
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

I

P?RI}GAO lilIl',0)4ry20[CI

OBJETO - Aquisição de materiais de EPI para os agentes de endemias.

DOTAÇAO -
07 - Secretaria de Saúde;
07.002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;
10.304.0370.2031 - Bloco de Vigilância em Saúde - Sanitária;
3390.30.00.00 - Material de Consumo;2470;
3390.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica; 2480.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, CenlÍo,7 43.3266.1222, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.oov.br - www.nsb.or.oov.br
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NOVA SANTA BARBARA

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 horas do dia 1510812013
às 07h59min. do dia 2810812013.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08:00 horas às 09:00 horas do dia
28t08t2013.
lNíclo DA sESSÃo DE DISPUTA DE PREços: às 09:00 horas do dia
28t08t2013.
LOCAL: www.bll.orq.br "Acesso ldentificado no link - licitações"

VALoR MÁxlMO - R$ 2.626,80 (dois mil, seiscentos e vinte e
seis reais e oitenta centavos).
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NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDENCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipalde Saúde

PARA: Secretaria Pública de Serviços lnternos

No 27312013

ASSUNTO: Solicitaçáo de Licitação - Vigilância Sanitária

Mediante autorizaçáo desta Secretaria Municipal de Saúde solicito a

V. Sa para que seja realizado novo processo licitatório (pregáo eletrônico) para

adquirirmos material de EPI para os agentes de endemias. Justificamos que o

processo licitatório 0'10/2013 náo Íoi solicitado devido a grande demanda de

trabalho e acumulo de serviço e funçóes no setor administrativo o qual através de

conversa inÍormal solicitou ao setor de compra estes pedidos, pois seria todo o

processo e nesta mesma época houve mudanças na Íorma de solicitação sendo

por código dos produtos.

Ressaltarnos que estes materiais deveráo ser pagos com o recurso

da Portaria no 2.804, de 06 de dezembro de 2012 que autoriza o repasse de

incentivo Íinanceiro para qualiÍicaçáo das açóes de vigilância, prevençáo e controle

da dengue.

Atenciosamente,

Si Fe nandes

Secretária lVIu ipal de Saúde

Recebido por:
J

\. \ \ o-' ,'r.-
Assi ra

6

UI

omnsb@onda.com.br - Nova Santa Bárbara-PaÂná

DATA:16/07113

Nome
/ oT/ \3

Data
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Secretá rcrpa I de Saúde

NOVA SANTA BARBARA
Secretaria Municipal de Saúde

soLrcrTAçAo DE LrcrTAçAO

Equipamentos Vigilância Sanitária
Endemias

Nova Santa Bárbara, 15 de iulho de 2013.
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"h*^* Uffituç-As- >-)
uaíia RpareciÜa da Silva

Técnico da Vigilância Sanitária

Ite
m

PÍevisào
de

Compra

Prêço
Máximo
Unitário

PreÇo
Máximo Total

DescriÇào

14,00 84,00Unid

13,00 78,00Bandeirola 30x26 tecido amarelo c/ Mastro-SUS Unid

76,00 456,00Bolsa FNS lona AZL alça alargada c/ Silk-SUS Unid

Unid 54,00Calça Unisex Brim, cor a definir, c/ elástico SUS, Silk-SUS

do município.

258,0006Camiseta gola polo, cor a deÍink, SUS - GOPP - Silk-SUS

do município.

Unid

28,00 168,00Unid 06ChapÉu Brim, 100% Alg. Silk-SUS do municipio - tam.

único, cor a deÍinir

4,50 27,00Unid UbColher de mesa em aço inoz búzios

2,80Unid 06

48,008,00UnidEspelho quadrado para SUS medindo 7 cm x 6 cm

51,00Ub 8,50U nidFita métrica 1,5 mls fundo amarelo SUS

98,00UnidJaqueta Brim Manga Longa SUS - cor a definir - Silk-SUS

do município.

1 1,50 69,00Caixa 06Lápis de cera preto (cx c/ 12 und. 96x1 1mm) SUS

1 '1,00UbLuva em látex nitrilica cor verde GG

26,0003Martelo c/ ponta / base / cabo - met-SUS

132,0022,00UnidMedidor de proÍundidade 15 MT

84,0014,00Unid

84,0014,00UnidPesca larva c/ tule / arame galv, Redondo-SUS

15,002,50Unid 06Pipeta pasteur em plástico atôxico SUS

2.626.80TOTAL

Rua walftedo Bittencourt de Moraes no 222, CeÍttÍo, 7 43.3266.1222, X - 86.250-000 - Nova Santa

Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacaonsb@gmail.com - Site - www.nsb.or.gov.br
1

,/l
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Unid

Bacia em Aluminio 0,70 repuxado 205x40 MM 06

06

06

324,0006

43,00

16,80Colher para café em aço inox búzios

Ub

588,0006

66,00Unid

78,00Unid

Ub

06Pesca larva c/ tule / arame galv. Quadrado-SUS

06
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Estado do paraná
srs TEMÂ DE o TROLE IN T E NO

Unid 8de Cen t.al
Lei Muaicipal n'577/201 I

Ponaia iA l lDol3,0l /03/201 3

Nova Santa Bárbara, 24 de maio de 2013.

Oficio n" Cl 06l2Ol3

Prezada Senhora,

Venho através da presente, solicitar a
Vossa Senhoria, esclarecimentos no prazo de OS (cinco) dias, do porque a
secretaria Municipal de saúde não solicitou os materiais licitados no pregáo

Eletrônico n' 010/2013 o qual foi aberto para aquisiçáo de materiais de Epl
para os agentes de endemias, sendo que o recurso ao qual deveria comprar
esses .equipamentos já se encontrava na conta da vigilância em saúde. uma
vez que expirou o pfazo para solicitação destes materiais. por este motivo a
empresa vencedora está cobrando o seu direito de entrega, pois a mesma teve

custos quanto ao processo de 1,5% do valor cotado na licitaçáo. Diante do
exposto o setor de licitaçáo necessitará de uma justilicativa plausível junto a
solicitaçáo da abertura de novo processo licitatório caso a secretaria ainda
necessite da compra destes equipamentos.

Sem mais para o momento, coloco-me ao

inteiro dispor para {irimir eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Ilma Sr"
TAMIRES DIOGO ITO
Responsável pela Secretaria Municipal de Saúde
Noua Santa Barbara - PR

v

'4

Controla
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PREFEITURA MUNICIPAL
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 07 l08l2Ol3.

De: Departamento de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Âquisiçáo de materiais de EPI para os agentes de endemias.

Senhorita Contadora:

Tem esta frnalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para aquisição de materiais de EPI para os agentes de
endemias, conforme solicitado pelo Sr. Sidney Fernandes da Silva,
Secretário Municipal de Saúde, num valor estimado de R$ 2.626,80 (dois
mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

L
Setor de Licit

Rua WalfÍedo Bittencourt de Moraes, n" 222, Centro, t 43. 266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santâ Biárbara,
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.Dr.gov.br. - www.nsb.Dr.Êov.br
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DEPARTAMENTO DE COT{TABILIDADE

CORRESPONDÊITCIA INTERNA

Em atençáo à correspondência interna
expedida por Vossa Senhoria em data de 07 lO8l2O13, informamos a
existência de previsão de recursos orçamentários aquisição de materiais de
EPI para os agentes de endemias, conforme solicitado pelo Sr. Sidney
Femandes da Silva, Secretário Municipal de Saúde, num valor estimado de
R$ 2.626,80 (dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitentâ centavos).

Outrossim, informo que a Dotaçáo
Orçamentária é:

07 - Secretaria de Saúde;
07.OO2 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;
1O.3O4.O37O.2031 - Bloco de Vigilância em Saúde - Sanitária;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2470;
3390.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica; 2480.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 07 I 08 I 2013.

Atenciosamente,

,l(t-r\
cautu.dsoW

Contadora/CRC b4
Canryos
5096lO-4

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes, no 222, CentÍo, S 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Süta Bárbar4
Paraná - El - E-mails - pmtsh@lSb,pfgS!.b. - www.nsb.or.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0710812013.

Prezado Senhor,

Em atenção à correspondência expedida pelo Sr. Sidney
Fernandes da Silva, Secretário Municipal de Saúde, solicitando a
aquisição de materiais de EPI para os agentes de endemias, num valor
estimado de R$ 2.626,80 (dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e
oitenta centavos) e informado pela Divisão de Contabilidade da
existência da previsão orçamentária através da dotação:

07 - Secretaria de Saúde;
07.002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;
10.304.0370.2031 - Bloco de Vigilância em Saúde - Sanitária;
3390.30.00.00 - Material de Consumo;2470;
3390.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica; 2480.

lnformo ainda que serão usados Recursos Federais para

aquisição dos referidos produtos.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha
o parecer jurídico.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente

Elain
Setor

Cris a ditk
ct

Rua WalfÍedo Bittencourt dc Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Foner'Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J, N." 95.56 | .0E0/0001-60

E-mail: licitacao@nsb.pr.eov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

0n7



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walter Guimarães da Costa no 512, Fone tFax (0431266-1222 - CNPJ N.o 95.561.080/OOO1_60

E+nail: pru:;b@onda com br - Nova Santa Bárbara - paraná

Origem: Dep. Jurídico

Destino: Prefeito Municipal

PAREGER JURIDICO

Conforme expediente encaminhado a esse Departamento Jurídico em data
de 07 de Agosto de 2013, visando emíssão de parecer sobre o processo de licitação, referente à
aquisição de materiais de EPI para os agentes de endemias, para suprir as necessidades da

Secretaria Municipal de Saúde, sendo que o valor aproximado e estimado da contratação será de
aproximadamente R$ 2.626,80 (dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta centavos) e a
despesa será suportada com recursos das Secrêtarias Municipal de Saúde deste Município,

conforme informaçáo prestada pelo Departamento de Contabilidade do Município, atendendo ao

contido no artigo 14, da Lei no 8.666/93.

Houve a manifestação do DepaÍtamento de Contabilidade do Município

indicando disponibilidade orçamentária, estando desta forma, cumprido o disposto no artigo í4, da

Lei no 8.666/93, o qual preceitua que: nênhuma compra ou serviço será feita ou contratada sem a

adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para o seu

pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de que lhe tiver dado causa.

Diante do preço máximo e de que se trata de aquisiçáo com recursos do

Governo Federal, é mister dizer que a orientaçáo do Tribunal de constas da uniâo é que o
procedimento seja feito por Pregão Eletrônico, para o melhor aproveitamento do procedimento, e

sempre garantir a maior competitividade e transparência possível, nos termos da legislação em

vigor, ou seja, da Lei Federal no 8.666/93 e Lei Federal no 10.520 e Decreto 5.450.

É o parecer, S.M.J.

Nova Santa Bárbara

a
s rra

0ng

Agosto de 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DOPARANÁ

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Anexo ao presente, Portaria n" O75l2OI2, designando os
membros da Comissão Permalente de Licitaçáo e Portaria n" O56l2OlL,
nomeando o Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de
Licitaçáo seja publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e
onde mais conúer para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitaçáo para as

Nova Santa Bárbara, 08l08l2013.

Jozias ra,es

Prefeit orc

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43- 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Biírbar4 Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br

0^g

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de pREcÃO ELETRôNICO t" O47 l2O].3, que
tem por objeto a aquisiçáo de materiais de EPI para os agentes de endemias,
normatizaçáo de procedimentos administrativos, consultas, e em todos os
demais assuntos correlatos à área, de conformidade com a Lei Federal n"
10.520, de 17 l07 l2OO2,I-ei Federal n" 8.666, de 2tl06lt993, Republicada
em 06IOT 11994, Decreto Federal n' 3.555 de 08l08l2000, Decreto Federal
n" 3.697 , de 2l I 12 I 2OOO e demais legislações pertinentes.
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

012

Objeto: Aquisição de materiais de EPI para os agentes de endemias.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 horas do dia í5/08/2013 às
07h59min. do dia 2810812013.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08:00 horas às 09:00 horas do dia
28t08t2013.
lNíclo DA sESSÃo DE DISPUTA DE PREços: às 09:00 horas do dia
28t08t2013.
LOGAL: www.bll.orq.br "Acesso Identificado no link - licitações"

VALOR MÁXIMO - RS 2.626,80 (dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e
oitenta centavos).

lnformações Complementares: Poderá ser obÍrdas em horário de expediente
na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, 222, pelo fone: (0 xx 43. 3266-8100, ou ainda por E-maiL
licitacao@-nsb. pr.eov. br ou pelo site wvvw. n sb. pr. oov. b r

Nova Santa Bárbara, 08/08/2013.

Eduardo uon*nn"rde Souza
Pregoeiro

Portaria 05612011

,r.í'§
/i@§

(i' -oü,& t5
ràctu&

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, E 43. 3266.8100' I - 86.250-000

Nova Santa Bifubara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb'pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br

AVrSO DE LrCrrAçÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.O 04712013

-60
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PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

Assessoria Jurídica

Ref. Pregão Eletrônico t" O47 l20l3 - Aquisiçáo de materiais de EPI
para os agentes de endemias.

O presente Processo, bem como o Edital convocatório
atende às exigências da Lei Federal no 10.520, de 17 lO7 /2OO2, Lei
Federal n" 8.666, de 2l/0611993, Republicada em06/0711994, Decreto
Federal n" 3.555 de O8|O8/2OOO, Decreto Federal n" 3.697, de
2l ll2l2OOO e demais legislações pertinentes.

Nova Santa Bárrbara PR

Qercira

De to Jurídico

J



@&

Itr}l.-c-r,
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

EDITAL oe pnecÃo elerRôulco No 47l20i3.

A PREFETTURA MUNtctpAL DE NovA snNra eÁRgeRA, Esrado
do Paraná, através do Pregoeiro, designado pela Portaria no
05612011, torna público, para o conhecimento dos interessados, que
Íará realizar licitação na modalidade de PREGÃO EUeTRÔtttCO, Ao
tipo Menor Preço, Por item, para a aquisição de materiais de EPI
para os agentes de endemias, conforme descrito no Anexo ldo
edital.

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal no í0.520, de 17 de julho de
2002 e Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005 e subsidiariamente, a Lei Federal no 8.666, de 21
de junho de '1993, com as alterações posteriores.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 horas do dia í5/08/2013 às 07h59min. do dia
281O8t2013-
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08:00 horas às 09:00 horas do dia2810812013.
lNiclo DA sEssÃo DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 28/08/2013.

OBJETO - Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico para aquisição de materiais
de EPI para os agentes de endemias, em atendimento a Solicitação da Secretaria Municipal de
Saúde, conforme descrito no Anexo I do edital.

Compõem este Edital os seguintes anexos

014

ANEXO 01

ANEXO 02
ANEXO 03

ANEXO 04
ANEXO 05

ANEXO 06

ANEXO 07

ANEXO 08

ANEXO 09

ANEXO íO

Descrição do Objeto
Minuta do Termo do Contrato

Exigências para Habilitação

Modelo de Declaração de ldoneidade

Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação

Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da
empresa empregadora
Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital

Procuração nomeando representante Legal

Declaraçáo de enquadramento no regime de kibutação de MUEPP
Ficha técnica descritiva

1

't.1

1.2 Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de Nova Santa Bárbara,
denominado Pregoeiro, mediante a inserçáo e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o aplicativo "Bll compras" constante da página eletrônica da Bolsa de
Licitações e Leilóes do Brasil. (www.bll.oro.br).
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LOGAL: wwubll.orq.br "Acesso ldentificado no link - licitações"
Para todas as reÍerências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

DISPOSIçÕES PRELIMINARES
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do
Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.
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1.3 O presente edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42,43,44,45 e 46 da

LC 12312006, atendendo o direito de prioridade para microempresa de pequeno porte para
efeito do desempate quando verificado ao Íinal da disputa de preços.

RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a inscrição e
cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para
início da disputa.

CONDIçOES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1

3

3.2

3.3

Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a
documentaçáo exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e
Leilões do Brasil;

É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas;

3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata,
concurso de credores, dissoluçáo, liquidação ou que esteja suspensa de licitar eiou
declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente.

3.5 Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente ou
através de uma corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do
Brasil, telefone: (041) 3042-9909 - até horário fixado neste edital para apresentação da
proposta e início do pregão.

3.6 A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscriçáo e credenciamento
do licitante, até o limite de horário previsto, e deverá ser requerido acompanhado dos
seguintes documentos:

a) Termo de Credenciamento (instrumento particular de mandato), declarando cumprir

as exigências do Edital, bem como outorgando poderes específicos de sua representação

(direta ou indireta) no pregão, conforme modelo do ANEXO 08.

b) Ficha técnica descritiva (única) com todas as especificações do objeto da licitação em
conformidade com o ANEXO í0 "Se a ficha técnica descritiva conter a identificação da
empresa participante, implicará na desclassificação da mesma"; e

c) inserção q§lq do valor inicial do lote.

3.7 O custo de operacionalizaçáo e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a

Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos
custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela
fornecida emitida pela entidade, nos termos do artigo 5o, inciso lll, da Lei no 1Q.52012002.

3.8 A microempresa ou empresa de pequeno poÉe, além da apresentação da
declaÍação constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do
cadastramento da pÍopostâ inicial de preço a ser digÍtado no sistema, informar no

Rua Walfr€do BittencouÍt de Moraes n' 222, Centro, I 43. 3266-8100, I - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Panná - g - E-
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2.

3.1 Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente
estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça
todas as exigências, especificações e normas contidas neste edital e seus anexos;
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campo próprio da Íicha técnica descritiva do obieto consoante com o modelo do
Anexo í0, o seu regime de tributação para fazer valer o díreito de prioridade do
desempate. AÉ. 44 e 45 da LC 12312006.

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em
especial, as seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questóes formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de

menor preço;
g) verificar a habilitaçáo do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;
k) encaminhar o processo à aúoridade superior para homologar e autorizar a contrataçáo;
l) abrir processo administrativo para apuraçáo de irregularidades visando a aplicação de

penalidades previstas na legislação.

LICITA oes oe B

4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do
instrumento de mandato previsto no item 3.6 "a", com Íirma reconhecida, operador
devidamente credenciado em qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil, ou pela própria Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil,
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e
operações no sistema de compras do site: www.bll.oro.br

A participaçáo do licitante no Pregão eletrÔnico se dará por meio de corretora contratada
para representá-lo, ou diretamente pela BLL, que deverá manifestar em campo próprio do
sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação
previstas no Edital.

NOVA SANTA BARBARA

O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e
lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia
definição de senha privativa.

A chave de identiÍicaçáo e a senha dos operadores poderáo ser utilizadas em qualquer
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa
da Bolsa de LicitaçÕes e Leilões do Brasil;

E

4.4

4.5

4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transaçáo efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa
de Licitações e Leilóes do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

Rua Walfredo Bittencourt de Momes n'222, CentÍo, t 43. 3266-8100, I - 86.250400 Nova Santa Bárbara, Paraná -
mails licitacao@nsb.pÍ.gov.br- www.nsb.pr.gov.br
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4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunçáo de capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico;

PARTICIPAÇÃO

4.8 A participaçâo no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado (operador direto, ou da corretora de
mercadorias) e subseqüente cadastramento para participar do pregão e encaminhamento
da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e
horário limite estabelecidos.

4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operaçóes no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do
seu representante;

4.10 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida
pelo número (41) 3042-9909, e-mail: contato(Abll.oro.br, ou através de uma corretora de
mercadorias associada.

ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULACÀO DOS LÁNCES

4.1'l A partir do horário previsto no edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento
da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a
divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a
aceitabilidade das propostas;

4.1'2 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados
ao sistema para participar da sessáo de lances. A cada lance ofertado o participante será
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor;

4:13 O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado,
desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido
para o lote;

4.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar;

4.15 Não será aceita Íicha técnica com valores superiores ao máximo fixado no edital. O
descumprimento desse requisito implicará na desclassiÍicação do licitante;

4.'16 Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores
digitados errados ou situaçâo semelhante, mesmo que antes do início da disputa de
lances;

4.18 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregáo
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame,
sem prejuízos dos atos realizados;

NOVA SANTA BARBARA

4.17 Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real,
do vãlor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos
demais participantes;

Rua Walfredo Bittencourt d€ Moracs no 222, Ceotro, t 43. 3266-E100, E] - E6.250-000 Nova Santa BáÍbar4 Paraná - g - E-
mail§ - !!gi!a@1@!shp!Settbr - urvw.nsb.pr.gov.br



PREFEI TURA I\4UN ICI PAL

018
ESÍADO DO PARANA

4.19 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão
Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos
operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mall)
divulgando data e hora da reabertura da sessão;

4.2O A etapa de lances da sessáo pública será encerrada mediante aviso de fechamento
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de
tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01
(um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico,
findo o qual será automaticamente encenada a recepção de lances, náo podendo, em
hipótes^e alguma, as empresas apresentarem novos lances; (FECHAÍIIENTO
RANDOMTCO)

4.20.1 Devido à imprevisáo de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu
valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá
resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;

4.21 Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessáo pública mediante
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso
do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso,
antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico
contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço,
para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação;

4.22 O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após
o encenamento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo
pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor:

4,23 A empresa vencedora deverá encaminhar a proposta detalhada, devidamente adequada ao
lance final, discriminando o preço, e os documentos relativos à habilitação, solicitados
no Anexo 3, e Anexos, 4, 5,6 e 7 deste Edital (e quando a empresa se enquadrar no
regime ME/EPP enviar também o Anexo 9), em até 03 horas após a finalização da etapa
de lances, para o FAX (43) 3266-1222. O original ou cópias autenticadas, deverão ser
encaminhados no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão
pública virtual, juntamente com a proposta de preços, para a Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara, localizada na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro -
Nova Santa Bárbara - PR - CEP - 86250-000. Fone 43-3266-1222. Responsável pelo
recebimento: Elaine Cristina Luditk. O não cumprimento do referido prazo acarretará a
desclassificação da proposta vencedora, passando-se assim, para a segunda
colocada. Após a conferência dos documentos enviados, se estiverem de acordo com o
solicitado será declarada a empresa vencedora do lote e aberto o pÍazo paÍa manifestação
de intenção de interposiÉo de recurso,

4.24 A sessão pública fica suspensa,ou seja, permanece em fase de classificação/habilitaçáo
até o recebimento da documentação original dentro das condiçóes dispostas no item 4.23.
Será informado no chat o horário e a data exata em que se continuaráo os trabalhos;

4.25 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima
estabelecido, acarretará nas sanções previstas no item 11.2, deste Edital, podendo o
Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subseqüente;

4.26 Se a proposta ou o lanc,e de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender
às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente,
veriÍicando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de
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classificaçáo, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda o edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para
que seja obtido preço melhor;

4.27 Caso náo sejam apresentado lances, será verificada a conformidade entre a proposta de
menor preço e valor estimado para a contratação;

4.28 Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, o objêto será adjudicado ao
autor da proposta ou lance de menor preço;

4.29 Quando for constatado o empate. conforme estabelece os artiqos 44 e 45 da LC
123/2006. o Preqoeiro aolicará os critérios para o desemoate em favor ME/EPP. Após
o desemoate. ooderá o Dreqoeiro ainda neqociar um melhor preco caso ela não
atinia o valor de referência deÍinido pela administração pública.

PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupôe o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante
será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

019

5
5 1

5.2

5.3

Na ficha técnica deverá, obrigatoriamente, ser informado no campo próprio as
ESPECIFICAÇÓES, MARCAS e quando for o caso, informar se a empresa é ME/EPP. A
náo inserção do arquivo com a proposta ou informações contendo as especiÍicaçôes
e marcas neste campo, implicará na desclassiÍicação da Empresa, face à ausência
de informação suÍiciente para classificação da proposta;

O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO 01;

PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
A empresa vencedora, deverá enviar em até três dias úteis, a documentaçáo referente à
habilitaçáo e demais anexos, juntamente com a Proposta de Preços escrita, com os
valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas
e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de
habilitaçáo, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão
Social, CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, lnscrição Estadual, endereço
completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária, no prazo
estipulado no item 4.24, deste Edital;

6.2 Na proposta escrita, deverá conter:

a) Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor dos materiais;

b) O prazo de validade que náo poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da
abertura das propostas virtuais;

Rua Walfredo Bittencourt dc Moraes no 222, Centlo, t 43. 3266-8100, I ' E6.250400 Nova Santâ Btubara, Paraná '
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5.4 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão
pública do Pregáo;

5.5 Na hioótese do licitante ser ME/EPP será necessário a inÍormacão desse reqime
fiscal no camoo próprio da ficha técnica (anexo 10) sob pena do licitante enouadrado
nesta situacão não utilizar dos beneficios do direito de preferência para o
desempate. conÍorme estabelece a Lei Gomplementar í2312006:
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c) Especificaçáo completa e marca dos materiais oferecidos conforme descrito no ANEXO
0í , deste edital;

d) Data e assinatura do representante legal da proponente;

6.3 Atendidos todos os requisitos, será (ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que
oferecer (em) o Menor Preço, Por item.

6.4 Os preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos
inerentes ao prodúo e até sua entrega no local fixado neste Edital.

6.5 Seráo desclassiÍicadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da
legislação em vigor;

6.6 Serão desclassificadas as propostas que:

1

7
7

6.6.'l

6.6.2

7.2

7.2.1

Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente
edital, ou seja, manifestamente inexeqüíveis, por decisão do Pregoeiro;

Oconendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevaleceráo estes
últimos.

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
Para julgamento será adotado o critério de Menor Preço, Por item, observado o ptazo
para fornecimento, as especificaçóes técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de
qualidade e demais condições definidas neste edital;

Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar no 123/2006, serão
observados os seguintes procedimentos:
Encenada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por
microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve
proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até
S%(cinco por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o seguinte:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada,será convocada
pelo sistema eletrônico, via "chat' de comunicação do pregão eletrônico para, no prazo de
5(cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior aquela considerada
vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será
adjudicada em seu favor o objeto do pregão;

b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas de
pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 8.2.1 , o sistema
realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro será
convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na alínea "a".

c) náo sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da alínea "a'' anterior, serão convocadas as remanescentes, quando
houver, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

7 .2.2 Na hipótese da não contrataçáo nos termos previstos no subitem 7.2.1 , o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde de que atenda
aos requisitos de habilitação.

7.2.3 O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor,
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for
o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitaçáo do lance de menor
valor;
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7.2.4 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse
procedimento, sucessivamente, até a apuraçáo de uma proposta ou lance que atenda ao
Edital;

7.3 Oconendo a situação a que se referem os subitens 4-26 e 4.27 deste Edital, o Pregoeiro
poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preÇo;

7.4 Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos
do procedimento e as ocorrências relevantes.

8. HABTLTTAÇÃO

8.1 Conforme ANEXO 03

TMPUGNAÇÂO AO EDTTAL E RECURSOS
Não serão conhecidas às impugnações e os Íecursos apresentados fora do prazo legal
e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no
processo para responder pelo proponente;

9.2 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá
fazê-lo, através do seu repÍesentante, manifestando sua intençáo com registro da
síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias
úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual
número de dias, que começarão a coner do término do prazo do reconente;

9
I 1

A falta de manifestação imediata no momento e tempo estipulado durante a licitação e
motivada importará a preclusão do direito de recurso;
Náo será concedido pÂzo paÂ recursos sobre assuntos meramente pÍotelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente;

9.5 Os recursos contra decisões do Pregoeiro qlg terão efeito suspensivo;

9.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

10. DAS SANçOES ADMTNTSTRATTVAS

10.'t O descumprimento de quaisquer das obrigações descritas do presente instrumento poderá
ensejar abertura de processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa,
com aplicação das sanções constantes na minuta do contrato, de acordo com o capítulo lV
da Lei 8.666/93, além do art. 70 da Lei'|.0.520102, adiante transcrito:

! lmpedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e
descredenciamento dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o
inciso XIV do art. 40 da Lei 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuÍzo da

Rua Walfredo Biüencourt de Moraes n' 222, Centlo, t 43. 3266-8100, I - 86.250-000 Nova Santa B&bar4 Paraná - E - E-
mails - licitacaoAnsb.pÍ.qov.br - www.nsb.Dr.qov.br

9.7 Os recursos deverão ser enviados em duas vias Uma via oriqinal deverá ser
encaminhada para a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara. no endereco: Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes. 222. setor de licitacão. esta via deverá estar em oapel
timbrado com o nome da emoresa. as razões do recurso e assinatura do representante
leoal para que possa ser anexada no processo-. Junto com este documento orioinal.
deverá ser enviado também uma cópia oor e-mail licitacao@nsb.or.oov.br
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ou corneter Í-ande fiscal.

1O.2 A reincidência na recusa em manter a proposta e/ou efetivar a contratação, após
adjudicação, frustrando o objeto licitado, ensejará aplicaçáo da penalidade de impedimento
de licitar e de contratar com a AdministraÉo Pública por até 03 (três) meses.

10.3 Pela recusa em assinar o instrumento contratual nos moldes e prazos especificados, a
licitante vencedora estará sujeita a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o
valor total contratado.

104 As mulhs inBJHa à Cortdada c& mmhrfe s{a supab ao mínlmo edabelecilo peb Mini$áb da
Frenda e rÉo p4re rp prao coreddo peb Adnínif4fo, serão irssitas ern Divija Aim da Uniáo e
cobr# cqn bce na Ld 6.83080, sern pÍSuÍzo da cfieÉo maÉah peb IGP-tvl ou ou[o írdioe que
porvertra rcrfta a sLbsiiü,rí{o.

í1. FORÍUIALIZAçÃO DO PROCESSO
11.1 Homologada a licitaçáo pela autoridade competente, O Municipio de Nova Santa Bárbara

firmará contrato específico com o Proponente Vencedor visando à execução do objeto
desta licitação nos termos da minuta anexo 02 que integra este Edital;

11.2 O proponente vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da
convocação, para assinar o Contrato, quando deverá comparecer à PreÍeitura Municipal
sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cento - Nova Santa Bárbara/PR,
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo proponente
vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo
Município de Nova Santa Bárbara.

11.3 A recusa injustificada do conconente vencedor em assinar a Minuta do Contrato dentro do
prazo estabelecido no presente lnstrumento, o sujeitará à apticação das penalidades
previstas nos itens 11.1 e 11.2, deste Edital, podendo a Contratante convidar,
sucessivamente por ordem de classificaçáo as demais licitantes, após comprovação da a
sua compatibilidade de proposta e habilitaçáo, com esta licitação, para celebração do
Contrato;

12.
12.1

PRAZOS E CONDIçOES DE ENTREGA DO OBJETO
O contrato terá vigência por 30 (trinta) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do
mesmo, podendo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com as partes.

12.2 O prazo de entrega será de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da autorização de
fornecimento emitido pela Prefeitura. A entrega deverá ser feita na Secretaria Municipal de
Saúde, sito a Rua Antonio Joaquim Rodrigues, S/N, Nova Santa Báóara - PR , em horário
comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor
da mercadoria, ficando a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer
responsabilidades.

12.3 Os produtos ao serem entregues deverão estar em conformidade com o que foi solicitado
no edital;

í3. PAGAÍÚENTO
13.1 O pagamento será efetuado, após a entrega dos produtos, em até 30 dias após o protocolo

da NF/Fatura;

Rua Walfrçdo Bittencouí de Moraes no 222. Centlo. I 43. 3266-8100, I - 86.250{00 Nova Santa Biâôar4 Paraná - El - E-
mails - licitarâo@nsb.pr.sov.br - www.nsb.or.eov.br
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14
14.'l

REAJUSTAMENTO
Os preços oferecidos seráo irreajustáveis;

15
15.1

DtsPosrÇoEs FtNAts
A presente licitação náo importa necessariamente em contratação, podendo o Município
de Nova Santa Bárbara revogáJa, no todo ou em parte, por razões de interesse público,
derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para
conhecimento dos participantes da licitação. O Município de Nova Santa Bárbara poderá,
ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua
abertura;

15.2 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das lnformações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitaçáo. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informaçóes nele contidas implicará a
imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais
sançóes cabíveis;

'15.3 É facultado o Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;

15.4 Os proponentes intimados para prestaÍ quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificaçâo/inabilitação;

15.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificaçáo e a exata compreensão
da sua proposta;

15.6 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os proponentes, desde que náo comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação;

15.7 As decisóes referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda,
mediante publicação no Diário Oficial do Estado;

15.8 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos desle
Edital;

15.9 Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas
obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e
às condições de entrega dos bens e quanto à quitaçáo financeira da negociação realizada.

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, 8 43. 3266-8100, I - 86.250-000 Nova Santa Biibara, Paraná -
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13.2 A despesa com a presente licitação corÍerá à conta da Dotação:

Exercício da despesa
lconta

da despesa programática lFonte de
lr"crrso
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15.10 O foro designado para julgamento de quaisquer questóes judiciais resultantes deste Edital
será o da Comarca de Sáo Jerônimo da Serra - PR, considerado aquele a que está
vinculado ao Pregoeiro;

15.11 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 8hs00 às 17
s00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Endereço Rua Walfredo
Bittencourt de Mores, 222, ccnlro, Nova Santa Báóara, Paraná, para melhores
esclarecimentos. Ressalta-se que mesmo durante o período de férias, haverá equipe de
plantão para atendimento dos interessados;

15.12 A documentaçáo apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte
dos autos da licitaçáo e não será devolvida ao proponente;

'15.13 Nâo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realizaçáo do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

15.'14 Os preços cotados deverão ser em REAL, com no máximo 02 (duas) casas decimais após
a vírgula, no valor máximo deste edital de R$ 2.626,80 (dois mil, seiscentos e vinte e
seis reais e oitenta centavos).

15.15 Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislaçáo
pertinente.

Nova Santa Bárbara, 08/08/20í 3.

@
eiro

Po nan 011

sid andes da Silva
nicipal de SaúdeSe

Rua Walfrcdo Biíercourt de Moraes no 222, Centm, t 43. 3266-E100, I - t6.250{00 Nova Sürta B&bara, Paraná - El - E-
mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.sov.br

no

Eduardo Montanher de Souza
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ANEXO t- DESCRTç O DETALHADA DO OBJETO

í.í - A presente licitaçáo destina-se à aquisição de materiais de Epl para os agentes de
endemias, de acordo com as características descritas neste Termo de ReÍerência e demais
anexos.

Rua WalÊcdo Bittencouí de Momes no 222, Cerúo, I 43. 3266-t100, El - E6.250{00 Nova Santa BárbarÀ Panná - El - E-
mails - lisitr§p@!§[Bl4srJr - www.nsb.pr.gov.br

1 . OBJETO

2 - DAS ESPECTFTCAç ES E CARACTER STICAS DO OBJETO

LOTE: 1-Lote001
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidadê Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 1175 Bacia em alumínio 0,70 repuxado
205x40mm

6,00 UN '14,00 84.00

TOTAL 84,00
LOTE: 2-Lote002
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 4504 UN 13,00 78,00

TOTAL 78.00
LOTE: 3-Lote003
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 1052 Bolsa FNS lona azul alça
alargada c/ silk-SUS

6,00 UN 76,00 456,00

TOTAL 4s6,00
LOTE: 4-Lote004
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 4205 Calça unisex brim, cor a definir.
Com elástico SUS, Silk-SUS do
município

6,00 UN 54,00 324,00

TOTAL 324,00
LOTE: 5-Lote005
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

025

TERMO DE REFERÊNCIA

lBandeirola 30x26 tecido amarelo 8,00
lc;/ mastro-SUS I
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1 1488 Camiseta golo pólo, cor a definir
SUS - GOPP - S|IK-SUS do
município

43,00 258,00

TOTAL 258,00
LOTE: 6-Lote006
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Ouantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

4505 Chapéu brim, 100o/o algodão. Silk-
SUS do município. Tamanho
único, cor a definir.

6,00 UN 28,00 168,00

TOTAL í 68,00
LOTE: 7-Lote007
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade PreÇo
máximo

Preço
máximo total

1 1208 Colher de sopa em aço inox 6,00 4,50 27,00
TOTAL 27,00
LOTE:8-Lote008
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 't6í6 Colher para café em aço inox 6,00 UN 2,80 16,80
TOTAL 16,80
LOTE: 9-Lote009
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 4047 Espelho quadrado para SUS 7 cm
x6cm

6,00 UN 8,00 48,00

TOTAL 48,00
LOTE: í0 - Lote 010
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 2334 Fita métrica 1 ,5 mts fundo
amarelo SUS

6,00 UN 8,50 5í,00

TOTAL 51,00
LOTE: íí - Lote 011

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 4506 Jaqueta brim manga longa SUS
Cor a definir. Silk-SUS do

6,00 UN 98,00 588,00

NOVA SANTA BARBARA

Rua Walfedo Bittencourt d€ Moraes no 222, CentÍo, I 43. 326ó-8100, E] - 86.250400 Nova Santa Bárbard, Parad - El - E-
mails - Iqitrsêgl@lsb.pl.gsyfu - [$ry.nsb.pÍ.eov.br
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TOTAL 588,00
LOTE: 12 - Lote 012
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 134 6,00 CX 1 1,50 69,00

TOTAL 69,00
LOTE: 13 - Lote 013
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 3383 Luva em látex nitrilica cor verde
GG

6,00 UN 11,00 66,00

TOTAL 66,00
LOTE: 14 - Lote 014
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 1620 3,00 UN 26,00 78,00

TOTAL 78,00
LOTE: 15 - Lote 015
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produtoiserviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 2522 Medidor de profundidade 15 mts 6,00 UN 22,OO 132,00
TOTAL 132,00
LOTE: í6 - Lote 0í6
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 4512 Pesca larva com tule arame
galvanizado. Quadrado SUS

6,00 UN 14,00 84,00

TOTAL 84,00
LOTE: 17 - Lote 017
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 4513 Pesca larva com tule arame
galvanizado. Redondo SUS

6,00 UN 14,00 84,00

TOTAL 84,00

NOVA SANTA BARBARA

Rua Waltedo Bittencourt de Moraes no 222, Cerúo, 8 43. 3266-E100, E - E6.250-000 Nova Santa Btubarq PaÍaná - g - E-
mails - licitacáo@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.gov.br

lLápis Ae cera preto Caixa com 12
lunidades 96 x 11mm. SUS

lMarteto com ponta, base, cabo -

lmet-sus
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OTE: 18 - Lote 018

I hs14 leipetaI lsus
pasteuremnrsttoaoffi 15,00

TOTAL 15,00

do produto/serviço Preço
máximo

Preço
máximo total
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ANEXO 02 - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

O MUNICíP|O DE NOVA SANTA BÁRBAtuI, pessoa jurídica de direito público, inscrito no
CNPJ sob n.o 95.56'l .080/000í -60, com endereço a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222,
centro, Nova Santa Bárbara, Paraná , representado por seu Prefeito Municipal Sr. Claudemir
Valério, brasileiro, casado, CPF sob o n.o -----------, portador da Carteira de ldentidade sob o
n.o SSP/PR, a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ no XX.XXX.XXXXXXX-XX, com sede na
ffi, representada pelo (a) Senhor (a) XXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXxX'xXxXXXX,residenteedomiciliado(a)naffi'portadorda
Cl com RG sob o n.o XXXXXX e CPF sob o n.o XXXXXXXXX, a seguir denominado
CONTRATADA, celebram entre si o presente contrato, decorrente do processo de licitação
Pregão Eletrônico No 47i2013, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos
contratos, as disposições de direito privado e cláusulas estipuladas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE materiais de EPI para os agentes de
endemias, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, tudo conforme
especificado no edital convocatório e proposta apresentada no Pregão Eletrônico n." 4712413.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA
O prazo de entrega será de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da autorização de
fornecimento emitido pela Prefeitura. A entrega deverá ser feita na Secretaria Municipal de Saúde,
sito a Rua Antonio Joaquim Rodrigues, S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de
segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria,
ficando a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

Parágrafo único - No ato da entrega os produtos deverão passar Por avaliação de uma
Gomissão constituída pela AdministÍação, que deverá atestar §e o mesmo atende as
caracteÍísticas constantes no edital.

à CONTRATADA o valor total de R$-

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá após a entrega dos produtos cotados em até o 30 dias, mediante a
apresentação da nota fiscal/fatura e logo após a aceitaçáo da nota pela secretaria solicitante
lançada na respectiva Nota de Empenho, sendo o mesmo Íixo e ineajustável.

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266-8100, I - 86.250-000 Nova Santa Bárbara" Paraná - E - E-

mails - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.or.gov.br

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
a) Pregão Eletrônico No 4712013 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de............-.

Parágrafo Primeiro - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos
mencionados nesta cláusula, serão considerados suficientes para, em conjunto com este contrato,
deÍinirem seu objeto e a sua perfeita execução.
Parágrafo Sêgundo - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contrato, vale
o contrato.
Parágrafo Terceiro - A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as
atas de reuni6es e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alterações
de qualquer condição contratual, desde que devidamente assinados pelos representantes legais
das partes.

CúUSULA QUARTA - DO PREÇO
Para o fornecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar
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ParágraÍo Único - A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor
correspondente ao ajustado na Cláusula Quarta.

CúUSULA sExTA- Do PRAzo DE uGÊNcA.
o contrato terá vigência por 30 (trínta) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do
contrato, podendo o mesmo ser pronogado por igual período e/ou de acordo com as partes.

CLAUSULA SETIi'A - DAS GARANTIAS
A CONTRATADA se obriga a prestar garantia de que os produtos serão entregues em perfeitas
condições de uso e de acordo com as especificaçóes do edital, podendo ser rejeitados e
substituídos de imediato, caso não atendam as especificações deste contrato.

CúUSULA oITAvA. DA REsclsÃo CoNTRATUAL
A rescisáo contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos
casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93, e amigável, por
acordo entre as partes, mediante autorizaçáo escrita e fundamentada das autoridades
competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja conveniência da
Administraçáo.
PaÉgrafo Unico - Quando a empresa vencedora der causa a rescisáo do contrato, além de multa
de 2oo/o (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades previstas, fica
sujeita a umâ das seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Suspensáo temporária de participaçáo em licitação e impedimento de contratar com a

Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.
c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto

perdurem os motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o proponente
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no contido na letra "b'.

CúUSULA NoNA - DAS SANÇÕES
Em oconendo inexecuçáo e/ou descumprimento das obrigaçôes assumidas neste contrato
motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lel civil por indenização integral.
Sem prejuízo das disposições anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de
20% (vinte por cento) da avença.

cLÁusuLA DÉctMA - DA DorAçÃo oRçAMENTARTA
As despesas deconentes desta licitação conerão por conta da dotação orçamentária havida pela
conta no - ----
CLÁUSULA DÉcIi,A PRIMEIRA. Do FoRo
Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, paÍa a solução das questôes
oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

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

Nova Santa Bárbara, I I

CONTRATADA

Rüa Walfredo BittencouÍt de MoÍaes n' 222, Centro, I 43. 3266-8100, I - 86.250400 Nova Santa B&bara Paraná - tr - E-
mails - !!9i&Egs@s!,p!csyó! - www.nsb.or.gov.br
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I. HABILITAçÃO JURíDICA:
I . í. Sociedades Comerciais em Geral: Contrato social e suas alteraçôes;
1.2. Sociedades Anônimas: Ata da Assembléia Geral que aprovou o estatuto social em vigor e a
ata da Assembléia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio de publicaçáo
legal.

Observações:
a) Na apresentação do estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver, deverá
constar além da denominação social, a identificaçâo do ramo de atividade da empresa, que
deverá ser compatível com o objeto licitado.

Docume Os doc everão estar em n
licitante resoonsável lo fornecimento Jcom o número do CNP endereco resoectivo.
í.3.'1. Se o licitante responsável pelo fornecimento for à matriz. todos os documentos
deverão estar em nome da matÍiz.
í.3.2. Se o licitante sável oelo fornecimênto for à filial. todos documentos deverão

ANEXO 03 - DOCUMENTOS NECES RIOS PARA HABILI

estar em nome desta.

2. REGULARIDADE FISCAL:
2.1 . Prova de regularidade:
a) Com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União);
b) Com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão da
Secretaria da Fazenda Estadual);
c) Com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos unicipais, expedida por órgão da
Secretaria da Fazenda Municipal);
d) Com a Seguridade Social - Certidão Negativa de Débito - CND com o INSS.
e) Com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF,
f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
2.1.1. Quando se tratar de micro empresa ou de empresa de pequeno porte será aplicado o que
dispóe a Lei Complementar Federal 12312006.
2.1 .2. Caso o licitante queira se valer do regime diferenciado disposto na Lei Complementar
Federal de no 12312006, deverá apresentar na sessão de licitaçáo Certidão Simplificada da
Junta Comercial conforme a lnstrução Normativa de no í03/2007 do Departamento Nacional de
Registro do Comércio, além de firmar declaração conforme modelo a ser fornecido pela PreÍeitura,
comprovando ser micro empresa ou empresa de pequeno porle. (modelo ANEXO 09).
2.2. A prova de regularidade deve ser integral, não se admitindo regularidades parciais ou
regularidade com apenas alguns tributos administrados pelas administraçóes fazendárias dos
entes ou órgáos indicados.

3. QUANTO A REGULARTDADE FTSCAL E TRABALHTSTA (LEt 12.440t20111.
3.1 . Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos

termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452,
de 1e de maio de 1943. (NR).

Rua Walfredo Bittencourt dc Moraes no 222, Ccnüo, I 43. 3266-8100, B - 86.250400 Nova Santa Bfubar4 Paraú - El - E-
mails - !i9ig@1@!sbJ!€gttbl - wurr.nsb.pr.gov.br
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4. QUANTO AO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7' DA CF
4.1. Declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa empregadora,
podendo ser utilizado o modelo do ANEXO 06.

5. DECLARAÇÃO DE TDONETDADE
5.1 . Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou contratar com
o poder público, em qualquer de suas esferas, conforme modelo do ANEXO 04.

6. DECLARAçÃO DE FATOS tMPEDTTTVOS

6.1. Declaraçáo de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, emitida pelo
proponente, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo no ANEXO 05.

Os documentos necessários à habilitação da proponente poderão ser por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em
órgão de imprensa oficial. Os documentos deverão estar em plena vigência, ficando, porém, a
critério da Comissão solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja
constatação de fatos supervenientes. A aceitação das certidóes, quando emitidas através da
lnternet, ficam condicionadas à verificaçáo de sua validade e dispensam a autenticação.

Não será desclassiÍicada a empresa (micro/pequeno porte) que apresentar documentação
com a data de validade vencida, conforme estabelecido no AÉigo 42 e seguintes da Lei
Complementar 12312006 de í5 de dezembro de 2006.

Caso quatquer dos paÉicipantes (micro/pequena empresa ou profissional) apresente
Certidão ou documento com a data de validade expirada, será concêdido prazo de 02 (dois)
dias, contados do momento em que o proponente for declarado vencedor do ceÉame,
prorrogáveis por igual periodo para que a situação seja regularizada, tudo conforme Lei
Complementar'12312006 de 1 51 1212006.

A nâo regularização da documentação, no prazo previsto no & 10 da Lei Complementar
123120OG de 15 de dezembro de 2006, implicará decadência do direito à contratação sem
prejuízo das sanções previstas no Artigo 8í da Lei 8666/93, de 21 dejunho de 1993, sendo
facultado à administração convocar os licitantes Íemanescentes na ordem de
classificação, para assinatura do contrato, ou Íevogar a licitação.

Rua Walfiodo Bittencout de Moraes no 222, CentÍo, I 43. 3266-8100, E - 86.250-000 Nova

O?Z

Santa Bárbara, Paraná - El - E-
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ANEXO 04 - DECLARA DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO NO 47!2019

Declaramos para os Íins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório,
sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.o 4712013, instaurado por este município, que não
estamos impedidos de licitar ou contrataÍ com a Administração Pública, em qualquer de suas
esferas.

Por ser expressáo da verdade, firmamos a presente

de de 

-.
(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).

(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos)

OBS.: í) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes o" 222, CertÍo, I 43. 3266-8100, I - 86.250-000 Nova SaÍfa Bárbarq Paruá - g - E-
mails - licitacao@rsb.or.sov.br - www.nsb.pr.gov.br

em

estmo oo paRanÁ
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ANEXO 05 - DECLARA DE IN DE FATOS IMPEDITIVOS

PREGÃO ELETRONICO NO 4712013

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da
Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: Esüá declaraçâo deverá ser emitida em papet timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.

Rua WalfÍedo BittencouÍ de Moraes so 222, Centro, I 43. 3266-8100, E] - 86.250400 Nova Sarta Btubar4 Paraú - El - E-
mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr. gov.br
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ANEXO 06 - DECLARA O DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

PREGÃO ELETRÔNICo No 47120í3

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos,
em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal no 9854, de 27.í0.99,
que altera a Lei no 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: í) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.

2) Se a empÍesa licitante possuir menores de í4 anos aprendizes deverá declarar
essa condição.

Rua Walftedo BittencouÍt de Moraes n" 222, Centm, t 43. 3266-8100, I - 86.250-000 Nova Santa BáÍbara, Pardná -
mails - licilacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.or.gov.br
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1

ANEXO 07 - CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao Município de Nova Santa Bárbara
Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO No 4712013 - Carta-proposta de Fornecimento.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos ltens abaixo discriminados, conforme Anexo
01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

* Descriçáo detalhada do objeto oferecido, mencionando quaisquer outras informações que se
fizerem necessárias.

TDENT|F|CAçÃO DO GONCORRENTE:
RnzÃo socrnL:
CNPJ e tNSCR|ÇÃO ESTADUAL

REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:
AGENCIA e No DA CONTA BANCARIA
ENDEREÇO ELETRÔNrCO

2.
2.1.

GONDrçOES GERATS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente
licitação.

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão
PROPOSTA: R$ (Por extenso)

2.2O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais
como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes
sobre o fornecimento.

LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
íOBS... REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, I 43. 3266-8100, I - 86.250400 Nova Santa Btubar4 Paraná - E - E-
mails - licilacao@nsb.Dr.pov.br - wvu.nsb.pr.sov.br

PREçO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total, de acordo com o Anexo 01 do Edital.
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TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICTTAÇÔES
E LEILÕES DO BRAS]L E DE INTERMEDhçÃO DE OPERAçÕES

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)
Nome:(Razão Social)

Endereço:

Complemento Bairro:

Cidade: UF
CEP: CNPJ/CPF:
lnscrição estadual: RG
Telefone comercial: Fax
Celular: E-mail
Representante legal:
Cargo: Telefone:
Ramo de Atividade:

'1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao
Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões do
Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que
seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
i. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos
quais venha a participar;
ii. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais
para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;

observar a legislaçáo pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas
demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitaçóes e Leilões do Brasil,
dos quais declara ter pleno conhecimento;
designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme
Anexo l; e
pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o
pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo lV do Regulamento Sistema
Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitaçóes e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária
referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo lV do
Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.

5. (cláusula facultativa - para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga
plenos poderes à sociedade coÍTetora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes
do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representáJo nos negócios de
seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e
Leilões do Brasil, podendo a sociedade conetora, para tanto:

declarar que conhece e atende as condições de habilitaçáo previstas no Edital;
apresentar lance de preço;
apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 1266-8100, I - 86.250-000 Nova Santa BtubarÀ Pamná - g - E-
mails - licitacao(Ansb.pr.gov.bÍ - www.nsb.or.gov.br
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solicitar informações via sistema eletrônico;
interpor recursos contra atos do pregoeiro;
apresentar e retirar documentos;
solicitar e prestar declaraçôes e esclarecimentos;
assinar documentos relativos às propostas;
emitir e firmar o fechamento da operaçáo; e
praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente
mandato, que não poderá ser substabelecido.

Corretora:
Endereço

CNPJ:

6. O presente Termo de Adesáo é válido até JJ_, podendo ser rescindido ou revogado, a
qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das
responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em
andamento.

Local e data

(assinaturas autorizadas com Íirma reconhecida em cartório)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, CentÍo, I 43. 3266-8t00, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná - E - E-
mails - licitacao@nsb.or.eov.br - www.nsb.or.sov.br
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Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto)

lndicação de Usuário do Sistema

Razão Social do Licitante:
CNPJ/CPF:

Operadores
1 Nome:

CPF Funçáo:
TeleÍone:
Fax E-mail

2 Nome:
Função:

Telefone: Celular:
E-mail

Nome:
CPF Funçáo:
TeleÍone:
Fax E-mail

Local e data:

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

Rua Walfredo Biuencourt de Moraes n" 222, CentÍo, I 43. 3266-8100, I - 86.250400 Nova Santa Btubarq Paraná - El - E-
mails - licitacao(Ansb.pr.eov.br - www.nsb.or.gov.br

O Licitante reconhece que:

i. a Senha e a Chave Eletrônica de identificaçáo do usuário para acesso ao sistema são de uso
exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais
danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;

ii. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante
solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;

iii. perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada
imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e
o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações
efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e
verdadeiros; e
o nâo pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no
Serviço de Proteção de Credito e no SERASA.

Celular:

CPF:

Fax:

Celular:

I

F-
Et-
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AN EXO 09 - Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro
em ou em de ueno Ée. Na hi do licitante ser ME ou E

(Nome da empresa), CNPJ / MF no, sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os
fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou
(amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 12312006.

Local e data

Nome e no da cédula de identidade do declarante

Rua WdfÍedo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, I 43. 3266-8100, E - 86.250-000 Nova Santa Btubara Paraná -
mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.sov.br
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ANEXO í0 - Ficha Técnica Descritiva do O

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, CentÍo, t 43. 3266-8100, E] - 86.250-000 Nova Santa BtubaÍa, Paraú - E - E-
mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.rr.gov.br

Número do edital

Órgão comprador:

Especificaçáo:

Marca:

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital)

Preço inicial (em R$):

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos
de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, confoÍme estabelece artigo 30 da
Lei Gomplemenlar 123, de í4 de dezembro de 2006.
[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte (ME/EPP »
Data

estmo oo paReuÁ

Ficha Técnica Descritiva do Objeto
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ÀQUISIçÃO DO EDITAL: intcgF do Ednd . pâniÍ d. t2 de Agoso d.2Ol3
& s!8urdâ à sla-f.irâ ds 08:00 ü l2r0o hoias c d.s l4:mú l?:00 ho6. dêsiâ
drtr ú:24 tors ú16 da di! d.signld. pr-a àh.rtuE dG crvclo!€s- n diel.
4ílsataçào d. ..cibo & p{grmoto rlo vdor dc Rt 10.00 (-D.z @is) o. sala
& licilâções ds tr!Êiin Mmtcipql dc M!ÍilêÉPR. qE dé.cni s€r €f.nEdo
Dcdiet lEolhimcno d! gui! DAM - Docuncnro de Arrrdá4âo Múicipat
,Éir.do no Sác d. Tf,toEçao d. PÍlf.itrfà Muiciprl d. Manl.É - PR

Por lim, lcam expíêssements convocãdas as píoponentê3 acime
da§3ifcâdâs. pârâ es assinaturas clas íêspeciivâs Atâs d6 R69istÍo d!
PÍEços, nos têímos do art. ô4 cáput do ciHo diploma l€gâ1, .ob .r
p€nalk ad€s da lei

MoíÍee§, 13 dê Âoosb dô 2013.
HELDER IEÓFILO DOS SAIÍÍC'S

P.eíerlo Muniipãl De MoíÍetês
&l taa,00 - TtBtaãlt!lIrC L: Sd! & Licit çôcs PÍlf.irun Muicip.l d. Mel@ PR
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2&0t lolJ. por E.io dc S;íot & PEsào ElctÍni@ (licíT&3) d, Boli. d.
Liciuçõcs c Lcilôcs do Bíasil. ryÉlil.g.E Acrs ldcÍtr6..do io liú -

PFso Mitido: RS 2.ó2(t0 (.loi üil, !i!.Ú.6. vinl. .4i. 6i.. riLr..

&&EIElIrdaIfrlrIÉ podsio s ob.idas @ hoÉr'o dê.xpdr6rê ú
Prcft:i$n Municip.l d. Nor! Srnâ BritÊn, súo à Rq. W.lftldo 8iltsrcorÍr dc
It o@s nô 222. Flo forc: (413266E l0or, d pG E-mil, lÉitsfa@r!ryL
hr SirÊ ür$b.g{s\bI
Now Srnt8 Báô.Ír. 0t08/201 3

I
p8r! os .Eent6 d. ..d.mi8.

R1288.00.73t58/2ot!
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p rÀ mBNEcIMENm DE ENEtcta ELÉTRtc^ E cDssÀo Df,
PosIf,s P x ILUMTN^ÇÀo PúaLrcA
À Coítal!ção d. !diço3 p6.r Fornccim.íto dc Enc€ia Elaricr e Ccs§ao d.
PoíB p6ra llumm4io PúblrcÂ s.m prcv'! lcrtagio, apÍc*nr.-* 6mô un@
lolusio üáElcm fuç& d.:
-Â COPEL é a únicâ crncrlsionáÍis disponivcl na áÍcâ d.sa nuÍicipio pea .
9r!3rçào dcs *niçr;
- Â COPEL ei(..ut!tà eí! !.rvi§! d. forn.cimcnb de êoêrgi! €létrr@ . e$ào dc
po§ri psE ilúmim+âo públicj. ,hcÍsslmcr&. s.ndol
- O lâlFm.ílo . @bruç3 & con!ümo rclativo ao forErmento dc éícÍgra
cláriá saão .fa'Edor mm!âlm..tê, ât!!và & Not! FisrIstuB d. €rerga

- À cessao de poí.s pârN ilúmin çe pública srâ preskdâ seú ó.u pan o

- O fúid.mnto pcrà. coÍú4.ç5 csÉ no .ítto 14. XXll. da Lci Fcdeâl tr'

avrso DE LrclrÂCÀo
pRacio rt rrRôNlaÍl 

".04&nor-!- sRt,
Obj.tor Aqririfro d. uifot.G p.n sprir § !êc..ridd.. d3 S.ürr.rh.
Uünrc!p.i1
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P.rço Mi tl|o: Rl 24J3&m (vira. . qu.Eo úiL aracúro! c iÍi.L . iúlo

lr&IlalÂÍí4rIt&rtlllÍ.: poddào s oblida .n honiúio d. .xpcdiêtrr. E
PrcfcirüE Múnicipãl dc Nová Sula Biii$àrÀ sito à RE wslÊldo Biícícouí dc
Moo.s 
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222. p.lo fone: (43-32óó-8100). ou por E-mnil, lirlna@§l.rÍI9l.

!& Sú. a&t.lsh.ql.tlrlr
Nola Sanla Eiórr4 09/08,20 I 3
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nF HoM(rr (x:^cÂo F ÂnrUÍtlcaclo

Expirádo o pãzo Í.cursrl. t()m+ Éblica ! hmolosaçâo do pÍoc.diúenb
licil.laio 6.pigEfc c a.dludic.do do obrcto â scgurt..mpres
BELLY TRANSPOR]T LmA. in$rit! Ío CNPI,MF soh o í' 07.120 ?rJl000 I -
93. por lcÍ aprcscúr.do a documê âçâo coúpatir.l@tn o cdiÉl e por aprescmú
valoÍ d. RS 41.000,00 (qurrE rt! c tÍÉs mil lElis)

MamclciÍo. 12 de agosro de 20ll
Lüi, r..ündo AÚd.ir
Pr.f.ito dê M.rm.l.irc

Rl 72,00 - 7423í2013

I Medinneira

t.66ó,91.
M.dieiIÀ 12 & á8oío d. 201 ,. Ric.rdo EldÍit - P..feib

Rt l,L,OO - 74laar2l,t!

I Morretes

Ho oLoGAcÁo
PROCEOIMENTO LICITATÔRIO N' 093/201 3
PREGÁo PRESENCTAL No 38/2013
OAJETO: REGISÍRO 0E PREÇOS PARA A AOUTSTÇÁO DE
ETIOUETAS MEÍALICÀS PÂRA CONÍROLE OE PAÍRIMONIO, PARA
o pERiooo oE 12 (oozE) MESES. coNFoRME As
ESPECIFICAÇÓES OESCRITAS No TÉRMo DÉ RÉFERÉNC|A No
ANEXO I.

Com base nas iífoÍÍmçôss constanlgs do PÍoc€dimento LadtatoÍio N"
0S32013 e PÍegáo PrÉ€rEid N'. 36i/2013. por íorça do incÉo lV, art 70
do Decíero 3.55í2000. HOflOLOGA o píocedamento lijtaEíio
eÍ*Jrddo.
Consk erand,o o ju0amêito das píopostas. lances e hablitaÉo
leâlrzada pdo píegoêiío âsrm Edjudicsda em sessáo'
FORT'ECEDOR:
LOTE OI - FAZA]' & CIA LTDA . EPP.
xo val(x DE Rl5.oo0,o (ct co tLREÀs)
cl{PJ x. 07.2t3.30610001 -37

ODi..o: Co.E lrçto d. cDpla ..p.ci.li,.d. Plr. .r..úÉo d. .r..rd.
dr ê..Í!i. .lél.ic. ,arc. {p.drao d..mrsi.}, p.n l0 (lrirt ) rÊndh.i.t
popuLÍ6 do Prognm. iUiiht Cs iui.h. l'id.. h..liad.! í.! qu.dr.t
Q3 . Oa do lor..D.!to Âl.o dú P.lEei..s .m Nov, níu Birbrr - PR-
Tipo M.!oí pÍ!ço globâl
R...bin úro dot.nt.lop6: Aré 2?,'082011. á6ll:10ho6
hi.io do p..aior Dia 27108/2013. à l4:0ohoE
P.§o ilirimor Rt 15.m0.00 (quin i nil r..il
|IÍCIIrÍi§JqegIlÊEaItlIrl: pod6âo sq obtid4 cm horeo dc .xp.diêítc
na PrcfciruÉ Municipsl d. Nova Seta AárbsE- sito à R@ Walfr€do Bincncoun
de NIoB.s tr' 222. pelo fone (0x\ 43 126ó-8 I 00)- ou poÍ Emailr llrlilrldaEt!.
ErrIDÍ s're $|r.q§bfl{lrbr
Novâ SâÍrâ B,irb8fr 09/0812013

r\ rs(l tlt I t( t Ía( io
PRfcÃo PR[sl \( t\l \'0.t9l2ol]

EduaÍdo Montarh.r d. Souz2

Púl8ü í" 05ó,201I

Ávtso Df I tatrdcio
PRfclo PRrsrrctÀr \. ojonorf
Obi.lo: Aqú&iéo d. c..l8 bôrio!, p.n spí. B c6il.d.. d. S.trci.rü
do B.E [3t!. Srxi.l . do Tnb.ltc
Tipo: Mcnor puço Slobal

DurioQPlç161,P"oo

MI I NI(' I?Io DE NíE DI.4NET RÁ
f,sr^Do Do PARANÁ

Eduardo Mortanher de §ou?á

PonâÍia n" 05ó201I

DE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO47/2013.

PROPOSTA DE PRECOS

LOTE: 1-Lote001
Itefi Marca ome do produto/serviço uantidade Unidade Preço

Unit.
1 Bacia em alumínio 0,70

repuxado 205x40mm
14,00 84,00

OTAL 84,00
OTE: 2-Lote002

tem Nome do produto/serviço uantidade nidade reÇo
nit.

totâ

VIA Z Bandeirola 30x26 tecido
marelo c/ mastro-SUS

,00 UN 13,00 8,00

OTAL 8,00
LOTE: 3-Lote003

m Nome do produto/serviço antidade
nit

Ço a lor lotal

1 IMP
la ada c/ silk-SUS

Bolsa FNS lona azul alça ,00 UN 6,00

56,00
LOTE: 4-Lote004

m Nome do produtolserviço uantidade Unidade
nit.

ço a l0r total

VIA Z Calça unisex brim, cor a
efinir. Com elástico SUS.

Silk-SUS do município

,00 UN 54,00

OTAL 24,00
LOTE: 5-Lote005
Item Nome do produto/serviço antidacle Unidade reço

nit.
alor totâl

VIA Z Camiseta golo pólo, cor a
efinir. SUS - GOPP -

Silk-SUS do município

,00 UN ,00 58,00

OTAL 58,00
LOTE: 6-Lote006

Nome do produto/serviço uantidade Unidade
nit

Ço alor totãl

1 VIA Z Chapéu brim, 100oá
algodão. Silk-SUS do
município. Tamanho único,

r a definir

,00 UN 8,00 '168,00

OTAL 168,00
LOTE:7-Lote007

Vâlor totaí

IMP

|6,00 lu*

1

iunioaoe
456,00

TOTAL

I 324,00

1

Item



,?Ai.)

Item Nome do produto/serviço

la;r',i,dãdã
Unidade iva lor totalPreço

Unit.
1 GOLDEN

INOX
Colher de sopa em aço 00
tnox

UN ,50 27,O0

TOTAL l2t,oo
LOTE: 8-Lote008
Itenr Nome do produtoiserviÇo i0uantidade

I

Unidade iVa

i

lor totaiPreço
Unit.

1 GOLDEN
INOX

Colher para café em aço 00
lnox

UN í6,80BO

i16,80TOTAL

LOTE: 9-Lote009
Item Nome do produto/serviço pr:antiaacfe

I

Unidade alor totãlPreço
Unit.

1 IMP Espelho quadrado para
SUSTcmx6cm F

00 UN 8,00 UUI
TOTAL iao,oo
LOTE: 10 - Lote 010
Item Nome cio produto/serviço iQua

i

ntidade Unidâde Valor totâiPreço
Unit.

Fita métrica 1 ,5 mts fundo
amarelo SUS

UN tn

1,00

1 00 1,00

LOTE: 11-Lote0íí
OTAL

Itern Nome do prorlutolselviço

loúiltioaae
Unidade iValor total

!

Preço
Unit

,00 UN 98,001 <a8 00

SUS do municí to

aqueta brim manga longa
SUS Cor a deÍinir. Silk-

LOTE: 12 - Lote 012

OTAL 00

Item Nom€ cio produto/§êrviço antidade Unidade lValor tota!
!

!

PÍeç0
Unit.

IMP ,00 11,501

n 00

00Lápis de cera preto Caixa

11mm. SUS
m 12 unidades 96 x

LOTE: 13 - Lote 013
OTAL

!|enr Nome do produto/sêtviÇo

louániúáo;
Unidade ivahr

I

totêlPreço
Unit.

UN

6,00

1 00 D 00Luva em látex nitrilica cor
rde GG

LOTE: 14 - Lote 014
OTAL

Item Nome d0 produto/serviço

lAuantidaoe
Unidade Valor totâlPreco

Unit.
1 IMP

|,
00 UN 26,00 It

I

8,00

OTAL 8,00

IMP

vl{z

IMP

Ir 

r ,oo

lMartelo com ponta, base,
lcabo - Met-SUS



0rg
OTE: 15 - Lotê 015

1 lMedidor de profundidade

It s mts F
IMP N ,00,00 132,00

TOTAL 132,00
LOTE: 16 - Lote 016

1 lPesca larva com tule IO,OO

larame galvanizado. I

lQuadrado SUS I t
N 14,00 00

r
OTAL 00

LOTE: í7 - Lote 017

1 IMP 00 00

r
OTAL ,00

LOTE: 18 - Lote 018

1 leipeta
latóxico

pasteur em plástico
SUS

IMP 00 N ç.ô 15,00

TOTAL 15,00

gI
L

ryr
5I ry5

ryI L
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de
habilitaÉo e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 30 dâ
Lei Complementar'123, de 14 de dezembro de 2006.

Data: 28/08/2013.

do produto/serviço IQuantidade luÀiàaoã fpreçoI I lunit.
Valor total

produto/servíçolouàntioàúálu;idàd;lürneitç: Valor totat

IMP

do produto/serviço

lPesca larva com tule
larame galvanizado.

lRedondo SUS f- ['*
Item do produto/serviço Valor total



S. M. CORREA FONE/FAX:44 32881077
9121 7336
8831 8587
9916 s324

CARTA-PROPOSTA

Ao Município de Nova Santa Bárbara
Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO No 47t2013 - Carta-Proposta de Fornecimento.

Apresentamos nossa pÍoposta para fomecimento dos ltens abaixo discriminados, conforme
Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

OBJETO - Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico para aquisição de
materiais de EPI para os agentes de endemias, em atendimento a Solicitaçâo da
Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrito no Anexo ldo edital.

í. IDENTIFICAÇAO DO CONCORRENTE: l-u.+so.oss / oool - 4õ-,RAZAO SOCIAL: S. M. CORREA
CNPJ: 12.450.655/0001-40
TNSCRTÇÃO ESTADUAL: 90.531.096-80 s. M. coRp.râ

REPRESENTANTE: SEILE MANUELE CORREA nv. xeRncÁ, zelz
CARGO: PROPRIETÁRA ]ÂRDiM vERÃo

3ÊF]#S.?="1?..tt,oor= 
RG6.273.126-5 

Lc-Ep87111-oor 
- srRÁrucr - r* i

ENDEREÇO:Av. Maringá, no 2.687-Sala A- Jardim Verão- Sarandi - PR - CEP: 87.í 11-00'l
TELEFONE. (44)-3288-1 077
BANCO ITAÚ
AGÊNCIA: 2776
NO DA CONTA BANCARIA 25.003-3
ENDEREÇO ELETRÔN ICO: via_z@hotmail.com

2. COND|çOES GERATS
2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a

presente licitação.

Av. Moringó, 2ó87 - Solo "A" - Jd. Verôo - Sorondi - P.R. CEP:871 I l-001 -
CNPJ: 12.450.ó55/0001-40 - l.E: 90.53109ó-80

LOTE: 1-Lote001

1 lBacia em alumínio 0,70 IO,OO

lrepuxado 205x40mm I

IMP UN '13,90 83,40

TOTAL 83,40
LOTE:2-Lote002

1 lBandeirola 30x26 tecido IO,OO
lamarelo c/ mastro-Sus I

vtAz UN 12,90 77,40

TOTAL 77,40
LOTE: 3-Lote003

VIA Z
VIA Z@HOTMAIL.COM

s,1g

PARA FORNECIMENTO

Item Marca

lNome 
do produto/serviÇo 

louantidade lunioaoe l[ff"
Valor totâl

Item

lNome 
do prodüo/serviço 

lauantidade lu*oaoe l[;::"
Valor total

Item lNome do produtolserviço §uantidade lUniAaOe lpr"ço Valor total



S. M. CORREA FONE/FAX:44 32§1077
9t2t 7336
883 t 8587
9916 5324 50

Unit.
1 IMP Bolsa FNS lona azul alça

alargada c/ silk-SUS
6,00 UN 75,50 453,00

TOTAL 453,00
LOTE: 4-Lote004
Item Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço

Unit.
Valor total

1 vt{z Calça unisex brim, cor a
definir. Com elástico SUS,
Silk-SUS do município

6,00 UN 53,60

TOTAL 32í,60
LOTE: 5-Lote005

Nome do produto/seMço Quantidade Unidade Preço
Unit.

Velor total

I vtA.z Camiseta golo pólo, cor a
definir. SUS - GOPP - Silk-
SUS do município

6,00 UN 42.80 256,80

TOTAL 256,80
LOTE: 6-Lote006
Item Nome do prod uto/serviço Quantidade Unidade Preço

Unit.
Valor total

1 vtAz Chapéu brim, 100%
algodâo. Silk-SUS do
município. Tamanho único,
cor a definir.

6,00 UN 27,50 165,00

TOTAL 165,00
LOTE: 7-Lote007
Item Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço

Unít.
Valor total

GOLDEN
INOX

Colher de sopa em aço inox 6,00 UN 4,45 26,70

TOTAL 26,70
LOTE: 8-Lote008
Item Nome do prod uto/servigo Quantidade Unidade Preço

Unü.
Valor total

1 GOLDEN
tNox

Colher para café em aço
tnox

6,00 UN 2,78 16,68

TOTAL 16,68
LOTE: 9-Lote009
Item Nome do produtolserviço Quantidade Unidade Preço

Unit.
Valor total

1 IMP Espelho quadrado para SUS
Tcmx6cm

6,00 UN 7,95 47,70

TOTAL 47,70
LOTE: 10 - Lote 010

I

(

V

VIA Z
VIA Z@HOTMAIL.COM

321,60

Av. Moringó, 2ó87 - Solo "A" - Jd. Verõo - Sorondi - P.R. CEP:871 I I -001 -
CNPJ: 12.450.ó55/0001-40 - l.E: 90.53109ó-80
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S. M. CORREA

Item

LOÍE:12 - Lote 012

Av. Moringó, 2ó87 - Solo "4" - Jd. Verõo - Sorondi - P.R. CEP:871 I l-001 -
CNPJ: I 2.450.ó55/0001-40 - l.E: 90.531 09ó-80

Item Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
Unit.

Valor total

1 IMP 8,40

TOTAL 50,40
LOTE: 1í - Lote 01 1

Item Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
Unit.

Valor total

vt{z Jaqueta brim manga longa
SUS Cor a definir. Silk-SUS
do municÍpio.

6,00 UN 97,50

OTAL

ome do prod utolserviço antidade nidade
nit.

585,00

Lápis de cera preto Caixa
com 12 unidades 96 x
11mm. SUS

6,00 CX 11.45 68,70

TOTAL 68,70
LOTE: '13 - Lote 013
Item Preço

Unit.
1 IMP 10,94

TOTAL 65,64
LOTE: '14 - Lote 014

Item Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
Unit

Valor total

1 IMP 25,80

TOTAL 77,40
LOTE: 15 - Lote 015
Item Nome do prodúolserviço Quantidade Unidade Preço

Unil.
Valor total

1 21,95 131,70

TOTAL 131,70
LOTE: í6 - Lote 0í6
Item Nome do prod uto/serviço Quantidade Unidade Preço

Unit.
Valor total

I IMP Pesca larva com tule arame
galvanizado. Quadrado SUS

6,00 UN

TOTAL 83,70
LOTE: 17 - Lote 017
Item Nome do prod uto/serviço Quantidade Unidade Preço Valor total

VIA Z
VIA Z@HOTMAIL.COM FONE/FAX:4 32881077

9t2t 7336
8831 8587
9916 5324

051

lFita métrica 1.5 mts fundo 16.00 lutt
lamarelo SUS I I lso,ao

1

r*
Preço

lvabr 
totat

1 IMP

lruomeOoproduto/serviço lauantidade lUniaaae lvalor 
total

lLuva em látex nitrilica cor 16.00 IUN

lverde GG I I 165,64

lMartelo com ponta, base, 13,00 IUN
lcabo - Met-SUS I I 177,4o

lHii'oo' 
o" prorundidade 15 

16'00 lr*
IMP

13,95
183,70
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S. M. CORREA FONE/FAX: 44 32881077
9121 733ó
8831 8s87
9916 5324

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de âbertura do pregão.

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesâs necessárias ao pleno
fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados
separados e incidentes sobre o fornecimento.

Sarandi, 28 de agosto de 2.013

SE MANUELE CORREA

RG N" 6.273.126-5

052

Í-r1+so.oss / oosl'4ll
cPF No 925.285.549-15

PROPilETÁRIA

Av. Moringó, 2ó87 - Solo "A" - Jd. Verôo - Sorondi - P.R. CEP:87,l I l-001 -
CNPJ: 12.450.ó55/0001-40 - l.E: 90.531096-80

1 IMP Pesca larva com tule arame
galvanizado. Redondo SUS l'

00 UN 13,95 83,70

TOTAL 83,70
LOTE: 18 - Lote 01 I

1 IMP Pipeta pasteur em plástico
atóxico SUS

UN 2,49 14,94

TOTAL 14,94
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 2.609,46 (Dois mil, seiscentos e nove reais
e quarenta e seis centavos).

I

-il

VIA Z
VIA Z@HOTMAIL.COM

S' M' CÜRt1t:1

ev. mnnNGÂ' zesr

1.tr "tt'Hl*'SHoonnn' 

- 
'o 

t

Nome do prod utolserviço Quantidade Unidade lereço
lunit.

Valor total

6,00

2.609,46


