 A Contratante obriga-se a:

28.1Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do produto recebido
provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência, para fins
de aceitação e recebimentos definitivos.

28.2Diante do cumprimento das obrigações contratuais, efetuar o pagamento no prazo
previsto.

28.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
servidor especialmente designado;

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX. 3374-1265 - Londrina - PR
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28.4Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CLAUSULA DÉCIMA — DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

29 A fiscalização do presente contrato será exercida por representante da Camara
Municipal de Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso de
execução do contrato e de tudo dará ciência ao Departamento de Suprimentos e
Patrimônio.

29.10 representante da Camara Municipal de Londrina deverá ter experiência necessária
para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

30 Ao Fiscal do presente contrato ficam designadas as seguintes atribuições:

30.1Solicitar empenho antes de solicitar o produto.
30.2 Verificar e declarar regular cumprimento das obrigações contratuais pela Contratada

e viabilizar o pagamento do preço acordado.
30.3 Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a CONTRATADA não o

tenha feito.
30.4 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao

Departamento Financeiro.
30.5Notificar por escrito o Departamento de Suprimentos e Patrimônio caso identifique

qualquer irregularidade para eventual instauração de procedimento administrativo
para aplicação de penalidade.

31 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

32 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.

33 A gestão da contratação será exercida pelo gerente do Departamento de Suprimentos e
Patrimônio ou servidor por este designado mediante termo juntado aos autos.

CLAUSULA ONZE — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Rua Gov Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX 3374-1265 - Londrina - PR
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34 Se Contratada descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente instrumento
contratual ficará sujeita às penalidades dos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993,
observando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa.

35 Nos termos do Art. 87 da Lei 8.666/1993, pela inexecução total ou parcial deste
contrato, a Contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita as seguintes sanções:

35.1Multa Moratória de até 20% (vinte por cento) do valor da Nota de Empenho pelo não
cumprimento dos prazos estabelecidos para a entrega do objeto.

35.2Compensatória de 30% (trinta por cento) do valor da Nota de Empenho, pela
injustificada inexecução do objeto deste Termo de Referencia.

35.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Camara Municipal de Londrina por até 2 (dois) anos;

35.4Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em
geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea
anterior.

36 Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente
descontado do valor que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês.

37 A pena de multa pode ser cumulado com as outras espécies de penalidade previstas no
art. 87 da Lei 8.666/1993.

38 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita
empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência

e multa de mora), constando o fundamento legal da punição.

CLAUSULA DOZE— DA RESCISÃO

39 0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses estabelecidas pelos artigos 77 a
79 da Lei 8.666/1993, o que a Contratada declara conhecer.

40 Em caso de rescisão deste contrato será obedecido ao que estabelecem os artigos 79 e
80 da Lei 8.666/1993, no que couberem.

41 Reserva-se o Contratante o direito de rescindir unilateralmente este contrato ocorrendo
qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do
objeto contratado.

Rua Gov Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX 3374-1265 - Londrina. PR
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CLÁUSULA TREZE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

42 Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, a
proposta e os documentos apresentados pela Contratante, de cujo inteiro teor as partes
declaram ter pleno conhecimento.

43 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123, de 2006, e da Lei n°
8.666, de 1993, subsidiariamente.

44 0 foro para dirimir questões relativas ao presente contrato sera o da Comarca de
Londrina, Estado do Parana, com exclusão de qualquer outro.

45 E, por estarem justas suas disposições e acertadas as partes, os representantes das partes
assinam o presente Contrato em duas vias de igual teor.

Ailton da Silva Nantes
Presidente da Camara Municipal de Londrina

Contratante

Londrina, 29 de Outubro de 2018.

li
ir•

Jod Adauto de Andrade
S cio-Admini4rador

Contratada

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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CÂMARA
JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS

TERMOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO

Processo Administrativo - DG n°39/2018
Dispensa de Licitação n° 16/2018
Objeto: Aquisição de uma cadeira de rodas para a Camara Municipal de Londrina.

Diante da documentação acostada aos autos, ratifico a presente Dispensa de Licitação para a contratação da seguinte empresa, de acordo com o
objeto, quantidade e valor descritos abaixo:

Descrição

ORTOPÉDICA LONDRINA INDÚSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA.
CNPJ n°. 75.617.498/0001-35

Valor total

0:Aquisição de 01 (uma) cadeira de rodas, conforme especificações do Termo de Referência.

Londrina, 24 de Outubro de 2018. Ailton da Silva Nantes, Presidente.

R$ 1.300,00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO

Processo Administrativo - DG n°49/2018
Dispensa de Licitação n° 15/2018
Objeto: Aquisição de gas liquefeito de petróleo (GLP) em botijões de 13 kg.

Diante da documentação acostada aos autos, ratifico a presente Dispensa de Licitação para aquisição de gas liquefeito de petróleo (GLP) em
botijões de 13kg para a Camara Municipal de Londrina.

No presente processo, a contratação ocorrera com a empresa C. A Paralego, inscrita no CNPJ sob o n° 03.622.903/0001-00, por valor equivalente
aplicação do desconto proposto de 5% (cinco por cento) sobre o valor da média dos pregos do GLP praticados no Município de Londrina, tendo

por base o levantamento de pregos realizados na semana anterior a da contratação, publicados pela Agência Nacional de Petróleo (ANP).
A aquisição é estimada em 60 (sessenta) botijões no período de 12 (doze) meses, sendo o valor total da contratação de R$ 3.977,40 (trés mil,
novecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), calculado com base nos preços divulgados pela ANP para a cidade de Londrina, Estado do
Parana, no intersticio de 30/09/2018 a 06/10/2018.

Londrina, 24 de Outubro de 2018. Ailton da Silva Nantes, Presidente.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO! RATIFICAÇÃO

Processo Administrativo - DG n° 50/2018

S
Dispensa de Licitação n° 18/2018
Objeto: Aquisição de placas "Arma não é brinquedo, dé abraços".

Diante da documentação acostada aos autos, ratifico a presente Dispensa de Licitação para a contratação da seguinte empresa, de acordo com a
descrição e valor que seguem abaixo:

LUMILON LUMINOSOS LONDRINA LTDA.
CNPJ n°. 77.703.262/0001-47

Descrição

Aquisição de placas "Arma não é brinquedo, dê abraços.

Londrina, 30 de Outubro de 2018. Ailton da Silva Nantes, Presidente.

Valor total

R$ 1.060,00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO! RATIFICAÇÃO

Processo Administrativo - DG n° 54/2018
Dispensa de Licitação n° 17/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em design gráfico para desenvolvimento de projeto gráfico, arte-final, revisão ortográfica e
editoração eletrônica da publicação "Caminhos de Londrina", edição 2018, da Camara Municipal de Londrina.

Diante da documentação acostada aos autos, ratifico a presente Dispensa de Licitação para a contratação da seguinte empresa, de acordo com a
descrição e valor que seguem abaixo:
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YUNOMMAE E TOME PLANEJAMENTO VISUAL LTDA EPP
CNPJ n°. 81.877.656/0001-99

Valor total

Contratação de empresa especializada em design gráfico para desenvolvimento de projeto gráfico, arte-final, revisão
ortográfica e editoração eletrônica da publicação "Caminhos de Londrina", edição 2018, da Câmara Municipal de Londrina. R$ 5.500,00

Londrina, 30 de Outubro de 2018. AiIton da Silva Nantes, Presidente.

EXTRATO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
Espécie: Contrato Administrativo n°30/2018 - Dispensa de Licitação n° 15/2018.
Contratante: Câmara Municipal de Londrina
Contratada: C. A. Paralego
CNPJ: 03.622.903/0001-00
Objeto: Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijeies de 13 kg.
Valor total: R$ 3.977,40 (três mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos).
Vigência: 12 meses, contados a partir da data de sua publicação.
Data da Assinatura: 29 de outubro de 2018.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
Espécie: Contrato Administrativo n°31/2018 - Dispensa de Licitação n° 16/2018.
Contratante: Câmara Municipal de Londrina
Contratada: Ortopédica Londrina Indústria e Comércio de Aparelhos Ortopédicos Ltda.
CNPJ: 75.617.498/0001-35
Objeto: Aquisição de uma cadeira de rodas para a Câmara Municipal de Londrina.
Valor total: R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).
Vigência: 12 meses, contados a partir da data de sua publicação.
Data da Assinatura: 29 de outubro de 2018.

CONSELHOS

CMDI - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO N.° 020/2018

0 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI, no uso de suas atribuições previstas na Lei Municipal 7.841/99 (com alterações
subsequentes), considerando a Resolução 014/2017 e a decisão unânime de sua plenária proferida durante a reunião ordinária de 11/10/2017;

RESOLVE:

S Art. 1°. Retificar a Resolução 014/2017, publicada no Jornal Oficial 3.374, de 25/10/2017, páginas 33 a 48, que aprovou o Plano Municipal de
Politicas para as Pessoas Idosas, tendo em vista a não publicação de sua vigência.
Parágrafo único. Torne-se público que o Plano Municipal de Políticas para as Pessoas Idosas tem vigência de 2018 a 2021.

Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na presente data, com efeitos retroativos a 11 de outubro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Londrina, 31 de outubro de 2018. Luciana Ferreira Alvarez, Presidente do CMDI.

CIDREBAC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA 0
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA BACIA DO RIBEIRÃO

CAFEZAL
EXTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP/CIDREBAC- 0001/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO N° PAL/CIDREBAC-0002/2018.
Inciso II, do Art. 25 da Lei Federal n° 8.666/93.
OBJETO: Licenciamento Uso de Programas de Informática
VALOR: R$ 16.560,00 (dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses
CONTRATADA: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA. CNPJ: 76.030.717/0001-48
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CI n°314/2018 —DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Departamento de Administração Predial
Assunto: Processo Administrativo - DG n° 39/2018 — Dispensa de Licitação n°. 16/2018 —
Aquisição de uma cadeira de rodas para a Camara Municipal de Londrina.

Londrina, 01 de novembro de 2018.

Prezados,

Estamos encaminhando a cópia do Contrato Administrativo n° 31/2018 para

fiscalização e solicitação de Nota de Empenho junto ao Departamento Financeiro.

Atenciosamente,
2e

Jólia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

De acordo:

Y_,42Z-Tirrian bra' s Mare 
Departamento Suprimentos Suprimentos e Patrimô+
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