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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PIÊN ESTADO DO PARANÁ 

Órgão requisitante: Secretaria de Saúde 
N° requerimento: 

Data: 128 de abril de 2020 

Descrição do objeto a ser comprado/contratado (Especificações técnicas - quantidades, tamanhos, 
cores, metragem, peso, capacidade, modelo, demais características): 

Aquisição emergencial de: 

2000 UNIDADES MÁSCARAS TRIPLA CIRÚRGICA 	COM ELÁSTICO 	- 	 COM FILTRO BFE 98,8% DE RETENÇÃO 
BACTERIOLOGICA, ATOXICA, 100% POUPROPILENO. 	CAIXA COM 50 UNIDADES. CONFECCIONADO EM NÃO 
TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, 4 TIRAS LATERAIS P1 FIXAÇÃO, CUP NASAL EMBUTIDO, 
HIPOALERGÊNICA, BRANCA, DESCARTÁVEL. 

Descrever a 	
i

a justificativa/ 	(apresentar as razões de interesse público que justificam a 
compra/ contratação pretendida, apontando explicitamente a finalidade pública a ser alcançada com a 
licitação): 

A aquisição se faz necessário visto que a secretaria de saúde não dispõe desses materiais e este se faz necessário 
para o enfrentamento a Pandemia do Corona Virus. Após ser decretado Situação de Emergência na Saúde Pública 
(Decreto 032/2020) a secretaria vem tomando algumas medidas para prevenir a disseminação do vírus e proteger 
os colaboradores da secretaria. Uma vez que a proteção deles garante que o Município possa dar continuidade aos 
atendimentos aos cidadãos que venham a apresentar sintomas relacionados ao COVID-19. 
Ademais os casos de infecção e morte pelo vírus vem aumentando diariamente no Brasil e também no Estado do 
Paraná. Assim sendo a prevenção se faz necessário nesse cenário de emergência na saúde pública. 
Frisamos ainda a emergência máxima dessa contratação, precisamos dos itens disponíveis o mais rápido possível, 
pois já temos casos de COVID 19 suspeitos em nosso município, e por fim, sinalizamos que o item mascara tripla 
cirúrgica consta na licitação PP 118/2019 , porém o fornecedor não possui para entrega este item, e por conta da 
pandemia o preço atual é muito maior que o cotado no momento em que o registro de preços foi feito, em 
dezembro de 2019 , devido ao crescimento exponencial da demanda. Fizemos estimativas de preço, que seguem 
anexo. 

Compra/ Contratação é para atendimento de ordem judicial? 	 ( ) 
Sim 	(X) Não 

Em caso afirmativo descrever qual: 

Compra/Contratação exige solicitação de documentos/ laudos específicos? 	( ) 
Sim 	(X) Não 

Em caso afirmativo descrever quais as exigências: 

Dotação Orçamentária: 
Recursos 

( ) 
Próprios 	( 	

) 
Federais 	

( 
x )Estaduais f 494 

Caso os recursos sejam oriundos de repasses Federais ou Estaduais descrever quais e anexar a esta 
requisição os documentos pertinentes ao repasse. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PIÊN ESTADO DO PARANÁ 003 

Local de entrega/ prestação ou Horários: 	 Prazo para entrega/ prestação ou 
execução do serviço/obra: 	 execução do serviço/obra: 

Na sede da Secretaria 	 1 08:00 as 17:00 	 1 Imediato 

Indicação do responsável por recebimento e fiscalização da execução do objeto: 
GEORGIA LUCIANA DE OLIVEIRA 

Há licitação em curso para o objeto pretendido? 	 ()Sim (x) Não 
Em caso afirmativo informar: 
20. N° do processo licitatório: 
Ri. N° do contrato/ata de registro de preços vigente: 
22. Data de vencimento do contrato/ata de registro de preços: 
OBS: A informação acima pode ser verificada no Cronograma de Renovação de Licitações disponibilizado pelo Depto. 

Quando se tratar de materiais ou serviços que exijam especificações técnicas, o requisitante deve anexar a essa 

requisição a indicações de fornecedores onde possam ser soliçdas as cotações. 

Caso o requisitante já possua cotações inerentes ao objetj4er comprado/contratado deverá enviar as mesmas 

junto à essa requisição. 	 - 
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NOVO CORONAVIRUS 

Simplificados requisitos para máscaras 
cirúrgicas 	 004 
A medida foi motivada pela atual situação de emergência de saúde pública internacional relacionada 
à Covid-19. 

Por: Ascom/Anvisa 

Publicado: 0210412020 16:46 
Ultima Modificação: 0210412020 18:25 

A Anvisa simplificou os requisitos para fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos prioritários e de 

máscaras cirúrgicas, respiradores particulados N95, PFF2 ou equivalentes, utilizados em serviços de saúde. As 

ke
áscaras que aguardam a realização de ensaios podem ser utilizadas por profissionais de apoio (ex.: 
cepcionistas e seguranças) nos serviços de saúde, desde que esses profissionais prestem assistência a mais de 

1 (um) metro dos pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavirus. Essas máscaras também 
podem ser usadas pelos profissionais dos transportes públicos, segurança e transeuntes, acrescidas das demais 
medidas de prevenção e controle. 

De acordo com as regras, fabricantes e importadores de máscaras cirúrgicas, respiradores particulados N95, PFF2 
ou equivalentes ficarão excepcionalmente e temporariamente dispensados de autorização prévia dos produtos pela 
Anvisa, de Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), de notificação das atividades à Agência, bem como 
de outras autorizações sanitárias. 

A medida foi motivada pela atual situação de emergência de saúde pública internacional relacionada à Covid-1 9. As 
regras estão vigentes e constam na Resolução da Diretoria 	 35612020. 

Outras obrigações 

As regras não eximem as empresas de outras obrigações. Os fabricantes e importadores de produtos deverão 
cumprir as demais exigências aplicáveis ao controle de dispositivos médicos, bem como as normas técnicas 

•lacionadas aos produtos As empresas também deverão realizar controle pós-mercado (monitoramento após a 
comercialização). 

A Anvisa reforça que o fabricante ou importador é responsável por garantir a qualidade, a segurança e a eficácia 
dos produtos fabricados, em conformidade com o regulamento brasileiro. Ademais, o serviço de saúde que receber 

os equipamentos de proteção individual (EPI5) deve atestar que os mesmos atendem às finalidades a que se 
destinam. 

Profissionais de saúde 

As máscaras com a finalidade de serem um equipamento de proteção individual (EPI) aos profissionais de saúde 
e que não atendam às diretrizes da ABNT NBR 15052:2004, em especial quanto à eficiência de filtragem de 
partículas (EFP) - valor aceitável = 98% - e à eficiência de filtragem bacteriana (EFB) - = 95% -, não devem ser 

utilizadas no manejo dos pacientes suspeitos ou contaminados. A Agência esclarece que a empresa fabricante ou 
fornecedora do tecido também pode garantir que o seu produto atende às especificações da referida norma técnica 
da ABNT. 

Por fim, a Anvisa ressalta a importância de ampliar o acesso seguro a produtos que visam a proteção individual de 
todos, em especial aos nossos profissionais de saúde. 

Quer saber as notícias da Anvisa em primeira mão? Siga-nos no Twitter @anvisa oficial, 

Facebook @AnvisaOficial, lnstagram@anvisaoficial e YouTube .@anvisaoficial 
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1- 	INTRODUÇÃO 

Sob a emergência de saúde pública internacional relacionada ao vírus SARS-CoV-2, causador da Covid 

19, a Anvisa estabeleceu diversas medidas excepcionais e temporárias visando facilitar o acesso pela população 

a produtos auxiliares na prevenção do contágio, e avaliadas do ponto de vista da relação risco - benefício como 

favoráveis aos pacientes e à população em geral. 

O coronavírus pode ser espalhado por gotículas suspensas no ar quando pessoas infectadas 

conversam, tossem ou espirram. Essas gotículas podem ter sua formação diminuída pelo uso de máscaras não 

profissionais. Estas máscaras atuam como barreiras físicas, diminuindo a exposição e o risco de infecção para a 

população em geral. 

Importante destacar que as máscaras profissionais (material médico cirúrgico industrializado) devem 

ter seu uso dedicado e exclusivo aos profissionais de saúde e pacientes contaminados, onde as mascaras nã 

profissionais não tem utilidade. 

A Anvisa, com a finalidade de promover e apoiar as ações para a saúde pública, elaborou estas 

orientações sobre máscaras faciais para uso não profissional. 

O efeito protetor por máscaras é criado por meio da combinação do potencial de bloqueio da 

transmissão das gotículas, do ajuste e do vazamento de ar relacionado à máscara, e do grau de aderência ao 

uso e descarte adequados da máscara transmitida também para leigos, incluindo crianças, apesar do ajuste 

imperfeito e da adesão imperfeita. 

Assim, máscaras faciais não-hospitalares não fornecem total proteção contra infecções, mas reduzem 

sua incidência. Especialistas apontam que mesmo pequenas medidas para reduzir transmissões têm grande 

impacto na atual pandemia, especialmente quando combinadas com medidas preventivas adicionais, que SÃO 

ABSOLUTAMENTE NECESSÁRIAS, como higienizar as mãos e adotar as medidas de higiene respiratória/etiqueta 

da tosse: se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de papel; utilizar Iene 

de papel descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após o uso e realizar a higiene das mãos); 

evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca e realizar a higiene das mãos com água e sabonete ou preparação 

alcoólica a 70%. 

As máscaras de pano feitos com itens domésticos ou feitos em casa com materiais comuns e de baixo 

custo podem ser usados como uma medida voluntária adicional de saúde pública. 

As máscaras de uso não profissional não são máscaras cirúrgicas ou respiradores N-95. Esses são 

suprimentos essenciais que devem continuar reservados para os profissionais de saúde e outros socorristas, 

conforme recomendado nas orientações atuais do Ministério da Saúde. 
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A máscara deve ser feita nas medidas corretas, devendo cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar 

espaços nas laterais. Também é importante que a máscara seja utilizada corretamente, não devendo ser 

manipulada durante o uso e deve-se lavar as mãos antes de sua colocação e após sua retirada. 

Seguindo as recomendações a seguir, as máscaras faciais de uso não profissional podem ser 

produzidas em casa, adquiridas no comércio ou diretamente das artesãs. 

Usar uma máscara pode ser "uma medida adicional de proteção para quem precisa sair", disse 

Antonio Barra Torres, Diretor Presidente- substituto da Anvisa, é mais uma ação que o cidadão pode fazer, 

além das demais medidas preventivas. 

1 

Qualquer pessoa pode fazer uso de máscaras faciais de uso não profissional, inclusive crianças e pessoas 

debilitadas, desde que respeitadas a tolerância, o ajuste e a higiene do material. Recomenda o uso em 

locais públicos (por exemplo, supermercados, farmácia e no transporte público). 

O profissional de saúde também poderá indicar a utilização da máscara não profissional nas condições 

de exposição que ele indicar como adequada. 

Quatro regras básicas devem ser seguidas: 

a. a máscara é de uso individual e não deve ser compartilhada; 

b. deve-se destinar o material profissional (máscaras cirúrgicas e do tipo N95 ou equivalente) para os 

devidos interessados: pacientes com a COVID-19, profissionais de saúde e outros profissionais de 

linha de frente em contato próximo e prolongado com possíveis fontes de contágio; 

o c. as medidas de higiene e a limpeza das máscaras não profissionais em tecido e a eliminação periódica 

das descartáveis são ações importantes de combate à transmissão da infecção; e 

d. fazer a adequada higienização das mãos com água e sabonete ou com preparação alcoólica a 70%. 

IMPORTANTE: mesmo de máscara, mantenha distância de mais de 1 (um) metro de outra pessoa. 

As máscaras faciais de uso não profissional não devem ser utilizadas pelos: 
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a. profissionais de saúde durante a sua atuação; 

b. pacientes contaminados ou suspeitos (com sintomas); 

c. pessoas que cuidam de paciente contaminados; 

d. crianças menores de 2 anos, em pessoas com problemas respiratórios ou inconscientes, 

incapacitadas ou incapazes de remover a máscara sem assistência; 

a demais pessoas contraindicados pelo profissional de saúde. 

Sigam as orientações da NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA INQ 04/2020 - ORIENTAÇÕES PARA 

SERVIÇOS DE SAÚDE: MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE QUE DEVEM SER ADOTADAS DURANTE A 

ASSISTÊNCIA AOS CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO NOVO 

CORONAVÍRUS(SARS-00V-2). 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+fl+04-2020+GVIMS-

GGTES-ANVISA/a  b598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28 

IV- TIPOS DE TECIDOS 

Para fins de ampliar o acesso é importante que a máscara tenha baixo custo. 

Devem ser evitados os tecidos que possam irritar a pele, como poliéster puro e outros sintéticos, o que faz 

a recomendação recair preferencialmente por tecidos que tenham praticamente algodão na sua 

composição. 

Informações quanto a composição dos tecidos: 

a. 100% Algodão- características finais quanto a gramatura: 

1- 90a 110 (p/ ex, usadas comumente para fazer lençóis de meia malha 100% algodão); 

II- 120 a 130 (p1  ex, usadas comumente para fazer forro para lingerie); e 

III- 160 a 210 (p/ ex, usada para fabricação de camisetas). 

b. Misturas - composição 
	

. 

1- 90% algodão com 10% elastano; 

II- 92% algodão com 8% elastano; 

III- 96% algodão com 4% elastano. 

Para a produção de máscaras faciais não profissionais pode ser utilizado Tecido Não Tecido (TNT) sintético, 

desde que o fabricante garanta que o tecido não causa alergia, e seja adequado para uso humano. Quanto 

a gramatura de tal tecido, recomenda-se gramatura de 20 - 40 gim'.  É recomendável que o produto 

manufaturado tenha 3 camas: uma camada de tecido não impermeável na parte frontal, tecido respirável 

no meio e um tecido de algodão na parte em contato com a superfície do rosto. 

4/9 
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kL 

Na Internet há inúmeros vídeos/tutoriais ensinando como a população pode fazer máscaras, inclusive 

modelos e moldes que podem ser baixados gratuitamente. Há orientações passo-a-passo de como fazer 

máscaras para pacientes, por exemplo, em tratamento quimioterápico, que podem ser utilizadas para a 

pandemia da COVID-19. 

A Rede SENAI de inovação também vem contribuindo com publicações de instruções para fabricar 

máscaras faciais. Neste contexto, incentivamos utilizar as orientações no portal da indústria. 

Recomendamos fazer um molde em papel de forma no qual o tamanho da máscara permita cobrir a 

• boca e nariz, e seguir as orientações de higiene durante a confecção e uso das máscaras faciais. Limpe 

as superfícies de trabalho com um produto para desinfecção, como preparação alcoólica a 70% ou 

hipoclorito de sódio a 1%. Após a confecção da máscara de pano é importante que a mesma seja lavada 

com água e sabão e passada com o ferro quente. Para minimizar os riscos de alergias, não use essências 

ou perfumes. 

Para as máscaras faciais para uso não profissional que serão comercializadas, os fabricantes devem 

atender aos requisitos de qualidade do tecido, determinação de forma qualitativa, da irritabilidade 

dérmica (primária e cumulativa) provocada pelo tecido, bem como as medidas padronizadas para o 

tamanho das máscaras. Neste sentido, referimos a utilização das normas da ABNT - Associação Brasileira 

de Normas Técnicas. 

O design da máscara facial deve ser confortável e eficiente: deve estar bem adaptada ao rosto, para que 

se evite sua recolocação toda hora, lembrando que seu uso é por um período de poucas horas, em 

situações de saída da residência, e sempre se respeitando a distâncias entre as pessoas preconizado 

pelo Ministério da Saúde ou Organização Mundial da Saúde. 

VI- FORMA DE USO 

- 	 , 
E recomendável que cada pessoa tenha entorno de 5 (cinco) mascaras de uso individual 

Antes de colocar a máscara no rosto deve-se: 

a. assegurar que a máscara está em condições de uso (limpa e sem rupturas); 
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b. fazer a adequada higienização da mão com água e sabonete ou com preparação álcoólica a 70%! 

(cubra todas as superfícies de suas mãos e esfregue-as juntas até que se sintam secas); 

c. tomar cuidado para não tocar na máscara, se tocar a máscara, deve executar imediatamente a 

higiene das mãos; 

d. cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais; 

e. manter o conforto e espaço para a respiração; 

f. evitar uso de batom ou outra maquiagem ou base durante o uso da máscara. 

âISFitii#[IffSJ 	 o 
a. não utilizara máscara por longo tempo (máximo de 3 horas); 

b. trocar após esse período e sempre que tiver úmida, com sujeira aparente, danificada ou se 

houver dificuldade para respirar; 

c. higienizar as mãos com água e sabonete ou preparação alcoólica a 70% ao chegarem casa; 

d. retire a máscara e coloque para lavar; 

e. repita os procedimentos de higienização das mãos após a retirada da máscara; e 

f. não compartilhe a sua máscara, ainda que ela esteja lavada. 

o 
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VIII- LIMPEZA 

Ao contrário das máscaras descartáveis, as máscaras de tecido podem ser lavadas e reutilizadas 

regularmente, entretanto, recomenda-se evitar mais que 30 (trinta) lavagens. 

a. a máscara deve ser lavada separadamente de outras roupas; 

b. lavar previamente com água corrente e sabão neutro; 

c. deixar de molho em uma solução de água com água sanitária*  ou outro desinfetante equivalente de 

20 a 30 minutos; 

d. enxaguar bem em água corrente, para remover qualquer resíduo de desinfetante; 

e. evite torcer a máscara com força e deixe-a secar; 

f. passar com ferro quente; 

g. garantir que a máscara não apresenta danos (menos ajuste, deformação, desgaste, etc.), ou você 

precisará substituí-Ia; 

h. guardar em um recipiente fechado. 

* Para preparar uma solução de água sanitária ( 2,5%) com água, por exemplo, você pode diluir de 2 

colheres de sopa de água sanitária em 1 litro de água. 

Caso você possua máquina de lavar, pode programar o ciclo completo de lavagem (lavagem, enxágue, 

secagem) de pelo menos 30 minutos com uma temperatura de lavagem de 60C. 

IX- DESCARTE 

Descarte a máscara a de pano ao observar perda de elasticidade das hastes de fixação, ou deformidade 

no tecido que possam causar prejuízos à barreira. 

As máscaras de TNT não podem ser lavadas, devem ser descartáveis após o uso. 

Para removê-la, manuseie o elástico ao redor das orelhas, não toque não a parte frontal da máscara e 

jogue fora imediatamente em um saco papel ou plástico fechado ou em uma lixeira com tampa. 

Evite tocar a superfície do saco de papel ou plástico após o descarte da máscara, não toque no rosto ou 

em superfície, lave imediatamente as mãos com água e sabonete novamente ou proceda a higienização 

com preparação alcoólica a 70% 
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X- MEDIDAS PREVENTIVAS 

O uso de máscara não reduz ou substitui a necessidade das medidas de higiene preconizadas e a 

manutenção do distanciamento de mais de 1 (um) metro entre as pessoas. 

Importante que todas as pessoas, sigam: 

a. as medidas de higiene já estudadas e estabelecidas; 

b limpe as mãos frequentemente; lave as mãos com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, 

especialmente depois de estar em um local público ou depois de assoar o nariz, tossir ou espirrar. 

Se água e sabonete não estiverem prontamente disponíveis, use uma preparação alcoólica a 

70%, cubra todas as superfícies de suas mãos e esfregue-as juntas até que se sintam secas; 

c. evite tocar nos olhos, nariz e boca; 

d. limpe e desinfete as superfícies frequentemente tocadas diariamente - mesas, maçaneta 

interruptores de luz, bancadas, mesas, telefones, teclados, banheiros, torneiras, pias, etc. Se a 

superfícies estiverem sujas, limpe-as com detergente ou sabão e água antes da desinfecção; e 

para desinfetar, use produtos domésticos comuns registrados na Anvisa e apropriados para a 

superfície; 

e. siga as normas do Ministério da Saúde divulgadas no site: https://coronavirus.saude.gov.br  

. 

WA 

• 1... Agência Nacional 

- 

	
de Vigilância Sanitâria 

ORIENTAÇÕES GERAIS - Máscaras faciais de uso não profissional 



013 
- 

F.ffiz.0 

— --- 

o 
CPA$ WLD au 	2 ., 
)t*» 	PATIDTSFLTY 	Ttt 	..- 	+ 1 

https://www2Oanvjsa.gov.br/segurancadopacjente/jndex.php/publjcacoes/item/cartaz-como-fazer  

higiene-das-maos-com-preparacao-alcooljca-e-com-sabonete-Jjpujdo-e-agua 
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1. https : f/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/div-cloth-face- 

coverings.html 

2. https ://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/rDrevent-getting-sick/disinfecting-your- 

home. html?CDC AA refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov %2Fcoronavirus%2F2019- 

ncov%2Fprepare%2Fdisinfecting-your-home.html 

3. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/cuidados  agua consumo humano 2011.pdf 

4. https:/Jportalarguivos.saude.gov.brJimages/pdf/2020/Apfjj)06ota-Informativa,pdf  

S. 	https : //api.pks.rs/storage/assets/AFNOR-SPEC-576-001-Barrier-masks-27032020.ødf  

6. https://www.ncbi.nlmnih.gov/pmc/articlesfPMC244O799/  

7. https://www.ncbLnlm ,nih.gov/pmc/articles/PMC2662657/  

8. www.researchgate.net/publication/306273046  Evaluating the efficacy of doth face 

masks 

9. https://www.researchgate.net/publication/314116614  

in reducing particulate matter exposure 

Factors InfluencinF Face Mask Sele 

tinn And Desígn Snecificatíons Results from Pilot Studv Amongst Malavsian Umrah PiIg 

1115   

10. Testing the Efficacy of Homemade 

Masks Would They Protect in an Influenza Pandemíc 

11. https://pfarma.com.br/noticia-setor-farmaceutico/saude/5281-mascara-caseira.html  

12. //academic.oup.com/iid/article/201/4/491/861190  

13. http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci  arttext&pid=S1808-52102016000200003 

14. Manual de Têxteis Técnicos-Classificação, Identificação e Aplicações, ABINT-Associajp 

Brasileira das Indústrias de Não Tecidos e Tecidos técnicos 2005 

15. Guia de Implementação Guia de Normalização Para Confeccão-ABNT/SEBRAE 

16. Cartilha de costurabilidade, uso e conservação de tecidos para decoração-Comitê Tex brasil 

Decor. 

o 

10/9 

1... Aqência Nacional 

1' 	
de Vigilância Sanitâria 

ORIENTAÇÕES GERAIS - Máscaras faciais de uso não profissional 



Você respondeu em Sex, 01/05/2020 16:07 

Josiele Cardoso <orcamentosprotexjohnengelsltda 
Jc 	@gmail.com > 

Sex, 01/05/2020 15:01 

Você 

015 
1 	P 	ri 

PIEN - Ordem de compra Joh.,. 

50 KB 

2 anexos (198 KB) 	Baixar tudo Salvar tudo no OneDríve 

Boa tarde Patricia! 

Segue ordem de compra: 

Produto: MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO - Branca 

Quantidade: 2000 

Valor: R$ 5.000,00 

Entrega: 09/05/2020 

Pagamento: CONTRA APRESENTAÇÃO 

Após conferir os dados, nos encaminhar a ordem de compra assinada e carimbada pelo 

responsável pela compra. 

Agradecemos a confiança! 

Grato! 

Em sex., ide mal. de 2020 às 14:41, Patricia Trojanovski <pa ti. pJn..@hotmail.com > escreveu: 
Boa tarde... 
Solicito aquisição de 2000 máscaras para prefeitura de Pien. 

Favor enviar orçamento.... Patricia 

Enviado do meu Telefone LG 

o 



"cJOHNENGELS 
Jolinengeis Comercio Varejista do Vestuário Ltda 

CPF / CNPJ: 30.214.466/0001-50 
Endereço: Rua Leonardo Kucek, 120 Bairro: Sitio Cercado 

Cidade: Curitiba - PR CEP: 81.925-190 

Telefone: (41) 3289-3135 E-mail: mascarasprotex@gmail.com  

AI 
(j 

ORDEM DE 
COMPRA 

PEDIDO: 2005 

DATA DA EMISSÃO: 01/0512020 

CLIENTE: 

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN 

CNPJ: 76.002.66610001-40 

Endereço: R AMAZONAS, 373 Bairro: Santa Joana 
Cidade: Curitiba - P11 CEP: 83.860-000 

Telefone: (41) 3632-1136 E-mail: pati.pienhotmail.com  
Produtos / Serviços 

Item 1 Nome Quantidade Unitário(R$) Desconto (R$) Valor total(R$) 

DI Máscara cirúrgica 

Tripla 

2000 2,50 5.000,00 

Valor Total: 5.000,00 

Frete 

Forma de Entrega Valor Data da Entrega Código de Rastreamento 

Em mãos 1 00 0910512020 1 S.N 

Pagamentos 

Forma 	 Valor R$ 	 Observação 

Contra apresentação 	

5.o  o

,  

VALOR DO PEDIDO 11$ 11$ 5.000,00 

01/05/2020 

Data 

Li e concordo com as informações acima: 	 Carimbo: 

Assinatura do cliente 



RES: MÁSCARAS DE PROTEÇÃO - PFF2 / N95 

Afine Langner 	 017 
Para: 
Bom dia Patricia! 	 Hoje 08:46 

Logo abaixo das fatos inseri os valores. 

Precisando é só me chamar. 

Abraço 

Aline 

De: Patricia Licitações cpatricia@pien.pr.gov.br > 
Enviada em: sexta-feira, 24 de abril de 2020 08:10 

Ia Assunto: 
Aline Langner caline_langner@outlook.com > 

Assunto: Re: MÁSCARAS DE PROTEÇÃO - PFF2 / N95 

Qual os valores? 

Grata. 

Patricia Aparecida Trojanovski 

bepartamento de licitações Compras - Prefeitura Municipal de Piên 

Fone: (41) 3632 1136 - Skype:pati.pien@hotnail.com  

Em 2310412020 19:47, Aline Langner escreveu: 

Prezados Senhores(as), 

o 
Sou representante comercial da empresa Guard e trabalhamos com as máscaras de proteção no padrão ABNT. Gostaríamos de participar 
de processos de aquisição para esses equipamentos. Podemos nos cadastrar de alguma forma? 

No anexo, encaminho os Iinks para a verificação dos produtos e a qualidade, inclusive os testes realizados de acordo com as normas. 

Amostras poderão ser entregues fisicamente para a averiguação da procedência. 

https://www.nexuinvestmeiits.comlb3  



AO 
	

MÁSCARA GUARD TNT TRIPLA CAMADA 
Guarcf 

_____________• DETALHES TÉCNICOS 	 - - 

MATERIAL: TNT 31)Gr/r& HIDROFt5BICO 

COR BM.NCA 

• 	 -. 	 .: 

 

COMPRIMENTO X LARGURA.,  173 on x %() cm 

COO. FIScAL. NCrt 6307.90.I0 

CADASTRO ANVTSA, DISPENSADO 0€ IIDC 316fl020 

EMBALAGEM PRIP4ÁPI& PACOTE iÁsTicoci 100 UMOADES 

EMBALAGEM SECUNDÁRIK CAIXA 0€ PAPELÃO O t00001 ,110A0IfS 

- 	 . 	 PRODUZIDA R FMRKA PRóPRIA COM DNWUlRUIO EXCLUSIVA 

Mxli IWVESTMFNTS 

CÓDIGO: B3-2020 

	

UNIDADES 	 VALOR UNITÁRIO 

nxnve,nent.coni/b3 

• Pedido mínimo 500 unidades e frete por conta do comprador 

• Capacidade: 300.0001 semana 

• Pagamento: 50% antecipado e 50% de cada lote contra nota fiscal do produto na fábrica 

httpaLLwww.nexuinvestments.corn/fm 

LJ 



Pc Utgho gerado no dia 04/05/2020 lei 0:53( IP: 7 1 25.211 98 

A 4 
tu 

	

UNITÁRIO 	 TOTAL 

	

1190 	 R$ 11,90 

ITEM 	 PREÇOS 	 QUANTIDADE 

1) máscara 	 2 	 1 Unidade 

Preço Compras 	
Órgão Pública 

Governamentais 

1 	 COMANDO DO EXERCITOI27 	SATALHAO LOGISTICO 

o 2 	 COMANDO DO EXERCITOI27 BATALHAO LOGISTICO 

Valor Unitério 

Data 
Identificação Preço 

Licitação 

Dispensa de 01/0312020 R$ 11,90 

Licitação H- 

23/2020 

LJASO: 160212 

Dispensa de 01/03/2020 RS 11,90 

Licitação N- 

24/2020 

UASD: 160212 

R$ 

11,90 

Valor Global: 	 R$ 11,90 

Detalhamento dos Itens 

Quantidade Descrição 	 Observação 

1 Unidade 	máscara, tipo filtragem bacteriana 99%,tripla camada, tipo riso descartável, tipo fixação elástico, aplicação adulto grande, caracte 

rísticas adicionaisaprovado pelo niosh n 95, formato em concha 

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais 

Órgão: COMANDO DO EXERCITO 

27 BATALHAO LOGISTICO 

Objeto: Aquisição de máscaras de proteção, avental e touca para atender os militares 

do 27Batalháo Logístico 

Descrição: MÁSCARA - MÁSCARA! TIPO FILTRAGEM BACTERIANA 99'/.,TRIPLA 

CAMADA, TIPO USO OESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO ELÁSTICO, APLICAÇÃO 

ADULTO GRANDE! CARACTERI!STICAS AOICIONAISAPROVADO PELO NIOSH N 

95, FORMATO EM CONCHA 

CatMat: 319933- MASCARA, TIPO FILTRAGEM BACTERIANA 99'/.,TRIPLA CAMADA, 

TIPO USO DESCARTAVEL, TIPO FIXAÇÃO ELÁSTICO, APLICAÇÃO ADULTO 

GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APROVADO PELO NIOSH N 95, 

FORMATO EM CONCHA 

CNPJ 	 Razão Social do Fornecedor  

R$ 11,90 

Data: 01103/2020 UU:OO 

Modalidade: Dispensa de Licitação 

SRP: NÃO 

Identificação: Dispensa de Licitação N° 23/2020 / 

UASG 160212 

Lote/Item: 4/1 

Ata: Link Ata 

Fonte: www,comprasqoverriamentais,govbr 

Quantidade: 100 

Unidade: Unidade 

UF: PR 

Valor da Proposta Final 

112 



11.101480/0001-01 	EFE 1 IVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - ME 

- VENCEDOR '  

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais 

órgão: COMANDO DO EXERCITO 

27 EATALRAO LOGISTICO 

Objeto: Aquisição de máscaras de proteção, Avental ENT e toucas, para proteção dos 

militares do 2713ataIhão Loqistico 

Descrição: MÁSCARA - MÁSCARA, TIPO FILTRAGEM BACTERIANA 99-6 TRIPI A 

CAMADA, TIPO USO DESCAR 1ÁVEL, TIPO FIXAÇÃO ELÁSTICO, APLICAÇÃO 

ADULTO GRANDE, CARACTERíSTICAS AOICIONAISAPROVAOO PELO NIOSR 8 

95, FORMATO EM CONCHA 

CatMat: 319933- MÁSCARA TIPO FILTRAGEM BACTERIANA 991ETRIPLA CAMADA, 

TIPO USO DESCAREÁVEL, TIPO FIXAÇÃO ELÁSTICO, APLICAÇÃO ADULTO 

GRANDE, CARACTERI'STICAS ADICIONAIS APROVADO PELO NIOSE N 95, 

FORMATO FM CONCHA 

R$ 11,90 

020 
RS 11,90 

Data; 01/03/202000:00 

Modalidade: Dispensa de Licitação 

SAP: NÁO 

Identificação: Dispensa de Licitação N°24/2020 / 

CASO: 150212 

Lote/Item: 4/1 

Ata: Link Ata 

Fonte; www.comprasqovcrnamentais.qov.br  

Quantidade; 100 

Unidade: Unidade 

UF: PR 

CNPJ 	 Razão Social do Fornecedor 
	

Valor da Proposta Final 

25.463.37410001-74 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA 
	

AS 11,90 

* VENCEDOR * 
	 o 

E] 

212 



Patrícia Aparecida 

RO 
Chefe Opto de ttc!f/ç4pjCornpças 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN/ PARANA 
Departamento de Licitações e Compras 	

022 
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS PARA ABERTURA 

DE PROCESSO LICITATÓRIO OU CONTRATAÇÃO DIRETA 

1. Interessado: Secretaria de Saúde 

2. Objeto: Aquisição de máscaras Tripla - Padrão ANVISA para ações de combate ao COVID-19 no 

Município! 

Valor Máximo Estimado: Valor: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). 

Dotação Orçamentária: 

Dotação 	 Cód. Reduzido 	ID USO 	Grupo 	Fonte 

11.001.10.301.0014.2029.3390303600 

). 

 

Há Dotação Orçamentária 	(t) 1-lá Saldo Orçamentário 

• 	 ( ) Não há Saldo Orçamentário 
Não há Dotação Orçamentária 

Obs: 
Licip& 

JOSÉ LUI4DE  SARROS 
Contador-Depaftamento detFínanças, Receitas e Contabilidade 

3. Recursos Financeiros: 
Há recursos financeiros 

( ) Não há recursos financeiros 
Condições de Pagamento: 

• a 
MARINA RO5V1TA MARINHO 

Se-etária de Administ(ação e Finanças 

6. Despacho do PREFEITO MUNICIPAL: 

(y3 Autorizo a abertura de procedimento licitatório ou a contratação direta com estrita observância aos 
ditames legais. 

Não autorizo a abertura do procedimento licitatório ou a contratação direta. 

Obs: 

Rua amazonas, n°373, Centro, CEP 83.860.000, (41) 3632-1136, www.pien.pr.gov.br , Piên, Estado do Paraná 



1 

ti PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN/ PARANA 
1k 
	 Departamento de Licitações e Compras 	023 

Ü1tit' 12L1 

7. Indicação de modalidade licitatória ou contratação direta e encaminhamento para análise jurídica: 

Pregão Presencial 
Pregão Eletrônico 

Tomada de Preços 

<) Dispensa de Licitação 

') Inexigibilidade de Licitação 

8. Considerações: 

Pretende a Secretaria de Saúde Aquisição de máscaras Tripla - Padrão ANVISA para 

ações de combate ao COVID-19 no Município. 

Pelo que solicitamos que a contratação seja realizada através de Dispensa de Licitação, nos 

termos da Lei n° 8.666/93, art. 24, IV, e do art. 40  da Lei 13.979/20 e suas alterações posteriores. 

Encaminha-se à Procuradoria Jurídica o presente processo para análise quanto à adequação da 

contratação direta ao caso em apreço, para cumprimento do art. 38 da Lei n° 8.666/93. 

/ ah 

JoÃo Aft MM 
PREFpf0 

Rua amazonas, n°373, Centro, CEP 83.860.000, (41) 3632-1136, www.pien.pr.gov.br , Piên, Estado do Paraná 

o 
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Art. 2° -Esta portaria entra m vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições cri contrário. 

Registre-se. Publique-se. 

Câmara Municipal de Piên, Par ná, 17 de dezembro de 2019. 

EDUARDO PIRES FERREJII 1 
Presidente da Câmara Municipt 1 de Pién 

Publicado por: 
Soeli Wendrechovski 

Código Jdentificador:FBEB5D21 

LEGISLAT [VO MUNICIPAL 
PORTARIA N° 28/2019. 'E 17 DE DEZEMBRO DE 2019 

quatro reais e vinte e quatro centavos), valor relativo ao período de 
vigência para execução de 12 (doze) meses do contrato. Será pago o 
valor mensal de R$ 11.424,52 (onze mil, quatrocentos e vinte e quatro 
reais e cinquenta e dois centavos), conforme cronograma de 
desembolso definido no Plano de Trabalho, para" osecuçào dos 
objetivos firmados no Contrato, 44 
Parágrafo único. O repasse de recursos de que trata o caput deste 
artigo ocorrerá no orçamento corrente, através da dotação 
orçamentária n° 11.001.10.301.0014.2030-3371700000. 

Art. 3 0  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Piôn/PR, 19 de dezembro de 2019. 

função de 

EDUARDO PIRES FERREI 
Piên, Estado do Paraná, no w 
com a Lei Municipal n° 1.361 

RESOLVE 

Art. 1 0 . Fica designado para e 
•da Câmara Municipal Piên, o 

Hilgenstieler, ocupante do cas 
cédula de identidade RG o°. 2 
anos, sem prejuízo do exercíci' 

servidor efetivo para exercer 
for Interno". 

Presidente da Câmara Municipal de 
suas atribuições legais, e de acordo 

17 de Julho de 2019 e alterações; 

cer a função de Controlador Interno 
'vidor de provimento efetivo Gilson 
de Técnico Legislativo, portador da 
966-2, com mandato de 04 (quatro) 

is funções do cargo efetivo. 

JOÃO OSMAR MENDES 
Prefeito Municipal 

Publique-se e registre-se 

JACQUELINE NIEZER 
Secretária de Administração e Finanças 

Publicado por: 
Luciana Lubke 

Código Identificador: 1 6B24A42 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
DECRETO N°236, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019. 

DECRETO N°236, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019. 
Art. 2 °- Concede ao servido acima designado gratificação sobre o 
valor do vencimento do carg efetivo, com identificação da função 
gratificada FGS. 

Art. 3 Os efeitos desta port ia entraram em vigor a partir de 1° de 
janeiro de 2020 e revogam-se disposições em contrário. 

Registre-se. Publique-se. 

Câmara Municipal de Piên, 17 Dezembro de 2019. 

EDUARDO PIRES FERREI, 
Presidente da Câmara Municir de Piên 

Publicado por: 
Soeli Wendrechovski 

Código Identificador:FB0E4C04 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
LEI N° 1.376, DE 19 DE DEZMEBRO DE 2019. 

LEI N°1.376, DE 19 DE DE2 MEBRO,  DE 2019. 

Origem: Projeto de Lei n°027 1019 

REFERENDA CONTRATO DE PROGRAMA 
FIRMADO PELO PODER EXECUTIVO COM O 
CONSÓRCIO METROPOLITANO DE SAÚDE DP 
PARANÁ- CC MESP. 

JOÃO OSMAR MENDES, P efeito Municipal em Exercício, Estado 
do Paraná, faz saber a toda a r opulação do Município, que a Câmara 
Municipal aprovou e ele saneio Ia a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica referendado o Con rato de programa n°003/2019, firmado 
em 06 de dezembro, pelo Poder Executivo com o CONSORCIO 
METROPOLITANO DE SAÚDE DP PARANÁ- COMESP, é 
constituído com personalidade jurídica de direito privado, inscrito no 
CNPJ sob o n°08.061.295/0001-18, com sede na Rua da Paz, n°260, 
CEP 80.060-160, Curitiba-PR., destinado ao atendimento das 
finalidades nele especificadas, om vigência até dezembro de 2020. 

Art. 2° Fica autorizado o Pode Executivo a efetuar o repasse do valor 
de repasse de R$ 137.094,24 (cento e trinta e sete mil, noventa e 

NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 

O Prefeito do Município de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pelo art. 66, IX, da Lei Orgânica 
Municipal, e de acordo como que dispõe o art. 51 da Lei n° 8.666/93, 

DECRETA: 

Art. 1° Ficam nomeados os servidores abaixo relacionados para 
constituir a Comissão Permanente de Licitação, a qual terá a função 
de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos 
relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes, no período de 
01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020: 

Funç ão Nome RG COE 

Ptsuidcnte PatrIcia Aparecida Trojauovski I0.376.659-3/PR 093.196.739-26 

Secretária 
tormadete 	Maguernvski 	dor 

santos 
12.852.938-1/00 037729.099.81 

Membro Doroti de Fátima Pieekocz 4,376,894-8/00 601.575.509-15 

Membro simm, Sebscider 6,268-04-7/00 021 .904.219-50 

suplente Critliat,o Quadros 8.485.032-2/00 035.939.099-44 

SuplCnlc Adi ano Roberto de oliveira 6,612.903-9/08 029-173.799-1! 

Suplente tngrid Rubiane de Bassi Fragoso 9.795.293-0/OR 060.676.659-64 

suplente Da/soe elos suínos 10.085.090-7/t'R 061.287.979-89 

Art. 2° Fica delegado à Secretaria de Administração e Finanças a 
atribuição de assinar todos os editais de pregão quando elaborados 
para as demandas das Secretarias em geral, e a cada Secretário quando 
o edital for específico a uma demanda de sua pasta. 

Art. 3° Fica autorizada a Comissão Permanente de Licitação a realizar 
todos os procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de 
licitantes de interesse do Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município de Piên — PIENPREV. 

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Piên/PR, 18 de dezembro de 2019. 

JOÃO OSMAR MENDES 
Prefeito Municipal 

Publique-se e registre-se. 



Paraná , 20 de Dezembro de 2019 	Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO VIII 1 N° 1911 

JACQUELINE NIEZEI? 
Secretária de Administração e Finanças 

Publicado por: 
Luciana Lubke 

Código Identiflcador:56003DFF 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
DECRETO N°237, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019. 

DECRETO N°237, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019. 

DESIGNA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO E 
DÁ OUTRAS. PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito do Município de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pelo art. 66, IX, da Lei Orgânica 
Municipal, e de acordo com o que dispõe os arts. 8 0  a 10 do Decreto 
Municipal n` 00212006, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica designada PATRÍCIA APARECIDA 
TROJANOVSIU, ocupante do cargo de provimento em comissão de 
Chefe do Departamento de Licitações e Compras, portadora do RO n° 
10.376.658-3/PR, inscrita no CPF sob n°093.196.739-26, para exercer 

'tição de PREGOEIRA nos processos Licitatórios realizados no 
icipio de Pién, sob a modalidade PREGÃO, no período de 01 de 

janeiro a 31 de dezembro de 2020. 

Art. 2° Ficam designados os servidores abaixo relacionados para 
constituir a sua EQUIPE DE APOIO: 

Nome RG 	 1 CPF 

DOROTI DE FÁTIMA PIECKOCZ 4.376.894-8/?R 601.575.509-IS 

SIMON SCHNEIDER 6.268. 104-7/?R 021.904219.50 

CRISTIANO QUADROS 8.485.032-2/PR 035.939.099-44 

INGRIO RUBIANE DE RASSI FRAGOSO 9.795.293-OIPR 060.676,659-64 

BERNADETE 	hjAGUEROVsicj 	DOS 
SANTOS 

12.851938-1PR 037.729.099-81 

DAIANE DOS SANTOS 10.085,090-71?R 061.287.979-89 

Art. 3° Fica delegado á Secretaria de Administração e Finanças a 
atribuição de assinar todos os editais de pregão quando elaborados 
para as demandas das Secretarias em geral, e a cada Secretário quando 
o edital for especifico a uma demanda de sua pasta. 

Art. 4° Ficam autorizados a Pregoeira e os membros da equipe de 
apoio a realizar os procedimentos licitatórios sob a modalidade Pregão 

,

processos de aquisição de bens e contratação de serviços de 
esse do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos 

do Município de Piên - PIENPR.EV. 

Art. 5 0  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

PiêníPR, 18 de dezembro de 2019. 

JOÃO OSMAR MENDES 
Prefeito Municipal 

Publique-se e registre-se. 

JACQÜEL1NE NIEZER 
Secretária de Administração e Finanças 

Publicado por: 
Luciana Lubke 

Código Identillcador:60EA4CIJD 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
DECRETO N° 238 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019. 

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR. 

JOÃO OSMAR MENDES, Prefeito de Piôn, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, item IX, da Lei 
Orgânica Municipal e conforme o disposto na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias N° 1344, de 26 de setembro de 2018 e Lei 
Orçamentária Anual N° 1346 de 05 de Novembro de 2018. 
DECRETA 	

025 
Art. 1° Fica autorizado o Poder Executivo a abrir um CRÉDITO 
ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de 14$ 1.036.533,19 (um 
milhão, trinta e seis mil, quinhentos e trinta e três reais e dezenove 
centavos) conforme descrito abaixo: 

2. SECRETARIA DE GOVERNO 
02.001 GOVERNO 
04.122.0002.2003 —MANUTENÇÃO DO GOVERNO 
33.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
Fonte: 000---------------R$ 1.000,00 

3. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
04.122.0003.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
31.91.13.00.00—OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
Fonte: 000 ............... R$ 25.000,00 

03. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
04.122,0003.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
33.20.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
Fonte: 750 ...............R$ 33,19 

03. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
04.122.0003.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
33.30.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
Fonte: 765 .....................R$ 100.99031 
03. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
04.122.0003.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
33.30.93.00.00 —INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
Fonte: 765 ........................R$ 2.509,89 

08. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
08.001 EDUCAÇÃO 
12.361.0009.2014 —FUNDER FUNDAMENTAL 
31.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
Fonte: 101 ............R$ 10.000,00 

08. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
08.001 EDUCAÇÃO 
12.361.0009.2017 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
31.90.11.00.00 - VENCMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL 
Fonte: 104 ................R$ 280.000,00 

08. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
08.001 EDUCAÇÃO 
12.361.0009.2017 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
31.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
Fonte: 104 ......................R$ 15.000,00 

08. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
08.001 EDUCAÇÃO 
12.361.0009.2017 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
31.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL 
Fonte: 104 ..................... .R$ 5.000,00 

08. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
08.001 EDUCAÇÃO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 
ESTADO DO PARANÁ 	

926 
PROCURADORIA JURÍDICA 

PARECER JURÍDICO INICIAL 

Processo Administrativo n°: 70412020 

Interessado: Departamento de Licitações e Compras/Comissão Permanente de Licitação 

Assunto: Possibilidade de contratação direta através de Dispensa de Licitação 

Recebe esta Procuradoria Jurídica pedido de parecer encaminhado pelo Prefeito 

Municipal sobre a possibilidade de efetuar aquisição de máscaras tripla - padrão ANVISA para 

ações de combate ao COVID-19 no Município, em atendimento à Secretaria de Saúde, através 

da contratação direta por meio de Dispensa de Licitação. 

1. Do relatório: 

O processo teve início com a requisição da Secretaria interessada, onde descreveu e 

justificou objetivamente a necessidade da contratação pretendida. 

O Departamento de Licitações e Compras instruiu o processo com as informações 

preliminares pertinentes, o contador responsável informou a dotação orçamentária correspondente, a 

previsão dos recursos financeiros para o custeio da despesa foi confirmada com a Secretaria 

responsável e a autorização para efetivar a contratação direta foi dada pelo Prefeito. 

Foi sugerido que o processo ocorresse através de Dispensa de Licitação, uma vez que 

restou configurada a situação emergencial no presente caso, conforme artigos 24, IV da Lei n° 

8.666/93 e 40  da Lei 13.970/2020, o qual prevê expressamente essa possibilidade quando se tratar de 

atendimento de situação de emergência que possa ocasionar prejuízos ou comprometer a segurança 

de pessoas. 

2. Da análise: 

Trata-se de pedido de Dispensa de Licitação por emergência para aquisição de 

máscaras tripla - padrão ANVISA para ações de combate ao COVID-19 no Município. A contratação 

direta de fornecedor nos casos de urgência encontra guarida nos artigos: 24, IV, da Lei de Licitações e 

40  da Lei 13.979/2020, que dispõe: 

Art. 24. É dispensável a licftaço 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência 
de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 
particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calarnitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas 

1 
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no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da 
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; 
(...) 

Art. 40  É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavirus de que trata esta 
Lei. (Redação dada pela Medida Provisória n° 926. de 2020) 

Conforme exposto acima, vemos que a Lei de Licitações permite a dispensa de 

licitação para atendimento de situação emergencial, desde que no caso concreto esteja 

indiscutivelmente configurada esta situação, através do preenchimento de alguns pressupostos 

trazidos no inciso iv; que seriam: 

• 	 a) 	A ocorrência de situação fática que importe na necessidade de atendimento 

imediato para proteção de certos interesses; 

b) 	Que esses interesses sejam tutelados pelo ordenamento jurídico; 

C) 	A demonstração efetiva e concreta da potencialidade de dano; 

d) Que o dano, além de provável, se mostre iminente e gravoso; 

e) Que a imediata medida adotada pela Administração (via contratação direta) se 

mostre o meio adequado, efetivo e eficiente para afastar o risco iminente detectado; 

f) Que a contratação direta seja efetuada nos limites necessários para o 

afastamento do risco até que providências sejam tomadas para a viabilização do processo licitatório, 

posto que este é a regra, sendo a dispensa, exceção. 

Feitas estas considerações, passamos para a análise do presente caso. 

Trata-se de situação fática apresentada pela Secretaria interessada, que necessita 

realizar a aquisição de máscaras tripla - padrão ANVISA para ações de combate ao COVID-

19 no município. 

No caso em análise, considera-se a hipótese descrita no inciso IV do art. 24 da Lei n° 

8.666/93 como uma situação em que a ausência da contratação imediata do objeto em questão (o 

qual é considerado urgente perante uma situação emergencial) cria um risco considerável de prejuízo 

e comprometimento da saúdn dos pacientes e colaboradores da Secretaria solicitante. 

Vale ressaltar a lição de Edgar Guimarães' quanto ao tema: 

"Nesses casos, há um manifesto antagonismo entre a realidade burocrática típica da 
instauração e processamento da licitação e a urgência no atendimento da situação emergencial. 
Em outros termos, significa que a realização de certame licitatório é incompatível com a 
natureza emerqencial da demanda, que apenas seria agravada se a execução do objeto se 
subordinasse ao dever de licitar. Daí a opção legislativa de, nesses casos, estabelecer uma 
hipótese de dispensa de licitação. —  

'GUIMARÂES, Edgar. Contratação DireI:?: COnICÍ 2/á/los Ô5 hipóteses de licitação dispensável e inexigível Curitiba, 
PR: Negócios Públicos, 2013, p. 33. 
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Ainda quanto às hipóteses de dispensa em razão de situação emergencial é relevante 

considerar que a demora na realização da licitação poderia acarretar a ineficácia da contratação, visto 

que a demora na contratação do objeto poderia causar danos irreparáveis aos pacientes e 

colaboradores, face ao risco em que estão exposto por sua condição. 

Nesse sentido é válido o posicionamento de o entendimento de Marçal Justen Filho': 

"O dispositivo enfocado refere-se aos casos em que o decurso de tempo necessário ao processo 
hcitatório normal impediria a adoção de medidas indispensáveis para evitar danos irreparáveis. 
Quando fosse concluído a licitação, o dano já estaria concretizado. A dispensa de licitação e a 
contratação imediata representam uma modalidade de atividade acautelatória dos interesses 
que estão sob a tutela estataL 

Se faz relevante ressaltar a posição do TCU no que diz respeito à contratação direta 

o em situações de emergência, senão vejamos: 

RECURSOS DE RECONSIDERAÇÃO EM PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. QUESTÕES 
RELACIONADAS A LICiTAÇÕES E CONTRATOS. DISPENSAS FUNDAMENTADAS EM SITUAÇÃO 
DE EMERGÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO APRESENTADO PELO 
ADMINISTRADOR. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA. 
1. A situação prevista no art. 24, VI, da Lei n° 8.666193 não distingue a emergência real, 
resultante do impreve;ível, daquela resultante da incúria ou inércia administrativa, sendo 
cabível, em ambas as hipóteses, a contratação direta, desde que devidamente 
caracterizada a urgncia de atendimento a situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a seg'irança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, 
públicos ou particul: res. 
2. A incúria ou inércia administrativa caracteriza-se em relação ao comportamento individual de 
determinado agente público, não sendo possível falar-se da existência de tais situações de 
forma genérica, sem individualização de culpas". (ACORDAO 187612007-PLENARJO, PROCESSO 
N° 008.403/1999-6, RLL. AROLDO SLDRAZ, 14.09.2997). 

Conforme podemos extrair da leitura da jurisprudência retro apresentada, é cabível a 

contratação direta, seja qual for a e igem da emergência, o que não é desprovido de consequências 

jurídicas. 

Nesse sentido é per, iente a Orientação Normativa n° 11/2009 da Advocacia Geral da 

União, a qual dispõe o seguinte: 

ON n° 11/2009 da AC O "A contratação direta com fundamento no inc. IV do art. 24 da Lei n° 
8.666, de 1993, 0xi9: que, conconiitantemente, seja apurado se a situação emergencial foi 
gerada por falta de pLejamento, desídia ou má gestão, hipótese que quem lhe deu causa será 
responsabili/ado na feno  da 

No que tange à de lição  de situação emergencial podemos tomar como situação de 

emergência aquelas situnçóes ore há necessidade de atendimento imediato a determinados 

interesses, cuja demora em realizaï a prestação causaria o risco de sacrificar valores tutelados pelo 

ordenamento jurídico. 

2  .JUSTEN FILHO, Marçal. Con'ceMrios ei de Iidtaçôes e contratos administrativos. 15. Ed., São Paulo: Dialética, 
2012, p. 338. 
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Considerando que e processo Ucitatório pressupõe certa demora em seu trâmite, 

condicionar a contratação à realizaç2i da licitação concretizaria o sacrifício a esses valores. 

Assim, fica evidente pelas informações apresentadas no processo, que a situação 

fática é uma situação _emergenci d, configurada pelo risco à saúde e integridade física de 

pacientes e colaboradores da Sc:retaria de Saúde. 

Destarte, entendem s que há possibilidade de que o processo se dê através de 

dispensa de licitação, por restar preenchido o requisito de caráter emergencial, conforme preconiza o 

art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 e art. 40  da lei 13.979/2020. 

Contudo, unia vez qe há necessidade da manutenção do objeto, deverá ser realizada 

nova análise sobre a realização (e procedimento licitatório, o qual deverá estar adequado à 

modalidade correta em função do vcnr total da cornratação. 

3. Da conclusão: 

Por todo o exposto, «sina esta Procuradoria pela possibilidade de atender a pretensão 

através de contratação dhcta, por enquadrar-se na hipótese de Dispensa de Licitação trazida pelo 

artigo 24, IV, da Lei n° 8.666/93 e art. 1 0  da Lei 13.979/2020, não existindo óbice para o 

prosseguimento do processo. 

Não obstnee, alerta esta Procuradoria que devem ser atendidas as condições 

elencadas no artigo 26 do mesmo d:doma  legal, como condição de eficácia dos atos realizados, bem 

como a orientação descrita no tem 7 deste parecer. 

Ressalte-se, ainda, e :e os critérios e a análise de mérito (oportunidade e conveniência 

do pedido) constituem an3lL;e técnia da Secretaria solicitante, bem como a verificação da dotação 

orçamentária e especifici1ade ou .:mutação do objeto do procedimento, pelo que o presente 

opinativo cinge-se exclusivmeate ac : contornos jurídicos formais do caso em comento. 

S.M.J. É o parecer. 

Piên/PR, 04 de maio de 2020. 

$DcCca 'Ç 
»:Scïa Aparecida Taborda 

OÁR/PR 99.659 
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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 02812020 

PROCESSO N° 70412020 

Fica dispensada a licitação na forma do art. 24, IV da Lei 8.666/93 e do art. 40  da Lei 13.979/20, e 

suas alterações posteriores, a despesa abaixo especificada: 

Interessado: Secretaria de Saúde 

Objeto: Aquisição de Máscaras Tripla - Padrão ANVISA para ações de combate ao COVID-19 no 

Município, conforme abaixo: 

Item Descrição Qnde Preço Unitário Preço Total 

Máscaras Tripla - Padrão 
01 2000 R$ 2,50 R$ 5.000,00 

ANVISA 

Contratado: JOHNENGELS COMERCIO VAREJISTA DO VESTUAIUO LTDA 

CNPJ: 30,214.466/0001-50 

Endereço: Rua Leonardo Kucek, n° 120, Sitio Cercado, em Curitiba/PR. CEP: 81.925-190, Fone: (41) 

3053-2699 

Valor: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). 

Dotações Orçamentárias: 11.001.10.301.0014.2029.3390303600 

Conta: 3352 

Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento. 

Piên/PR, 04 de maio de 2020 

DES 

Prefe 
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JOHNENGELS COMÉRCIO VAREJISTA DO VESTUARIO LTDA 
CONTRATO SOCIAL 

JOHN MAYKON ALVES MELO, Brasileiro, natural de Curitiba-Pr. 
maior, casado, sob regime de comunhão parcial de bens, 
Administrador, Empresário, residente e domiciliado a Rua Leonardo 
Kucek, n° 120, Bairro Sitio Cercado - Curitiba - Pr. Cep: 81925-190. 
Portador da carteira de Identidade n° 10.639.124-6-SESP-PR, e 
CPFIMF sob n° 009.967,179-43, data de nascimento 28 de Outrubro 
de 1992. E 
ANGELICA RODRIGUES V1DAL MELO, Brasileira, natural de 

• Curitiba-Pr maior, casado sob regime de comunhão parcial de bens, 
Administradora, Empresária, residente e domiciliada Rua Leonardo 
Kucek, n° 120, Bairro Sitio Cercado - Curitiba - Pr. Cep: 81925-190. 
Portadora da carteira de Identidade n° 11.111.158-1-SESP-PR, e 
CPFIMF sob n° 077.454.059-12, data de nascimento 07 de Janeiro 
de 1991. 
Resolvem por este instrumento particular constituir uma sociedade 
limitada, que se regerá pela Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 
artigos 1052 e seguintes, mediante as seguintes cláusulas: 

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome Empresarial 
de: JOHNENGELS COMÉRCIO VAREJISTA DO VESTUARIO 
LTDA, com sede e domicilio em Curitiba-Pr, Rua Leonardo Kucek, 

• 

	

	n° 120, Bairro Sitio Cercado - Curitiba - Pr. Cep: 81925-190 
Nome fantasia: JOHNENGELS 

• 	r 	• 	 •• 	•• 	 s 	se 	' 

• rim: 	s • 	- 	s 	- 	- • 	• ~ 	 e 	ï s 	s n 	•: ~ 	 r • 

• 	L~ r' E 	.. • r .. ~ : -. 	i 	— t Z 

cEarrrxcn u a. asrixc ar 4n¡aal2O1e i4;57 coe N'ei>oe, o3s.7. 
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JOHNENGELS COMÉRCIO VAREJISTA DO VESTUARtO LTOA 
CONTRATO SOCIAL 

C LAUS ULA * 
0 capital social na importãneia R$ 20,000,00 (Vinte mil reais) 
dividido em 20 000 (Vinte mil) quotas de R$ 1,00: (Hum real), cada 
quota, inteiramente subscrito e íntegralizado neste ato em moeda 
corrente do Pais, Ficando assim distribuídas entre os sóci< rs 

Nome: 

IMiWt!ta.nr1 rj*tÇi4rt 

jir1ll. : 	 - 

N°  de quotas 

19.800 

200 

Total, 	---- ..... ..... 	...... — 	20.000 

As  :4 
1 '

:" 

	poderão ced

idasformalizando, se  

C LAUSULA * 

proporção 	quotas que J_ - .n titulares  
. 	

: 
• 	. 	: .•• 	. 	 - : •: - 	- 	participar 

	 o 

CLÁUSULA SEXTA: 

mas todos respondem soldariamente pela integralização do capital 

CLÁUSU LA S ''1___ 
a quem compete, individualmente, o uso da firma, a representação 
abva e passiva, judicial e extrajudicial da 

T!T? 	t!ITo 
! 	

ÍUL! &7 
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JOHNENGELS COMÉRCIO VAREJISTA DO VESTUÁRIO LTDA 
CONTRATO SOCIAL 

sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no 
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor da sociedade, sem autorização do outro 
sõcia. 

CLÁUSULA OITAVA: 
• 	Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a 

titulo de pro-labore, observadas as disposições regulamentares 
pertinentes. 

CLÁUSULA NONA: 
Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro, os 
Administradores prestará contas justíficadas de sua administração, 
procedendo a elabo~o do inventário, do balanço patrimonial e do 
balanço de resultado ecoriõrnico, cabendo aos sócios, na proporção 
de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

Nos Quatro 
CLÁUSULA DECIMA. , 

 

sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrado se for 
o caso. Parágrafo Primeiro: As sócias comprDmetem-se a declarar 
por escrito, ciência do local, data, hora e a ordem do dia para todas 
as convocações de reuniões, dispensado assim as formalidades do 
TtXflhlEtE Novo 1Código tCivil.  
Parágrafo Segundo» Ficará dispensável qualquer reunião, se todos 
os sócios decidirem por escrito sobre t 	 objeto 

DECIMA  .'. ,r  

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependêncía, mediante alteração contratual assinada por todos os 

cEarIrIco 	&ZCISZRO EX2Ç,fli2GL â4;57 SOB f' 	 S3b23. 
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JOHNENGELS COMÉRCIO VAREJISTA DO VESTUARIO LTDA 
CONTRATO SOCIAL 

CLAUSULA DECIMA 	 - 	* ou 	• e e qualquer 
sociedadesócio, a 

destes ou 
apurado e 	

:continuara 

 
sucessores

.   

- Parágrafo Primeiro: :1 	

' balanço
: 

casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio, 
Parágrafo Segundo:Apurados por :Fr' •!'iiti1r, '' sócio falecido 

sócios. ' 	apresentada 
 parcelas 
	:: : 

	maneira que . 

iJUtJL ai 	istiUi ifi formalizar-se 	 -li - SÉ-  - operação,Inclusíve, •1.2 	• Registro do  
Comercio. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA: 

se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da iLei 

Complementar n 11 , 123, de 14/1212006, 

CLAUSULA DECIMA QUINTA: 
Fica eleito o Foro desta Comarca para o exercício e o cumprimento 

rflflq't 	 -2! 
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JOHNENGELS COMÉRCIO VAREJISTA DO VESTUARIO LTDA. 
CONTRATO SOCIAL 

E por assim estarem justos e contratados, datam, lavram e 
• assinam o presente instrumento em via única, que se obrigam 

fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus 
termos, 

'1111 ii!! ar.t 	nrcrDaiÏ'SM;I 

!rm1ST1:ç.:pyiik'I:1 VP!flj • 
gues Vidal Meio 

ELABORADO POR: DAVI ANtONIO DA SILVA CRCi° 036440PR 

CUflE1CU O 	 W 2*/ /3flu 14: 	3B W 
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a 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

W 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

C'E 

JO1-INENGEL5 COMERCIO VAREJISTA DO VESTUARIO LTDA 

ÍLC 	Q ESTA5ELEC}ME?TO \OIE DE PAkJAr A OF.TE 

JOHNENGELS IME 

E :E5czÂc :Tv:Ã:E ECDF.ÔWCA Z9INCPAL 

1422-3-00 - Fabricaçào de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 

E flSCM CAO ASMIVDADES EcoNOMcs ECJNAF*S 

1412-6-01 - Confecçào de peças de vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 
1412-6-03 - Facçào de peças do vestuário, exceto roupas intimas 
47.814-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 

•:ÓtDE :ESCCÁo :AN9eZAQ•:? 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

oi:c jw 	 SL)MEC' 	CCMPEMENTO 

R LEONARDO KUCEK 	 120 

MUMCtF!O 

81925-190 	 SITIO CERCADO 	 CURITiBA 	 PR 

E\DEREC ELETFÔP'flCO 	 TEEC'4E 

E SCRIPAR@oRTURBO.COM.BR 	 j41 3053-2699 

FE:Ecr: 	ESO\4VE. & 

s:rLcÁo :CArFÂL 	 DATA D&T..,AOAO CMTAL 

ATIVA 	 2010312018 

'.1C'VC DE SrLACftC O.CASTftL 

STLAOÃC EDA.. 	 rr 1 	- 

Aprovado pela instrução Normativa RFB n° 1863, de 21 de dezembro de 2018. 

Ernít;'do no dia 0910412020 às 15:31:35 (data e hora de Brasífla). 	 Página 111 
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CAIXA ia 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 	30.214.466/0001-50 

Razão S0c1ahJOHNENGEL5 COMERCIO VAREJISTA DO VESTUAR 
Endereço: 	R LEONARDO KUCEK 00120 / SITIO CERCADO / CURITIBA / PR / 81925- 

190 

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Vauidade:22/03/2020 a 19/07/2020 

Certificação Número: 2020032204571049735945 

Informação obtida em 04/05/2020 14:17:50 

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: JOHNENGELS COMERCIO VAREJISTA Do VESTUARIO LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 30.214.466/0001-50 
Certidão n ° : 10250003/2020 
Expedição: 04/05/2020, às 14:17:05 
Validade: 30/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que JOHNENGELS COMERCIO VAREJISTA DO VESTUARIO LTDA (MATRIZ 
E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n °  30.214.466/0001-50, 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 °  147012011 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 á data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http: //www.tst.jus.br ) 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

íjuivLdas 	suqests 	cndtJLsu. jus. Ir 
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R MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: JOHNENGELS COMERCIO VAREJISTA DO VESTUARIO LTDA 
CNPJ: 30.214.46610001-50 

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: 

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB); e 

S 2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Divida Ativa da União (DALI) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n °  
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante 
bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou 
objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da 
regularidade fiscal. 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas 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 está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços 'chttp://rfb.gov.br > ou chttp://w'ww.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n ° 1.751, de 2/1012014. 

lo 	Emitida às 11:03:11 do dia 3110112020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 2910712020. 
Código de controle da certidão: 91C6.6743.FIAE.6821 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Estado do Paraná 

!J 	
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná im 
Certidão Negativa 

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 
N° 021857663-03 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 30.214.46610001-50 
Nome: JOHNENGELS COMERCIO VAREJISTA DO VESTIJARIO LTDA 

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 de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 0110912020 - Fornecimento Gratuito 

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

Pagina 1 da 1 
Emitido via Internet Púbica (04/05/2020 14:18:18) 

E 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
U11 	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO 041 
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE 

TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS 

CONTRIBUINTE: JOHNENGELS COMERCIO VAREJISTA DO VESTUARIO LIDA 

CNPJ: 30.214.46610001-50 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 795390-2 
ENDEREÇO: R. LEONARDO KUCEK, 120-SITIO CERCADO, CURITIBA, PR 
FINALIDADE: VERIFICAÇÃO 

É expedida esta CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA referente a Tributos e outros 
débitos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data, nos termos do artigo 151 da Lei 
n°5.172/1966 (CTN) e Lei Complementar n° 10412001 e demais legislações aplicáveis à espécie. Constam 
em nome do sujeito passivo os débitos abaixo relacionados com sua exigibilidade suspensa. 

1 Tributos 1 Exercício(s) 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 

1 NATUREZA (AUTO) 
2019e2020 

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no 
Município de Curitiba. 

Certidão expedida com base no Decreto n°670/2012, de 3010412012. 

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto 
Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e 
Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais. 

CERTIDÃO N°: 11983012020 

EMITIDA EM: 	0410512020 

VÁLIDA ATÉ: 	0210612020 

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: 018E.5200.9D93.4E88-8.8D90.B7AD.06F8.A94A-4 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço 
http://www.curitiba.pr.gov.br  - Iink: Secretarias / Finanças. 

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a 
períodos compreendidos nesta. 

Certidão expedida pela internet gratuitamente. 



TCEPR 	
042 

Consulta de Impedidos de Licitar 

Pesquisa Impedidas de Licitar 

ornecedor 

	

Tipo documento 	CNPJ 	 Número documento 	33214466030150 

Nome 

	

Período publicação de 	 até 

	

Data de Inicio Impedrmento: de 	 até 

	

Data de Fim Impedimento: de 	 até 

NIIUM ITEM ENCONTRADO PARA 0 CNPJ: 30214466000150! 

o 



FILTROS APLICADOS: 

CPF/ CNPJ: 30214466000150 

Data da consulta: 04/05/2020 14:20:11 

Data da última atualização: 04/0512020 12:00:04 

DETALHAR 	 CNPJICPF DO SANCIONADO 	NOME DO SANCIONADO 

Nenhum registro encontrado 

LIMPAR 

UF DO SANCIONADO 	ÔRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA TIPO DA SANÇÃO DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO 

a 



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

044 
Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (0410512020 às 14:20) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CNPJ n° 30.214.46610001-50. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

SEBQ.4EDC.4F33.2828 no seguinte endereço: httQs://www.cni.ius.br/improbidade  adm/auterticarcertidaoph 

o 

Gerado em: 04/0512020 as 14:20:28 	 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 	 Página 1/1 



LJN!ClPiO DE 	 Versão do Banco de Dados: em tempo real 

Versão do Sistema: 500.2061z 
1111 ~a1 d, 	 Desenvolvido por Equiplano Sistemas 

xÈ 
-- 	 o 

CPF/CNPJ não encontrado. Emita Certidão Negativa de Cadastro. 

Certidão negativa de débitos 

Seleção do contribuinte 

Cadastro: 	Imóvel 	- Imóvel 	Empresa do 	• Empresa de 	Pessoa 	
Autônomo 

urbano 	- 	 rural 	município 	 fora 	 física 

Inscrição municipal: 

CNPJ: 	QS9 -400M -E 
Dados da certidão 

Contribuinte: 

Finalidade: 

Dados do requerente  

Nome: 

CPF/CNPJ: 

De: nova eeytido 	Umpar 	P'4i na inoía 

E: 

. 



Paraná 05 de Maio de 2020 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO IX 1 N°2002 

Art. 2 0  Para cobertura dos créditos autorizados no artigo anterior 
serão utilizados corno recursos, o excesso de arrecadação, conforme 

conta/fonte descritos abaixo: 

Excesso 

FONTE 	ohsc:RiçÀn 	 VALOR 
05)5)3 	APOIO FINANCEIRO AOS MUNI('IPIOS 	 60/IlO),iO) 

TOTAL GERAL ....................R$ 60.000,00 

Art. 3' Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as 

disposições em contrário. 

Piên/PR, 04 de Maio de 2020. 

JOÃO OSMAR MENDES 
Prefeito 

Publique-se e registre-se. 

MARINA ROSVITA PASIERPSKI MARINHO 
Secretário de Administração e Finanças 

Publicado por: 

José Luiz de Barros 

Código Identificador: 137308132 

o 
	

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
RESULTADO DE LICITAÇÕES PIÉN PR 

RESULTADO DE LICITAÇÕES 
MODALIDADE / V DA LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAl. 03911010 

DATA DE INSTAURAÇÃO 14/04/2020 

DATA DE ABERTURA 12MUM,2020 

.lIJI.GAMENTO 30/04/2020 

OBJETO 
Rsoioiro de Preços para ogatu ai contraraçio de empresa e,pecialinda para presíaçio desersiço 
de intereoneü, ' -ia Olora opiica pan o sistema integrado de srideo ,r,oniloraírrerrlo de imagens. 
VECEDORES IVALOR TOTAl. 
RADINS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ 
05.229.464/0001.91 

R$ 52 012000 

*4* Publicado por incorreção 	
Publicado por: 

José Luiz de Barros 

Código ldentiflcador:39742E35 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

DECRETO N°063, DE 04 DE MAIO DE 2020. 

DECRETO Na 063, DE 04 DE MAIO DE 2020. 

DECRETA VACÂNCIA DE CARGO EFETIVO. 

O Prefeito do Municipio de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições legais, considerando o disposto no art. 55, inciso IV da Lei 

Municipal 960/2007. de 14 de setembro de 2007, 

DECRETA: 

Art. 1° Pica decretada a vacância do cargo de Professor, em razão de 
aposentadoria voluntária por termo de contribuição, concedida pelo 

Instituto Municipal de Previdência Social, a servidora pública 
Angelina Aparecida Ramos, portadora da cédula de identidade civil 

com RG 0  6.162.426-0/PR e matricula 1368-1, a contar desta data. 

Ali. r Este Decreto entra em vigor nesta data. 

Art. 3 °  Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Pkn/PR, 04 de maio de 2020. 

.1020 OSMAR MENDES 
Prefeito Municipal 

Publique-se e registre-se.  

MARINA R. P. MARINHO 
Secretária de Administração e Finanças 	 9 6 

Pu licado por: 
Luciana Lubke 

Código Identil'icador:8 1958A7F 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N"02812020 
PROCESSO Na 70412020 - PIEN PR 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°02812020 

PROCESSO N°70412020 

Fica dispensada a licitação na forma do art. 24, IV da Lei 8.666/93 e 

do art. 4° da Lei 13.979/20, e suas alterações posteriores, a despesa 

abaixo especificada: 

Interessado: Secretaria de Saúde 
Objeto: Aquisição de Máscaras Tripla - Padrão ANVISA para ações 
de combate ao COVID-19 no Municipio, conforme abaixo: 

lIam I Ocscriçi.' 1 onde Preço Unitário Preço'I'oiaI 
Máscaras 	Tripia 	- 	Parirás' 2000 ES 2,50 ES 5.000.05) 
A)ViS A 

Contratado: JOHNENGELS COMERCIO VAREJISTA DO 

VESTUARIO LTDA 
CNPJ: 30.214.466/0001-50 
Endereço: Rua Leonardo Kucek, n° 120, Sitio Cercado, em 

Curitiba/PR. CEP: 81.925-190, Fone: (41) 3053-2699 

Valor: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). 
Dotações Orçamentárias: 11.00 1. 10.301.0014.2029.3390303600 

Conta: 3352 
Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento. 

Piên/PR, 04 de maio de 2020 

JOÃO OSMAR MENDES 
Prefeito 

Publicado por: 
José Luiz de Barros 

Código Identificador:EF22 1 EBF 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Na 10912020 PREGÃO 

PRESENCIAL N a  039/2020 - PIEN PR 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Na 10912020 
PREGÃO PRESENCIAL N°03912020 
Detentor da Ata: RADINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 

CNPJ sob na 05.229.46410001-98 
Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de interconexão via fibra 
optica para o sistema integrado de vídeo monitoraniento de 

imagens. 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Dotações: 03.001.04.122.0003.2004-4490405700 - Contas: 620 

VALOR: R$ 52.012,00 (Cinquenta e dois mil e doze reais) 

Data da Assinatura: 04 de maio de 2020. 
Validade: 31 de dezembro de 2020. 

MARINA ROSVITA P. MARINHO 
Secretária de Administração e Finanças 

JOÃO OSMAR MENDES 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 

José Luiz de Barros 

Código Identificador: 1 E413CE8O 

SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 
PREGÃO PRESENCIAL N° 04812020 PROCESSO N° 70512020 

TIPO: MENOR PREÇO - POR ITEM - PIEN PR 

PREGÃO PRESENCIAL N °  048/2020 

www.diariomunicinat.com.br/amp 	 168 



TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 02812020 

047 
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 02812020 

PROCESSO N° 70412020 

Fica dispensada a licitação na forma do art. 24, IV da Lei 8.666193 e do art. 4 0  da Lei 

13.979120, e suas alterações posteriores, a despesa abaixo especificada: 

Interessado: Secretaria de Saúde 

Objeto: Aquisição de Máscaras Tripla - Padrão ANVISA para ações de combate ao 

COVID-19 no Município, conforme abaixo: 

Item Descrição 	 Qnde 

Máscaras Tripla - Padrão 
01 	 2000 

AN VISA 

Preço Unitário Preço Total 

R$ 2,50 	R$ 5.000,00 

Contratado: JOHNENGELS COMERCIO VAREJISTA DO VESTLJARIO LTDA 

CNPJ: 30.214.46610001-50 

Endereço: Rua Leonardo Kucek, n°120, Sitio Cercado, em Curitiba/PR. CEP: 81.925- 

190, Fone: (41) 3053-2699 

Valor: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). 

Dotações Orçamentárias: 11.001.10.301.0014.2029.3390303600 

Conta: 3352 

Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento. 

[1 



Piên/P, 04 de maio de 2020 

JOÃO OSMAR MENDES 

Prefeito 

Solicite o edital completo desta licitação, envie um email 

para dorotipien.pr.gov.brinformando o número e ano do processo! 

ACESSE AINDA 

» ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

» CONCURSO PÚBLICO DE 2015 

» CONTRATOS 

» PORTARIAS 

» PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

e 

ci 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 
ESTADO DO PARANÁ 

049 
PROCURADORIA JURÍDICA 

PARECER JURÍDICO FINAL 

o 

Processo Administrativo n°: 70412020 (Dispensa de Licitação no 02812020) 

Interessado: Departamento de Licitações e Compras/Comissão Permanente de Licitação 

Assunto: Homologação de Dispensa de Licitação 

Encaminha-nos a Comissão Permanente de Licitações, o processo de Dispensa de 

Licitação n° 028/2020, cujo objeto é a aquisição de máscaras tripla - padrão ANVISA para 

ações de combate ao COVID-19 no Município, em atendimento à Secretarias de Saúde, para 

análise quanto à possibilidade de homologação. 

1. Da análise do processo: 

A contratação em epígrafe teve início com a abertura de processo administrativo, 

devidamente protocolado, autuado e numerado, contendo o requerimento formulado pela Secretaria 

interessada, informando o objeto da pretensão e a justificativa do pedido. 

Foi informado o recurso orçamentário, a previsão financeira para o custeio da despesa 

foi confirmada e depois de avaliada a necessidade e conveniência do pedido, a contratação foi 

autorizada pelo Prefeito. 

Foi sugerido que o processo ocorresse através de Dispensa de Licitação, uma vez que 

se configurou a situação emergencial no presente caso, a qual está enquadrada no artigo 24, IV, da 

Lei n° 8.666/93 e art. 40  da Lei 13.979/2020, o qual prevê expressamente essa possibilidade quando 

se tratar de atendimento de situação de emergência que possa ocasionar prejuízos ou comprometer a 

segurança de pessoas. 

Tendo recebido a aprovação da Procuradoria Jurídica para proceder com a contratação 

direta por Dispensa de Licitação, a Comissão foi cautelosa quanto à confirmação do preenchimento 

dos requisitos de habilitação do fornecedor, conforme comprovou a documentação presente nos 

autos. 

Foi dada publicidade ao processo com base na redação do artigo 26 da Lei n° 

8.666/93, respeitando-se os prazos e a forma ali estabelecidos. 

Por todo o exposto, bem como pela acurada apreciação do presente, verifica-se que a 

contratação foi processada com estrita observância dos requisitos da Lei n° 8.666/93 e Lei n° 

13.979/2020. 

2. Da conclusão: 



I 	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 
ESTADO DO PARANÁ 

9O 
Considerando que a homologação é o ato de controle da regularidade de todo o 

procedimento realizado como condição de validade da contratação, pelo qual se põe fim ao processo, 

e considerando ainda que nenhuma ilegalidade foi constatada na análise efetuada por esta 

Procuradoria, opinamos pela homologação do processo em epígrafe, cabendo, no entanto, à 

autoridade competente, a avaliação quanto à oportunidade e conveniência. 

S.MJ. É o parecer. 

Piên/PR, 05 de maio de 2020. 

Letícia Aparecida Taborda 

OAB/PR 99.659 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 

1!! 	ESTADO DO PARANÁ 951 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 02812020 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

Eu, JOÃO OSMAR MENDES, Prefeito Municipal de Piên, no uso de minhas 

atribuições legais: 

HOMOLOGO a Dispensa de Licitação n° 028/2020, referente ao processo n° 

704/2020, que tem por objeto a Aquisição de Máscaras Tripla - Padrão ANVISA para ações 

de combate ao COVID-19 no Município, tendo em vista que em toda sua tramitação foi 

atendida a legislação pertinente, consoante parecer jurídico contido nos autos. 

ADJUDICO o objeto desta contratação direta em favor de: JOHNENGELS 

COMÉRCIO VAREJISTA DO VESTUÁRIO LTDA, Valor: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). 

Piên/PR, 05de maio de 2020 

Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR 
4, 	 CNFJ: 76002666000140 	IE: 

*. 	 Endereço: RUA AMAZONAS, 373- PRÉDIO PREFEITURA CEP: 83560000 Cidade: Piên 
Fone: 4136321136 	Fax: (41)3632-1148 	 05 2 

NOTA DE EMPENHO 

NúnEro 	 Tirn 	 Enibdo em 	 Rpoiisiçêo N° 	 Raq. Corrpra N- 

313712020 	 Ordinária 	 0510512020 	 1995 	 49190 

Licitação 
Tipo 	 Núrrero 

Processo dispensa 	 2812020 de 0410512020 

Contrato/Aditivo 

Seudn,ia 	Contrato 	 Acitivo 	Inicio da vigência Fim da vigência Fim da ag atualizada Inicio da exccuçôo Fim da execução Fim da eza. atualizada 

Credor 
Forrirsior 	 Matricula 	 CPF/CNPJ 

JOHNENGELS COMÉRCIO VAREJISTA DO VSTUARJO LTDA 	 24594-1 	 30.214.46610001-50 
Endereço 	 Bairro 

LEONARDO KUCEX, 120 	 síro CERCADO 
Cidade(UF 	 CEP 	 Poria 	 Tipo da conta bancária Banco Agência 	Conta 

Curitiba/PR 	 81925-190 	(41)3053-2699 
Classificação da despesa 

11 SECRETARIA DE SAUDE  

11.001 FUNDO MUNICIPAL DESAÚOE 	
R$ 14.991,25 

10.301 .0014.2029 PROGRAMAS DESAÚDEATENÇÃO BASICA 

3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 

3352 	01019 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -  Coronavjrus (COVID-19) 	 R$ 9.991,25 

Do Exercicio 

Outras informações 

Histórico 

O$igo Møn*1 	 lil. 
1P1 1  bp%, i.ill 

(hP 	 lii iii 	 E I(IW1IU$M 	 V$ør 

21125 MASCARA TRIPLA- PA ORA OANVISA 	 UN 	2.000,0000 	2,5000 	5.000,00 

iJhi iMiil 	tdlli!M'lt i 	 MU. 	MOiPI9- 1 	1h 	Nál!, 1h1iti 

CERTIDAO UNIFICADA - RFB/FGFN 	 91.6743.1F1AE6821 	 2910712020 

Local de entrega: RUA AMAZONAS N 373 CENTRO FIEN m 
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JOÃO OSMAR MENDES 	 MARINA ROSITA PASIERPSIÇI F1ARINFU 	 JOSE LUIZ DE BARROS 
PREFEITO 	 CONTADOR 


