
Pref eitura M unicipal de Cambé
ESTADO DO PARANA

SBcrotarla Municipal dê Fazen da

cnRrroÃo euANTo Aos DEBITos À r'lzrxoA MUNICIPAL

CONTRIBUINTE: í3855 - AWR LTDA

ENDEREÇO: RUA DA

BLOCO:

BAIRRO: RES MARIA

COMPLEMENTO: LOTE

MUNtcíPto: cAMBE 86.19í410

Código de Autenticidade: e050a214d1 39
PaÍa veíficar: http://sgm.cambe.pr.gov.br:8180/Autenticacao/certidaoAutenticado

RUA PARA,264, CENTRO, CAMBE-PR, CEP: 86.181-240
Foíle: (43) 317+05651 ê-rnail: iss@cambe.Dr.gov.br I silê: htip:/rr rww.cambe.pr.gov.br
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CPF/CNPJ: 08.836.350/0001 -02

N': 5234

APTO/SAtá./LOJA:

UF: PR



20t0/.t2022 OA:28 Consulla RegulaÍidade do Empregador (9í'
J.tk

Vottar lmpflmir

cá!_xá
CertiÍicâdo de Regulâridâde do FGTS -
CRF

Inscriçáo:
Razão Social:
Endereço:

08.836.350/0001-O2
AWR DISTR OE PRODUTOS OE LIHPEZA LTDA ME

R RIO PARÀNA 471 / ]ARDIM DO CAFE / CAMAE / PR / 86185-300

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

O presente CertiÍicado prova contE! cobrança dê quaisquer débitos
referentes a contrib , decorrentes das obrigações com o FGTS.

validadê|13/04/2022

CêÉiÍicação Número: 569607663

Informação obtida em 2O/O4/2022 Ogi28t42

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

ou

041

htlpsi//consulta-crf.câixa.gov.br/consultacrí/pages/consultaEmpregadorjsf 111

t2/os/2022
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PODER.]UDIC]ÀP.IO
JUSTIÇÀ DO TRÀBALHC

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLIIISTÀS

Nome: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E
FII.,IAIS )

CNPiI: 08.836.350/000L-02
Certidão n': 496
Expedição:
Val idade :

7/2O2L,
3/os/2022

de sua exp ição.

certifica-se que ÀnR DrsrRrBurDoRÀ DE PRoDúTos BosPrrÀrÀREs r.mÀ (üÀTRrz

B aIIJIÀIS), inscrit.o (a) no CNPJ sob o n' 08.836.350/ooO1-02, ÀrÃo

coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores Trabalhistsas.
Certidão emitida com base no arE. 642-A, da Consolidação das Leis do
Traba1ho, acrescentado pela Lei n" L2.440, de 7 de julho de 20LL, e

na Reso1ução ÀdminisE.rativa n' L47o/201,1" do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desta Certidão são de re spons abi I idade dos
Tribunais do Trabalho e esLão atualizados aEê 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a certidão at.esta a empresa em relação
a todos os seus esEabelecimentos. agências ou filiais.
A aceitsação destsa certidão condiciona-se à verificação de sua
autentsicidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitsida gratuilamente.

IÀIFORüÀçÃO IMPORTÀNTE
Do Banco Nacional de Dêvêdores TrabalhisEas constam os dados
necessários à identificação das pêssoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernerte aos
recolhimêntos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinadôs êm Iêi; ou decorrentses
de execução de acordos firmados peranLe o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

021
às 10 :44 : 07
180 (cento e oiLenta) dias, cont.ados da data

2

Dúvidàs e sugestõ.s ! cnd:á.6t.ju6.br

Pági.na 1 de 1
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Goveíno do Estado do Paraná
Secretaíia da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Parâná

CERTIDAO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Begistro de Empresâs Mêrcantis - SINREM

Cêíificâmos quê as inlormaçoês abaixo docr.lmeí|os ârquivâdos
nesra Junra Comêíciale sáo dara da suâ oxpôdiçào.

Endêrcç! Complsto
Rua DA ESPERANCA, Ne 5234, LOTE 09 OUADRAo1. JARDIM ALVORADA - Cambé/PR - CEP 86191410

Oblêlo Soclâl
COMERCIO AÍACADISTA DE PRODUÍOS DE HIGIENE, LIMPEZÂ E CONSERVACAO DOMICILIARCOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
SANEANTES OOMISSANITARIOSCOMERCIO ATACADISTA DÊ EMBALAGENSCOMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EOUIPAMENTOS E
ARTIGOS OE USO PESSOAL E DOMESTICO (ARTIGOS DESCARÍAVEIS EM GERAL, COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS
PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES)COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO,
CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORAÍORIOSCOMERCIO VABEJISTA DE MATERIÂL ELETRICOCOMERCIO VARÉJISTA DE FERRAGENS E

FEBRAMENÍASCOMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAOLIMPEZA EM
PREDIOS E EM DOMICILIOSATIVIDADES DE LIMPEZA (EVENTOS)ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS OE USO OOMESTICO E
PESSOAL.COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EOUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFOBMATICACOMÊRCIO VAÊEJISTA DE
MOVEISALUGUEL DE MATERIAL MEDICOCOMERCIO VAREJISTA DE ARÍIGOS DE COLCHOARIACOMERCIO VAREJISÍA ESPECIALIZADO DE
ELETRODOMESTICOS E EOUIPAMENÍOS DE AUDIO E VIDEOCOMERCIO VAREJISTA DE PROOUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU
ESPECIALIZADO EM PBODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO ATACADISTA OE TINTAS, VERNIZES E SIMILARESCOMERCIO ATACADISTA OE
ABTIGOS DE ESCRITORIO E OE PAPELABIACOMEFCIO VAREJISTA DE TINTAS É MÂTERIAIS PARA PINTURACOMERCIO ATACADISTA OE
MATERIAL ELETRICOCOMEBCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EOUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR
PARIES Ê PECASCOMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIACOMERCIO ATACADISTA. ESPECIALIZADO EM OUTROS
PRODUTOS ALIMENÍICIOS.COMÊRCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMABIAINSTALACAO E MANUTENCAO DE
SISTEMAS CENÍRAIS DE AR CONDICIONADO. DÊ VENTILACAO
FARMACÉUTICOS HOMEOPATICOS FISIOTERAPICOS.

E REFRIGERACAO COMERCIO VA STA DE PRÔDUTOS

Câplt8l Sochl
BS 60.000,00 (sessenla mil reais)
Caphâl lnlêgrallzado
RS 60.000,00 (sessenta mil íeais)

V,

D.dos do Sóclo
l{omê
HERENICE DE FATIMA DA
SILVA

qPARANÁ

CPF/CNPJ
879.696.029-91

Parlicipoçào ho câpltal
R$ 60.000,00

E8Éclê dê sóclo
Sócio

Administrador
S

Esta certidâo Íoi emilidâ aulomaticamenle
Se imprêssa, veriíicâí sua autênticidade no htlps

08:01:59 (horário de Brasilia).

Prol@otô: PAC22 I r00r022Borne Ehprâiârrll: awír ot§rRtBUtDoRÀ DE PRoDuTos n**n*res am^ ,/
NâtqrÊâ Jurldlc.: Soc@dadê EmpÍs§ánã Lmibda

NIBÉ (Sêdê)
41205936222

CNPJ
08.836.350/0001 -02

Data dê Ato Coostltutivo
16/05/2007

lníclo de Atividadê
10t0st2007

ME (Microemf,Íesa
Porte P,azo de DuÍaçáo

lndelerminado

CPF
879.696.029-9 r

Íémlno do mandato
lndeterminado

Útlmo Arqulvamento
Data
26t10t2021

Âto/gvontoa
oo2 / osi - coNsoLroAçÃo DE
coryrÂAJo,ESrAruro

Sllusção

Status
SEM STÂTUS

mrilillltill
LEÂNDRO MÂNcoS RÂYSEL AISCÂIÂ

Secí€tário Gêíal

.gov.bÍ. com o ódigo GSEPXIÍT.

idel
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JUSEPÀB

Íérmlno do mand.to
lndeleíminado

Dados do Admlnlslr.dor
Nolno
HERENICE DE FATIMA DA SILVA

Númêro
20216806046



AulR AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
DISTRIBUiDORÀ CNPJ : 08.836.350/0001-02

A empresa AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o

ns 08.836.350/0001-02 por intermédio do representante legal constituído HERENICE DE

FATIMA DA SILVA, portadora da cédula de identidade Rg n.6.205.452-2 e inscrito no CPF sob

n. 879.696.029-91, declara sob as penas da Lei que é considerada:

Declara que a empresa esta excluída das vedações constantes do parágrafo 4e do artigo 3s da

Lei Complementar ne 123/06.

Validade: 12 meses

Cambé, 25 de outubro de 2021.

AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITATARES ITDA
HERENICE DE FATIMA DA SILVA

6.205.452-2

<htF:rwsw,rcrDro.qoebr/.ssinrdoFdiqit.l>

^xoiE 
vrNrcrus GÁRcrÀ oÁRrEàso

<nttpr/'w.rHi,ro.sov.br/.sÉln.dor-diert.l>

André Vinicius Garcia Darienso
Contador
cRc/PR 058395/O-0
CPF: O54.125.4294A

INC.EST. 9040503347
FoNE: (43)3062-3004 / (43)3062-3008

RUA ESPERANÇA 5234, JD. ALVORADA - CÁMBÉ-PR. CEp:86191-O1O
awrlicitacao@hotmail.com

'-rrerro

5rereo

5 35,

DECLARAçÃO DE MICROEMPRESA

(X) microempresa, conforme inciso ido artigo 3s da Lei Complementar ns L23lO6.

O empresa de pequeno porte, conforme inciso ll do artigo 3e da Lei Complementar ns 123/06.



All1,R
AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPI: 08.836.350i0001-02DISTRIBUIDORÀ

PROCESSO ADMINISTRATIVO Ng 322022
EDTTAL DE PREGÃO NE L5/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

IPO: MENOR PREÇO POR ITEM

AND(O II - DE DECLARACÃO UNIFICADA

Ao pregoeiro e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná.

Pelo presente instrumento, a empresa AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA CNPJ ne 08.836.350/0001-02, com sêde na AV. ESPERANÇA Ne 5234,
através de seu representante legal infra-assinado, que:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadn na situaÉo de
microempresa, emprelril de pequeno porte ou coopeÍativa, nos termos da Lei

Complementar ns L23/06, alterada pela Lei Complementar np 147/t4, bem assim que

inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenq uad ramento desta situação.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.p 8.666/93,
acrescido pela Lei n.e 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em

trabalho noturno, perigosô ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis)

anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de
14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar
ou contratar com a Administração Pública.

3) Declaramos para os devldos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de ...,..-'
empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

-

licitação, nos termos do inciso lll, do artigo 9e da Lei nq 8.666, de 21 de junho de 1993.

4) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos
procedimentôs licitatórios, instaurados pôr este lúunicípio, quero(a) responsável legal da
empresário (a) Sr.(a) HERENICE DE FATIIMA DA SILVA, Portador(a) do RG sob ns

6.205.452-2 e CPF ns 879.696.029-91., cuja funÇão/cargo é ADMINISTRADORA (sócio

ad ministrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura da Ata de Registro de
Preços/Contrato.

5) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura
referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventuãl contratação,
concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte
endereço:

E-mail: awrlicitacao@hotmail.com
Telefone: (43) 3062-3004

INC.EST. 902105033{7
FoNE: (a3)3062-3004 / (43)3062-3008

RUA ESPERANçA 5234, JD. ALVORADA - CÂMBÉ-PR. CEP:86191-O1O
awrlicitacao@hotmail.com

536



AtllR
AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPI: 08.836.350/0001-02DISIRIBUIDORA

6) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de

alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado

como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

7) Nomeamos e constituímos o senhor(a) HERENICE DE FATIMA DA SILVA, portado(a)
dô CPF/MF sob n.q 879.696.029-97, para ser o(a) responsável para acompanhar a

execução da Ata de Registro de Preços/Contrato, referente ao Pregão Eletrônico
Ne152022 e todos os atos necessários ao cumprimênto das obrigações contidas no
instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Cambé 26 de Abril de 2022.

HERENICE DE

FATIMA DA
SILVA:87969602991

Assinado de forma digital por
HERENICE DE FATIMA DA
SILVA:87969602991
Dàdosi 2022.04.26 1 5:0 1 :48
-03'00'

AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

HERENICE DE FATIMA DA SILVA

620s452-2 SESP/PR

Administradora

Í-oe.esr.lso/ooot-dâ
awn DtsTRtSul0oRÂ PÊ00uT0s

fiO§PITALAR LIDÀ. ME

EuÂ oa ESPER t{ç t2t{
. lÁRDltl ALVOn OÂ

[ger rr.rrr-oro - clxee - fl
INC.EST. 90405033<7

FoNE: (43)3062-3004 / (43)3062-3008
RUA ESeERANÇA 5234, JD. ALVoRADA - celaaÉ-pn. cep:aorgr-oro

awrlicitacao@hotmail.com
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRONICO N" 1512022

Processo Adm: No 3212022

Objeto:Aquisição de equipamentos de reabilitação multiproÍissional,

atendimento a Resolução SESA n" 8701202'1.

em

Credenciaram-se para o pregão 17 (dezessete) empresas. Após a etapa

de lances e negociação, a pregoeira declarou como vencedoras as seguintes empresas:

AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ n.

08.836.350/0001-02, com o lote: 13 no valor total de R$ 59,98 (cinquenta e nove reais e

noventa e oito centavos). R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

HOSPITALARES ElRELl, CNPJ n" 26.526.668/000'l-60, com o lote: 9 no valor total de

R$ 220,00 (duzentos e vinte reais). RINAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS

HOSPITALARES LTDA, CNPJ n" 03.583.301/0001-83, com os lotes: 1, 3, 6, 8, 10 e 12

no valor total de R$ 5.293,00 (cinco mil e duzentos e noventa e três reais). BRASIL

DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ElRELl, CNPJ n' 34.680.592/0001-51,

com os lotes: 2, 17 e 19 no valor total de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos

reais). MUNIZ & ROCHA LTDA, CNPJ n'03.919.932/0001-20, com os lotes: 4, 5, 1'1,

15, 18,20 e 21 no valor total de R$ 3.673,16 (três mil e seiscentos e setenta e três reais

e dezesseis centavos). R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA - ElRELl, CNPJ n"

26.984.21310001-99, com os lotes: 7 e 14 no valor total de R$ 272,50 (duzentos e

setenta e dois reais e cinquenta centavos).

lnformo que, esta Comissão consultou o Cadastro de Reshições ao

Direito de Contratar com a Administração Pública (TCE Pâraná) e na Consulta

Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU), no sentido de veriÍicar se as empresas

habilitadas não estáo declaradas inidôneas para participarem de certames licitatórios,

conforme comprovantes anexos.

Resolve-se encaminhar ao Departamento Jurídico para obter o parecer,

e após enviar ao Sr. Prefeito, para que tome as medidas necessárias.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - E6.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.or.gov.br



REFEITURA MUNICIPAL
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t.

:

:

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Nova Santa Bárbara - Pr, 03 de maiode2022.

ELAINE NA LU SANTOS

Pregoei n'0'l

Rua WalÊedo Bittencouí de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.E 100, I - 86.250-000 Nova Sanla Bárbar4
Paraná - E - E-mails - liciracao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.qov.br



03/05/2022 10:19 Cadastro de íesEições ao direito de contratrar com a AdministraÉo Pública
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TCEPR

[onsulta de lmpedidos de liritar

tl'lPJ: 08836350000102

NENHUM ITI|'1 INIONTRADO!

hnps://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipa[aiUconsultarlmpedidosweblmpressâo.aspx 111

,t



541ft
Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Consulta realizada eml 0310512022 l0: l9:45

Informa ões da Pessoa Jurídica:

Resultados da Consultâ EIetrônica:

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibiüdade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI.

Social: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
PJ: 08.836.350/0001-02

Orgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, cliqueA UI

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

ara acessar a certidão ori al no stor, cl ueA UI.do

Itado da consulta: Nada Consta

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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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



54?

mcionalizaÇão de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n" 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei n" 13.460, de 26 dejuúo de2017, Lei no 13.726, de 8 de ourubro de 2018,
Decreto no 8.638 de 15, dejaneiro de 2016.



O3lO5l2O22 10:20 CadaslÍo dê íesbiçôes ao dirêito de contratiar com a Administração Pública

TCEPR

[onsulta de lmpedidos de Licitar

tNPJ: 26526668000160

NENHUM ITTl'l INIONTRADO!

hnps://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipaUaiUconsultaÍlmpedidosweblmpressao.aspx 1t1

5,13
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 0310512022 l0:20:35

Informa da Pessoa Jurídica:

Resultados da Consulta Eletrônica:
Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI

Orgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a ceddão original no portal do órgão gestor, clique AOUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Câdastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no poíal do órgão gestor, clique AOUI.

OSPITALARES EIREI,I
PJ: 26.s26.668/0001-60

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Social: R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS



545

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

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei no 12.965, de 23 de abril
de2014, Lei n" 13.460, de 26 dejunho de2017,Leín'13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto no 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



0310512022 10:21 Cadastro de reslÍiçôes ao direito de contratar com a AdministraÉo Pública
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TCEPR

[onsulta de lmpedidos de Licitar

(NPJ: 03583301000183

NINHUM IIEt',l INCONTRADO!

https://servicos.tce.pr.gov.bÍ^cepÍ/municipâUaiUConsultarlmpedidosweblmpressao.aspx 1t1
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em:. 0310512022 10:21.21

Inform da Pessoa Jurídica:

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI

Orgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI

NPJ: 03.583.301/0001-83
OSPITALARES LTDA

rgão Gestor: TCU
Licitantes Inidôneos

tado da consulta: Nada Consta

acessar a certidão ori al no rtal do estor, cli ueA UI

TRIBUNAL DE CONTAS DA UN!ÃO

Social: RINAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS
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Obs: A consulta consolidada de pessoajuídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n' 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei n" 13.460, de 26 de juúo de2017,Leino 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto n" 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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5,19

TCEPR

(onsulta de lmpedidos de lidtar

INPJ: 34680592000151

NENHUM ITIlí ENCONTRADO!

1t1https://seNicos.lce.pr.gov.br/tcepr/municipayaiUconsultarlmpêdidosweblmpressâo.aspx
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada emz 0310512022 10:21:57

Inform

Resultados da Consulta Eletrônical
Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI

Órgão Gestor: Portâl da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão origina'l no portal do órgão gestor, clique AOUI

Razão Social: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ETRELI
PJ: 34.680.592/0001-51

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

da Pessoa Jurídica:
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n" 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei n" 13.460, de 26 dejunho de2017,Lein' 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto no 8.638 de 15, dejaneiro de 2016.
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TCEPR

fonsulta de lmpedidos de Licitar

INPJ: 03919932000120

NINHUI.1 IIEM INIONTRADO!

https://seNicls.lcê.prgov.br/tcepÍ/municipaUaiUConsultadmpedidosweblmpressao.aspx 1t1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UIUIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consultâ realizada em:. 0310512022 10:22:29

Informa da Pessoa Jurídica:

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

Para acessar a certidão original no poÍal do órgão gestor, clique AOUI.

rgão Gestor: CNJ
adastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
dministrativa e Inelegibilidade

ultado da consulta: Nada Constâ

ra acessar a ceddão ori rtal do estor, cl ueA UI.no

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI.

rgão Gestor: Portal da Transparência
adastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
esultado da consulta: Nâda Constâ

acessar a certidão ori al no do stor, cl ue AOUI

Razão Social: MUNIZ & ROCHA LTDA
PJ: 03.919.932/0001-20

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



Íacionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n" 12.965, de 23 de abril
de2014, Lei n" 13.460, de 26 dejunho de2017, Lei n" 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto no 8.638 de 15, dejaneiro dê 2016.
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TCEPR

[onsulta de lmpedidos de licitar

tNPJ: 2698421j000199

NENHUM ITtl,,l INIONTRAOO!

https://servicos.tce.pÍ.govbr^cepr/municipal/aiUConsultarlmpedidosweblmpressao.aspx 111
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada eml 03 105 12022 I 0:23 :00

Informa ões da Pessoa Jurídica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI

Orgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no poíal do órgão gestor, clique AOUI

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, cliqueA UI

Razâo Social: R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA - EIRELI
J: 26.984.213/0001-99

rgão Gestor: Portal da Transparência
adastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
esultado da consulta: Nâdâ Consta

ara acessar a certidão ori nal no do ór estor, cli ueA

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

556



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n" 12.965, de 23 de abril
de2014, Lei n' 13.460, de 26 dejunho de 2017, Lei n" 13.726,de 8 de outubro de 2018,
Decreto no 8.638 de 15, dejaneiro de 2016.
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Processo Administrativ o ns 32/ 2022

Pregão Eletrônico ns 75/2022.

Objeto: Aquisição de equipamentos de reabilitação multiprofissional, em

atendimento a Resolução SESA ne 870/2021,, para suprir as necessidades da

Secretaria Municipal de Saúde.

Origem: Setor de Licitações

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o processo licitatório

Pregão Eletrônico ns l5/2O22, o qual tem por objeto a aquisição de

equipamentos de reabilitação multiprofissional, em atendimento a

Resolução SESA ns 870/2027, para suprir as necessidades da Secretaria

Municipal de Saúde.

O pregão é regido pela Lei ns 10.52012002, o Decreto nq 3.555/2000, o

Decreto ns tO.O24l2Ot9 [para pregõo no formato eletrônico] e,

subsidiariamente, a Lei nq 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3e da Lei ns tO.52Ol2OO2, e devidamente cumpridos

no momento oportuno.

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURíDICO
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Constou a devida justificativa da autoridade competente quanto a

necessidade de aquisição e definição do objeto do certame, assim como as

cotações de preço para fixação de preço máximo para aquisição do objeto.

O edital convocatório previu as exigências de habilitação, os critérios de

aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento do objeto a

ser contratado.

Consta no processo, a designação dentre os servidores do quadro próprio,

do pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre

outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua

aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação

do objeto do certame ao licitante vencedor.

A minuta do edital e do futuro contrato, passou pela prévia aprovação da

procuradoria jurídica do Município.

Após a manifestação jurídica, a comissão de licitação deu início à fase

externa do certame e providenciou a publicação do Edital, convocando os

interessados a apresentarem suas propostas. Saliente-se que entre a

publicação e a abertura das propostas fora observado o prazo mínimo de

08 (oito) dias úteis (Art. Ae, V da Lei ns 70.520102l'

Na data prevista em edital, obedeceu-se o trâmite do Decreto ne

7O.O24|2O!9: A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na

internet será aberta por comando do pregoeiro com a utilização de sua

chave de acesso e senha.
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NOVA SANTA BARBARA

Constou a devida justificativa da autoridade competente quanto a

necessidade de aquisição e definição do objeto do certame, assim como as

cotaçôes de preço para fixação de preço máximo para aquisição do objeto.

O edital convocatório previu as exigências de habilitação, os critérios de

aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento do objeto a

ser contratado.

Consta no processo, a designação dentre os servidores do quadro próprio,

do pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre

outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua

aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação

do objeto do certame ao licitante vencedor.

A minuta do edital e do futuro contrato, passou pela prévia aprovação da

procu radoria jurídica do Município.

Após a manifestação jurídica, a comissão de licitação deu início à fase

externa do certame e providenciou a publicação do Edital, convocando os

interessados a apresentarem suas propostas. Saliente-se que entre a

publicação e a abertura das propostas fora observado o prazo mínimo de

08 (oito)dias úteis (Art. +e, V da Lei ns 10.520/02)

Na data prevista em edital, obedeceu-se o trâmite do Decreto ns

LO.O24/2079: A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na

internet será aberta por comando do pregoeiro com a utilização de sua

chave de acesso e senha.
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Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital

convocatório, com seus anexos, nos termos, da Lei ne tO.52O/2002 e

Decreto ns t0.024/2019, c/c a Lei ns 8.666/93.

No total, 17 (dezessete) empresas se credenciaram para disputa por lances,

através de sistema eletrônico, junto ao sistema eletrônico utilizado. Ato

contínuo iniciou-se a fase de lances das empresas que apresentaram as

menores propostas dentro do percentual legal exigido.

Encerrada a fase de lances, o pregoeiro partiu para negociação direta com

as empresas classificadas, visando obtenção da proposta mais vantajosa.

Finalizada esta etapa e encerrada a fase de negociação das propostas, não

houve manifestação de interesse de interposição de recursos, abrindo-se

prazo para envio da documentação de habilitação das empresas

participantes e devidamente classificadas, estando habilitadas, lavrou-se

mapa final de classificação da empresa vencedora, juntou-se consulta no

cadastro de inadimplentes ou impedidos de licitar do Tribunal de Contas do

Estado do Paraná e do Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e

Suspensas - CEIS, oportunidade na qual se constatou que nenhuma das

empresas classificadas estavam declaradas inidôneas ou impedidas de

licitar.

Feitas as considerações acima, cabe proceder o retorno do processo a

pregoeira e equipe de apoio, para decisão e providências pertinentes. Após

a autoridade superior para continuidade do processo.
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Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos

pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou

orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores

responsáveis e autoridade competente pela Administração Direta

Municipal.

Atenciosamente.

Nova Santa Bárbara, 04 de maio de2022.

Ca en Cortez Wilcken

Procuradoria Jurídica
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ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
CLAI'DEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitaçáo na modalidade "PRBGÃO ELETRÔIICO" n." 16120/22,

parâ que se manifeste sobre à HOMOLü}AçÃO ou nâo deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, 04lOSl2O22.

Elaine Santos
12022n' 0l

Rua walfiedo Binencourt de Moraes no 222, Cenrro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbar4
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr-sov.br - rnvw.nsb.or.sov.br

,/J
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE HOMOLOGAçÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" L6I2O22

Aos 05 (cinco) dias do mês de maio (O5) do ano de dois mil e

vinte e dois (2O22), em meu Gabinete, eu Claudemir Valério, Prefeito Municipal,

no uso de minhas atribuiçôes legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação

Pregão Eletrônico n." 1512022, destinado a aquisição de equipamentos de

reabilitaçáo muiüprofissional, em atendimento a Resoluçáo SESA n' 87O/2O2L,

a favor das empresas que apresentarzun menores preços, sendo elas: A![IR

DISTRIBUIDORÁ DE PRODUTOS HOSPITAIARES LTDA, CNPJ no

08.836.350/0001-02, com o lote: 13 no valor total de R$ 59,98 (cinquenta e

nove reais e noventa e oito centavos). R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ n' 26.526.66810001-60, com o
lote: 9 no valor total de R$ 22O,OO (duzentos e vinte reais). RINAMED -

COMERCIO DE MATERINS MEDICOS HOSPITALARTS LTDA, CNPJ n"

03.583.301/0001-83, com os lotes: 1, 3, 6, 8, 10 e 12 no valor total de RS

5.293,OO (cinco mil e duzentos e noventa e três reais). BRÂSIL DEVICES

EQUIPAMENTOS HOSPITALARTS EIRELI, CNPJ n" 34.680.59210001-51, com

os lotes: 2, 17 e 19 no valor total de R$ 4.3OO,OO (quatro mil e trezentos

reais). MUNIZ & ROCHA LTDA, CNPJ n" 03.919.932 lOO0I-2O, com os lotes: 4,

5, 11, 15, 18, 20 e 21 no valor total de RlN 3.673,16 (três mil e seiscentos e

setenta e três reais e dezesseis centavos). R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORÁ -

EIRELI, CNPJ n' 26.984.2131O001-99, com os lotes: 7 e 14 no valor total de R$

272,50 (duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), paÍa que a

homologaçáo nele

legais pertinentes.

procedida produza seu rídicos e legais efeitos.

,o ervados as prescriçóes
J

Dar ciência aos in essados

c no
paJ

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no tro, E 43.3266.8100, B - 86.250-000 -Nova Santa Bárbara,
citacao sb br - www.nsb.pr.gov.br

563 ,,

Paraná - ,E - E-mails -
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CLAUDEMIR VALÉruO

Prefeiro MunicipÀl

Ediçâot 2209t2O22-1021 - Data 0510512022

TERMO DE HOMOLOGAçÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" ISI2O22

Dar ciência aos interessados, observados as prêscriçôes legais pertinentes

Claudemir Valério
Prefeito l,,lunicipal

'\, io: 2209/2022+31 - Data 05/05r'2022
coNcEss,io DE DrÁRrA :tt't26/2022

O Prefeilo do Município de Nova SaÍlta BáôaIa, Eslado do Pararuá, usando das atribuiçôcs quê lhe são confeÍidas por ki, tendo em vista as !€is Municioais
n' 8092016 e n" 89312018, bem corlo, InstÍuções Nonnstivas do TribunÀl de Contas do Esrâdo do Pâraná, CONCEDE DlÁRle1S;, corm següe:
Servidor: f,DUÂnDO DO SOCORRO ARAUJO
C.rgo: SERVIDOR EFETIVO
Secret.ri./Dêp.rtrmentoi SecretrrirMuDlciprldeAdDlDistrrçlo
vdor (R§): RS 300,00 (TREZENTOS REAIS)
Dcstitro: CURITIBA-PR
ObJ.tiVO dT VITgEtn: ESTA IMPORTANCIA QUÉ SE EMPENHA REFERE-SE À SOLICITAÇÃO DE I (UMA) DIÁRIA E MEIA

PARA O FUNCIONÁRIO EDUÂRDO ÂRÁÚJO, PARÁ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMETAÇÃO, EM
VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA.PR. ONDE Iú PARTICIPAR DE TRETNAMENTO REFERENTE A
CONTÂBILIDADE PÚBLICA NÀ ÁREA PATRIMoNIAL, NA SEDE DA EMPRESA EQUTPLANo,
coNFoRME CHAMADo N" 255050. A sÂlDA Do MUNIcÍpto sERÁ DIA I I DE MAlo DE 2022 AS 5H E
RETORNO NO DIA 12 DE MÂIO DE 2022, POR VOLTÀ DAS 22H.

DrÍr do P.grmeDto: 05nSl2O22
N'do P.g.meDto: 1282n022

Cl.udemh V.lérlo
Prefeito Municipal

Dlárlo Oíclal Eletrônlco do Íúunlclplo do Nova Santa BáÍbôrâ
Rua: WalíÍEdo Bllt€ncôúrt & Morâ$ n'222 - C€ôúo

Fon€/Fãr (43) 3266{100
E-ínâil: diâriooíciâl@nsb.pr.gov.br / pmn3b@n6b.pÍ.gov.br

Si!ô: s/w{,.mb.pr.gov.bÍ

Aos 05 (cinco) dias do mês de maio (05) do ano dê dois mil e vinte e dois (20221, en meu Gabinetê, êu Claudemir

Valério, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuiçoes legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação Pregão

Eletrônico n.o 1512022, destinado a aquisiÉo de equipamentos de reabilitação multiprofissional, em atendimento a

Resolução SESA n' 870n021, a Íavor das empresas que apresentaram menores preços, sendo elas: AWR

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALÂRES LTDA, CNPJ n' 08.836.350/000'142, mm o lote: 13 no valor total

de Ri 59,98 (cinquenta e nove reais e noventa e oilo centavos). R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

HOSPÍTALARES ElRELl, CNPJ n" 26.526.668/0001{0, com o lole: I no valor total de R$ 220,00 (duzêntos e vinte

reais). RINAMED - ColrERCl0 DE MATERIAIS MEDIC0S HOSPITALARES LTDA, CNPJ n" 03.583.301/000'l-83, com

os lotes: 1,3,6,8, 10 e 12 no valor totalde R$ 5.293,00 (cinco mile duzentos e noventa e três reais). BRASIL DEVICES

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ElRELl, CNPJ n' 34.ô80.592/0001-51, com os lotes: 2, 17 e 19 no valor total de R$

4.300,00 (quatro mil e trezentos reais). MUNIZ E ROCHA LTDA, CNPJ n' 03.919.93210001-20, com os lotes: 4, 5, 11,

15, 18, 20 e 21 no valor total de R$ 3.673,16 (três mil e seiscentos e setenta e três reais e dezesseis centavos). R.A.

MARTINS - DISTRIBUIDORA - ElRELl, CNPJ n' 26.984.2í310001-99, com os lotes: 7 e '14 no valor total de R$ 272,50

(duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), para que a homologa@o nele procêdida produza seus jurídicos

e legais eÍeilos.
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oRDEM DE CONTRÂTAçAO

Pela presente ordem, AUTORIZO a contrâtâçâo das empresas

AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAIARES LTDA, CNPJ n'
08.836.350/0001-02, com o lote: 13 no valor total de R$ 59,98 (cinquenta e

nove reais e noventa e oito centavos). R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE

PRODUTOS HOSPITAJ,ARES EIRELI, CNPJ n' 26.526.668/0001-60, com o

lote: 9 no valor total de R$ 22O,OO (duzentos e vinte reais). RINAMED -

COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ n"

03.583.301/0001-83, com os lotes: 1, 3, 6, 8, 10 e 12 no valor total de Rtt

5.293,OO (cinco mil e duzentos e noventa e três reais). BRASIL DEVICES

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ n' 34.680.59210001-51, com

os iotes: 2, 17 e 19 no valor total de R$ 4.3OO'OO (quatro mil e trezentos

reais). MUNIZ & ROCHA LTDA, CNPJ n' 03.919.932 IOOOI-2O, com os lotes: 4,

5, 11, 15, 18, 20 e 21 no valor total ie R$ 3.673,16 (três mil e seiscentos e

setentâ e três reais e dezesseis centavos). R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA -

EIRELI, CNPJ n" 26.9a4.213 /O001-99, com os lotes: 7 e 14 no valor total de R$

272r5O (duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos). Trrdo de

conformidade com â presente Licitaçâo na modalidade PÍegão Eletrônico n."

1512022.

Nova Santa Bárbara, 06 s/2022.

Cla

Rua Walfredo Bitlencourt de Moraes no 222, CentÍo, Í 43.3266.8100, X - 86.250-000 -Nova Santa Bárbara
Paraná - g - E-mails - licitacao@nsb.pr-qov.br - www.nsb.or.gov.br
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Conlralo no 2212022

CONTRATO OUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA E A
EMPRESA AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI'ÍALARES LTDA, TENDO POR

oBJETo A AoutstçÃo DE EeutpAMENTos DE REABTLTTAçÃo uutttpRonsspHel,
EM ATENDTMENTo A RESoLUçÃ0 sEsA N" 870/202í.

Rêfêrente ao Pregáo Elekônico N" 15/2022

O UUHtCipto DE NoVA SANfe eÁnelRÂ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n.o

95.561.080/000160, com endêreço a Rua Watfredo Bittenccurt de Moaes,222, c€ntro, Nova Santa Bárbara, Paraná ,

representado por seu Prefeito Municipal Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado, poÍtador do RG n' 4.039.382-0
SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n" 563.69'1.409í0, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob

n" 08.836.350/000'l{2, com sede na RUA RIO PARAI{A , 471 - CEP: 86185300 - BAIRRo: SANTo ANDRE,

Cambe/PR, neste ato representado pelo Sr. HERENICE DE FATIMA DA SILVA, inscrito no CPF n' 879.696.029-91,
RG n' 62054522 doravante denominada CONTRATADÁ, celebram entre si o presente conlrato, decoÍentê do
processo de licitação Pregão Eletrônim No 1512022, aplicando.se supletivamente os princípios da leoria geral dos

contratos, as disposições de direito privado e cláusulas êstipuladas a sêguir:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A CoNTRATADA obriga-se a fomecer à CoNTRATANTE equipamentos de reabilitâÉo multiproÍissional, em

alendimento a Resolução SESA n" 870/202'1, conforme consta da proposta apresentada no Pregão Eletrônico N0

15/2022 e especificado abaixo:

CúUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA
2.1. O prazo de enkega seÉ de no máximo '10 (dez) dias úteis, contados a paÍtir da emissão da autorização de

fornecimento emitida pelo MunicÍpio.

CúUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA
3.'1. 0s produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio Joaquim Rodrigues, S/N,

Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercialde segunda a sexla-feira, com seguro, Írete, carga e descarga inclusos

no valoÍ da mêrcadoria, ficando o Órgão Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA QUARTA. DoS ANExos CoNTRÂTUAIS

4.1. Fazem paÍte integrantê deste contrato os seguintes documentos:

a) Pregão Eletónico No '15/2022 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 28 de abril de 2022.
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1

ITENS

Lotê Item Codigo

do
produto

/serviço

DescÍição do produto/seMço Marca do
produto

Unidade

de

medida

Quantidade Preço

unitário

Preço totâl

LOTE: 013 -
Lote 013

1
o?ÃÂ Hand Grip Master, Adulto, leve.

Matêriâl utilizado para melhoraÍ a

força, rêsistência e cooÍdenação de
todos os músculos da mão e da

maioria dos músculos e tendóes do

antebraço.

ARKTUS UN 2,00 ,o oo 59,98

TOTAL 59,98

Rua Walftedo Bitteocou.t de Moràes no 222, Centro, I 43- 326ó.8100, Z - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná
g - E-mâil - licitaçaoídosbor.goy.br - unvw-rrsb.pr.qov.br
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pmÁCmfO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno mnhecimenlo que os documentos mencionados nêsta

cláusula, serão mnsiderados suficientes para, em conjunto com este mntÍato, definirem seu objeto e a sua perÍeita

execução.

pmlgnqfO SECUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contrato, vale o contrato

pmÁOmfO rcnCEtRO - A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as atas de reuniões

e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alteraçóes de qualquer condição contratual, desde

que devidamente assinâdos pelos representantes legais das paÍtes.

CúUSULA QUINTA DO PREçO

5.1. Para a êntrêgâ do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA um

valor total de R$ 59,98 (cinquenta e nove reais e noventa e oito cêntâvos).

CúUSULA SEXTA. DO PAGAMENTO

6.1. O pâgamento sêÍá feito em até 30 (trinta) dias após à êntÍêga, mediante apresentaÉo da nota Íiscal

acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federâl do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), reíerente a lodos os créditos tributários federais e à Dívida Aliva da

União (DAU) por elas âdministrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribui@es sociais previstas nas

alíneas 'a', 'b' e 'c' do parágraÍo único do arligo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições insütuídas a título

de substituição, e às contribuiçóes devidas, por lêi, â têrceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao

FGTS,

PAúGRAFO ÚH|CO . R COrumefRDA se mmpromête a emiür a respectiva Nota Fiscal no valor correspondente ao

ajustado na Cláusula Quinta.

CúUSULA sEÉnMA - DA REscIsÃo CoNTRATUAL

7.1. A rescisão contrâtuâl poderá seÍ dêterminada por ato unilâteral e escrito da AdministraÉo, nos casos enumerados

nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93, e amigável, por acordo entrê as partes, mediante

autorização escrita e fundamentada das autoridadês mmpetentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de
v que haja conveniência da Adminislração.

PARÁGRAFO ÚNICO - Quando o vencedor der causa a rescisáo do mntrato, além de multa de 20% (vinte por cento)

sobre o valor total do contralo e demais penalidades previstas, fica sujeita a uma das seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Suspensão tempoÉÍia de partjcipaçâo em licitaçâo e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de

até 02 (dois) anos.

c) Declaração de lnidoneidade paÍa licitar ou contratar com a AdministraÉo Pública enquanto perdurem os motivos

determinanles da punição ou, até que seja promovida a rêabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a Adminishação pelos prejuízos resultantes, após

decoÍido o prazo da sanção aplicada com base no conüdo na letra "b'.

cúusulA orTAvA - DAS SANçOES

8.'1. Em oconendo inexecução e/ou descumprimento das obriga@es assumidas nêste contrato motivado pela

CONTRATADA, rêsponde está, nos termos da lei civil por indenização integral. Sem prejuízo das disposiçoes

antêriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 200/o (vinte por cento) da avença.

2

Rua Walfredo Bittencourr de Moraes n" 222, CeÍrtÍo, t 43. 3166.8100, a - 86.250-000 Nova Sanra Bárbara, Parâná
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GúUSULA NoNA. DA DOTAçÃO ORçAIiIENTARIA

9.1. As despesas decorentes deste contrato conerâo por conta da dotação orçamentária no

CúUSULA DÉCHA - DO PRAZO DE VGÊNCL\.
'10.1. O presente contmto terá validade até 90 (noventa) dias, podendo ser proÍrogado ou renovado, mediante acordo

entre as partês, desde que preenchidos os requisilos legais e medianle Termo Aditivo, tendo por fundamento as

disposiçoes contidas no art. 57, da Lei no 8666/93.

cúusulA DÉctMA pRtMEtRA - DA FRAUDE E DA coRRUpçÃo
11.1. A Contratada deve obsêNar e fazer observar, por seus Íornecedores e subcontratados, sê admitida

subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitaçã0, de mntrataçáo e de execução do

objeto. Para os propósitos desta cláusula, definem-sê âs seguintes práticâs:

a) 'prática corrupta": oÍeÍecer, dar, receber ou solicitar, dheta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na êxecução da ata;

b) 'prática fraudulenta': a Íalsificação ou omissáo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação

ou de execução da ata;

c) 'prática colusiva': esquemâtizar ou estabelecêr um amrdo entrê dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de representanles ou prepostos do órgão licitador, visando estabelêcêr preços em nÍveis

artiÍiciais e náo-competitivos;

d) 'prática coercitiva': causar dâno ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando inÍluenciar sua participação em um processo licilatório ou afetar a execuçáo da ata;

e) 'prática obstrutiva': (i) destruir, falsificar, alterar ou ocullar pÍovas em inspeçóes ou fazer declaraçoes falsâs

aos representanles do organismo fnanceiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuaçáo

de âlegaçóes de práüca prevista, deste Edital; (ii) atos cu.ja intençâo sêja impedir materialmente o exercicio do

direito de o organismo financeiro multilateral pmmover inspeção.

Parágrafo PrimeiÍo - Nâ hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante

adiantamento ou reembolso, esle organismo imporá sanÉo sobre uma empresa ou pessoa Íisica, inclusivê declarando-

a rnelegível, indefinidamente ou por pÍazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em

qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas

coÍruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao particrpar da licitação ou da execução um conlrato

Íinanciado pelo organismo.

3

DOTAÇOES

Conta da

despesa

Funcional programáúca lFonte de lNatureza da despesa

lrecurso I

Grupo da Íonte

2933 08.001.10.301.0330.2024 1324 14.4.90.52.00.00

2940 08.001.10.301.0330.2024 lZZt l+.r.SO.SZ.OO.OO

Rua Walfredo BinencouÍ de Morâes n" 222, CentÍo, t 43. 3266.8100, U - 86.250400 Nova Sanra Bárbara, Paraná
El - E-mail - licitacaoín)nsb-Dr.qov.br - q.çrx-nsb.pr.sov.br

Parágrafo Segundo - Considerando os propositos das cláusulas acima, a contratante, como condição para a

contratação, dêverá concordar e autorizaÍ que, na hipotese da ata vir a ser financiado, em parte ou integrâlmente, por

organismo fnanceiro multilateral, mediante adianlamento ou reembolso, permitirá que o organismo Ílnanceiro e/ou

pessoas por ele formalmênte indicadas possam inspecionar o local de execução da ata e todos os documentos, contas

e registros relacionados à licitaçâo e à execução da ata.

lDo Exercicio

lDo Exercicio
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cúusull oÉctuA SEGUNDA - Do FoRo

12.1. FicÀ eleito o FoÍo da Comarca São Jerônimo da Sena - Paraná, para a solução das questóes oriundas do

presenlê mnlrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acertados, Íirmam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas

testemunhas.

Nova Sânta Bárbara, 0610512022

{
6'--.

Claudemir Valério

Prêfeito Municipal - Contratante

HERENICE DE

FATIMA DA

Asrinàdo dÊ formà digitalpor
HERENICE DE FATIMÂ DA
SILVÂ:87969602991

stLVA:8796960299 I f,1d,;'0" 
0"' o'''0 "

Herenice de Fatima da Silva

AWR Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda - Contratada

Secretária Municipal de Saúde - Fiscal I pelo acompanhamenlo do contrato

4

Rus WalÍiedo Bittencourt de Moràes n" 222, Centro, ! 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Sânta BárbâÍa, Paraná
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Contrato no 23/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA E A
EMPRESA R A DOS SANTOS OISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI,

TENDO POR OBJETO A AOUISIçÃO DE EQUIPAMENTOS DE REABILITAÇÃO

MULTTPROFTSS|ONAL, EM ATENoTMENTO A RESOLUçÃO SESA N'870/202í.

Referente ao Pregâo Elekônico N0 15/2022

O MUNICiPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de direito públim, inscrito no CNPJ sob n.o

95.5ô1.080/000160, com endereço a Rua Walfredo BittenmuÍt de Moraes, 222, cenho, Nova Santa Bárbara, Paraná ,

representado por seu Prêfeito Municipal Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado, portador do RG n'4.039.382-0
SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.69í.409-10, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado
CONTRATANTE, e, e a empresa R A DOS SANTOS DISTRIBUIoORÂ DE PRODUTOS HOSPITALARES ElRELl,
inscritâ no CNPJ sob n" 26.526.668/0001-60, com sede na Avenida André Hemandes, 271 - CEP:86818000 - Baino:
Distrito de Pirapo, Apucarana/PR, neste ato representado por seu procurador, SÍ. Gabriel dos Reis Brustolin, inscrito
no CPF n" 070.648.859{0, RG n'í1.041451{ SSP/PR, doravante denominada CONTRATADA, celebram entre si o
presente contrato, deconente do processo de licitaÉo Pregão Eletrônico No 1512022, aplicando.se supletivamente os
princípios da teoria geral dos contratos, as disposi@es de direito pÍivado e cláusulas estipuladas a seguir:

CúUSULA PRIMEIRÂ. DO OBJETO

1.1. A CONTRATADA obriga-se a fomecer à CONTRATANTE Euipamentos de reabilitaçâo multiproÍissional, em

âtendimento a Resoluçáo SESA n" 870/202í, conforme consta da proposta apresentada no Pregão Eletrônico No

15/2022 e especificado abaixo:

CúUSULA SEGUNDA - DO PRAZO OE ENTREGA
2.1. O prazo de enlrega será de no máximo 10 (dêz) dias útêis, contados a partir da emissão da autorização de

fomecimento emitida pelo Município.

NOVA SANTA BARBARA

CúUSULA TERCEIRA - DO LOCAI. DE E}ITREGA
3.1. Os produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, silo a Rua Antônio Joaquim Rodriguês, SN,
Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos

no valor da mêrcadoria, ficando o Órgáo Gerenciador isenlo de quaisquer responsabilidades.

1

ITENS

LOTE:

boe -
Lote
nno

1 9352 Extensor De Dedos Fisioterapia

Reabilitaçáo Fortalecimento. 0
Eíensor de Dedos para

Fisioterapia e reabilitaçã0,

auxiliará na recuperação de
pequenas lesões além de ser
ótimo para pessoas mm
problemas de má aÍticulação,

através de movimentos de abrir e

íechar os dedos e as mãos.

ACTE KIT

EXERCITADOR

UN 4,00 55,00 220,00

220,00TOTAL

Rua Walfredo Bittencoun dc MoÉes n" 222, CentÍo, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná
El - E-mail - licitacao(ânsb.or.eov.br - www.nsb.or,gov.br

Lote Item Código

do

produto/

serviÇo

Descrição do produto/serviço Marca do
produto

U nidâde

ie
medida

Quantidade Preço

unitário

Preço total
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cúusull eulnrA. Dos ANExos coNTRÂTuAts
4.1. Fâzem paÍte integrante deste contrato os seguinles documentos:

a) Pregão Eletrônico No 15/2022 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 28 de abril de 2022.

plúCmfO SEGUNDO . Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este conlrato, vale o contrato.

pmÁCmfO TERCEIRO . A partir da assinafura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as atas de reuniões

e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que impo[tem êm alterâçôes de qualquer condição contratual, desde

que devidamenle assinados pelos representantes legais das partês.

CúUSULA OUINTA OO PREçO

5.1.Para a entrega do objelo descrilo na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA um

valor total de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).

CúUSULA SEXTA. OO PAGAÍiIENTO

6.1. 0 pagâmento será feito em até 30 (tÍinta) dias após à entrega, mediante apresentação da nota fiscal

acompanhada da certidão expedida coniuntamente pela SecretaÍia da Recêita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), refêrente a todos os créditos tributários federais e à Divida Ativa da

Jniâo (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários Íelativos às contribuiçoes sociais previstas nas

alÍneas 'a", "b" e 'c' do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n." 8.212/1991, às contribuições instituídas a título

de substituição, e às mntribuições deúdas, por lei, a terceiros e CeÍtiÍicado de Regularidade de Situação junto ao

FGTS.

PARÁGRAFO ÚH|CO - l COrumfnDA se comprometê a emiür a respectiva Nota Fiscal no valor conespondenle ao

\_ ajustado na Cláusula ouinta.

CúUSULA sEÊflMA . DA RESCISÃo CoNTRÂTUAL

7.1. A rescisão contratual poderá ser dêterminada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados

nos incisos la Xll e XVll do art.78 da Lei Federal n" 8.666/93, e amigável, por acordo entre as paÍtes, mediante

autorização escrita e fundamentada das autoÍidades compelentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de

que haja conveniência da Administraçã0.

PARÁGRAFO ÚNICO - Quando o vencêdor der causa a rescisão do contrato, além de multa de 20% (vinte por cento)

sobre o valor total do contrato e demais penalidâdes previstas, fica suieita a uma das seguinles sanções:

a) Advertência;

b) Suspensão tempoÍária de participação em licitaÉo e impedimento de conlratar com a AdministÍação pêlo prazo de

até 02 (dois) anos.

c) DeclaraÉo de lnidoneidade para licitar ou mntratar com a AdministraÉo Pública enquanto perdurem os motivos

determinantes da puniçáo ou, ató que seja promovida a reabilitação perante a pópria autoridade que aplimu a

penalidade, que será concedida sempre que o proponenle ressarcir a Administração pêlos prejuízos resultantes, após

deconido o prazo da sanção aplicada com base no conüdo na lêtra'b'.

2

Ruâ Walfiedo Bittencouí de Mor'Àes í" 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250400 Novâ Sânta BáôaÍa, Paraná
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PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes dedaram ter pleno conhecimento que os documentos mencionados nesta

cláusula, serão mnsiderados suficientes para, em conjunto com esle contÍato, deÍinirêm seu objelo e a sua perfeita

àxecuçã0.



PREFEITURA MUNICIPAL 572
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

cúusuu orrvn - DAs sANÇÕEs

8.1. Em oconendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçoes assumidas neste contrato motivado pela

CoNTRATADA, responde eslá, nos termos da lei civil por indenizaçâo integral. Sem prejuízo das disposiçôes

anteriores, responde ainda, a título de cláusula p€nal, pelo valor de 200/o (vinte por cento) da avença.

CúUSULA NoNA. DA DoTAçÃo oRÇAMENTARIA

9.í. As despesas deconentes deste contÍato conêrão por mnta da dotação orçamentáda no

CúUSULÂ DÉCIMA-DO PRAZO DEVrcÊNcn.

ç 10.'1. O pÍesente conlÍato terá validade até 90 (noventa) dias, podendo ser proÍrogado ou renovado, mediante acordo

entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais e mediante Termo Aditivo, tendo por fundamenlo as

disposi@s contidas no arl. 57, da Lei n0 8ôô6/93.

CúUSULA DÉCIMA PRTITIEIRA- DA FRÂUDE E DA coRRUPçÃo

1í.1. A Conkatada deve observar e fazer observar, po[ seus fomecedores e subconlratados, se admitida

subcontrataçáo, o mais alto padrão dê ética durante todo o pro@sso de licitaçã0, de contÍataÉo e de execução do

objeto. Para os pÍopósitos desta cláusula, defnem-se as seguintes práticas:

a) 'prática conupta": oíerecer, dar, Íeceber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objeüvo de influenciar a aÉo de servidor públim no processo de licitação ou nâ execução da ata;

b) 'prática fraudulenta': a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de inÍluenciar o processo de licitaçáo

ou de execução da ata;

c) 'prática colusiva': esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, mm ou sem o

conhecimento de Íepresenlanles ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer pregos em níveis

artifi ciais e nãorompeútivos;

d) 'prática coercitiva': causar dano ou ameaçar causar dano, direla ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando inÍluenciar sua pâÍticipaÉo em um processo licitatório ou afetar a execuÉo da ata;

e) 'prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, allerar ou ocullar provas em inspeções ou fazer declarações falsas

aos representantes do organismo financeiro multilateral, mm o objetivo de impedir materialmente a apuração

de alegaÉes de práüca prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir malerialmente o exercício do

dirêrto de o organismo fnanceiro multilateral promover inspeção.

Parágraío Primeiro - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo linanceiro multilateÍal, mediante

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sançáo lobre uma êmpÍesa ou pessoa física, inclusive declarando-

a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contralos financiados pelo organismo se, em

qualqueÍ momento, constataÍ o envolvimento da empresa, dhetamente ou por meio de um âgente, em práticas

corruplas, fraudulentas, mlusivas, coercitivas ou obstrutivas ao paÍticipar da licitação ou da execução um contrato

fi nanciado pelo organismo.

Parágrafo Segundo - Considêrando os proÉsitos das cláusulas acima, a mntratantê, como condição para a

contrataçáo, dêverá mncordar e autoüar que, na hipotese da ata vir a ser financiado, em parte ou integralmênte, por

3

Rua Wal&edo Bittencoun de MoÍaes n" 222, Centro, I 43. 326ó.8100, B - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Pa.Íaná

El - E-mail - licitacao(ônsb.or.cov.br - www-nsb.pr.eov.br

DOTAÇÔES

2933 lOe.OOr.rO.lOr.O3SO.ZOZ+ lSZt I4.I.SO.SZ.OO.OO lDo Exercício

2940 loa.oor.ro.ror.osro.zoz+ lszt l+.l.so.sz.oo.oo lDo Exercicio

Conta da
despesa lFuncional

programática

ll'*t;:. lNatureza 

da despesa 
lGruoo 

da Íonte



5?3NOVA SANTA BARBARA
ESIADO OO PÂRÂNA

organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou

pessoas por ele Íormalmente indicadas possam inspecionar o local de execução da ala e todos os documenlos, conlas

e registros relacionados à licitação e à execuçâo da ata.

CúUSULA DÉcn,A SEGUNDA - Do FoRo

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Sena - Paraná, para a soluçâo das questões oriundas do

presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acertados, firmam o presenle confato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas

teslemunhas.

Nova Santa Btubara, 0610512022

oE..

Claudemir Valério

Prêfeito Municipal - Contratante

GAERIEL DOS

RE|S ã;,ã*-
ERUSTOL|NS i::i#iTÍ,.-
7064885980

Gabriel dos Reis Brustolin

R A dos Santos Distribuidora de Produtos Hospilalares Eireli - Contratada

ou2a

Secretária Municipal de Saúde -

il

4
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pelo acompanhamento do contrato
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CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA E A

EMPRESA RINAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA,

TENDO POR OBJETO A AOUISIçÃO DE EQUIPAMENTOS OE REABILITAçÃO

MULT|PROFtSStONAL, EM ATENDTMENTO A RESOLUçÃO SESA N'870/202í.

ReÍerente ao Pregão EletÍônico No 15n022

O MUNrcÍPD DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de diÍeito público, inscrito no CNPJ sob n.o

95.561.080/000160, com endereço a Rua Watftedo Bittêncourt de Moraes,222, centÍo, Nova Santa Bárbara, Paraná ,

representado por seu Prefeito Municipal Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado, portador do RG n' 4.039.382-0

SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.69'1.409-10, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado

CONTRATANTE, e, e a empÍesa RINAMED - COMERCIO 0E MATERI{S MEDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita

no CNPJ sob n" 03.583.301/0001-83, com sede na Rua Pavâo, 374 - CEP: 86700245 - Baino: Cêntro, Arapongas/PR,v neste ato representado pelo Sr. KleberAntônio Tolomeu Tonin, inscrito no CPF n" 023.í75.5ô942, RG n' 6.022.029-

I SSP/PR, doravante denominada CONTRATADA, celebram enlre si o presente contralo, deconente do processo de

licitação Pregão Eletrônim No 1512022, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos, as

disposiçôes de direito privado e cláusulas estipuladas a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

t.1. A CONTRATADA obriga-se a fomecer à CoNTR TANTE equipamentos de reabilitaÉo multiprofissional, em

atendimento â Resolução SESA n" 870/202'1, coníorme consta da proposta apresentada no Pregáo Elêtrônico No

15/2022 e especificado abaixo:

(L€8E8 

^I{TONTOTO(OMEU
TONINOz!l 755691 É.:E-,6rí
2.s

1

ITENS

5,00 41,80 209,00LOTE: 001 -
Lote 001

1 9348 Anel Exercitador de Mãos e

Dedos. Material para reabilitação e

Íortalecimento dos dedos, mãos,
punhos e antebraços, terapia

ocupacional e mordenação
motora final. Exercitador Íeito em

silicone mm resistência de í8
quilos.

LIVEUP

ANEL

UN

1.850,00LOTE: 003 -

Lote 003

1 9365 Bicicleta Ergométrica horizontal.

Equipamento utilizado para

reabilitaçâo fu ncional aeróbica,

Íortalecimento de membros

inferiores. Uülizada para

reabilitação fu ncional aeróbica,

íoÍtalecimento de membros
inferiores. Displây em LCD;

monitoramenlo: distância,

Cronômetro, monitorizaçáo

cardíaca, calorias, nÍvel de carga e

relógio. Dimensões aproximadas:
1,41m,0,63m, í,04m

DREAM

MAG

5000H

UN 1,00 '1.850,00

Rua Wâlfiedo Bitteícoun de Moracs n' 222, Centro, t 43. 3266.8100, Z - 86.250-000 Nova Santa BáÍbara, PâÍaná
El - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.sov.br
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produto
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medida

Quantidade Preço

unitário

Preço total
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OTE: 006 -

006

CúUSULA SEGU}IDA - DO PRAZO DE ENTREGA
2.1. O prazo de entrega será de no máximo í0 (dez) dias úteis, contados a partir da emissão da autorização de

Íomecimento emitida pelo Municipio.

CúUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA
3.1. 0s produtos deverão sêr entregues na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio Joaquim Rodrigues, SN,
Nova Santa Bárbara - PR, em hoÉrio comercialde segunda a sexta-íeira, com seguro, Írete, carga e descarga inclusos

no valor da mercadoria, ficando o Órgão Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

KLEBER ÂMoNlo r-'!e e ta:
TOLOMEU rúoiro roLoIÍu
ÍoNtNÍ) 23t 7556 Íolrnrzrrttóe.r

Drdor 2o22 05.20
94t2

2

1 9367 Esteira Elétrica Ergométrica.

Equipamento utilizado para

reabilitação fu ncional aeróbica.

Tres regulagens de inclinaÉo;
Velocidade ajustável até 16knúh;

Painel de LCD; Moniloramento:

distância, tempo, calorias, pulso,

programas e velocidades,

monitoramento cardíaco;
programas pré definidos de
motivaçãode exercícios;

Dimensões aproximadas da Lona:

40 x 126,5 cm Dimensões

aproximadas do produto: '123,5 x

73,2 x 170,5 cm. Peso usuário:

130 Kg

DREAM

CONCEPT

2,5

UN 1,00 2.813,00 2.813,00

LOTE:008 -
Lote 008

1 9351 Exercitador e incenüvadoÍ
respiratório. Materialpara
fi sioterapia respiratória e
fonoaudiôloga, utilizado para

higiene brônquica, tratamento d,,

disfonia, prevenção de problemas

pulmonares e vocais. Produto sem

toxidade.

NSC

SHAKER

UN 3,00 52,00 156,00

LOTE: 010 -
l.ote 0'10

1 Faixa Elástica resistência forte.

Material utilizado para exercicios

físicos de reabilitação e

íortalecimênto. Confeccionada em

boÍracha, mm sistema de

resistência progressiva, 'l metro de
compÍimento, grau de resistência

Íorte.

SUPERME

DI FORTE

UN 5,00 29,00 145,00

[.OTE: 012 -
Lote 012

1
o2ÃÃ Faixa Elástica resistência médiâ.

Material utilizado para exercícios

íísicos de reabilitaçâo e
fortalecimento. Confeccionada em

bonacha, mm sistema de
resistência progressiva, 1 metro de
comprimento, grau de resislência

média.

SUPERME
DI MEDIO

UN 5,00 24,00 120,00

TOTAL 5.293,00

Rua Walfredo Bittencourt de Momes no 222, Centro, ! 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraú
E - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - w}rv.nsb.or.sov.br
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cúusuul oumrA- Dos ANExos coNTRÂTUAts

4.1. Fazem parte inlegranle desle mntrato os sEuinles documentos:

a) Prêgão Eletrônico N0 15/2022 - e seus ânexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 28 de abril de 2022.

pAúgmfO PRlllElRO - As partes declaram ler pleno conhecimenlo que os documentos mencionados nesta

cláusula, seÍão considerâdos suficientes para, em mniunto com este contrato, defnirem seu objelo e a sua perfeita

execuçã0.

plúGmfo fenCElRO - A partir da assinatura deste mntrato, â elê passam a se vincular todas as atas de reuniões

e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alteÍaçóês de qualquer condiçáo conlnlual, desde

que devidamente assinados pelos representantes legais das partes.

cúusuLA QUTNTA DO PREçO

5.í. Para a entrega do objeto descrito na Cláusula PÍimêira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA um

valor total de R$ 5.293,00 (cinco mil, duzentos e noventa e três reâis).

CúUSULA SEXTA. DO PAGAiIEi{TO

6.1. 0 pagamento será feito em até 30 (trinta) dias após à entrega, mêdiante apresentação da nota Ílscal

acompanhada da certidáo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), reÍerente a todos os créditos tributários federais e à Divida Atjva da

União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos fibutários relâtivos às contdbuições sociais previstas nas

alíneas 'a', 'b'e'c'do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n." 8.2121991, às mntribuiçoes insütuídas a título

de substituiçã0, e às contÍibuições devidas, por lêi, â têrcêhos e Certificado de Regularidade dê Situaçâo junto ao

FGTS.

PAúGRAFO ÚtttCO - R COrumntRDA se compromete a emiür a respectivâ Nota Fiscal no valor conespondente ao

_ 4ustado na Cláusula Quinta.

GúUSULA sEffIMA. DA REScEÂo CoNTRATUAL

7.1. A rescisáo mntratual poderá ser delerminada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados

nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal n" 8.666/93, e amigável, por amrdo entre as partes, mediante

autorizaçâo escrita e fundamentada das autoridades mmpetentes, reduzida a termo no procêsso licitalório, desde de

que haja conveniência da Administraçã0.

Rua Walfredo Biftencoun de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná
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PAúGRAFO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contÍato, vale o conlfato.

PAúGRAF0 ÚNICO - Quando o vencedor der causa a rescisão do contrato, além de multa de 20% (vinte por cento)

sobre o valor total do contralo e demais penalidades preüstas, Íica sujeila a uma das seguintes sançóes:

a) Advertência;

b) Suspensão tempoÉria de participaçâo em licitação e impedimento de mntratar com a Administração pelo prazo de

até 02 (dois) anos.

c) Declara$o de lnidoneidade para licitar ou contrataÍ com a Administração Pública enquanto perdurem os motivos

deteÍminantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitação perante a pópria autoridade quê aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a AdministÍação pelos prejuízos resultantes, após

deconido o prazo da sânção aplicada com base no mnüdo na letn "b'.

3
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cúusuLA orTAvÂ. DAs sÂNçoEs
8.1. Em oconendo inexêcução e/ou descumprimento das obrigaçoes assumidas neste contÍato motivado pela

CONTR/qTADA, responde está, nos teÍmos da lei civil por indenizaçâo integral. Sem prejuízo das disposiçoes

anleriores, responde ainda, a tÍtulo de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

cúusULA NoNA - DA DorAçÂo oRçATTENTARIA

9.1. As despesas demrentes deste contrato conerão poÍ conta da dotaÉo orçamentária no

CúUSULA DÉc[,tA- Do PRAzo DEvrcÊNch.

\- 10.í. 0 presente contrato terá validade até 90 (noventa) dias, podendo ser pronogado ou renovado, mediante acordo

entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais e mediante Termo Adiüvo, tendo por fundamento as

disposiçôes mntidas no art. 57, da Lei no 8666/93.

cúusuLÀ DÉc[úA pRtMEtRÂ - DA FRAUDE E DA coRRUpçÃo
1'1.1. A Confatada deve observar e fazer observar, por seus Íomecedores e subcontÍatados, se admitida

subcontrataçâo, o mais alto padráo de élica durante todo o processo de licitaçã0, de contrataÉo e de execuçáo do

objeto. Para os propósitos desla cláusula, defnem-se as segujntes práticas:

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicita[, direta ou indirelamente, qualquer vantagem com o
objetivo dê influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou nâ execução da ata;

b) 'prática ínudulenta': a falsificâção ou omissão dos fâtos, com o objetivo de influenciar o processo de licitaçáo

ou de execução da ata;

c) 'prática colusiva': esquematizar ou estabelecer um amrdo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

mnhecimento de rêpresentantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis

artiÍiciâis e não4ompeütivos;

d) 'pnática coercitiva': causar dano ou ameaçaÍ causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua participação em um procêsso licitatório ou afetar a execução da ala;

e) "prática obstrutiva': (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspe@es ou fazer declarâçóes falsas

aos representantês do organismo f nanceiÍo multilaterâ|, mm o ob.jetivo de impedir materialmente a apuraÉo
de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja inlenção seia impedir materialmente o exercicio do

direito de o organismo financeiro mullilateral promover inspeção.

ParágraÍo Primeiro. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro mulülateral, mediante

adianlamento ou Íeembdso, este organismo impoÉ sanção sobÍe uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-

a inelegível, indeÍinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em

qualquer momento, mnstatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práücas

conuptas, fraudulentas, mlusivas, mercilivas ou obstruüvas ao participar da licitação ou da execução um contÍato

fi nanciado pelo organismo.

ParágraÍo Segundo - Considerando os propositos das cláusulas acima, a mntralante, mmo condição pa[a a

contrataçáo, deverá concordar e autorizar que, na hipotese da ata vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por

organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou
xfEsri^ÍTo Í,
Íolon€u
ÍoÚví2ir rtta9 turrh 4
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pessoas por ele foÍmalmente indicadas possam inspecionar o locâl de exêcução da ata e todos os documenlos, contas

e registÍos relacionados à licitação e à êxecução da ata.

CúUSULA DÉCHA SEGUNDA. DO FORO

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Sena - Paraná, pxa a soluÉo das questões oriundas do

presenle contrato, com expressa renúncia de qualquer outÍo, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acêrtados, firmam o presente mnfato, em 03 (tês) vias de igual teor, na presença de duas

teslemunhas.

Nova Santa Báóara , CÉ,10512022.

E
om

Claudemir Valério

Prefeito Municipâl - Contratânte

KLEBER ANTONIO
TOLOMEU

TONIN:023'17556942

Asslnàdo d. foíma digitàl por
KlE8ER ANfONIOTOTOMEU
TONtN023l7556942
Or.lo5: 2022.05.20 I O:52:44

{3 00'

Kleber Antônio Tolomeu Tonin

Rinamed - Comercio de Materiais Médicos Hospitalares Ltda - Contratada

Secretária Municipal de Saúde - Fiscal pelo acompanhamenlo do conkato

5
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Contrato no 25/2022

coNTRATo euE ENTRE sr FAZEM o MuNtctpto DE NovA slutl gÁngmA r n
EMPRESA BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, TENDO POR

oBJETo A loutstçÃo DE EeurpAMENTos DE REABILtTAçÃo uutttpRoRsstotut,
EM ATENDTMENTo A REsoLuçÃ0 sEsA N" 870/202í.

Refêrênte ao PÍegão Eletrônico N" í5/2022

O trtUHtCíptO DE NoVA SANfl eÁnglRÂ, pessoa juridica de direito púbtico, inscrito no CNPJ sob n.0

95.561.080/0001-60, com endereço a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222, cêntro, Nova Santa Bárbara, Paraná ,

representado por seu Prefeito Municipal Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado, portador do RG n' 4.039.382-0

SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409í0, residênte e domiciliado nesta cidade, doravante denominado

CONTRATANTE, e, e a empresa BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ElRELl, inscrita no CNPJ sob

n' 3.680.5920001-51, com sede na Rua Grap Aranha,875 - CEP: 83321020 - BaiÍro: Vargem Grande, Pinhais/PR,

neste ato reprêsentâdo pelo SÍ. José Felipe Bêlotlo Pelozzo, inscrilo no CPF n' 064.890.839-90, RG n' 131801505

SESP/PR, doravante denominada CoNTRATADA, cêlebram enlrê si o prêsente contrato, decorrente do processo de

licitação Pregão Elelrônico No 1512022, aplicando-se supletivamente os princípios dâ teoria geral dos contratos, as

disposiçoes dê direito privado e cláusulas estipuladas â seguir:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

1.1. A CONTRATADA obriga*e a fomecer à CONTRATANTE equipamentos de reabilitâção multipÍoÍissional, em

atendimento a Resolu@o SESA n' 870/2021, mnforme consta da proposta apresentada no Pregão Eletrônico No

15/2022 e especificado abaixo:

ITENS

Lote Codigo

do

produto/

serviqo

DescriÉo do pÍoduto/serviço Marca

do

Unidade

de

medida

Quantidade Preço

unitário

Preço

total

LOTE:002 -

Lote 002

1 9364 Aspirador de secrepes portátil.

Equipamento utilizado para aspirar

secreÉes tipo portátil: acionamenlo
elélrico, silencioso, projetado para uso
hospitalar podendo ser usado em
pequenas, médias e grandes cirurgias.

Tensáo 127l220V Bivolt automático.

Frequência 60 Hz. Fusivel 3â. Fluxo de

ar máximo 70 LPM. Vácuo máximo = 25
polegadas de Hg. Capacidade do Írasco
coletor 3,0 litros cada Írasco / total ô,0

litros. Conente elétrica nominal máxima

2,38 A +l 8o/o.Compressor Pistão
oscilante (isento de óleo). Potência
nominal total 200W ou aprox. 1/4 CV +/-

8. Componentes que acompanham o
pÍoduto: 01 - Bomba vácuo aspirador

com supoÍte para transpoÍte. 02 -

Frescos coletorês de 3 litros
(autoclavável). 02 - Tampas de plástico

com válvulas de segurança. 0'1 - Filtro

bactericida. 01 - Manguêirâ dê silicone

ASC

AS-300

UN 1,00 2.000,00 2.000,00

I - E-nuil licitacaoáinsb.pr qol bI - u,wrv.nsb.Dr-,ror,.br

I

Rua Wallredo Bittencoun de MoÍaes n" 222, Cenrro, I 41. 326ó.8100, 2 - 86.250400 Nova Sanra Bárbara, Paranâ

Item
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CúUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA
2.1. O prazo de enlrega será de no máximo 10 (dez) dias úteis, contados a partir da emissão da autorização de

fornecimento emitida pelo Município.

CúUSULA TERCEIRA - Do LOCAL DE ENTREGA
3.1. Os produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio Joaquim Rodrigues, S/N,

Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sêxta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos

no valor da mercadoria, ficando o Órgão Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA QUARTA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

4.1- Fazem parte integrante deste contrato os seguintês documêntos

a) Pregão Eletrônico No 15/2022 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datadâ de 28 de abÍil de 2022.

PAúGRAFO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contrâto, vale o contl'ato.

PARAGRAFO TERCEIRO - A parth da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as atas de reunióes

e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alteraçóês de qualquer condição contratual, desde

que devidamente assinados pelos representantes legais das partes.

(paciente) 2 metros.01 - Mangueira de 
]

comunicação dos frascos. 0í - Pedal de

acionameàto. Componentes que

acompanham o produto: 01 - Bomba

vácuo aspirador com suporte para

transporte. 02 - Frascos coletores de 3
litros (autoclavável). 02 - Tampas de
plástico com válvulas de segurança. 01

- Filtro bactericida.0l - Mangueira de

silicone (paciente) 2 metÍos. 01 -

Mangueira de comunicação dos

frascos. 01 - Pedalde acionamento.

LOTE: 017 -
Lote 017

1 9360 Oftalmoscópio. Equipamento utilizado
para avaliação do Íundo de olho, retina

e outras estruturas oculares.

RIESTE

R PEN-

SCOPE

UN 1,00 590,00 590,00

LOTE: 019 -
Lote 019

1 9362 0xímeko de Pulso. Equipamento

utilizado para avaliar o nível de oxigênio

n0 sangue. Modelo compacto e portátil;

visor com LED; informa o nível de

Bateria; painel informa SpO2, FC e

bana de intensidade do Pulso.

LEPU

PC-668
UN 3,00 570,00 1.710,00

TOTAL 4.300,00

E - E-mail licitacaoía' .Dr"gor,.br - urvrv.nsb-Dr.rov.br

2
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PARÁGRAFO PRIMEIRo - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos mencionados nesta

cláusula, serão considerados suficientes para, em conjunto com este contralo, deÍinirem seu objeto e a sua perfeita

execuçã0.
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cúusuLl euura Do PREÇo

5.1. Para a entrega do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA um

valor total de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais).

cúusuu sexm. Do PAGAMENTo

6.1. O pagamênto será feito em até 30 (hinta) dias após à entrega, mediante apresentação da nota Ílscal

acompanhada da ceÍtidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita FedeÍal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Divida Ativa da

Uniáo (DAU) por elas adminiskados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçoes sociais previstas nas

alíneas'a",.b'e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a título

de substituiiã0, e às contribuiçõês devidas, por lei, a tercelros e CertiÍicado de Regularidade de Situação junto ao

FGTS,

CúUSULA sEÉnMA . DA RESCISÁO CONTRATUAL

7.1. A rescisão contratual poderá ser dêterminada por alo unilaterâl e escrito da Adminishaçã0, nos casos enumerados

nos incisos la Xll e XVll do art.78 da Lêi FedêÍal no 8.666/93, e amigável, por acordo entre âs partes, mediante

autonzâção escrita e Íundamentada das âutoridades compelentes, reduzida a lermo no processo licitatório, desde de

que haja conveniência da Administração.

PARAGRAFO ÚNICO - Quando o vencedor der causa a rescisão do contrato, além de multa de 20% (vinte por cento)

sobre o valor total do contrato e demais penalidades previstas, fica sujeita a uma das seguinles sanções:

a) Advertência:

b) Suspensáo temporária de participaÇão em licitâção e impedimento de contratar com a Adminiskação pelo prazo de

até 02 (dois) anos.

c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contÍatar com a Administraçáo Pública enquanto perdurem os motivos

determinantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitaçáo pêrânte a própria autoridade que aplicou a

penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a Administraçáo pelos prêiuízos resultantes, após

deconido o prazo da sanção aplicada com base no conüdo na letra "b'.

cúusuLA orrAvA - DAs SANçôES

8.'1. Em ocorrendo inexecução e/ou dêscumprimento das obrigações assumidâs neste contrato motivado pela

CONTRATADA, responde está, nos termos da lei civil por indenização inlegral. Sem prejuízo das disposiçóes

anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 2070 (vintê por cento) da avença.

cúusuLA NoNA - DA DorAçÃo oRçAMENTARTA

9,'Í. As despesas decorrentes deste contrâto coÍrerão por contâ da dotaçáo orçamentária no

DoTAÇÔES

Conta da
despesa

lFonte de 
lr't

lrecurso I

atureza da despesa Grupo da fonte

,oae 08.001.'r0.301.0330.2024 llz+ l+.+.so.sz.oo.oo
2940 08.001.10.301.0330.2024 llZt I+.+.SO.SZ.OO.OO
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ESTADO DO PARANA

PARAGRAFO ÚH|CO - e COnmRtRDA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor correspondente ao

ajustado na Cláusula Quinta.

lUo txercicro

lu0 txercrcr0
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cúusull oÉctuA - Do pRAzo DE vtoÊHcn.
'10.1. O presente contrato terá validade até 90 (noventa) dias, podendo ser pronogado ou renovado, medianle acordo

entre as partes, desde que preenchidos os rêquisitos legais e mediante TeÍmo Aditivo, tendo por Íundamento as

disposiÉês contidas no art. 57, da Lei n" 866ô/93.

cúusuu oÉctuA pRtMErRÂ - DA FRAUDE E DA coRRUPçÃo

11.1. A Contratada deve observar e Íazer observar, por seus fornecedores e subcontrâtâdos, se admitida

subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitaçã0, de contrataçao e de execução do

objeto. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

Parágrafo Primeiro . Na hipótêsê de Íinânciamênto, parcial ou integral, por organismo finânceiro multilateral, medianle

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa íísica, inclusive declarando-

a inelegivel, indefinidamente ou por pÍazo dêterminâdo, parâ â outorga de contrâtos financiados pelo organismo se, em

qualquer momento, conslatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticâs

corruptas, fraudulentas, mlusivas, mercitivas ou obstrutivas ao participar da licitâção ou da execução um conlralo

f nanciado pelo organismo.

Parágrafo Segundo - Considerando os propositos das cláusulas acima, a contratanle, como condição para a
contrâtação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese da ata vir a ser Íinanciado, em parte 0u integralmente, por

organismo Íinanceiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo Ílnanceiro e/ou

pessoas por ele Íormalmente indicadas possam inspecionar o local de execução da ala e todos os documentos, contas

e registros relacionados à licitação e à execução da ata.

CúUSULA DÉCHA SEGUNDA - Do FoRo

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Sena - Paraná, para a soluÉo das questoes oriundas do
presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, poÍ estarem justos e acertados, firmam o pÍesente contÍato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas
testemunhas

Nova Santa Bárbara, Cf,10512022.

4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro. t 43. 32ó6.E100. , - 86.250-000 Nova SanÍa Bárbara. PÂraná

estaoo oo paneruÁ

a) 'prática corrupta': oÍerecer, dar, receber ou solicitar, direla ou indiretâmente, qualquer vantagem com o

objelivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitaçao ou na exêcução da ala;

b) 'prática Íraudulenta": a falsificação ou omissâo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitaçâo

ou dê êxecução da ata;

c) 'prática colusiva': esquemâtizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de rêpresentantes ou pÍepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em niveis

artiÍiciâis e não{ompetitivos;

d) 'prática coercitiva': causar dano ou ameaçâr causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execuçáo da ata;

e) 'prática obstrutiva': (i) destruir, Íalsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declâraçóes falsas

aos representantes do organismo fnanceiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração

de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

E - E-nrail licitacaoíarnsb.nr.sov.br - wtv*.nsb.or.gov.br
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Claudemir Valério

Prefeito Municipal - Contratante

JOSE FELIPE Àssinado de formagllolo :l'.",#B:l#:
PELOZZO:064890 pELozto:0648eo83ee

83990 o

José Felipe Belotto Pelozzo

Brasil Devices Equipâmentos Hospitalares Eireli - Contratada

Secretária Municipal de Saúde - pelo ammpanhamento do contrato

{

Rua WalÊedo Binencoun de MoÍaes n" 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.2504(n Nova Sanra BáÍbaÍa, Paraná
El - E-mail - licitacaotânsb.or.sov.br - urv§,.nsb.pr.sov.br
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Contrato no 26/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA E A
EMPRESA MUNZ & ROCHA LTDA, TENDO POR OBJETO A AQUISIçÃO DE

EOUIPAMENTOS DE REÂEILITAçÃO MULTIPROFISSIONAL, EM ATENDIMENTO A

RESoLUçÂo SESA N" 870/202'r.

Reíerente ao Pregão Eletrônico N" 1512022

0 MUNrcíPlO DE NoVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n.o

95.561.080/0001-ô0, com endereço a Rua Walfredo Bittencourt de l\,loraes, 222, cêntro, Nova Santa Bárbara, Paraná ,

representado por seu Prefeito Municipal Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado, portador do RG n'4.039.382-0
SSP/PR, inscrilo no CPF sob. o no 563.691.409-10, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado
CONTRATANTE, e, e a empÍesa ilUNIZ & ROCHA LTDA, inscrita no CNPJ sob n' 03.9't9.9320001-20, com sede na
Rua Antonio Casagrande, 2850b, Sala B - Esq. Av. dos Esludantes - CEP: 86200000 - Baino: Vila Romana, lbiporíPR,

v nesle ato repÍesentado pelo Sr. Itlichel Rocha dos Santos, inscÍito no CPF n' 031.790.889-82, RG n'6.431.768-7,
doravantê denominâda CoNTRATADA, celebram entre si o presente contrato, decoÍrente do processo de licitação
Prêgáo Eletrônico No 1512022, aplicando-se supletivamente os principios da teoria geral dos contÍalos, as disposiçóes
de direito privado e cláusulas estipuladas a seguir:

CúUSULA PRIilEIRA. DO OBJETO

1.í. A CONTRATADA obriga-se a fomecer à CONTRATANTE equipamentos de reabilitação multiproÍissional, êm

atendimento a Resolução SESA n' 870/2021, conforme consta da proposta apresentada no Pregão Eleúônim M
15/2022 e especifcado abaixo:

ITENS

58,30 174,90LOTE: 004
- Lote 004

1 9349 Conjunto de Rolo e Bola de l\,lassagem.

Material utilizâdo para alivio da tensâo

muscular conjunto de Rolo e Bola de
massÍlgem Cor: cinza e laranja; Peso

aproximado: Rolo 1'l29; Bola: 459
Dimensôes aproximadas: Rolo 16 x 7 cm;

Bola diâmetro 6,5 cm.

Arktus UN 3,00

Conentes TENS/FES. Equipamento

utilizado para auxiliar no tratamento de
disfunçóes neuromusculares através da
eletroestimulação. Auxilia no tratamenlo
das algias. Equipamenlo mm duas

conentes TENS e FES; protocolos de

trãtamento pré definidos; canais de aiuste

de intensidade independentes; tecla que
permita gerar estÍmulo manual de
contração; progrâmaçâo via teclado;
painel Frontal LCD; timef bivolt.

lbramed

Neurod
yn lll

UN ,00 756,00 1.5't2,00LOTE: 005
- Lote 005

1 9366

LOTE: 01í
- Lote 011

1 9354 Faixa Elástica resistência fraca. Material

utilizado para exercícios físicos de
reabilitação e fortalecimento.

Arktus UN 5,00 21,99 '109,95

Rua Waltedo Binencoun de MoÍaes n" 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250{00 Nova Santa Báóara, Paraná
El - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - wtrv.nsb.pr.sov.br

Lote Item Codigo

do
produtol

serviÇo

Descrição do produto/serviço Marca

do

produto

Unidade

de

medida

Quantidade Preço

unilário

Preço total

1
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Confeccionada em bonacha, com

sistema de resistência progressiva, 1

metro de comprimenlo, grau de

resistência fraca

LOTE: 015
- Lote 015

1 9358 lnspirômetro de lncentivo inÍantil.

Material para exercícios respiratóíos em

crianps. Malerial: polipropileno;

Dimensões Aproximadas: 13,5 x 6,9 x
í4,2 cm; Posicionamênto do ponteiro:

Modulação em 0 - Fácil; 'l - Regular; 2 -

Difícil; 3 - Muito diÍícil; Que contenha:

01 Corpo montado; 01 Bocal; 01

Mangueira. Kit de adesivos para
personalizaçáo lúdica infantil

NCS UN 3,00 2' OO 98,97

LOTE: 018
- Lote 0í8

1 9361 Otosópio. Equipamento utilizado para

exames do ouvido extemo e para exames
gerais náo invasivos. Tem como função

ampliar as estÍufuras facilitando a

visualizaçã0.

Mikatos UN 3,00 231,00 693,00

LOTE: 020
- Lote 020

1 9368 Tábua De Avds Para Terapia

Ocupacional e Reabilitação Ortopedica.

Equipamento utilizado para exercícios de
coordenâção motora e retorno de
movimentos para punho, máos e dedos.

Dimênsões Aproximadas: Material:

Madeira, Dimensão: 55cm x 40cm x
1Ocm, Peso: 2 kg.

Zilmo UN 1,00 701,00 701,00

LOTE: 021

- Lote 021

1 9363 Travesseiro. MateÍial utilizado para

posicionamento do usuário conÍeccionado

em espuma; revestido mm courvin;

dimensóês aproximadas: 40cm x 60cm.

Arktus UN 6,00 63,89 383,34

TOTAL 3.673,16

\- CúUSULA SEGUNDA - DO PRÂZO DE ENTREGA
2.1. O prazo de entrega será de no máximo í0 (dez) dias úteis, mntados a partir da emissão da autoÍizaÉo de
Íomecimento emiüdâ pelo Município.

CúUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA
3.1. 0s produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio Joaquim Rodrigues, S/N,

Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercral de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos

no valoÍ da mercadoria, ficando o Órgâo Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA QUARTA. DOS ANEXOS CONTRATUATS

4.1. Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

a) Pregáo Eletronico N0 15/2022 - e seus anexos;

b) Proposta da CONT&{TADA, dalada de 29 de abnl de 2022.

PARÁGRAFO PRlltElRO - As partes declaram ler pleno conhecimento que os documentos mencionados nesta

cláusula, serão considerados suficientês para, em conjunto mm este contrato, definiÍem seu objeto e a sua peíeita

execuÉ0.

2
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PAúGRAFO SEGUNDo - Em havendo dúvidas ou divergências entÍe os anexos e este contrato, vâle o mntralo.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A partir da assinatura desle conlrato, a ele passam a se vincular todas as atas de reunióes

e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e quê importêm em alterações de qualquer condiçáo contratual, desde

que deüdamente assinados pelos representantes legais das partes.

cúusuLA eurNrA Do PREço

5.1. Para a êntrega do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTR{TANTE se obriga a pagar à C0NTRATADA um

valor total de R$ 3.673,'16 (três mil, seiscentos e setenta e tÍês reais e dezêsseis centavos).

CúUSULA SEXTA. DO PAGAIiIENTO

6.1. O pagamento seÉ feito em até 30 (trinta) dias após à entrêga, mediante apresêntação da nota Íiscal

ammpanhada da certidão expedida conluntamente pela Secretada da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Proctradoria4eral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários Íederais e à Dívida Aüva da

União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relaüvos às contribui@es sociais prêvistas nas

alíneas 'a', 'b' e 'c' do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.2121991, às contribuiçóes instituídas a litulo

dê substituição, e às contribuiçôes devidas, por lei, a terceiros e CêÍtiÍicado dê Regularidade de Situação junto ao

FGTS.

PAúGRAFO ÚX|CO - R CONmRteDA se mmpromete a emiür a respecüva Notâ Fiscal no valor conespondente ao

ajustado na Cláusula Quinta.

CúUSULA SEÉIMA. DA RESCISÃo CoNTRÂTUAL

7.1. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administraçã0, nos casos enumerados

nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93, e âmigável, por acordo entre âs partes, mêdiante

âutoÍizâção escrita e fundamentada das autoridades competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de

oue haja mnveniência da Administraçâo.

PARÁGRAFO ÚNICO - Ouando o vencedor der causa a rêscisão do contralo, além de multa de 20% (vinte por cento)

..- sobre o valor total do mntrato e demais penalidades previstas, fica sujeita a uma das seguinles sanções:

a) Advertência;

b) Suspensão temporária de participaÉo em licitâção e impedimento de mntÍatar mm a AdministraÉo pelo prazo de

até 02 (dois) anos.

c) Declaração de lnidoneidade parâ licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem os motivos

determinantes da puniçâo ou, até que seja promovida a reabilitaçáo peranle a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempÍe quê o proponente ÍessaÍcir a Administração pelos prejuizos rêsultantes, apos

demnido o prazo da sanÉo aplicada com base no mnüdo na letÍa 'b'.

cúusuLA orrAvA. DAs sANçoEs
8.í. Em oconendo inexecuçáo e/ou descumpÍimento das obriga@es assumidas neste contrato motivado pela

CONTRATADA, responde está, nos termos da lei civil por indenização integral. Sem prejuízo das disposiÉes

anteriores, responde ainda, a titulo de cláusula penal, pelo valor de 20% (ünte por cento) da avença.

cúusulA NoNA - DA DorAçÃo oRçATTENTARTA

9.1. As despesas decoÍÍentes deste mntrato coÍÍeÉo por conta da dotaÉo orçamentária no

TAÇÔES
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARÂNA

CúUSULA DÉcIilA - Do PRAzo DE uGÊNcA.
10.1. O presente conlÍato terá validade até 90 (noventa) dias, podendo ser pronogado ou renovado, mediante acordo

enfe as partes, desde que preenchidos os requisitos legais e mediante Termo Aditivo, tendo por fundamênto as

disposiçoes contidas no art. 57, da Lei no 8666/93.

cúusuLA DÉcrMA pRtMEtRA- DA FRAUDE E DA coRRUpÇÀo
Í1.1. A Contratada deve observar e fazer observar, por seus fomecedores ê subcontratados, se admitida

submntrataçã0, o mais allo padráo de ética durante todo o processo de licitaçã0, de contÍatação e de execuçáo do

,- cbleto. PaÍa os pÍopósitos desla cláusula, definem-sê as seguintes práticas:

a) "prática conupta": oferecer, dar, receber ou solicitaÍ, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo de influenciar a ação de servidoÍ público no processo de licitação ou na êxecução da ata;

b) 'prática fraudulênta": a falsifcação ou omissâo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação

ou de execução da ata;

c) "prática colusiva': esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de repÍesentantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis

artiÍiciais e nãorompetilivos;

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua partiopação em um procêsso licitâtório ou afetar a êxecução da ata;

e) "prática obstrutiva": (i) desbuir, falsifcar, allerar ou ocullar provas em inspeÉes ou fazer declarações Íalsas

aos representantes do organismo fnanceiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuraçâo

de alegaÉes de práüca prevista, deste Edilal; (ii) atos cuja intenÉo sêja impedir materialmente o exercício do

direito de o organismo financêiro multilateral promover inspeçã0.

ç- PaÉgnfo Pdmeiro - Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-

a inelegível, indefnidamente ou por prazo determinado, para a outorga de mntratos financiados pelo organismo se, em

qualquer momento, conslalar o envolvimento da empresa, diretâmente ou por meio de um agentê, em práticas

conuptas, fraudulentas, colusivas, coercitrvas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execuçâo um contrato

fi nanciado pelo organismo.

Parágrafo Segundo - Considerando os proÉsitos das cláusulas acima, a contratante, como condição para a

mntratação, deverá concordar e autorizar que, na hipotese da ata vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por

organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, peÍmitirá que o oÍganismo financeiro e/ou

pessoas por ele formâlmente indicadas possam inspecionar o local de execuÉo da ata e todos os documentos, contas

e registros relacionados à licitâção e à execução da ata.

CúUSULA DÉcilA SEGUNDA. Do FoRo

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca Sáo Jerônimo da Sena - Paraná, para a soluÉo das questões oriundas do

presente contrato, mm expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seia.

4

Rua Walfredo Bitteocouí de Moraes n" 222,Centto, ? 43.3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná
El - E-mail - licitacao(ânsb.or.eov.br - wrrrr.nsb.pr.qov.br

587

2933 foa.oor.ro.eor.oaao.zoz+ ltzt [.l.so.sz.oo.oo lu0 txercrcr0

2940 loe.oor.ro.sor.oseo.zozl ltzt l+.+.so.sz.oo.oo lDo Exercício

Conta da

despesa lFuncional 

prwramática 
[ri,:j. lNatureza 

da despesa 
lGruno 

da fonte



PREFEITURA MUNICIPAL

Secretária Municipal de Saúde -

Claudemir Valério

Prefeito l\,lunicipal - Contratanle

MUNIZ E ROCHA ÀdDdo!. ídD dqnd rü
LTDA:O39199320 lrDÀolet ee32ooo r 20

OO]2O 
D.doa 2022.0510 11se27

Michel Rocha dos Santos

Muniz & Rocha Ltda - Contratada

Souza

o.-o

pelo ammpanhamento do contrato

588
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

E, por estarem iustos e âcertados, Íirmam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presençâ de duas

teslemunhas.

Nova Santa Bárbara, 0610512022.

Ç
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

Contrato no 2712022

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA E A

EMPRESA R.A. MARTINS DISTRIBUIDORA - EIRELI, TENDO POR OBJETO A

AQUISçÃO DE EQUIPAMENTOS DE REABILITAçÃO MULTIPROFISSIONAL, EM

ATENDTMENTo A RESOLUçÃO SESA N'S70/202í.

Referente ao Pregâo Eletrônico No 1512022

O MUNrcÍPo DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público, inscÍito no CNPJ sob n.0

95.561.080/0001-60, com endereço a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222, centÍo, Nova Santa Bárbara, Paraná ,

representado por seu Prefeito Municipal Sr. Claudemir Valário, brasileiro, casado, poÍtador do RG n" 4.039.382-0

SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409-10, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado
CONÍRATANTE, e, e a empresa R.À MARTINS - DISTRIBUIDORA - ElRELl, inscrila no CNPJ sob n'
26.984.213/000'l-99, com sede na Rua ody Situeira, 575 - CEP: 86083040 - Baino: Alto da Boa Vista, Londrina/PR,

\- neste ato representado pelo Sr. Ricardo Anlônio Martins , inscrito no CPF n" 006.108.249-02, RG n' 7.243.254-1
SESP/PR, doravante denominada CONTRATADA, celebram entre si o presente contralo, deconente do processo de

licitaçao Pregão ElêtÍônico No 1512022, aplicando-se supletivamente os princípios da teoÍia geral dos contÍatos, as

disposiçoes de direito privado e cláusulas estipuladas a seguiÍ:

CúUSULÂ PRIMEIRA. DO OBJETO

1.1. A CONTRATADA obriga-se a fomecer à CONTRATANTE equipamentos de reabilitação multiproÍissional, em

atendimênto a Resolução SESA n' 870/202'1, conÍorme consta da proposta apresentada no Pregâo Eletrônico No

15/2022 e especifcado abaixo:

ITENS

15,00 150,00LOTE: 007
- Lote 007

1 9350 Estetoscópio. Equipamento que

amplilica os sons intemos emiüdos
pelo coÍpo e é usado para o exame

de ruídos vasculares e respiratórios.

DiaÍragmas de alta sensibilidâde.

Tubo moldado em PVC de peça única
para transmissão do som.

advantive

advantive

UN 't0,00

122,50LOTE: 014
- Lote 014

,1

9357 lnspirômetro de lncenüvo adulto.

Material para exercícios respiratóío
para prevenÉo e tralamenlo de

doenças bonmpulmonares e
atelectasias. Material: polipropileno;

Dimensóes Aproximadas: 13,5 x 6,9 x
14,2 crn; Posicionamenlo do ponteiro:

Modulação em0-Fácil; 1-Regular; 2
- Dilicil; 3 - Muito dificil; Que
contenha: 01 Corpo montado; 0'l

Bocal; 0l Mangueira.

vitalgold

TESPIRO

METRO

DE3
ESFERA

S

UN 5,00 24,50

272,50TOTAL

1
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cúusuu secuNDA - D0 pRAzo DE ENTREGA

2.1. O prazo de entrega será de no máximo '10 (dez) dias úteis, contados a partir da emissão da autorlzação de

fornecimento emitida pelo Município.

cúusuuruncetRA- Do LocAL DE ENTREcA
3.'1. Os produtos deveÍáo ser entregues na Secretâria Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio Joaquim RodÍigues, S/N,

Nova Santa Báóara - PR, em horário comercialde segunda a sextaíêira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos

no valor da mercadoria, ficando o Órgão Gerenciador isenlo de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA QUARTA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

4.1.Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

a) Pregão Eletrônico N0 í5/2022 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada d e 28 de abil de 2022.

PAúGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ler pleno conhecimenlo que os doclmentos mencionados nesla

cláusula, serão considerados suficientes para, em conjunto com este conhato, definirem seu objeto e a sua perfeita

execução.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em havêndo dúvidas ou diveÍgênciâs entre os anexos ê este contrato, vale o contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO . A partir da assinatura deste mnhato, a ele passam a se vincular todas as alas de reuniões

e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que impoÍtem em alteraçóes de qualquer condição contratual, desde

que devidamente assinados pelos represêntantes legais das partes.

CúUSULA OUINTA DO PREçO

5.1. Para a enkega do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA um

valor total de R$ 272,50 (duzenlos e setenta e dois reais e cinquenla centavos).

CúUSULA SEXTA. DO PÂGAI'ENTO

6.1. O pagamento seÉ Íeito em até 30 (trinta) diâs após à entrega, mediante apresentação da nota Íiscal

acompanhada da certidão expedida conjuntamentê pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

-- Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a lodos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da

União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas

alíneas 'a', 'b' e 'c' do parágraÍo únim do artigo'l'l da Lei FedeÍal n.o 8.21211991, às contribuiçoes instituídas a título

de substituição, e às contribuiçóes deüdas, por lei, a terceiros e Certilicado de Regularidade de Situação junto ao

FGTS.

cúusuLÂ sEÉn[tA. DA REscIsÃo CoNTRATUAL

7.'1. A rescisão contratual poderá ser determinada por alo unilateral e escrito da Administra$o, nos casos enumerados

nos incisos I a Xll e XVll do aÍt. 78 da Lei FedeÍal n" 8.666/93, e amigável, por acordo entrê as paÍtes, mediante

autorização escrita e fundamentada das autoridades compelentes, reduzida a termo no processo licitatóÍio, desde de

que haja mnveniência da Administração.

2
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PARÁGRAFO ÚH|CO - R COUmlteDA se compÍomete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor conespondente ao

ajustado na Cláusula Quinta.
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

PAúGRAFO ÚNICO . Quando o vencedor der causa a rescisão do contrato, além de multa de 20% (vinte por cento)

sobre o valor total do mnlrato e demais penalidades previstas, fica sujeita a uma das seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Suspensão têmporária de participaçâo em licitação ê impedimênto de contratar com a Administração pelo prazo de

até 02 (dois) anos.

c) Declara$o de lnidoneidade para licitar ou contralar com a Administração Pública enquanto perdurem os motivos

delerminantes da punição ou, até que sela promovida a reabilitaçâo peranle a própria autoridade que aplicou a
pênalidade, que será mncedida sempre que o proponente Íessarcir a AdminrstrâÉo pelos prejuízos resultantes, após

decorrido o prazo da sanção aplicâda com base no contido na letra 'b'.

cúusuLA orrAvA. DAs SANçÕES

8.'1. Em oconendo inexecuÉo e/ou descumprimento das obrigaçôes assumidas neste contÍato motivado pela

CONTRATADA, responde está, nos lermos da lei civil por indenizaçâo integral. Sem prejuízo das disposiçóes

anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 2070 (ünte por cento) da avença.
* 

cúusuLl HoNA. DA DorAçÃo oRçAMENTARTA

9.1. As despesas deconentes deste contrato coÍÍeÉo por conta da dotaÉo orçâmentáda no

cúusulA DÉcilA PRTMETRA - DA FRAUDE E DA coRRUpÇÂo
11.1. A Contratada dêvê observar e fzer observar, por seus fomecedores e subcontÍatados, se admitidav subconlrataçã0, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitaçã0, de mntratação e de execução do

obieto. Para os propôsitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) 'prática coÍrupta': oÍerecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo de influenciar a ação de servidor público no procêsso de licitação ou na execução da ata;

b) "pÉtica fÍaudulênta': a falsiícaçâo ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo dê licitação

ou de exêcução da ata;

c) 'prática colusiya': esquematizar ou estabelecer um amrdo entre dois ou mais licilantes, com ou sem o

conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis

artifi ciais e não+ompetitivos;

d) 'pÍática coercitiva': causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamentê, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua paÍticipaçâo êm um processo licitatório ou afetar a execução da ata;

e) 'prática obstrutiva': (i) destruir, falsifcar, alterar ou ocullar pÍovas em inspeçôes ou fazer declarações falsas

aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração

de alega@es de prática prevista, destê Edital; (ii) atos cuja intenÉo sêja impêdir materialmente o exercício do

direito de o organismo financeiro mu[tilaleral promover inspeção.

3
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CúusULA DÉcIilA - Do PRÁzo DE vrcÊNcA.
'10.1. O presente contÍato terá validade até 90 (noventa) dias, podendo ser pronogado ou renovado, mediante acordo

entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais e mediante Termo Aditivo, tendo por fundamenlo as

disposições contidas no arl. 57, da Lei n0 8666/93.
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Ricardo Ântônio MaÉins

R.A. Martins - Distribuidora - Eireli - Contratada

R,A. MARTINS - a'siMd,o d. íorm. dreitôl por R^.

DrsrRrsurDoRÂ - l$Ill:,,*l'ffi;i§*
EIRELI:2698421 3000199 D.dor:2022.05.20 r r2ore iloo

Souza

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de Íinanciamento, parcial ou integral, por orgânismo linanceiro multilaleral, mediantê

adiantamento ou Íeêmbolso, este organismo imporá sançâo sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-

a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outoÍga de contatos linanciados pelo organismo se, em

qualquer momento, conslatar o ênvolvimento da empresa, diÍetâmente ou poÍ meio de um agente, em práticas

mmjptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao parlicipar da licitação ou da execuÉo um contrato

Íinanciado pelo organismo.

Parágrafo Segundo - Considerando os propositos das cláusulas acima, a @ntratante, como condição para a

contÍâtação, deverá concordar e autorizar quê, na hipotesê da ata viÍ a ser financiado, em parte ou integralmente, por

organismo financeiro multilateral, mediante adiantamenlo ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou

pessoas por ele Íormalmente indicadas possam inspecionar o local de execuÉo da ata e todos os documentos, conlas

ê registros relacionados à licitâção e à execução da ata.

- cúusutloÉcruesecurol-Do FoRo

12.1. Ficd eleito o Foro da Comarca São Jeónimo da Sena - Paraná, para a solução das questóes oriundas do

presente contÍato, mm expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

T
@,--j''- 5ffi

Claudemir Valério

Prefeito Municipal - Contratante

vel pelo acompanhamento do mntrato
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E, por estarem justos e acertados, fiÍmam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas

lestemunhas.

Nova Santa Bárbara, 0f,10512022.
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Setor dê Licitaçôês - PrefêituÍa Municipal dê Nova Santa Bárbâra <licitacao@nsb.pr.gov.br> 6 de maio de 2022 10:16
Para: Sâúdê <nsbsâude@gmâil.com>

Bom dia,

Seguem anexas cópias dos contratos n" 22-23-24-25-26-2712022, decorrente do Pregão
Eletrônico no 1512022, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de reabilitação
multiprofissional, em atendimento a Resoluçáo SESA n'87012021, a Ílm de que o mesmo seja
acompanhado, assegurando-se o cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas.

An,

Elaine Cristina Luditk dos Santos
SetoÍ dê Licitaçóes e Contratos
PreÍeitura Municipal de Nova Santa BárbaÍa
Telefone/ Whatsapp (43) 326ô4114

6 anexos

:l 24 2022 - Contralo Prêgão 15 2022 - Rinamed.pdÍ
428K

22 2022 - ConlI.alo PÍegão 15 2022 - AWR.pdÍ
400K

B 23 2022 - Conlralo Pregão 15 2022 - RA dos Santos.pdf
400K

-\t-.] 26 2022 - ConlIalo Pregão 15 2022 - Muniz.pdf
435K

.7Ê 27 2022 - ContlÀlo Pregão 15 2022 - RA MaÉins.pdf
410K

Ê 25 2022 - Conlrato Pregão 15 2022 - Brasll Devices.pdf
418K

https://mail.google.corÍúmaiUu,/of.rik=14635'l4b4d&view=pt&sêarch=alt&permthid=lhread-aoÁ3416347'196001124336835&simpl=msg-ao/o 3Ar77sl|... 1t1

061051202210:'16 E-mail de lsmweb - Sdu@s parà lntemet - A Fiscâl dos cont-atos n" 22-23-24-2U26-27D022 - Equipâmentos Reabiliiâção

93:

A Fisca! dos contratos no 22-23-24-25-26-2712022 - Equipamentos Reabilitação
1 mensagem
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I - Atos do Poder Erecutivo
Ediçáo 221012022||011 - Dala 06/05/2022 DO CONTRATO N'

cLAUDE[.tIR v^LÉR.to

PÍrfcilo Municipâl

EdiçÁo: 221 0 I 2022)021 - Data 0&05/2022 EXTRATO DO CONTRATO N" 2312022

REF.: PÍegão Elêtrônico No 1512022
PARTES: Município dê Nova Sanla Bárbara, pessoa jurÍdica de direito público inlerna, inscrila
no CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede administrativa na Rua Walfredo Biltencourt de

\-. Moraês, 222, ê a êmprêsa R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES ElRELl, inscrita no CNPJ sob n" 26.526.668/0001-60, com sede na Avênida
AndÍé Hemandês, 271 - CEP: 86818000 - Bairro: DistÍito de Pirapó, Apucarana/PR.
OBJETO: Aquisição de equipamentos de Íeabilitagão multiproÍisslonal, êm atêndimento a Resolução SESA n"
870t202',t.
VALOR TOTAL: R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados da data da assinatura do mesmo, ou seja, até 03/08/2022
SECRETARIA: Secrelaria Municipal de Saúde.
RECURSOS: Secrelaria Municipal de Saúde.
REsPoNsÁvEL JunÍotco: carmen cortez wilcken, oAB/PR no 22.932.
DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 0610512022.

CLAUDEMIR VALÉRIO

PrEíeiio Municipal

Diário Oficial Elstrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rue: W6lÍiedo 8iltêncouí de Moraês n'222 - C6niío

Fon6/Far (43) 326ô{100
E{ail: diariooÍlcial@nsb.p.-gov.br / pmnsb@nsb.pr.gov.bÍ

Sli6: wv/s,,nsb.pr.gov.br

REF.: Prêgão Eletrônico N' 15/2022
PARTES: Município de Nova Sânta Bárbarã, pessoa iurídica de dareito público intema, inscrita
no CNPJ sob o no 95.561.080/0001-ô0, com sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de
MoÍaes,222, e a empÍesa AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,

. nscrita no CNPJ sob n" 08.836.350/0001-02, com seda na Rua Rio PaÍaná, 471 - CEP: 86185300

-- Bairro: Santo André, Cambe/PR.
OBJETO: Aquisição de êquipamêntos dê reabllitação multipÍoflssional, êm atsndimênto a Resolução SESA n"
87012021.
VALOR TOTAL: Ri 59,98 (cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos).

PRÁZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados da data da assinatura do mêsmo, ou sêja, até 0310912022.
SECRETARIA: Sêcrêtaria Municipal dê Saúdê.
RECURSOS: Secretaria Municipal de Saúde.
RESPONSÁVEL JUníOrcO: CaÍmen Cortez wilcken, OAB/PR no 22.932.
DATA DE ASSINATURÂ CONTRATO: 00/0512022.

Diârio Oficial Eletrônico
Município de Nova Santa Bárbara - Paraná

Edição No 2210 - Nova Sanra Bórbaru, Puruná. SEXTÁ-FEIRÁ,06 .le Moio de 2022



Ediçào 2210t2022-1031 - Dâta 06to5t2o22 EXTRATO DO CONTRATO N' 2412022

REF.: PÍegão Eletrônico No 1512022
PARTES: MunlcÍplo de Nova Santa BárbaÍa, pêssoa iurídicâ dê direito público intêrna, inscrita
no CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede administÍativa na Rua Walfredo Bittencourt de
Moraes, 222, e a empresa RINAiTED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES
LTDÀ inscrita no CNPJ sob n' 03.583.30í/0001-83, com sede na Rua Pavão, 374 - CEP:
86700245 - Bairro: Centro, Arapongâs/PR.

OBJETO: Aquisição dê equipamêntos de reabilitagão multiprofissional, em atêndimento a Resolução SESA n'
870t2021.
VALOR TOTAL: R$ 5.293,00 (cinco mil, duzenlos e noventa ê tÍês Íeais).

PRAZO OE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados da dâta da assinatura do mesmo, ou seja, alé O3lOgt2O22.
SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.
RECURSOS: Secretaria Municipal dê Saúde.
RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR n 22.932.
DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 0610512022.

cLAUDEMIR vALÉRIo

PÍÊfêito Municipôl

EdiçÀot 221012022-10/.l - Dara 06/0í2022 EXTRATO DO CONTRATO N" 2512022

REF.: PÍegão Eletrônico No 1512022
PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pêssoâ jurídica de diÍeito público intema, inscrita
no CNPJ sob o no 95.561.080/000160, com sede adminislrativa na Ruâ Walfredo Bittencourt dê
Moraes, 222, e a empresa BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSP]TALARES ElRELl,
inscrita no CNPJ sob n' 34.680.592/0001-51, com sede na Rua Graça Aranha, 875 - CEP:
83321020 - Bairro: Vargem Grande, Pinhais/PR.

OBJETO: Aquisição de equipamentos de rêabilitação multiprofissional, em atendimento â Rêsoluçáo SESA n'
870t2021.
VALOR TOTAL: R$ 4.300,00 (quatro mil e trezêntos rêais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados da data da assinatura do mesmo, ou sê.la, até O3lOSl2O22.
SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.
RECURSOS: Secrelaria Municipal de Saúdê.
RESPONSÁVEL JURíDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR Íto 22.932.
DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 0610512022.

Ct rrt DEMIR VArÉruO

PÉfcito Municipôl

Ediçáo2210t2o22-losl - oata o6rost2o22 EXTRATO DO CONTRATO N'26/2022

REF.: Prêgão Eletrônico N' 15/2022
PARTES: Município de Nova Santa BárbaÍa, pessoa rurídica de direito público interna, inscritâ
no CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede administrativa na Rua WalÍredo Bittencourt de
Motàês,222, e a empÍêsa MUNIZ & ROCHA LTDA, inscrita no CNPJ sob n" 03.919.9320001-20,
com sêdê nâ Ruâ Antonio Câsâgrandê, 2850b, Sala B - Esq. Av. dos Estudantês - CEP: 86200000
- Bairro: Vila Romana, lbiporã/PR.
OBJETO: Aquisição de equipamentos de reabilitação multiprofissional, em atendimento a Rêsolução SESA n'
470t2021.
VALOR TOTAL: R3 3,673,16 (três mil, seiscentos e setenta e três reals e dezesseis centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (novênta) dias, contados da data da assinâtura do mesmo, ou seja, até 0310812022.
SECRETARIA: SêcrêtaÍia Municipal dê Saúde.
RECURSOS: Secretaria Municipal de Saúde.
RE§PONSÁVEL JURIDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR no 22.932.
DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 0610512022

CLAUDEMIR VALÉRTO

PÉfeiio Municipal

Dlárlo Oficial Elêtrônico do MunlcÍplo dê Nova Santa Báôara
Rua: Waííêdo Bitlencouít (b MoÍaes n'222 - C6ntÍo

Foí€r'Far: (43) 3266310O
E-ínail: cliaíioofi ciâl@nsb.pr.gov.bÍ / pmnsb@nsb.pr.gov.bÍ

Síe: w\Nw,nsb.pr.gov.bí
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Ediçáo. 2210n022-lcfl - Dàtà úto5t2o22 EXTRATO DO CONTRATO N" 2712022

REF.: PÍegâo Elêtrônico No '15/2022
PARTES: Município de Nova Santa BáÍbâra, pessoa jurídica de dirêito público interna, inscrita
no CNPJ sob o no 95.561-080/000160, com sede administrativa na Rua Walfredo Bittêncourt de
Morues,222, e a empÍesa R.À MARTINS - DISTRIBUIDORA - ElRELl, inscrita no CNPJ sob n"
26.984.213/0001-99, com sede na Rua Ody Silveira, 575 - CEP: 86083040 - Bairro: Alto da Boa
Vista, Londrina/PR.

--diçáo 221ot2022-l071- oata o6to5t2o22 EXTRATO DO CONTRATO N" 2A12022

REF.: PÍegão Eletrônico n.' 4212021 - Ata de Registro de Preços n" 10412021
PARTES: Munlcípio de Nova Santa BárbaÍa, pessoa jurídica de direito público interna, inscrita
no CNPJ sob o no 95.56'l.080/0001-60, com sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourl de
Moraes,222, e a empresa LUIZ CARLOS MENON, pessoa juÍídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob no. 11.5ô7.863/0001S1, com êndereço à Rua Clarice Cerqueira ,1000 - CEP: 85502230
- BairÍo: Jardim Primavera, Pato Branco/PR.
OBJETO: Contratação de facilitadores de oficinas na área de irusicalização, Canto e Coral, para atendeÍ as
atividades que serão dêsenvolvidas com as famílias atendidas pêlo Cêntro dê RefêÍência dê Assistência Social -
CRAS.
VALOR TOTAL: R$ 2.864,78 (dois mil, oitocentos e sessenta ê quatro reais ê setenta e oito centavos).
PRAZO OE VIGENCIA: 90 (novênta) dlas, ou seja, até 0310812022.
SECRETARIA: Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho ê Geração de EmpÍegos.
RECURSOS SecÍêtaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Empregos.
RESPONSAVEL JURIDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR no 22.932.
DATA DE ASSINATURA CONTRATO:. 0610512022.

CLAUDEMIR VALÉRIO

PÍ€feito Municipal

Ed4to: 22f 0/2022+81- Ítata 06t05n022
TERüO DE HOMOLOGAçÃO E ÁDJrrDrCAçÀO

cor{coRRElÍcrA N" 2 I 20.22
Aos 06 (seis) dias do mês de maio [05) do ano de dois mil e únte e dois 12022), em meu Gâbinete, eu

Cl,audemlr Valêrto, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuiçôes legais, HOUOLOGO o procedimento

da Licitaçâo Concorrência t" 212022, destinado a contratâçáo de serviços especializados de consultoria

para reüsáo do plano diretor municipal, a favor da empresa que apresentou menor preço, sendo ela: DRZ

GEOTECI{OLOGIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ n' 04.9i5.134/0001-93, num valor total de R$

125.OO0,OO lcento e vlnte e clnco mll Íêalsl, para que a adjudicação nele procedida produza seusjuridicos

e legais efeitos.

Dar ciênciâ âos interessados, obsewados as prescrições legais pertinentes.

Claudcmir Valério
Prefeito Municipal

DiáÍlo Oflcial Elêlrônico do Município de Nova Santa BáÍbara
Rua: WalíÍedo Bitêncouíi de MoÍaes n"222 - CênÍo

Éonô/Fâr (43) 3266-8100
É-ínâil: c,iaÍiooÍiciâl@nsb.pr-gov.bÍ / pmnsb@nsb.pí.9ôv.br

Salê: www.nsb.pí.9ôv.br

OBJETO: Aquisição dê equipamentoa de reabilitação multiprofissional, em atendimento a Resolução SESA n'
8701202't.
VALOR TOTAL: R$ 272,50 (duzentos e sêtênta ê dois reais e cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados da dala da assinatura do mesmo, ou seja, até O3lOBl2O22.
SECRETARIA: Sêcretaria Municipal de Saúde.
RECURSOS: Secretaria Municipal de Saúde.
RESPONSÁVEL JURÍDrcO: Carmen Cortêz Wilckên, OAB/PR no 22.932.
OATA DE ASSINATURA CONTRATOi 0610512022.

CLAUDEMIR vALÉRIo

Prcfeiro Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL 1597

NOVA SANTA BARBARA

1'TERMO DE APOSTILAMENTO PARA INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORçAMENTÁRh

REFERENTE AO CONTRATO N.O 2212022 . PREGÃO ELETRÔNICO NO 15/2022

CONTRATANTE: MUNICiPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com peBonalidade jurídica de direito público

intemo, inscrita no CNPJ sob n" 95.561.080/0001-60, com sede na Rua WalÍredo Binencourt de Moraes,

222 - Cenlro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, Íepresentada neste ato por seu PreÍeito,

Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado, portador do RG n' 4.039.382-0 SSP/PR, inscÍito no CPF sob. o

no 563.691.409-10.

COI,ITRÂTADA: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA" inscrita no CNPJ sob

n' 08.836.350/0001-02, com sede na Rua Rio Pannà,471 - CEP: 86185300 - Baino: Santo André,

CamtÉ/PR.

OBJETO: Aquisição de equipamêntos de reabilitação multiprofissional, em atendimento a
Resoluçáo SESA n" 87012021.

Com fundamento no art.65 §80 da Lei Federal no 8.666/93, realiza-se o presente apostilamento, cujo
objetivo ê a inclusão da Dotação Oçamentária, passando a vigorar à presente neste aposülamento a

seguir:

Nova Santa Báóara, 06 de maio de 2022

Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes ne 222, CentÍo, Fone 43, 3266.8100, CEP - 86.250{00 Nova Santa 8árbara, Paraná

E-mail - licitacao@nsb.or.sov.br - www.nsb.or.qov.br

2750 loe.oot.to.lot.oero.2o24 P24 ll.s.so.ao.oo.bo lDo Exercicio

DOTAÇÔES

3onta da
lespesa

lFuncional programática lFonte de lNatureza da despesa lGrupo da íonte
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

í. TERMO DE APOSTTLAMENTO PARA TNCLUSÃO DE DOTAçÃO ORçAMENTÁRh

REFERENTE AO CONTRATO N.O 23/2022. PREGÃO ELETRÔNICO NO 1512022

CONTRATANTE: MUNICíPlO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade juÍidica dê direito públim

intemo, inscrita no CNPJ sob n" 95.561.080/000'160, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,

222 - Cenlro, Nova Sânta Báóâra - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito,

Sr. Clâudêmir Valério, brasileiro, casado, portador do RG n" 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o

no 563.691.409.10.

CONTRATADA: R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES ElRELI, inscrita

no CNPJ sob n' 26.526.668/000í-60, com sede na Avenitla André Hemandes, 271 - CEP:86818000 -

Baino: Distrito de Pirapo, Apucarana/PR.

OBJETO: Aquisição de equipamentos de reabilitação multipíoÍissional, êm atendimento a

Resolução SESA n" 87012021.

Com fundamento no art.65 §8o da Lei Federal no 8.666/93, Íealiza-se o presente apostilamento, cujo
objetivo é a inclusão da Dotaçao Orçamentária, passando a v§orar à presente neste apostilamento a

seguir:

Nova Sanla Báóara, 06 de maio de 2022.

lr/un icipal

Rua Walfredo gittencoun de Mo.aes ne 222, Centío, Fone 43. 3266,8100, CEP - 86.250-Om Nova Santa Bárbara, Paraná

E-mâil - licitacao@nsb.p..eov.bí - www.nsb.or.qov.br

cl

DOTAÇÔES

2750 loa.oot.to.sot.ollo.2024 b24 lr.r.so.so.oo.oo lDo Exercício
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

í'TERMo DE APOSTTLAMENTO PARA TNCLUSÂO DE DOTAÇÂO ORÇAMENTÁRA

REFERENTE Ao CoNTRATo N." 2412022. pREGÂo eurnôttco No 1st2oz2

C0NTRATANTE: MUNICíPlo DE NOVA SANTA BÁRBARA, com peBonalidade juÍídica de direito público

intemo, inscrita no CNPJ sob n" 95.561.080/0001-60, mm sede na Rua Walfredo Bitlencourt de Moraes,

222 - Cenlro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu PÍefeito,

Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado, portador do RG n' 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o

n" 5ô3.691.409-10.

C0NTRATADA: RINAMED - COMERCIO DE MATERIAIS ME0lCOS HOSPITALARES LTDA, inscnta no

CNPJ sob n" 03.583.301/0001-83, com sede na Rua Pavã0, 374 - CEP: 86700245 - Baino: Centro,

Arapongas/PR.

oBJETo: Aquisição de equipamentos de rêabilitação multiprofissional, em atendimento a

Rêsolução SESA n" 87012021.

Com fundamento no art.65 §80 da Lei Federal n" 8.666/93, realiza-se o presente apostilamento, cuio
objetivo é a inclusão da Dotação Orçamentária, passando a vigoÍaÍ à presênte neste apostilamento a

seguir:

Nova Santa Báôara, 06 de maio de 2022.

un

Rua Walfredo gittencoun de Moraes ne 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Parâná

E-mail -E;i!ê§A9l@-0§b,.gl-g9t4.bl - www.nsb.or.sov.br

DOTAÇÔES

2750 loe.oot.to.sot.osro.2024 P24 lr.r.so.ao.oo.oo lDo Exercicio

599

Conta da
despesa

lFuncional 
programática 

lFonte de lNatureza da despesa lGrupo da fonte

I lrecurso I I



600
t.

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

í'TERMo DE APOSTTLAMENTO PARA TNCLUSÂO DE DOTAÇÃO ORçAMENTÁRA

REFERENTE Ao CoNTRATO N.o 2í2022. PREGÃo ELETRÔNICo No 1512022

CoNTRATANTE: MUMCIPlo DE ilOVA SANTA BÁRBARA, com personalirlade juridica de direito públim

intemo, inscÍita no CNPJ sob no 95.561.080/000160, mm sede na Rua Watfredo BittencouÍt de Moraes,

222 - Centto, Nova Santa Báóara - Paraná, CEP - 86250{00, representada neste ato poÍ seu Prefeito,

Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado, portador do RG n' 4.039.382{ SSP/PR, inscrito no CPF sob. o

no 563.691.409-Í0.

CONTRATADA: BRASIL DEVICES EOUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscÍita no CNPJ sob n.
34.680.5920001-51, com sede na Rua Graça Aranha, 875 - CEP: 83321020 - Baino: Vargem Grande,

PinhaiíPR.

OBJETO: Aquisição de equipamentos dê íêâbilitação multiprofissional, em atendimênto â

Resolução SESA n" 87012021.

Com Íundamento no art.65 §80 da Lei Federal n0 8.666/93, realiza-se o presente apostilamento, cujo
objetivo ê a inclusão da Dotação orçamentária, passando a vigorar à presente neste apostilamento a

seguir:

Nova Santa Bárbara, 0ô de maio de 2022

Rua WalÍredo Eittencourt de MoÍaes ne 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250{00 Nova santa Bárbara, Paraná

E-mail - licitacao@nsb.!r.eov.br - www.nsb.or.qov.br

c

DOTAÇÔES

2750 pe.oot.to.lot.olao.2024 P24 lr.r.so.ro.oo.oo lDo Exercicio
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

1" TERMO DE APOSTILAMENTO PARA INCLUSÂO DE DOTAçÃO ORÇAMENTÁRh

REFERENTE AO CONTRATO N." 26/2022. PREGÃO ELETRÔNrcO NO 1512022

CONTRATANTE: MUNrclPlo DE NOVA SANTA BÂRBARA, com personalidade jurídica de direito públim

intemo, inscrita no CNPJ sob no 95.561,080/0001$0, com sede na Rua WalÍredo BittencouÍt de Moraes,

222 - Cenlro, Nova Santa BáÍbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Preíeilo,

Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado, portador do RG n' 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o

n" 5ô3.69'1.409-10.

CONTRATADA: MUNIZ & ROCHA LTDA" inscrita no CNPJ sob n" 03.919.9320001-20, mm sede na Rua

Antonio Casagrande, 2850b, Sala B - Esq. Av. dos Estudantes - CEP: 86200000 - Baino: Vila Romana,

lbiporíPR.

OBJETO: Aquisição de êquipâmentos de reabilitação multiproÍissional, em atendimento a

Resolução SESA n" 87012021.

Com Íundamento no art.65 §8" da Lei Federal n0 8.666€3, realiza-se o presente aposülamento, cuir
objêtivo é a inclusão da Dotação orçamentáÍia, passando a v(;orar à presente neste aposülamento a
seguir:

Rua Walfredo gittencouÍt de Moraes nc 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250{00 Nova Santa Bárbara, Paraná
' E-mail - ligi!ê!3gJQIlbJI jg!.bI - www.nsb.or.qov.bÍ

DOTAÇÔES

2750 lOe.OOr.rO.aOr.O$0.2024 p24 lr.a.SO.lO.OO.OO lDo Exercício

601
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

'r" TERMo DE APoSTTLAMENTO PARA TNCLUSÂO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRlA

REFERENTE Ao coNTRATo N.o 2712022 - pREGÂo elernôrutco No 1stzo22

CoNTRATANTE: MUNlciPlo DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade juridica de direito público

inlemo, inscrita no CNPJ sob n0 95.561.080/000'1$0, mm sede na Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes,

222 - Cento, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito,

Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado, poÍtador do RG n' 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o

no 563.691.409-10.

CONTRATADA: R.A MARTINS. DISTRIBUIDORA. ElRELl, inscdta no CNPJ sob n' 26.984.2'1310001-

99, com sede na Rua Ody Silveira, 575 - CEP: 86083040 - Baino: Alto da Boa Vista, Londrina/PR.

OBJETO: Aquisição dê êquipamênlos de reabilitaçáo multiprofissional, em atendimento a

Resoluçâo SESA n' 870n021.

Com fundamento no art.65 §80 da Lei Federal no 8.666/93, realiza-se o presente apostilâmento, cujo
objetivo é a inclusão da Dotação Orçamentária, passando a vigorar à presente neste apostilamento a

seguir:

Nova Santa Bárbara, 06 de maio de 2022

Ruâ Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa 8árbara, Paíâná

E-mail - licitacao(ônsb.or.eov.br - www.nsb.gr.eov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL
§03NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 06 de maio de2022.

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Licitação

ASSUNTO: Dotação orçamentária

Venho por meio dêsta, solicitar que seja acrescentado no processo de Pregão

Eletrônico no 01512022 e contratos números 22, 23, 24, 25, 26 e 2712022, a Dotação

Orçamentárias, conforme relatório anexo.

Atênciosamente,

Laurita de Soúza C
Contad

\)
\

ar\pos Almeida
ora

Recebido por:
Nome data

q--\4- btoíti-tL

Rua Wahtedo BittencouÍt de Moares no 222, Íone 43.32ffi.8100 C.N.P.J. N.o 95.561.080/000160
E-mail: pmnsb@nsb.or.eov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Sendo o que se apresenta para o momento,
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PREFETURA MUNICIPAL fi0q
NOVA SANTA BARBARA
ESÍÂDO DO PARANA

CHEK LIST

MODALIDADE: PREGÃO

k) ELETRÔNrCO ( )PRESENCIAL

N' 15 / Jo:?

7
B

DOC OBS.N' ESPECTFTCAÇAO
0r(1 Capa do processo
0t(2 Ofício da secretaria solicitando
OKJ Prefeito pedindo abertura do processo
OKEstimativa de preÇos

0ÁÃ Licitação à Contabilidade (Pedido de dotaÇáo)
f) Contabilidade à Licitação (Resposta dotaçáo) ot(

Licitaçáo ao Jurídico (Pedido de Parecer) OK
Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) OK

I AutorizaÇáo do Prefeito para abertura 0r<
OK10. Pedido de Parecer Jurídico do edital

11. Parecer Jurídico (Edital) Olí
12. 0l(
13 Edital completo oí(
14. Publicaçôes (Diário Oficial Eletrônico do Municipio. Em alguns

casos: Diário da União/ Diário Oficial do Estado). 0v
15 Publicaçáo Mural de Licitação (TCE) OK
16. Proposta de preÇos e documentos de habilitaçáo OK
17. Ata de abertura e iulqamento o(
18 Licitaçâo ao Jurídico (Resultado da LicitaÇâo) OK
19 Parecer Jurídico (Julgamento) ôl(
20 Crt^Licitação ao Prefeito (HomologaÇão)
21 . Of'.)Homologação do Prefeito

Publicaçáo da Homologaçáo (Diário Oficial Eletrônico do
Município) or^,

23. Ordem de contrataÇáo 0K
24. ContÍato OK
25. Publicaçáo do extrato do contrato (Diário Oficial Elekônico do

Mun icípio) 0'É

26. Cópia do contrato ao fiscal OK

22.

Rua Wa.lfrcdo Binenclun de Moraes n' 222, Cenrm, Fonc 43. 3266.E100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
BáÍbara, PaÍaú - E-mail - liciracaoíAnsb.pr.eov.br - r4lu.osb+r.gqy.b!

4.

Extrato do Edital
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADÔ DO PARANA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 15/2022

Aos 26 dias do mês de maio de 2022,1avrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório Pregão Eletrônicon" 15/2022, registrado em ll/04/2022,, que
tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas do
no 01 ao no 606, que corresponde a este termo.

\eàhh#
Setor de Licitações

WalfÍedo Bittencoun de Morôes no 222, CenrÍo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250{00 Nova Santa Bárbar& paÍanáRua

- E-mail- licitacao?Jnsb.pÍ-eov.bÍ - r|rvrv.nsb.Dr.eov.br


