
RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

ANDRÉ E S SCHILLING

Unldade: UNIoADE

UF: RJ

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RS82,20

{ 11À *ú

CNPJ

02.441.945/OOO1-74
TVENCEDOR*

Marca: vollo
Fabricantc: volto
Modelo: vPlo3l
Descriçlo: Dlsco DE EourLÍBRo FLE(ÍVEL CONFECCTONÂDO EM PVC NAS DIMENSÕES 34 X tTCM ( COM A SOMBA DÊ AF)

Endêraço: Telefonê: Email:
R SÂPTRANGÀ 31 7 (51) 03563-3275 ANDRE@SSESPORÍES.COM.BR

08.738.035/OOOI-34 MAXIMUS ESPOBTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EPP

E§tado: Cidadc: ÊndêÍêço:
PR CuÍitiba R PRoFESSOR JOÂo FALÂÂ2,95

Marca: Zstoím
Fabricântê: zstorm
Modelo: zstoÍm
Dê9crlçlo: Dsco de equillb.io - O Disco de Equillbrio é utilizedo em atividâdes coÍyro yoge. pihles, exercícaos de píopriocrpção, equilíbrio e cooídenação. Atóxi
co; lnflável: oimensão:35 cm de diámêtro. Âcompanhâ bômba. Mâícâ: ZstoÍm

Rsr42.80

Têlefone:
(4r) 3285-9377

Emâil:
licitâcâo@maximusesportes.com.br

Quantidade

1 Unidade

Descrição

Tabua de propriocepção redonda - Acessório para exercÍcios de clordenaçào motoía, fortalecimênto. equilibío e propriocepção

de membÍos iníeriores. Cornposto por Madeira; tecido emboírachado; Piso revestado de malerial antiderrapante; Supona até

235k9;

Rs100,00

l6/01/20]9 09:3'l

Preqão Eletíôôico

NÃO

NoPregãol 6920 1 I / U4SG387657

/'r 18

Link Ara

05/02201910:59

www.compíasgo\remamentais.gov.bí

2

UN

PR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Bs52,r9

RS75,00

PÍeço (ComprasNet) l: Mediana das Propostss Finais

óT9ão: PBEFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

objeto: aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos médicqhospitâlâr e de

Ílsioterapiâ, pâra as unidades de saúde deste municÍpio-.

DESCTiçãO: ENVELOPE - TÁBUA DE PROPRIOCEPÇÁO BEDONDA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PABÂ SAUDE EIRELI

Dats;

Mod8lidade:

SRP:

ldentificação:

Lote/ltem:

Ata:

Adiudicação;

Fonte:

Quantidade:

Unidade:

UF:

23.0r 5.239/000r-30
r VENCEDOR T

Marcâ: ÂRKrus
F.brioanta: ARKÍ[ s
Modclo: 00'l294
DcecÍlçlo: TÁBtÀ D€ PRoPRtocEPçÁo REDoNDÀ

Endêrêço:

20.483. i 93/000r -96 BRASTDAS ETRELT - ME

47t51

Item 35: Tabua de pÍopriocêpção redondâ - Acessório para exercícios de coordenação motoÍa, Íortalecimento. equilibÍio e propriocepÇâo de
mernbros infeíiores. Composto poÍ: MâdeiÍâ; tecido emborrâchado; Piso revestido de material antiderrapante: Suporta até 235kq;

R§too 00

ObservEçáo



RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

MaÍcai ZIL
Fabricântc: zlL
Modelo:2027
DêscÍiçáq: ÍÁBUÂ oE PRoPRtocEPçÃo REDoNDA

Estado: cidâdr;
SC Blumenau

MaÍca: ÂRKTUS

Fêbricante: ARKÍuS
Modêlo: PA00 4A
DescÍiçáo: TÁ8ua DE PRoPRtocEPÇÃo REDoNDA

24,384.602/000I .58 MZZ.COMEBCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME

Marca: CÂRC|

Fabricantê: cÂRCl
Modêlo: PÂDnÃO

DêscIiçáo: TÁBUA DE PROPRIOCEPÇÃO REDONDA

EndeÍêço:

05,'I 18.766/000'I-99 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LÍDA - ME

07.r 27.606/0001-31

Marca: Fisioínedica
FâbÍicantê: Fisiomedica
Modelo: Tábuâ PropÍioceptiva Redondâ - ref. 512.6
Descrição: Marca: Fisiomédicá Modelo: Tábua PíopÍioceptiva Bedondâ - rêí. 5l 26 DescÍiçãoi Tábua Propriocêptiva Ortopédiaá Rêdoôdâ, em mâdaía, com pi

so anüdeíÍapâíte. Ahura: I ocm. Lâíguía: 39cm. Registro ANVISÁi lsento coníoaÍhe RDC 260 Vâlidâde dâ propo§ta: 60 dias / Prâzo de garântiâ; 1 2 meses.

,I0,633.44110001.84 
FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME

Mârc.: ARKTUS

FôbÍicantê: ARKTUS
Mode|o: ARKTTJS

De§cTição: TÁBUA DE PROPROCEPçÃO REDONDÂ

Endê.ê9o: Têlêfonr:
R NÂrAr- 2005 (4Íi) 0$5e2008

Endeíaço:
R ÂDOLFO WRUCK,65

Têlefone:
(47) 304r-4r38

Email:
contabill @ellittecon.com.br

Í.1êfone:
(44) 0301G3500

Nomê dê Cont6to:
DAIANE KICH

Têlefonê:
(54) 37] 2-r 590

Emeil:
pontomedme@yahoo.com.br

VÀLOR DA PROPOSTA FINAL

Rs80,00

Rsr00,00

Rs100,00

RSr 00.83

RS100.8:

E6tado: cidodr:
SP Ribeirão Pires

Endêreço: Nomc de contâto:
R AÂARAS,6l Joáo Luiz Baôosa

Trlefonê: Emâil:
(11)482ç3222 andeÍson@íisiomedica-coín.bí

ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS- EIRELI.

EPP

Enderaçoi
R MARIÂ OLIMPIA JARDIM,334

Eetado: Cidâdc: Endarcço:
RS Erechim RALEMANHÂ".Io35

17-605-216/000I.83 PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME

MaÍcEi ÂRKTUS

Fabricantc: AR(TUS
Modêlo: RÊDoNDA
oe§cÍição: TÁBUÁ oE PRopRrocEpçÃo REDoNDA rsENTo DE REGsTno oa aNVrsA

Quantidade

1 Unidâde

Descriçáo

lnspirômetro de hcentivo adulto - MateÍial Polipíopileno: Dirnensões: las x 69 x '14.2 cm; Posicioíramento do ponteiroi

Modulação em O -Fácil; I - Regulâc 2- Diílcil;3- Muito difícil;Ouê contenhâi 01 Coípo montádo;01 Bocal;01 Mãngueira.

observaÇão

Rs46,08Preço (ComprasNet) l: Média das l0 MelhoÍes Propostas Finais

Órgáo: PREFEITUBA MUNICIPAL DA LAPA Dât8: l6101/2019 09:31

48/51

CNPJ

ltem 36. lnspirômetro de lncentivo adulto - Mâteriâl: PolapÍopileno; Dimensôes: 13.5 x 6.9 x 142 cm; Posicionamento do ponteiro: Modulação
pmO-Fácil; I - Regular; 2 - DiÍrcil; 3 Muito diÍícil;Que contenha:01 Co4lo montado;Ol Bocal;01 N,langueira.



Ob.,eto: Aquisição dê móveis, eletrodomésticos ê êquipamentos médicchosDitalar e de
fisioteÍâpia, para as unidâdes de saúde deste municípao..

DescÍição: ENVELOPE- TNSP|RÔMETRO DE TNCENTTVO ADULÍO

CNPJ BAZÃO SOCIAL DO FORNECÉDOR

MZZ-COMERCIO DE PRODUIOS PARA SÂUDE LTDA - ME

Modalidâdê:

S RP:

ldentificação:

Lote/ltem:

At8:

Fonte:

Quantldsde:

Unidade:

UF:

11ÃS ritPregão Eletónico

NÂO

NoPr€gãol 69201 I / U4SG987657

t120

ünk Atâ

nMw.compíâsgoveínarnentais.goÍbÍ

3

UN

PR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

B§3463

Rs34,67

Marca: NCS

F.brlcahtc: NCs
Mod.Io: PÂDRÃO

Dê§criçao: tNsPtRÔMETAo DE tNcENTtvo ADULTo

Endêr€0o:

I7.605.21 6,/0001.83 PONTOMED PRODUTOS PAFÂ SAUDE LTDA. ME

Marca: NCS

FabÍicante: Ncs
ModêIo:REPIRON
De§cTiç,o: INSPIRÔMETRO DE INCENÍIVOADULÍO ISENÍO DE REGISTRO DA ANVISA

24384.602/000',r -s8
*VENCEDOR T

Estado: Cidadê: Endêreço:
RS €rechim R ÂLEMANHÁ, 1035

22.654.81 4IOOO1.82 RAPHAEL GONCALVES NICESIO. ME Rs48,70

Marca: Câíci
Fabricant!: cârci
Modelo:0408]
DegcriÇlo: OFERECEMoS; Éxercitador Respirâtório RespiÍon MAÍER lAlS Corpo: poliestireno cristal EsÍeras: polietileno anel: polietileno Mângueira: polÉtileno
Bocal: polipropileno. DIMENSÔES Corpo montâdo: I3.5 cm x 6,9 cm r I42 cm. Mângueiíâ: 1,6 cm x 26,6 cm. 8ocâl:3,0 cm (erxo mâior) x 1,6 cm (eixo menor) x
4,4 cm. Peso: I 218 g. Marca: Carci Fabíicânte: CaÍci Modêlo: 04081 Procêdência: Nacional Anvisâ:

Endê.cço: Têlêfonê: Email:
R RETNALDO ORLANDO NOGUETRÂ,74g (17103221-5432 RHOSS@RH0SS.COM.BR

27 .A06.27 4IOOO1-29 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M RS50,00

MaÍca: NCS

FabÍicqnte: Ncs
Modêlo: Ncs
Dê9crlçlo: tNsPnÔMETR0 DE tNcENTtvo aDULÍo

EndeÍaço:

I0.633.44'I /OOO'] €4 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME R§62,42

Maíqa: Ncs
FâbÍicantê: Ncs
Modclo: NcS
Descrlçlo: |NSPIBÔMETRo DE |NCENnVO ADULÍo

Endercço: Tclefonc:
R NATÂ|_ 2005 (€) 0335S2008

Nom€ ds Contato:
DÂIÂNE KICH

Telefonê:
(54) 3712-1590

Emall:
poítomedme@yahoo.com.br

Em.ll:
contabil l @ellittec$n.com.bí

Descrição

Terapia vibratóíia expkatúiâ - Terapia übratóÍia expúató.ia para rÍpbilizaÉo de s€creções.

observ8çãoQuantidsde

'I Unidade

49151

Item 37. Terapia vrbratória expiÍâtória - Terapia vibÍatória expiratóaa para mobÍização de secreeões



PÍeço (ComprâsNêt) 1: Mêdiana das Propostas Finais

Órgão: MrNrsTÉRro DA EDUCAÇÃO Data:

Escola de Farmáciâ e odontologia de Alfenas Modalidade:

Objeto: Aquisiçâo de mateíiais de @nsumo ambulatorial. hospitalare biológic!.. SRp:

Descrição: HOMOGENEIZADOR - I23,184 - shaker - equipamento de teÍapia vibrâtóda ldentificação:
expiratória. Equipamento utilizado em fisioterapiâ respiÍatóriâ parâ promove, " Lote/ltem:
higiene bÍônquica. Apresentando umâ esferâ metálica que se movimenta e aera

uma pressão positava oscilânte duÍante a expiíaçáo. com registÍo da Anvrsa- Ata:

catMar 1 so t 28 - HoMoGENEtzADoR . HoMoGENEIZADoR NoME Adjudicação:

l-lomolo0açáo:

Fontê:

Quantidade:

Unidade:

UF:

CNPJ RAZÂO SOCIAL DO FORNECEDOR

LIFECIR LTDA. EPP

Rs87,00

'I 6/'1 0/201 8 @:00

Pregáo EHrônico

stM

NoPreqáo:59201 8 / UASGI 53028

t1D
Link Atâ

30/]'l /2018 09130

o3t1u2018 120a

www.coíÍlprasgovemarnentâis-gov.bí

l6
(í
MG

VALOR DA PROPOSTA FINAL

8s50,0005.41 6.2941000',t-50
*VÉNCEDOR*

Marog: Ncs
Fabrlcante: NCS

Modc|o: SHAXER

DeScÍlçlo: Equipaínento de teíâpia übÍatóíia êrpi.etúia. Produto Nacional.

43.894.609/000I.64 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LIMITADA 8s87,00

Marca: Smiths Medicâl
Fâbricante: Smiths Medicâl aSD
Modclo: smiths Mêdicâl/ caÍÁLoco 2l'1531
Dêscrição: Dispositivo de Íisioteíapia para exeícÍc.ins respüatúios de higiene brônquica com PEP, válwla mâgnét,ca úbralória e íesistência êxpiratoíia gradãti

va ajustávelâté 20cm H2o, com hicâlpâra ílixo etpiíâtório >151/min. Não estéril, p€çâ única, embaladâ em câixâ unitáíie qoe gâranle a integidade do prodúo.
Marca: $nÍths Medacal. FabÍicânte Smiths Medical ,rSD. lNC. Reg. ANVISÀ; 80228990093

Estado: Cidade: Enderêço: Têlêfonê: Email:
SP BâÍueri AL ARAGUÂCEMA 138 (1])4]956001 politec@politec.ner

Estado:
MG

Cid.dê:
Belo Horizontê

EndêrêÇo:
R DOMINGOS VIEIRÁ, 587

TêleÍone:
(3r) 356ç2004

Email:
licitacoes@lificir.com.br

Estado:
MG

cid6de:
Belo Horizonte

EndêÍeço:
R IPIRÁNGA 67

TelêÍonê:
(3r) 3337-8390

Em!il:
coíltato@Ínaurocârdoso.com.br

02.472.74310001.90 o|MALAB ELETEoNTCS DO BRÀS|L LTDA - EPP 8Sr.200,00

Marca: NCS

Frbrlclnte: NCS

Modêlo: .

ÍrêrcÍl§lo: Shal(êr - equipam€nto de têfâÉÍa úbíâtóíiâ erpirâtúiâ. EquipâíÍÉírto utili2* êín fisbt€Íapie reqirató.ia pârâ prdÍovêÍ â higi€ne b.ôíqicâ. Apres
entaíúo uma esÍêíâ metáica que se mo\riÍnenta ê geÍa (línâ píessâo positir/à oscihite ólráte a eqÍíaÉo. Coín registro dâ Aírvisâ

Quantidâde

'l Unidade

DescriCáo

Nebulizador portátil- inalador a ar cornpímido

PÍeço (ComprasNet) 'l: Mediâna dss Propostas Finsis

ór9ão: GOVERNO DO ESTADo DE RONDONIa

PRÊFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Obieto: Aquisição de Material Permanente (mesa de maio, biombo, foco íefletor, âr

condicionâdo e outros), que sêÍão úilizados no Centro de Sâúde de Buritas CNÊS

(2806630)-

Descrigão: ESGUICHO NEBULIZADOR / ASPERSOR- Nebulizador Ponátil

ultrâssônico com 0l número de saídas simultâneas

ObseÍvação

DâtA:

Modslidade:

SRP:

ldentificãção:

Lote/ltem:

Ata:

Fonte:

2AO1nO191O:U

Preg6o Ehtrônic!

NÃo

NoPregão:'1 2020 18 / UASG:'152286

t4
Link Ata

www.cornprasqover1l.línentais.qov.bí

Rs149,90

50 / 5'1

Item 38 Nebulizadoí portátrl- inalador a aí cornprimrdo Rsr 49,90



Quantidade: 1

Unidad.: UND

UF; Ro

tr25

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR OA PROPOSTA FINAL

07.626.7761000I-60 CIRURGICASAO FELIPE PRODUTOS PARASAUDE LTDA.ME
r VENCEDOR *

Nome de Contato:
Daiany Mendes dâ Costâ Pereira

R§149,46

Marcat Dâ^r
FÊbÍlclntê: colrrRolEs cRÁFrcos DABU sa - BRASTL

Modêlo: NebulsÍ Plus

D!3cÍ19!o: Nebulizâdoí tbdátil ultíassôílico cfi 01 núÍneÍo de saídas simuháÍEas. Declaraínos que nos vahÍes propostos estão inclúsos todos os clstos o
p€íacionais. encaígos píevidênci&io§, tÍabalhistas, tÍihnárirs, coíneíciais e q@isqueí oulíos que iiciram diíelâ ou indiíêtaírite no ÍoíÍlêcimênto dos beos e
que â vâlidâde da píoposte é de 60 (sessênta) diâs, conlados â paÍfir dâ data dâ sessáo trlbDca dêste PÍeg6o.

E8tsdo: Cidâde: EndsÍêço: TelcÍon!: Emsll:
PR Almirânte Tamandâré ÂV EMILIO JOHNSON,s47 (41) 33541001 licitace@ciÍuÍgicasaoÍelipe.com.bí

I 3.287,059/OOOI -54 JAMARICOMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, EPP Rst 49,90

MaÍcâ: do4â
Fabricantei dorja
Modelo: doíjâ
Delcrlçâo: Nebulizador Ponátil ultrassônico com 0'l número dê saídas simuhâneas

Endereço:
AV JAMABI,2349

.]8.031 
,325/OOO'1-05 I, S, COSTÁ CENÍRAL TELEMEDICINA

End€rêço:
RÍOCANÍINS, SN

Tclrfonr;
(62) 08407€,146

Telefone:
(69) 3536{3r8

Emall:
licitacâo@ceauditoÍiacom

Email:
s€xÁscosTA@HoruAtLcoM

Rs2s0,00

MaÍca: Medicate
Fabrlcrntc: DORJAINDÚSTRIAECOMERCIO
Modelo: MD3000
DeScÍi9lo: Nóulizadoí Portátil ultrassônico com 01 núlneío de sâídas simuh6neas

51 151



12$

Descrição Unidâde
Prego

lnternet I

Preço

lnternet ll

Preço

lnternet
It

Preço

Banco de
PÍeços

Média de
preços

1

Martelo de Buck - Equipamento utilizado pãra
testar reflexos articulares e para medir a
sensibilidade nervose. Martelo em aço

inoxidávê|, êxtremidade de boÍracha, escova
rosqueada na êíremidade do cabo, agulha

inserida na exlremidade da cabeça

UNI 35,86 47 38,43

2

Goniometro P - 14 cm - Equipamento que avalia
a amplitude do movimento de pequenas
articulações. Goniomêtro em mateíal de PVC;
duas réguas com grâduaçâo para mensuraçáo
de amplitude; sisteme transferidor de 0o a 3600

UNI 7,9 7,9 22,06 1?',62

Goniometro G - 35cm - Equipemento que avalia
a amplitude do movimento de grandes
articulações. Goniometro em material de PVC;
duas réguas com graduaÉo para mensuraÉo
de amplitude; sistema transferidor de 0o a 3600

UNI 29,45 26,74 24,97667

4 UNI

uxrmero oê l,urso - Equtpamenlo que avatta o
nÍvel de oxigênio no sangue. Modelo compacto e
portátil; visor com LED; informa o nÍvel de
bateria; painel inÍorma SpO2, FC e barra de
intensidade do pulso.

156,9 151,66 L54,28" -

Divã baixo - Tablado quê facilita a acomodação
do paciente proporcionando maior segurânça a
terapia. Tablado de madeira; espuma de
densidade 28; revestido por courvin anticalor.
Dimensóes aproximadas: 186cm x l35cm, 44cm
(CxLxA)

UNI 1332,45 1099,9 1069,9 11 67,417)
.-t

71

6

Maca fixa para atendimento de ,isioterapia
individualizado. Maca de madeira; espuma de
densidade 28; revestido por courvin anticalor.
DimensÕes aproximadas: 80cm x gocm x
83cm (CxLxA). Capacidade suportada: 450 kg

UNI 699 1149 998 948,666?

7

Barras Paralêlas - Equipamento utilizado para
reabilitação e treino de marcha. Estrutura em
aço; regulagem até o máximo de í,íocm;
corimão êm madêira; 1 par de conimãos em
madeira de aproximadamênte 3 metros de
comprimento, dotada de 3 berÍas verticais de
cada lado; piso antidenapante.

2L32,06 5§2485,

8

Escada dê canto - Equipamento úilizado para
reabilitaÉo, treino de marcha, equilíbrio,
propriocêpção articular. Escada com rampa de
madeira montiada em L; 3 degraus revestidos
com piso anlidenapante; coÍrimáos em madeira
para adultos e criangas.

UNI 1999,9 2161,89 2080,89ii

9

Escada auxiliar com 2 degraus - Armação
tubular, com revestimento sintético; degraus com
revestimento antidenapante, pês com ponteiras
de bonacha.

UNI 113,9 7t4,99 1L4,445

t-

19,34

5

UNI 2839





{ r.y
'i'-f

10

Espaldar barra de ling - Uülizado para
alongamento, exercÍcios de
fortalecimento muscular e reabilitagão motora.
Estrutura de madeiÍa com l2 banes de apoio;
banas de apoio de aproximadamente 45mm de
diâmetro, com distância entre banas de
aproximadamente 18cm; furaçâo para Íixação na
parêdê; capacidade suportada: 95kg

UNI 579,9 674,96

1

627,43

7L

Rampa de alongamento - Uülizado para
alongamento de tríceps sural. Estrutura de
madeira; piso antideÍrapante; dimensões
aproximades: 42cm x 36cm x1scm

UNI L24,9 188 156,45,

t2

Moldura para êspelho com rodÍzlos - Utilizado
pare realização de exercícios mantendo a
consciência corporal. Moldura de madeira;
espelho; sistema de rodÍzios. Dimensôes
aproximadas: 1,87cm x 60cm x 50cm.

UNI 579,9 503,91 541,905

3
Colchonêtê êm courvin - médio - Colchonete
de espuma; densidade 23; revestido com courvin
Dimensóes aproximadas: l80cm x 140cm x scm

UNI s/c

14

xoro oe posrcronamento - u$tEaoo para
posicionar o paciente para realizar a terapia.
Rolo de espuma; revestido com couÍvin.
Dimensóes aproximadas: 60cm x 25cm

UNI 143,91 120,2 132,0s5

15 Travessêiro em espuma; revestido com couÍvin;
dimensóes aproximadas: 40cm x 60cm

UNI 79 43,36 61,18

16

Cunha médla êm espuma - Utilizado para
posicionar o paciente para realizar a terapia.
Cunha de espuma; revestida e courvin;
dimensóes apíoximadas: 47cm x 30cm x 50cm

UNI 149,9 141,98 L45,94-

47

Biciclêta Ergométrica horizontal - Utilizada
para reabilitação fu ncional aerôbica,
fortalecimento de membros infeíores. Display em
LCD; monitoramento: distância, cronômetro,
monitorização cardíaca, calorias, nível de carga
e relógio. Dimensôes aproximadas: 1,41m,
0,63m, 1,04m

UNI 1999,9 1980
i

L926,6

-- 18

Estêira Elótrica Ergométrica - Utilizada para
reabilitaçâo funcional aeróbica. Três regulagens
de inclinaçâo; Velocidade ajustável atê 1ôkm/h;
Painel de LCO; Monitoramento: distância, tempo,
calorias, pulso, programas e velocidades,
monitoramento cardÍaco; programas pré -
definidos de motivação de exercícios; DimensÕes
aproximadas da Lona: 40cm x l20cm.
Dimensôes eproximadas do produto:
'l65cm,66cm, 127cm

UNI 2510,99 2999 2624,99 27L\,66*

19

AnoaooÍ rnranüt - ultttzado pare lreino at-
marcha com meio auxiliar. Material de alumínio;
regulável; Ponteira de bonacha
antidenapante; Dobíável e articulável;
Capâcidade Suportada: 80Kg

UNI 195 194 194,5 -'

;

1799,9
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20

Bengala 4 pontas - Utilizado para treino da
marcha com meio auxiliar. Material de alumÍnio;
regulável; Ponteira de bonacha antidenapante;
altura máxima: 93cm; altura mínima: 8ícm;
Capacidade Suportada: 100K9.

UNI 69,98 80 74,99-'.

2t

Ultra§om í E 3 MHz - Utitizado para auxÍlio no
tratamento de diferentes tipos de afecções:
reumáticas, reumáticas, inf,amatórias que afetam
o sistema neÍvoso periÍérico, alterações
degenêrativas do esqueleto, periarterites, etc.
Frequências de l MHz ou 3MHz; Protocolos prê
deÍinidos de tratamento; Tecnologia de operaÉo
micro controlada; Tela em LCD; Cabeçote com
duple face de aluminio; Modo de emissão onda
pulsade e conlÍnua; RepetiÉo de Pulso com
í00H2, 48Hz e modulaçáo em 20 ou 50 de tempo
ON. Repetiçáo de pulso com í00H2, 48 Hz e 16
Hz e modulação de 10,20,50 de temPo oN:
intensidade regulada e mesurada em Wcm2
visualizadas alravés do painel digital; Timer;
Saída para terapia combinada; Bivolt.

UNI 1600,75 1183,33 1392,04 l

ApaÍelho dê laser e caneta lnÍÍavênnelho -
Utilizado para auxÍlio ao tratamento de doenças
inÍlametóías, processos cicatriciais, estimuleção
na pÍodução de colágeno, microciÍculação, êntre
outros beneflcios. Msor de LCD; timer; bivolt;
laseÍ terapêutico de baixa Írequência; canetas:
caneta Laser 660nm - AlGalnP - (Po - 30m\ /),
canela Laser 830nm - GaAlAs - (Po - 30m\9,
caneta Laser 904nm - GaAs - (Po - Towpico).
Emissâo de Laser continuo ou pulsado; opçâo de
10 frêquências de modulação. Programas de
tratamênto pré deÍinidos.

UNI 5570 5694,95 5632,475.

I

"l

II

22

23

Óculos para laser - óculos de segurança para o
proÍissional de saúde e paciente. Constiluldo de
armaçâo em nylon resistente e flexÍvel; lente de
policârbonato; lente com tratamento anti-risco;
proteÉo contra a grandê; intensidade de luz,
infravermelho e contra raios UVA e UVB

UNI 79,9 87 ,25 83,575

24

Corontes TENS/FES - Utilizado para auxiliar no
tratamento de disfunçÕes neuromusculares
alravés da eletroeslimulaçâo. Auxilia no
tralamento das algias. Equipamento com duas
coÍÍentês TENS e FESi protocolos de tratamento
pré-definidos; canais de ajuste dê intensidade
independentes; tecla que permita gerar eslimulo
manual de conlração; programaÉo via teclado;
painel Frontal LCD; timer; bivolt.

UNI 1139,05 1533,77 1336 38

I

I
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25

uonJunto oe 5 basloãS-OmEupo-Ítê-:-rofTiztalõ-
para alongamento, fortalecimento e ganho de
amplitude de movimento (ADM). Confeccionado
em madeira, 5 cores de bastões, suporte para
Íixaçào na parede. 5 bastões de 1,5m X0,O3m X
0,03m.

UNI 399,9 408,725

26

Bola Suiça - 45 cm - Utilizada para Íorça
muscular, resistência flexibilidade e equilÍbrio.
Fabricado em material látex, suporta até 200k9,
sistema antiestouro, bico rêseÍva. 45 cm de
diâmetro.

UNI 38,8 37 ,87 38,33s]

)-,

Bola Suiça - 55 cm - Utilizada para torça
muscular, resistência Ílexibilidade e equilibrio
Fabricado em material látex, suporta até 200k9,
sistema antiestouro, bico reserva. 55 cm de
diâmetro.

UNI 48,39 60 54,195"--

Bola Suiça - 65 cm - Utilizada para força
muscular, resistência flexibilidade e equilÍbrio.
Fabricado em material látex, suporta até 200k9,
sistema antiestouro, bico reseNa. 65 cm de
diâmetro.

58,9 69,36 Ê4,1328

29

Éora §urça - üõ cm - ultttzadâ parã Eç-
muscular, resistência flexibilidade e equilÍbrio.
Fabricado em material látex, suporta até
200k9, sistema antiestouro, bico reserva. 85 cm
de diâmetro

UNI 8L,79 99,11 90,45

30

tsola teuao 90 x 45cm - UtlIlzãOã pâEIIOre-
muscular, resistência llexibilidade e equilibrio.
Fabricado em material látex, suporta até 200k9,
sistema antiestouro, bico reserva. 90X45 cm de
diâmetro

UNI 89,9 88,13 89,01s

31

Faixa elástica resistêncla média - Utilizado
para exercicios flsicos de reabilitação e
fortalecimento. ConÍeccionada em borracha, com
sistema de resistência progrêssiva, 1 metro de
comprimento, grau de resistência médie.

UNI 31,8 35,82 33,81--

2

Falxa Elástica resistêncla fraca - Utilizado para
exercÍcios flsicos de reabilitação e
fortalecimento. Confeccionada em bonacha,
com sistema de resistência progressiva, 1 metro
de comprimento, grau de resistência fraca

35,4 35,46 35,43

33

Falxa Elástlca resistência Íorte - Utilizado para
exerclcios ÍÍsicos de reabilitação e
Íortalecimenlo. Confeccionada em bonacha, com
sistema de resistência progressiva, I metío de
comprimento, grau de resistência forte.

37,9 39,99 49,9 42,59667

34

Haler emoorracnaoo zÁ9 - u$tlzaoo paÍa
fortelecimento muscular. Em ferÍo fundido,
rêvestida com vinil PVC, cemada impermeável,
prolegida contra oxidaçâo e impacto. Em cores
diferentes para identilicar o peso, com peso de
2kg.

UNI 29,9 30,445

35

r oÍnozererra I Ág - uü zaoo para exerctctos oê
fortalecimento. Confeccionado em bagum ou
material de alta resistência, revestimento vinilico
preenchida com esferas de feno em quantidade
ideal para atingir a carga necessária.
Fechamento em velcro

UNI 32,09 24,99 24,54

1

;-

a

,

477 ,55

UNI

30,99
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36

Tornozelêira 2 Kg - UtilizaOo paia exercícios de
fortalêcimento. ConÍeccionado em bagum ou
material de alte resistêncie, revestimento
vinilico preenchida com esferas de Íeno em
quantidade ideal para atingir a carga necessária.
Fechamento em velcro.

UNI 39,9 26,76 33,33

37

Tornozelêira 3 Kg - Utilizado para exercícios dê
Íortalecimento. Confeccionado em bagum ou
material dê alta resistência, revestimento vinilico
preenchida com esferas de Íeno em quantidade
ideal para atingir a carga necessária.
Fechamento em velcro.

UNI 49,9 35,85 42,875

38

Balanclm - balanço de propriocepção -
Utilizado para treino de propriocepçâo, equilÍbrio
Bipodal e Unipodal, descarga de peso,
Fortâlecimento da musculatura da cadêia inferior,
Rêabilitação Neurológica. AntiÍerÍuginoso,
Plataforma central fixada por conentes zincadas,
piso revestido de materiel antidenapante,
Dimensões aproximadas extema total:
0,70x0,40x0,55m(CXU|0A). Dimensões
aproximadas da base intema:
0,40x0,2ocnn(CXL). Peso: 4,8k9
(aproximadamente).

UNI 402,37 446,67 424,52

39

Cama elástica - trampollm - Utilizado pare
treinamento aeróbio', equilibrio e fortalecimento.
Sistema de rosca para melhor Íixação e
segurança; Altura: 0,22m: Oiâmelro: 1 m; Pêso
máximo suportado: 100k9; Composiçáo:
Estrutura em aço carbono; Acoplado em nylon

preto: Tela trampolim;

UNI 249,9 350 299,9s

40

Mesa carrinho auxiliar com gavetas - Utilizada
para acomodar o material e os equipamenlos
duranle o atendimento Íisioterapêutico.
Composta por: estrutura de madeira MDF, 2
gavetas em MDF, sistema de rodizios, suporte
para aparelhos de Íisioterapia. DimensÕes e
pesos aproximados: 0,50m x 0,40m x 0,7h (C
X L X A). Peso: 20,0k9

UNI 379,9 439,57 /109,735

Mesa carnnno auxlrar com pratetetras -
Utilizada para acomodar o material e os
equipamentos durante o etendimento
fisioterapêutico. Composta por: estrutura de aço,
três pratelêira em MDF, sistema de rodízios,
suporte para cabos, desmontável. DimensÕes e
pesos aproximado§: 0,50m x 0,40m x 0,90m (C X
L X A). Peso: 1 1,5k9.

UNI 399,9 439,57 733
,.1

4L9,

42

ursco oe equ[tDÍio flexN6t com Doniba tê eI=
Acessório para exeÍcícios de coordenação
motora, equilÍbrio e propriocepção de membros
inÍeriores. Composto por: material vilÍnico PVC
Flexivel, nào tóxico, com superfície rugosa;
Suporta até í00k9. Dimensôes e pesos
aproximados: 35.ocm x 6.ocm (D)(A). Peso:
'I,7kg

UNI 80,91 L72,s 96,705

..1

i

47

i
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Tabua de proprlocêpçáo redonda - Acessório
Para exercícios de coordênação
molora, Íortalecimento, equilíbrio e propriocepgão
de membros inferiores. Composlo por Madeira;
tecido embonachado; Piso revestido de material
antiderÍapante; Suporta até 235k9;

UNI 159 129,5

44

InsplÉmetro de lncentlvo adulto - Exercitador
respiratório para prevenção e tÍâtamento de
doenças boncopulmonares e atelectasias-
Material: Polipropileno; Dimensões: 'Í3,5 x 6,9 x
í4,2 cm; Posicionamenlo do ponteiro:
Modulação em O- Fácil; 1-Regular; 2-DiÍtcit; 3
Muito difícil; Que conlenha: 01 Corpo montado;

0'l Bocal; 01 Mengueira.

46,08 42,99

lnsplrômetÍo de lncêntivo lnÍantll - lndicado
para iniciação dos exercícios respiretórios em
crianças. Material: polipropileno; Dimensões:
13,5 x 6,9 x 14,2 cm: Posicionamento do
ponteiro: Modulação em O - Fácil; 1-Regulari 2-
Dificil: 3 - Muito difÍcil; Que contenha: 01 Corpo
montado; 01 Bocal; 01 Mengueira. Kit de
adesivos para personalização lúdica infantil.

UNI 144,9 159,9 159,9 1549 ,-.

46

TeÍapla vibratóÍla explratória - Terapia
vibratória expiretória para mobilização de
secreçôes. Uso individual; Não descartável;
Pressão expiratória positiva; Oscilação aérêa.
Aceleraçáo de fluxo dê ar intermitente; Mateíal
do corpo, tampa e conê: polipropileno; Material
do bocal: PVC; Material da esÍera: aço carbono
com revestimento superÍicial; Pressão não
superior a l8 cm H 20; Frequência obtida: de 7 a
1 I Hz; Comprimento: proximadamentel2,Scm;
EsÍera: 1,gcm; Peso: '1209.

UNI 87 69,45

47

Medldor de pico de Íluxo adulto e infantil -
Medidor de pico de fluxo respiratório. Corpo:
Plástico: Bocal: Plástico (autoclavável)i Bana
lntema: Aço lnoxidável; Escala: ATS,60-
900|/min para adultos e crianças; Calibragão:
Manual; Válvula Uni-direcional: silicone;
Dimensóes: 19,5x4,4cm (comprimento x
diâmetro)

729,9 L34,4 L25,9 130,0667

48

NeÍ,UtEaqOr POnaUl - lnalaOOr a ar
comprlmido - Tensáot 1271220 (VCA)i
Frequência: em tomo de 60Hz (50H2 sob
encomenda); Consumo: êm tomo de 80W;
Potência: em lorno de 'll40 hp; Sistema: Pistâo.
Máscara adulto e infantil em silicone flexível,
copo reservalório com cepacidade de íonn l;
extensão com conector para ar comprimido com
1,5 metros.

UNI 732,9 149,9 L4L,4
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t)arr'"1í
Danlela Corcl

tlut'clt'
Vicentê

a Responsável pela Cotação

.7

Nova Santa Bárbara, 24 dê abrll de 2019.

r.00

UNI 39,9

51,9

UNI
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, 2410412019.

De: Sêtor de Licitações

Para: DepaÉamento de Contabilidade

Assunto: Aquisição de equipamento de fisioterapia e reabilitação.

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para aquisição de equipamento de fisioterapia e reabilitação, conforme
solicitação da Sra. Michele de Jesus Soares, Secretária Municipal de Saúde, num
valor previsto de R$ 26.410,25 (vinte e seis mil, quatrocentos e dez reais e vinte e
cinco centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine C tin tkd Santos
Setor de Licita

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, }] - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao6 br - rvrvrv.nsb.pr.gov.bt

* i.

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCÁ INTERNA

tr!s



E'{
-i 'JPREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

coRRESPoNDÊxcta txtrRNa

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à correspondência intema expedida por Vossa
Excelência em data de 24/0412019, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para aquisição de equipamento de fisioterapia e reabilitação, conforme
solicitação da Sra. Michele de Jesus Soares, Secretária Municipal de Saúde, num valor
previsto de R$ 26.410,25 (vinte e seis mi[, quatÍocentos e dez reais e vinte e cinco centavos).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0320.2025 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2560;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2734.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 25 de abril de 2019.

Atenciosamente,

Laurita Souza mpos
Contado CRC 04 96tO-4r

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - wwrv.nsb.Br.gov.br

\



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Lícitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2510412019.

PÍezada Senhora,

Em atenção à correspondência expedida pela Sra. Michele Soares de
Jesus, Secretária Municipal de Saúde, solicitando a aquisição de equipamento de
fisioterapia e reabilitaçâo, num valor previsto de R$ 26.410,25 (vinte e seis mil,
quatrocentos e dez reais e vinte e cinco centavos) e informado pela Divisão de
Contabilidade da existência da previsâo orçamentária através da dotação:

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0320.2025 - Manutençáo do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2560;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2734.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elai ns ud dos Santos
Setor de Licita S

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Fa (043) 3266.8100 - C-N.P.J. N." 95.561-080/0001-60

E-mail: licitacao,?nsb.or.sov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o
parecer jurídico acerca da modalidade de licitação a ser adotada.
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Processo Administrativo

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Fisioterapia e Reabilitação para

Secretaria Municipal de Saúde.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURíDICO

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, procedimento para

Aquisição de Equipamentos de Fisioterapia e Reabilitação, conforme

justificativa da Secretaria Municipal de Saúde.

O processo licitatório é regra do direito administrativo para as alienações

ou aquisições de bens, construção de obras e contratação de serviços pela

Administração Pública, ou a delegação de serviços públicos. Sua previsão

Constitucional está no art.37, inciso XXll da CF/88 e sua regulamentação

está na Lei 8.666/93. O objetivo é proporcionar competição e selecionar a

melhor proposta para o órgão contratante, dentro das regras legais e do

instrumento convocatório. Portanto, a licitação visa, basicamente, atingir

dois objetivos: permitir que a Administração Pública selecione a melhor

proposta ao seu conjunto de interesses e assegurar aos administrados o

direito de disputar a participação nos negócios públicos. É o resguardo de

dois interesses públicos relevantes: 1e - respeito ao Erário (moralidade

administratival; 2s - isonomia e impessoalidade, não sendo lícito

estabelecer distinções injustificadas entre os administrados e entre os

competidores. Em complemento, outros princípios são aplicáveis: -
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NOVA SANTA BARBARA

legalidade - publicidade - eficiência - probidade administrativa - vinculação

ao instrumento convocatório - julgamento objetivo - competitividade -

economicidade - padronização - contraditório e ampla defesa - sigilo na

apresentação das propostas - adjudicação compulsória do vencedor - livre

concorrência - supremacia do interesse público sobre o interesse.

A presente contratação, salvo entendimento em contrário, poderá ser

levada a efeito pela modalidade PREGÃO, podendo ser procedida em sua

forma eletrônica ou presencial, conforme decisão administrativa, por se

tratar de serviço com especificações usuais no mercado, ou seja, "...cujos

padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos

pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado", vejamos: Lei ne

10.520, de 2002 lnstitui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e

Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXl, da Constituição Federal,

modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e

serviços comuns, e dá outras providências. "Art. 1e Para aquisição de bens

e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade pregão,

que será regida por esta lei.

Parágrafo único: Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e

efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade

possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações

usuais no mercado."

No que diz respeito propriamente à licitação na modalidade de pregão,

incumbe-nos ainda demonstrar as lições pregadas pela doutrina pátria, que

elenca as seguintes características como sendo as principais da modalidade

e que nos faz crer no acerto e legalidade da escolha, veja: l) destina-se á
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NOVA SANTA BARBARA

aquisição de bens e serviços comuns; ll) não há limites de valor estimado

da contratação para que possa ser adotada essa modalidade de licitação;

lll) só admite o tipo de licitação de menor preço; lV) concentra todos os atos

em uma única sessão; V) conjuga propostas e lances durante a sessão; Vl)

possibilita a negociação entre o pregoeiro e o proponente que ofertou o

menor preço; Vll) é um procedimento célere.

Ademais, referida escolha propicia para a Administração os seguintes

benefícios, de grande destaque e repercussão, a saber: a) economia - a

busca de melhor preço gera economia financeira; b) desburocratização do

procedimento licitatório e c) rapidez - licitação mais rápida e dinâmica as

contratações.

O pregão é uma modalidade bastante utilizada atualmente, as vantagens

de sua utilização são enormes, principalmente pelo fato de sua ampla

publicidade atrair inúmeros licitantes. Com o pregão, os licitantes têm a

oportunidade de exaurirem suas propostas e, ao final, vence o que

conseguir cotar o menor preço.

Diante das considerações acima, por se tratar de uma contratação

considerada comum, de serviços cuja escolha pode ser feita tão somente

com base nos preços ofertados, haja vista serem comparáveis entre si e não

necessitarem de avaliação minuciosa. São encontrados facilmente no

mercado.

O presente processo, poderá se dar pela modalidade pregão, seja

eletrônico ou presencial.
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NOVA SANTA BARBARA

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e

oportunidade mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e

decisão à autoridade superior.

E o parecer.

Atenciosa mente.

,--
Carmen Cortez Wilcken

Procuradoria Jurídica

§0

I
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçôes

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitação sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO t" 1912019, que tem
por objeto a aquisiçáo de equipamento de Íisioterapia e reabilitaçào, para
suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, normatizaçáo de
procedimentos administrativos, consultas, e em todos os demais âssuntos
correlatos à área, de conformidade com a Lei Federal n" 10.520, de
17 l07 l2OO2, Lei Federal n" 8.666, de 27 10611993, Repubiicada em
06l07 11994, Decreto Federal n" 3.555 de OBlOBl2O0O, Decreto Federai n"
3.697 , de 2l I 12 I 2OOO e demais legislaçôes pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" O8O/2018, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitação seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

PREFEITURA MUNICIPAL

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitação para as

t

Nova Santa Bárbara, Pgl04/2019

i1 |o

[1^ ,1['
Á)t" xo,.ao

e..fdito Municipal

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, El 43. 3266.8\00, }( - 86.250-000
Nova Sânta Bárbara, Paraná
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AVISO DE L|CITAçÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.O 1gI2O1g

Processo Administrativo n.' 3212019

Tipo: Íilenor Preço, Por ltem.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min. do dia
03/05/2019 às 07h59min. do dia 2010512019.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00min às 08h59min do
dia 20/05/2019.
tNícto DA sESSÃo DE DrspurA DE pREÇos: às 09h00min.
do dia 2OtO5t2O19.
LOCAL: www.bll.orq,br "Acesso Identificado no link
licitações"

Preço Máximo: R$ 26.410,25 (vinte e seis mil, quatrocentos e
dez reais e vinte e cinco centavos).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura Atlunicipal de Nova Santa Bárbara, siÍo â
Rua Walfredo Bittencouft de Aloraes, 222, pelo fone: 43-3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 0210512019.

t6tà"ffr,'\-
3

Marco An de Assis Nune
egoerro

Portaria n' 080/2018

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 18 43. 3266.8100, -':'- 86.250-

!u'i

el 5 t\-
1

?o
}f

Nova Santâ Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gor'.bt' - sb. br'

É
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Objeto: Aquisição de equipamento de fisioterapia e
reabilitação, para suprir as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde.
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De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2910412019

Prezada Senhora,

Solicito análise jurÍdica do edital e da minuta do contrato do
Pregáo Eletrônico n' 1912019, cujo objeto é a aquisição de equipamento de

fisioterapia e reabilitação, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde, em atendimento ao disposto no parágrafo único, art. 38, da Lei n'8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosa mente,

Elaine Cri u ditk dos ntos
Setor de Licitaçoes

Rua Walfredo BiuencouÍ de Moraes no 222, Cenlro, I 43. i266.8100 -i - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov br - rvrvrv.nsb.or.sov br
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Processo Ad ministrativo ns O32l 2OL9

Pregão Eletrônico ne Ot9 / 2OL9

Objeto: Aquisição de equipamentos de fisioterapia e reabilitação, para

suprir as necessidades as Secretaria Municipal de Saúde.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURíOICO Ng O7OI2OL9

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o edital do processo

licitatório Pregão Eletrônico ne Ot912079, o qual tem por objeto Aquisição

de equipamentos de fisioterapia e reabilitação, para suprir as necessidades

as Secretaria Municipal de Saúde.

O pregão é regido pela Lei ns !0.52012002, o Decreto nq 3.555/2000, o

Decreto 1e 5.450/2005 [poro pregão no formoto eletrônico] e,

subsidiariamente, a Lei ns 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3s da Lei ne 10.52012002, que assim dispõe:

I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e

definirá o objeto do certame, 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

PREFEITURA MUNICIPAL
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ll - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem

a competição;

lll - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições

referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos

sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo

órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem

licitados, e

lV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou

entidade promotora da licitação, o 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 seguir, passa-se ao cotejo entre estas exigências legais e a instrução dos

autos, no intuito de verificar a regularidade jurídica do caso em exame, ou,

se for o caso, apontar as providências que ainda devem ser adotadas pela

Administração.

O processo veio a esta Procuradoria Jurídica, devidamente autuado, em 01

(um) volume, a minuta do edital seguiu até o presente momento as

prescrições da legislação em vigor, em especial da Lei ne LO520/2O02, do

Decreto ne 3.555/2000 e, subsidiariamente, a Lei ne 8.666/93.
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Assim, tendo em vista a obediência aos dispositivos legais vigentes, não se

observa ilegalidade ou irregularidade insanáveis quanto ao procedimento

tomado.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com seus

anexos, nos termos do art. 10, § 1s, da Lei ne 10.480/2002, clc o parágrafo

único do art. 38 da Lei ne 8.666/93. 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.

E o parecer.

Atenciosa mente.
,Do

flteb 95
1

h^*^
\ L

O
L

Carmen Cortez Wilcken

Procuradoria Jurídica
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ESTADO DO PARANA

EDITAL oe pRecÃo elerRôutco No 19/2019

Senhor licitante:

Visando possivel comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara e a
sua empresa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirada dê Edital, abaixo,
remetendo-o ao Setor de Licitações por meio do fax (43) 3266-8í 00 ou para o e-mail
licitacao@nsb.pr.qov. br.

A falta de remessa do presente Recibo de Retirada do Edital exime este Pregoeiro da
comunicação de possíveis retificações ocorridas no instrumento convocâtório ou outras
informaçôes adicionais pertinentes ao certame lic tório.

Marco Assis Nunes
OCITO

Po flan ' 080/2018

!

Rua Walfredo Binencourt de MoÍaes Ír'222. Ccntro. t 43. 3266.8100, I - 86-2J0-000 Nova Santa Rárbara Paraná

.B - E-mail - Iicitacao A nsb,or.eov.br - \r$ \\.nsb-pr.gov.br

Processo Administrativo n.' 32/201 9
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N'19/20í9
Processo Administrativo n.' 3U2019

Objeto: Aquisição de equipamento dê fisioterapaa e reabilitação, para suprir as
necessidadês da Secretaria Municipal de Saúde.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereço completo), retirou este Edital de Licitação e deseja
ser informâda de qualquer alteração pelo e-mail ou
pelo tel/ fax

aos I t2019

Carimbo Padronizado da Emprêsa

2

Rua Walfredo Billencoun dc Moraes no 222. Centro- t .13. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa Bárbara- Paraná
E - E-mail - licitacao iJ nsb.or.er'rr'.br - rvrvs . nsb.pr. sov- br
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 19/2019
Processo Adm inistrativo n." 321 201 9

LICITACÃO EXCLUS IVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E/OU
M I C RO E M P R E E N D ED!l1 I N DIVI D UAL ( M E I ) í LC 1 47 I 2O'I 41.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA, Estado do Paraná, através do
Pregoeiro, designado pela Portana no 080/2018, torna público, para o conhecimento dos
interessâdos, que fará realizar licitação na modalidade de PREGAO ELETRONICO, do tipo
Menor Preço, Por item, para a aquisição de equipamento de fisioterapia e reabilitação, para
suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrito no Anexo I do
edital.

O procêdimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal no 10.520, 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 2í
de junho de 1993, com as alterações posteriores.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min. do dia 03/05/2019 às 07h59min. do dia
20t0512019.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00min às 08h59min do dia 20/05/2019.
rNícto DA sEssÃo DE DtspuTA DE pREÇos: às 09h00min. do dia 20105/2019.

LOCAL: www.bll.orq.br "Acesso ldentificado no link - licitações"
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF)

OBJETO - Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico para aquisição de
equipamento de fisioterapia e reabilitação, para suprir as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, conforme descrito no Anexo I do edital.

Compóêm este Edital os seguintes anexos

ANEXO 01

ANEXO 02

ANEXO 03

ANEXO 04
ANEXO 05

ANEXO 06

ANEXO 07
ANEXO 08
ANEXO 09

Descriçáo do Objeto;

Minuta 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 declaraÇão de não parentesco;
Modelo Carta Proposta;
Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP;

1.
1.1

DISPOSIÇOES PRELIMINARES
O Pregão Eletrônico será realizado em sessáo pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do
Sistema de Pregão Eletrônico (licitaçôes) da Bolsa de Licitações e Leilôês do Brasil.

Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de Nova Santa Bárbara,
denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monÍtoramento de dados gerados ou

1.2

Rua Walfredo Bittencourt de Momes no 222- centro. t 43. 3266.8100, É< - 86.250-000 Nova Santa Bárbara. Paraná

.Q - E-mail licitacaori nsb.or.eor'.br - § rvN.nsb.Dr.sov.hr
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transferidos para o aplicâtivo "Bll compras" constânte da página eletrônica da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil. (www.bll.orq.br).

í.3 Devido à preferência dada as MEs, EPPs, MEls, não será aplicado o disposto nos
artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar í23106, será adotado apenas o
critério de menor preço.

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

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

CONDIÇÔES PARA PARTICIPAÇÃO

Peoueno Porte ÍEPP) ê/ou Microemoreen dedor lndividual (MEl). qualificadas como
tais nos teJmos do artiqo 30 da Lei Complementar n.o 12312006, com as alteraçôes da

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

3.3 E vedada a participaÇão de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas;

3.4 Não poderá participar dâ licitaçáo a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso
de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada
inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente.

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

36 A participaçâo no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento
do licitante, até o limite de horário previsto, e inserção no sistema do valor inicial do lote.

3.7 O custo de operacionalização 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 utilizaçáo dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida
emitida pela entidade, nos termos do artigo 50, inciso lll, da Lei n'10.52012002.

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
4.1 O certame será conduzido pêlo Pregoeiro, com o auxÍlio da equipe de apoio, que terá, em

especial, as seguintês atribuiçóes:

a) acompanhar os trabalhos da êquipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;

3

4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222- Centro. I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa llárbaÍa PaÍaná
E - E-mail licitacao ii nsb.pr.gor'.br - srvrv.nsb.pr.sov.br

3.í. Esta licitacão é exclusiva para participacão de Microemoresas ÍME). Empresas de

Lei Complemêntar n.o 147120'14.
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4.3

4.4

4.5

4.7

4.8

4.6

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de
menor preÇo;

g) verificar a habilitaçáo do proponente classiÍicado 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 autoridade superior para homologar e autorizar a contrataÇão;
l) abrir processo administrativo para apuraçáo de irregularidades visândo a aplicação de

penalidades previstas na legislação.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇOES DA BOLSA DE LICITAçOES E
LEILOES DO BRASIL

As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do
instrumento de mandato, operador devidamente credenciado em qualquer corretora de
mercadorias associada à Bolsa de Licitaçôes 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.orq.br

A participação 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.

Poderão participar da presente Licitação pessoas que atuem no ramo pertinente ao
objêto da pÍêsênte licitação ê que atendam a todas as condições exigidas na Lei no
10.520102, na Lei no 8.666/93, Lei Complementar n" 123/2006 e Lei Complemêntar no

14712014 - Exclusivo ME/EPP.

O acesso do operador ao pregão, para eíeito 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 identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa
da Bolsa de Licitações e Leilóes do Brasil;

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

O credenciamento do fornecedor ê de seu representante legal junto ao sistema eletrÔnico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade
técnica para realização das transaÇões inerentes ao pregão eletrônico;

PARTICIPAÇAO
A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitaçáo da senha pessoal e
intransÍerível do representante credenciado (operador direto, ou da corretora de
mercadorias) e subsequente 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

E - E-mail licitacao ii nsb.Dr.gor'.br - rvsrr.ns b.pr.grr\-U
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4.10 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações 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;

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

ABERTURA DAS PROPOSIÁS E FORMULACAO DOS LA,VCES
4.12 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;

4.13 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deveráo êstar conectados
ao sistema para participar da sessão de lances- A cada lance ofertado o participante será
imediatamente informado de seu recebimênto e respectivo horário de registro e valor;

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

4.15 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e rêgistrado em primei.o lugar;

4.16 Não serão aceitos lances com valores superiores ao máximo fixadg no edital. Q
descumprimento desse requisito implicará na desclassificaçãq dq licitantei

4.17 Fica a critério do pregoeiro a autorização da correçáo de lances com valores digitados
errados ou situação semelhante, mesmo quê antês do início da disputa de lances;

4.18 Durante o transcurso da sessão pública os participantes seráo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado. O sistema não identilicará o autor dos lances aos
demais participantes;

4.19 No caso de desconexão com o Pregoearo, no decorrer da etapa competitiva do Pregão
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;

4.20 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;

4.21 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 têmpo 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 encerrada a recepção de lances, não podendo, em
hipótes-e alguma, as empresas apresentarem novos lances; (FECHAMENTO
RANDOMTCO)

6
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4.21 .1 Devido à imprevisão de tempo extra, as empresas participantes deverão estimar o
seu valor mínimo de lance a ser ofêrtado, evitando assim, cálculos de última hora,
que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;

4.22 Facultativamentê, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso
do prazo de Íinta 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 quê tenha apresentado o lance de menor preÇo,
para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitaçáo;

4.24 A empresa vencedora deverá encaminhar a proposta detalhada, devidamente adequada ao
lance íinal, discriminando o preço, e os documentos relativos à habilitação, solicitados
no Anexo 3, e Anexos, 4, 5, 6,7 e I deste Edital, em até 03 horas após a finalizacão
da etapa de lances, pâra o email I9j!Ese@n§!.p!g bI. O original ou cópias
autenticadas, deverão ser encaminhados ,

contados da data da sessáo pública virtual, juntamente com a proposta de preços, para
a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, localizada na Rua Walfredo Bittencourt de
MoÂes, 222 - Centro - Nova Santa Bárbara - PR - CEP - 86250-000. Fone 43-3266-
8í 00. Responsável pelo recebimento: Elaine Cristina Luditk dos Santos. O nâo
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 interposição de recurso;

4.25 A sessáo pública fica suspensa, ou seja, permanece em íase de classificação/habilitaçáo
até o recebimento da documentação original. Será informado no chât o horário e a data
exata em que se continuaráo os trabalhos;

4.26 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima
estabelecido, acarretará nas sanções previstas no item 17 deste Edital, podendo o
Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente;

4.27 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender
às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente,
verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuraçáo 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;

4.28 Caso não sejam apresentado lances, será verificada a conformidade entre a proposta de
menor preço e valor estimado para a contratação,

4.29 Constatando o atendimento das exigências fixadas no êdital, o objeto será adjudicado ao
autor da proposta ou lance de menor preço;

5 PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupóe o pleno conhecimento
e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitânte será

7
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4.23 O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após
o encerramento da êtapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo
pregoeiro acêrca da aceitação do lance de menor valor;

E - E-mail licitacao iinsb.pr.qor.br - rvsl -nsb.or.gor'.br
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responsável por todas as transaÇões que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

5.2 Deverá, obrigatoriamente, ser inÍormado no campo próprio as especificaçóes dos produtos
e Í\/ARCAS. A não insercão da marca. im D licará na desclassificacão da emDresa. face
à ausência de informacão suficiente para classificacão da proposta:

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

5.4 A validade da proposta será de 60 (sêssenta) dias, contados a partir da data da sessão
pública do Pregão;

PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
A empresa vencedora, deverá enviar em até 03 (três) dias úteis, a documentação referente
à habilitação 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 assinadâ pelo Representante Legal da empresa citado nos documentos de
habilitação, 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.

6.2 Na proposta escrita, deverá conter

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

b) Especificação completa dos produtos e marcas, conforme descrito no ANEXO 01, deste
edital;

c) Data e assinatura do representante legal da proponente;

6.3 Atendidos todos os requisitos, será (áo) consrderada(s) vencedora(s) a(s) Iicitante(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 objeto desta licitação.

6.5 Serão desclassificadas as propostas que conÍlitem com as normas deste edital ou da
legislação em vigor;

6.6 Serão desclassificadas as propostas que

6.6.1 Contiverem qualquer limitação ou condição substâncialmente contrastante com o presente
edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro;

6.6.2 Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes
últimos.

CRITERIOS DE JULGAMENTO
Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO, POR ITEM, observado o prazo
para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de
qualidade e demais condições definidas neste edital;

1

7
7
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7.2 O pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor preço,
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for
o caso, após negociação e decisão pelo (a) pregoeiro (a) acerca da aceitaçáo do lance de
menor preÇo.

7.3 Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro e sua equipe fará nova conferência da proposta
vencedora, se constatado que houve falha na análise inicial e a mesma não atende ao que
pede o Edital, o vencedor será desclassificado e o próximo licitante de menor preço
convocado.

7.4 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, na ordem de classiÍicação, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a suâ habilitação. Se for necessário, repetirá esse
procedimenlo, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
Edital;

1É. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos
do procedimento e as ocorrências relevantes.

IMPUGNAÇAO AO EDITAL E RECURSOS
Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal
e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no
processo parâ responder pelo proponente;

Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro
poderá fazê{o, através do sêu rêpresentante, manifestando sua intenção com registro da
síntese das suas razóes, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias
úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razóes em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente;

9.3 A falta de manifestação imediata no momento e tempo estipulado durante a licitação e
motivada importará a preclusão do direito de recurso;

9.4 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente;

9.5 Os recursos contra decisões do Pregoeiro 41ãg terão efeito suspensivo;

96 O acolhimento de recurso importará a invalidaçáo apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

9.7 Os recursos deverão ser enviados em duas v tas Uma via orioinal deverá ser

1

1

8
8

I
o

9.2

papel timbrado com o nome da empresa as razões do recurso e assinatura do
rêpresêntantê lêqaÍ para que possa ser anexada no Drocesso. Deverá ser enviado
também uma cópia oor e- ail licitacaor@nsb. or.oov. br

9
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HABILITAÇÃO
Conforme ANEXO 03.

encaminhada para a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara. no enderêco: Rua
Walfrêdo Bittencourt de Moraes, 222. setor de licitacão. esta via deverá estar em
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10.2. Após a declaração dos classificados e não havendo manifestaçáo dos licitantes quanto à
intençâo de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e
posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal;

10.3. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo, será
o resultado da licitaçâo submetido ao PreÍeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para os
procedimentos de adjudicação e homologação.

PRAZOS E CONDTÇOES DE ENTREGA DO OBJETO
O contrato terá vigência por 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo após a assinatura
do mesmo, podendo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com as partes.

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

DA ADJUDICAÇÃO E OI HOMOLOGAçÃO
O objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO será adjudicado ao licitante cuja proposta for
considerada vencedora;

PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da
nota fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente
a todos 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 parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n-o 8.212lí99í, às
contribuiçóes instituidas a título de substituiçáo, e às contribuiçôes devidas, por lei, a
terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS;

12.2 A des acoma resente licita áo correrá à conta da Dota áo

11.2 O prazo de entrega será de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da emissão da
autorização de fornecimento emitido pelo Município.

11.3 Os produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio
Joaquim Rodrigues, S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segundâ a
sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o
Órgão Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

REAJUSTAMENTO
Os preços oferecidos serão irreajustáveis;

DA FRAUDE E OA CORRUPÇAO
Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padráo de ética
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas.

10
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Dotações
Exercíci
oda
despesa

Conta
da
despesa

Fonte
de
recurso

Natureza da
despesa

Grupo da fonteFuncional programática

2019 2560 08.001. í 0.301.0320.2025 327 3.3 90 30 00.00 Do Exercício
2019 2734 08.001.í 0.301.0320.2025 327 4 4 90 52.00 00 Do Exercício

14.
14.1
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a) "práticâ corrupte": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a açáo de servidor público no processo de licitação
ou na execução de contrato;

b) "prática fraudulenta". a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitação ou de execução de contrato;

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

e) 'prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções oú Íazer
declâraçóes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo
de impedir materialmente a âpuração de alegaçóes de prática prevista, deste Edital; (ii)

atos cuja intenÇão seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspeção.

14.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para

a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser
financiado, em parte ou integralmente, por organismo Íinanceiro multilateral, mediante

adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pêssoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os
documentos, contas e registros relacionados à licitação ê à execução do contrato.

't5
15.1

otsPostÇoEs FtNArs
A presente licitação não importa necessariamentê em contratação, podendo o Município
de Nova Santâ Bárbara revogáJa, no todo ou em parte, por razóes 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 participântes 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 quâlquer fase da licitaçáo. A falsidade de qualquer

11
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d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo
licitatório ou afetar a execução do contrato;

14.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediantê adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanÇão sobre uma empresa
ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo

determinado, pâra â outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente,
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da

licitaçáo ou dâ execução um contrato financiado pelo organismo.
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documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a
imediâta desclassiÍicação do proponênte que o tivêr apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais
sançóes cabívels;

15.3. E 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 prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê{o no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitaçâo;

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

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

15.7. As decisóes referentes a esle pÍocesso licitatório poderáo ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicaçáo que comprove o recebimênto ou, ainda,
mediante publicação no Diário Oficial do Estado;

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

15.9 Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas
obrigaçôes 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 tealizada.

I 5.10 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital
será o da Comarca de São Jerônimo da Serrâ - 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 'Í7
s00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto fêriâdos, no Endereço Rua Walfredo
Bittencourt dê Mores, 222, centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, para melhores
esclarecimentos. Ressalta-se que mesmo durante o período de férias, haverá equipe de
plantáo para atendimento dos interessados;

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

15.'13 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

E - E-mail licitacao íitnsb.or.lor .t'tt - s'r s.nsb Dr.go\.br
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15.14 Os preços cotados deveráo ser em REAL, com no máximo 02 (duas) casas decimais
após a vírqula, no valor máximo deste edital de R$ 26.4í 0,25 (vinte ê seis mil,
quatrocentos e dez reais e vinte e cinco centavos).
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15.15 Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação
pertinente.
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Michele de Soares
Secretária Municipal de Saúde
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 19/2019
Processo Administrativo n." 3Z 20'19

ANEXO r- DESCRTÇ O DETALHADA DO OBJETO

TERMO DE REFERENCIA

1-OBJETO

2 - DAS ESPECTFTCAç ES E CARACTER STICAS DO OBJETO

Lote: 1- Lote00í
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8426 Andador infantil Utilizado para Íeino da
marcha com meio auxiliar. Material de
alumÍnio; regulávêl; Ponteira de borracha
antiderrapante; Dobrável e articulável;
Capacidade Suportada. 80Kg

1,00 UN 194,50

TOTAL 194,50

Lote: 2- Lote002
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8429 Aparelho de laser e caneta iníravermelho
Utilizado para auxílio ao tratamento de
doenças inflamatórias, processos
cicatriciais, estimulâçâo na produçáo de
colágeno, microcirculação, entre outros
benefícios. Visor de LCD; timer; bivolt;
laser terapêutico de baixa frequência;
canetas: caneta Laser 660nm - AlGalnP -
(Po - 30mW), caneta Laser 830nm -
GaAlAs - (Po - 30mW), canêta Laser
904nm - GaAs - (Po - TOwpico). Emissão
de Laser contínuo ou pulsado; opção de
10 frequências de modulação. Programas
de trâtâmento pré definidos.

1,00 UN 5.632,47 5.632,47

TOTAL 5.632,47

Lote: 3 - Lote 003
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade U n idad Preço
máximo

Preço
máximo
total

E - E-mail licitacao rr nsh.DJ.qor.hr - §,\r\\.nsb-DÍ-go\'.bÍ

1,4

Rua Walliedo Bhtencourt de Momes no 222. Centro. 8 .13. 32óó.8100, & - 86.250-000 Nova Santa Bárbara. Paraná

1.í - A presente licitação destina-se à aquisição de equipamento de fisioterapia e reabilitação,
para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as
características descritas neste Termo de Referência e demais anexos.

194,50
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1 8445 Balancim - balanço de propriocepção
Utilizado para treino de propriocepção,
equilíbrio Bipodal e Unipodal, descarga de
peso, Fortalecimento da musculatura da
cadeia inferior, Reabilitação Neurológica.
Antiferruginoso, Plataforma central fixada
por correntes zincadas, piso revestido de
material antiderrapante, Dimensôes
aproximadas externa total:
0,70x0,40x0,55m(CXLXA). Dimensôes
aproximadas da base interna:
0,40x0,2Ocnn(CXL). Peso: 4,8k9
(aproximadamente).

1,00 UN 424,52 424,52

TOTAL 424,52
Lote: 4 - Lote 004
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad
e

Preço
maxtmo

Preço
máximo
total

8415 Barras Paralelas Equipamento utilizado
para reabilitação e treino de marcha.
Estrutura em aço; regulagem ate o
máximo de 1,1ocm; corrimão em madêira;
1 par de corrimãos em madeira de
aproximadamente 3 metros de
comprimento, dotada de 3 barras verticais
de cada lado; piso antiderrapante.

1,00 UN 2.485,53 2.485,53

TOTAL 2.485,53
Lote: 5-Lote005
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Ouantidade Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

8427 Bengala 4 pontas Utilizado para treino da
marcha com meio auxiliâr. Material de
alumínio; regulável; Ponteira de borracha
antiderrapante; altura máxima: 93cm;
altura mínima: 81cm; Capacidade
Suportada: í 00K9.

1,00 UN 74,99 74,99

TOTAL 14,99

Lote: 6 - Lote 006
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad Preço
máximo

1 8424 Bicicleta Ergométrica horizontal Utilizada
para reabilitação funcional aeróbica,
fortalecimento de membros inferiores.
Display em LCD; monitoramento:
distância, cronômetro, monitorização

1,00 UN 1.926,60 1.926,60

Rua Walfiedo BittencouÍt de Moraes n'222. Cenúo, t 43. 1266.8100, I - 8ó.250400 Nova Santa Bárbar4 Paranâ
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cardíaca, calorias, nível de carga e relógio
Dimensões aproximadas: 1,41m, 0,63m,
'1,04m

OTAL 1.926,60
Lote: 7 - Lote 007
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8437 Bola feijão 90 x 45Cm Utilizada para força
muscular, resistência flexibilidade e
equilíbrio. Fabricado em material látex,
suporta até 200k9, sistema antiestouro,
bico reserva. 90X45 cm de diâmetro.

2,00 89,0'1 178,O2

TOTAL 178.02

Lote.8-Lotê008
Item Código

do
produtol
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad Preço
máximo

1 8433 Bola Suiça - 45 cm Utilizada para força
muscular, resistência flexibilidade e
equilÍbrio. Fabricado em material látex,
suporta até 200k9, sistema antiestouro,
bico reserva. 45 cm de diâmetro.

í,00 UN 38,33 38,33

TOTAL 38,33
Lote: 9 - Lote 009

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad
e

Preço
máximo

1 8434 Bola Suiça - 55 cm Utilizad a para Íorça
muscular, rêsistência flexibilidade e
equilíbrio. Fabricado em material látex,
suporta até 200k9, sistema antiestouro,
bico reserva. 55 cm de diâmetro.

í,00 UN 54,19 54,19

TOTAL 54,1 9

Lote: 10 - Lote 010
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviÇo Quantidade Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8435 Bola Suiça - 65 cm Utilizada para força
muscular, resistência flexibilidade e
equilíbrio. Fabricado em material látex,
suporta até 200k9, sistema antiestouro,
bico reserva. 65 cm de diâmetro.

UN 64,13 64,'13

TOTAL 64,13

Lote: 11- Lote011

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222. CenÍro- I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa Báóara, Paraná
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Item Código
do
produto/
serviço

Nome do prodúo/serviço Quantidade Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8436 Bola Suiça - 85 cm Utllizada para Íorça
muscular, resistência flexibilidade e
equilíbrio. Fabricado em material látex,
suporta até 200k9, sistema antiestouro,
bico reserva. 85 cm de diâmetro

1,00 UN 90,45 90,45

TOTAL 90,45
Lote: 12 - Lotê 012

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8446 Cama elástica trampolim Utilizado para
trêinamento aeróbio', equilíbrio e
fortalecimento. Sistema de rosca para
melhor fixação e segurança; Altura: 0,22m;
Diâmetro: 1 m; Peso máximo suportado:
100k9; Composição: Estrutura em aço
carbono; Acoplado em nylon prêto; Tela
trampolim;

'1,00 UN 99,95 299,95

TOTAL 299,95

Lote. 13 - Lote 013
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8432 Conjunto de 5 bastões com suporte
Utilizado para alongamento, fortalecrmento
e ganho de amplitude de movimento
(ADM). Confeccionado em madeira, 5
cores de bastões, suporte para fixação na
parede. 5 bastóes de I ,5m X0,03m X
0,03m.

1,00 UN 408.72 408,72

TOTAL 408,72

Lote: 14 - Lote 014
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8431 Correntes TENS/FES Utilizado para
auxiliar no tratamento de disfunções
neuromusculares através da
eletroestimulação. Auxilia no tratamento
das algias. Equipamento com duas
correntes TENS e FES; protocolos de
tratamento pré-definidos; canais de ajuste
de intensidade independentes; tecla que

1,00 UN 1.336,38 1 336,38

El - E-mail - liçi1acilorixsb.Dr-cal.bf - \r§1\-nsh.nr.g(,\.br
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permita gerar estímulo manual de
contraÇão; programaçáo via teclado; painel
Frontal LCD; timer; bivolt.

TOTAL 1.336,38
Lote: 15 - Lote 015
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad
e

Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8423 Cunha média em espuma Utilizado para
posicionar o paciente para realizar a
terapia. Cunha de espuma; revestida e
courvin; dimensões aproximadas: 47cm x
30cm x 50cm

3,00 UN 145,94 431 ,82

TOTAL 437.82
Lote. 16 - Lote 016
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8449 Disco de equilíbrio flexível com bomba de
ar Acessório para exercícios de
coordenação motora, equilíbrio e
propriocepção de membros inferiores.
Composto por: material vilínico PVC
Flexível, não tóxico, com superfície
rugosa; Suporta ate 100k9. Dimensôes e
pesos aproximados: 35.0cm x 6.Ocm
DXA). Peso: 1,7k9

1,00 UN 96,70 96,70

TOTAL 96,70
Lote: '17 - Lote 017
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad
e

Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 84'13 Divã baixo Tablado que facilita a
acomodação do paciente proporcionando
maior segurança a terapia. Tablado de
madeira; espuma de densidade 28;
revestido por courvin anticalor. Dimensóes
aproximadas: 186cm x 135cm, 44cm
(CxLxA)

1,00 UN 1.167,41 1.167 ,41

TOTAL 1.167 ,41

Lote: í8 - Lote 018
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade U nidad
e

Preço
máximo
totâl

8417 Escada auxiliar com 2 degraus Armaçáo
tubular, com revestimento sintético;

í,00 UN 114,44 114.44

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222- Cenrro. t 43. 32ó6.8100, I - 86.250400 Nova Santa Bárbara, Paraná
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degraus com revestimento antiderrapante,
pés com ponteiras de borracha.

TOTAL 114,44

Lote: 19 - Lote 019
Item Códi9o

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad
e

Preço
máximo

Preço
máximo
total

8416 Escada de canto Equipamento utillzado
para reabilitaçáo, treino de marcha,
equilíbrio, propriocepção articular. Escada
com rampa de madeira montada em L; 3
degraus revestidos com piso
ântiderrapante; corrimáos em madeira
para adultos e crianças.

1,00 UN 2.080,89 2 080,89

TOTAL 2.080,89

Lote: 20 - Lote 020
Itêm Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8418 Espaldâr Barra de ling Utilizado para
alongamento, exercícios de fortalecimento
muscular e reabilitação motora. Estrutura
de madeira com í 2 barras de apoio;
barras de apoio de aproximadamente
45mm de
diâmetro, com distância entre barras de
aproximadamente 18cm; furação para
fixação na parede; capacidadê suportada:
95kg

1,00 UN 627,43 627,43

TOTAL 627,43

Lote: 21 - Lote 021

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8425 Esteira Elétrica Ergométrica Utilizada para
reabilitação funcional aeróbica. Três
regulagens de inclinação; Velocidade
ajustável até 16km/h; Painel de LCD;
Monitoramento: distância, tempo, calorias,
pulso, programas e velocidades,
monitoramento cardíaco: programas pré -
definidos de motivaÇão de exercícios;
Dimensões aproximadas da Lona. 40cm x
120cm. Dimensões aproximadas do
produto: 165cm,66cm, í27cm

1,00 UN 2.711.66 2.711,66

TOTAL 2.711,66

Lote. 22 - Lote 022

E - E-mail r.gor -br
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Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8440 Faixa Elástica resistência forte Utilizado
para exercícios físicos de reabilitaçáo e
fortalecimento. Confeccionada em
borracha, com sistema de resistêncra
progressiva, 1 metro de comprimento, grau
de resistência forte.

1,00 UN 42,59 42,59

TOTAL 42,59
Lote: 23 - Lote 023
Item Código

do
produtol
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad
e

Preço
máximo
total

1 8439 Faixa Elástica resistência fraca Utilizado
para exercícios físicos de reabilitação e
fortalecimento. Confeccionada em
borracha, com sistêma de resistência
progressiva, 'l metro de comprimento, grau
de resistência fraca

1,00 UN 35,43 35,43

TOTAL 35,43
lote: 24 - Lote 024
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad Preço
máximo

1 8438 Faixa elástica resistência media Utilizado
para exercícios físicos de reabilitação e
fortalecimento. Confeccionada em
borracha, com sistema de resistência
progressiva, '1 metro de comprimento, grau
de resistência média.

1,00 UN 33,81 33,81

TOTAL 33,81

Lote: 25 - Lote 025

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad Preço
máximo

1 8411 Goniometro G 35 CM Equipamento que
avalia a amplitude do movimento de
grandes articulações. Goniometro em
material de PVC; duas réguas com
graduação para mensuração de amplitude;
sistema transferidor de 0o a 360o

1,00 UN 24,97 24,97

TOTAL 24,97

Lote: 26 - Lote 026
Item Código

do
Nome do produto/serviço Quantidade Unidad Preço

máximo
Preço
maxtmo

E- - [-mail - lieitlcao ri nsb.pi:Sor .trr - s rr rr.nsh.nr,!:or.hr
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produto/
serviço

total

1 8410 Goniometro P 14 CM Equipamento que
avalia a amplilude do movimento de
pequenas articulaçóes. Goniometro em
material de PVC; duas réguas com
graduação para mensuração de amplitude,
sistema transferidor de 0o a 360o.

1,00 UN 12,62 12.62

TOTAL 12.62
Lote'. 27 - Lote 027
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8441 Halter emborrachado 2Kg Utilizado para
íortalecimento muscular. Em ferro fundido,
revestida com vinil PVC, camada
impermeável, protegida contra oxidação e
impacto. Em cores diferentes para
identificar o peso, com peso de 2kg.

1,00 UN 30,44 30,44

TOTAL 30,44

Lote: 28 - Lote 028
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8451 lnspirômetro de lncentivo adulto
Exercitador respiratório para prevenção e
tratamento de doenças boncopulmonares
e atelectasias. Material: polipropileno;
Dimensões: 13,5 x 6,9 x 14,2 cm:
Posicionamento do ponteiro: Ivlodulação
em O - Fácil; 1 - Regular; 2 - Dificil; 3 -
Muito difícil; Que contenha: 01 Corpo
montado; 01 Bocal: 01 Mangueira.

2,00 UN 42,99 85,98

TOTAL 85,98

Lote: 29 - Lote 029
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad
e

Preço
máximo

1 8452 lnspirômetro de lncentivo infantil lndicado
para iniciação dos exercícios respiratórios
em crianças. Material: polipropileno;
Dimensóes: 13,5 x 6,9 x 14,2 cm;
Posicionamento do ponteiro: Modulação
em O- Fácil; 1- Regular; 2-Dificil; 3-
Muito difícil; Que contenha: 01 Corpo
montado; 01 Bocal; 01 Mangueira. Kit de
adesivos para personalizaçáo lúdica

2,00 UN 154,90 309,80

Rua Waltedo Binencourt de Moraes n" 222. Centro. I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa BárbaÍa, Paraná
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infantil
TOTAL 309,80
Lote: 30 - Lote 030
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad PreÇo
máximo

Preço
máximo
total

1 8414 Maca Maca fixa para atendimento de
fisioterapia individualizado. Maca
de madeira; espuma de densidade 28;
revestido por courvin antrcalor. Dimensões
aproximadas: 80cm x 90cm x 83cm
(CxLxA). Capacidade suportada: 450 kg

1,00 UN 948,66 948,66

TOTAL 948,66
Lote: 31 - Lote 031

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8409 Martelo de Buck Equipamento utilizado
para testar reflexos articulares e para
medir a sensibilidade nervosa. Martelo em
aço inoxidável, extremidade de borracha,
escova rosqueada na extremidade do
cabo, agulha inserida na extremidade da
cabeça

1,00 UN 38,43 38,43

TOTAL 38,43

Lote: 32 - Lote 032
Item Código

do
produtoi
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8454 Medidor de pico de fluxo adulto e infantil
Medidor de pico de fluxo respiratório.
Corpo: Plástico; Bocal: Plástico
(autoclavável); Barra lnterna: Aço
lnoxidável; Escala: ATS, 60-9001/min para
adultos e crianças; Calibração: Manual;
Válvula Uni-direcional: silicone;
Dimensões: 1 9,5x4,4cm (comprimento x
diâmetro)

2,00 UN 130,06 260.12

TOTAL 260.12

Lote: 33 - Lote 033
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad
e

Preço
máximo

PreÇo
axtmo

otal

1 8447 Mesa carrinho auxiliar com gavetas
Utilizada para acomodar o mateÍial e os
equipamentos durante o atendimento

1,00 UN 409.73 40s,73

Rua Walfredo Binencoun dc Moraes no 222. Centro, I 43. 3266-8100, I - 86.250-000 Nova Santa Bárbara- Paraná
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fisioterapêutico. Composta por: estrutura
de madeira MDF, 2 gavetas em MDF,
sistema de rodízios, suporte para
aparelhos de fisioterapia. Dimensões e
pesos aproximados:0,50m x 0,40m x
0,77m (C X L X A). Peso: 20,0k9

TOTAL 409,73
Lote: 34 - Lote 034
Item Código

do
produto/
serviço

Quantidade Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8448 Mesa carrinho auxiliar com prateleiras
Utilizada para acomodar o material e os
equipamentos durante o atendimento
fisioterapêutico. Composta por: estrutura
de aço, três pratelêira em MDF, sistema
de rodízios, suporte para cabos,
desmontável. Dimensões e pesos
aproximados: 0,50m x 0,40m x 0,90m (C X
L X A). Peso: 1 1,5k9.

1,00 UN 419,73 419,73

TOTAL 419,73

Lote: 35 - Lote 035
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad
e

Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8420 Moldura para espelho com rodízios
Utilizado para realizaçáo de exercícios
mantendo a consciência corporal. Moldura
de madeira; espelho; sistema de rodízios.
Dimensões aproximadas: 1,87cm x 60cm x
50cm.

1,00 UN 541,90 541,90

TOTAL 541,90

Lote: 36 - Lote 036
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad Preço
máximo

1 Nebulizador portátil inalador a âr
comprimido Tensáo: 1271220 (VCA);
Frequência: em torno de 60Hz (50H2 sob
encomenda); Consumo: em torno de 80W;
Potência: em torno de í/40 hp; Sistema:
Pistáo. Máscara adulto e infantil em
silicone flexível, copo reservatório com
capacidade de 1Onn1; extensão com
conector para ar comprimido com 1 ,5
metros.

1,00 UN 141,40 141,40

TOTAL 141,40

I - E-mail - licitacao iinsb-Dr.so\ hr r.br
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Lote: 37 - Lote 037
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviÇo Quantidade Unidad
e

Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8430 Oculos para laser Óculos de segurança
para o profissional de saúde e paciente.
Constituído de armação em nylon
resistente e flexível; lente de
policarbonato; lente com tratâmento anti-
risco; proteção contra a grande;
intensidade de luz, infravermelho e contra
raios UVA e UVB.

2,00 UN 83,57 167,14

TOTAL 167,14
Lote: 38 - Lote 038
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad
e

Preço
máximo

1 8412 Oxímetro de Pulso Equipamento que
avalia o nível de oxigênio no sangue.
Modelo compacto e portátil; visor com
LED; informa o nível de bateria; painel
informa SpO2, FC e barra de intensidade
do pulso.

1,00 UN 154.28

TOTAL 154,28

Lote: 39 - Lote 039
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produtoiserviço Quantidade Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8419 Rampa de alongamento Utilizado para
alongamento de tríceps sural. Estrutura de
madeira; piso antidêrrapante; dimensões
aproximadas: 42cm x 36cm x15cm

1,00 UN 156,45 156,45

TOTAL '156,45

Lote: 40 - Lote 040
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad
e

Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8421 Rolo de posicionamento Utilizado para
posicionar o paciente para realizar a
terapiâ. Rolo de espuma; revestido com
courvin. Dimensões aproximadas: 60cm x
25cm

2,00 UN 132,05 264,10

TOTAL 264,10
Lote: 41 - Lote 041

Item Código
do

Nome do produto/serviÇo Ouantidade Unidad Preço
máximo

Preço
máximo

E - E-mail !!çL!aqaq!l nsb.Dr.sorbr - rr rr rr.nsh.nr.!or .hr
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produto/
serviço

total

1 8450 Tabua de propriocepção redonda
Acessório para exercícios de coordenaçáo
motora, fortalecimento, equilíbrio e
propriocepção de membros inferiores.
Composto por: Madeira; tecido
emborrachado; Piso revestido de material
antiderrâpante; Suporta até 235k9;

1,00 UN 129,50 129,50

TOTAL 129,50
Lole: 42 - Lole 042

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8453 Terapia vibratória expiratóriâ Terapia
vibratóríâ expiratória para mobilizaçáo de
secreções. Uso individual; Não
descartável; Pressáo expiratória positiva;
Oscilação aérea. Aceleração de fluxo de ar
intermitente; Material do corpo, tampa e
cone. polipropileno; Material do bocal:
PVC; Material da esfera: aço carbono com
revestimento superficial; Pressão não
superior a '18 cm H 20; Frequência obtida:
de7 a19 Hz; Comprimento:
proximadamente l2,Scm; Esfera: 1 ,9cm;
Peso: '1209-

00 UN 69,45 138,90

TOTAL 'í38,90

Lote: 43 - Lote 043
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8442 Tornozeleira 'l Kg Utilizado para exercícios
de fortalecimento. Confeccionado em
bagum ou material de alta resistência,
revestimento vinilico preenchida com
esferas de ferro em quantidade ideal para
atingir a carga necessária. Fechamento
em velcro.

1,00 UN 28,54 28,54

TOTAL 28.54

Lote: 44 - Lote 044
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quântidade Unidad
e

Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8443 Tornozeleira 2 Kg Utilizado para exercícios
de fortalecimento. Confeccionado em
bagum ou material de alta resistência,

1,00 UN JJ,JJ 33,33

Rua Walfredo Bítencourt de Moraes n'222, Centro. I ,13. 3266.8100. I - 86.250-000 Nova Santa Brfubam, Paraná
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revestimento vinilico preenchida com
esferas de ferro em quantidade ideal para
atingir a carga necessária. Fêchamento
em velcro.

TOTAL 33,33
Lotê: 45 - Lote 045
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad
e

Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8444 Tornozeleira 3 Kg Utilizado para exercÍcios
de fortalecimento. Confeccionado em
bagum ou material de alta resistência,
revestimento vinilico preenchida com
esferas de ferro em quantidadê ideal para
atingir a carga necessária. Fechamento
em velcro,

1,00 UN 42,87 42,87

TOTAL 42,87
Lote: 46 - Lote 046
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviÇo Quantidade Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8422 Travesseiro em espuma revestido com
courvin; dimensões aproximadas: 40cm x
60cm.

2,O0 UN 6í,18 122,36

TOTAL
122,36

Lote: 47 - Lote 047
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidad
e

Preço
máximo

1 8428 Ultra-Som í E 3 MHz Utilizado para auxílio
no tratamento de diferentes tipos de
afecçóes: reumáticas, reumáticas,
inflamatórias que afetam o sistema
nervoso periférico, alteraçôes
degenerativas do esqueleto, periarterites,
etc. Frequências de l MHz ou 3MHz,
Protocolos pré-deÍinidos de tratamento;
Tecnologia de operação micro controlada;
Tela em LCD; Cabeçote com dupla face
de alumínio; Modo de emissáo onda
pulsada e continua; Repetição de Pulso
com 100H2, 48Hz e modulação em 20 ou
50 de tempo ON. Repetição de pulso com
'100H2,48 Hze 16Hz e modulação de
10,20,50 de tempo ON; intensidade
regulada e mesurada em Wcm2

1,00 UN 1.392,04 1.392,04

E - E-mail licitacar r ii nsb.or-eor .hÍ - \!\'\\.nsb Írr.eor.br
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lvisualizadas através do painel digital;

lTimer; Saída para terapia combinadai
lBivolt.

TOTAL 1.392,04

3. DO PRAZO DE ENTREGA
3.1. O prazo de entrega será de ate '10 (dez) dias úteis, contados a partir da emissáo da
autorização de fornecimento emitido pelo Município.

4. DO LOCAL DE ENTREGA
4. í . Os produtos deverão ser entregue 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 mêrcadoria, ficando o Órgão
Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

5. TNFORMAÇÕES AD|CIONA|S
5.1 Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital de
Licitação.

E - E-mail - licitacilo.i nsb.pr.go\.br - §rvrr'.nsh.pr.sot.bt
Bárbara- Paraná
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ANEXO 02 - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

O MUNICíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ
sob n.o 95.561.080/0001-60, com endereço a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, cenüo,
Nova Santa Bárbara, Paraná , representado por seu Prefeito Municipal Sr. Eric Kondo, 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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, representada pelo (a)
Senhor (a) xxxxxxxxxxxxxxxx, XXXXXXX, XXXXXXX, residente e domiciliado(a) na
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da 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 N" 19/2019, aplicando-se supletivamente
os princípios da teoria geral dos contratos, as disposições de direito privado e cláusulas
estipuladas a seguir:

^ CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE equipamento de fisioterapia e
reabilitação, para suprir as necessidades da Secretaria [\ilunicipal de Saúde, tudo conforme
especificado no êdital convocatório e proposta apresentada no Pregão Eletrônico n.o 19/2019 e
especificado abaixo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega será de no máximo 't0 (dez) dias úteis, contados a partir da autorização de
fornecimento emitido pela Prefeitura.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do LocAL DE ENTREGA
Os produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio Joaquim
Rodrigues, S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial dê segunda a sexta-feira, com
seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o Município de Nova
Santa Bárbara isento de quaisquer responsabilidades.

^ crÁusurA TERcEIRA - Dos ANExos coNTRATUATS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
a) Pregão Eletrônico No í9/20í9 - 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,
definirem seu objeto ê a sua perfeita execuçáo.
Parágrafo Segundo - 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 reuniões 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.

CLAUSULA QUARTA. DO PREÇO
Para a entrega dos produtos descritos na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar
à CONTRATADA O VâIOr tOtAI dC R$.-
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CLAUSULA SETIMA - DAS GARANTIAS
A garantia dos produtos será de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data da Nota Fiscal. A
CONTRATADA deverá prestar assistência técnica, durante o período de garantia, respeitando o
prazo máximo de 3 (três) dias, contados a partir da comunicação do defeito, para a conclusão dos
reparos, sem qualquer ônus adicional a Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA OITAVA. DA RESCISÃO CONTRATUAL
A rescisão 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 autorização escrita e fundamentada das autoridades
competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja conveniência da
Administração.

Parágrafo Único - Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do contrato, além de multa
de 2Oo/o (vinte por cênto) sobre o valor total do contrato e demais penalidades previstas, fica
sujeita a uma das seguintes sançóes:

a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participação em lacitaÇão e impedimento de contratar com a
Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.
c) Declaraçáo de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurem os motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitaçáo perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o proponente
ressarcir a Administração pelos prejuízos Íesultantes, após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no contido na letra "b".

CLÁUSULA NONA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se
admitida subcontrataÇão, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de
contrataçáo e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se âs
seguintes práticas:

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer

vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação

ou na execução de contrato;

Rua Waltiedo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa Bfubar4 Paraná
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CLÁUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá em ate o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante
apresentação da nota fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tríbutários federais e à Dívlda Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições 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 substituição, e às contribuiÇões devidas, por lei, a terceiros e
Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.

Parágrafo Único - A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor
correspondente ao ajustado na Cláusula Quarta.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNC|A.
O contrato terá vrgência por 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do
contrato, podendo o mesmo ser prorrogado por igual pêríodo e/ou de acordo com as partes.
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b) "prática fraudulenta": a falsificaçáo ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitação ou de execução de contrato;

c) "prática colusiva": esquematizar ou êstabêlecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo
Iicitatório ou afelar a execução do contrato;

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeçôes ou fazer
dêclaraÇões falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo
de impedir materialmente a apuração de alegaçóes de prática prevista, deste Edital; (ii)

atos cuja intençáo seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspeção.

Parágrafo Primeiro - Na hipótese 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, indefinidamente ou por prazo
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

corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da

execução um contrato financiado pelo organismo.

Parágrafo Segundo - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor,

como condição para a contrataçáo, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir
a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante

adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele

formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os

documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇOES
I Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçóes assumidas nestê contrato

motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenizaçáo integral.
Sem prejuízo das disposições anteriores, responde ainda, a tÍtulo de cláusula penal, pelo valor de
20% (vinte por cento) da avença.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA DOTAÇÃO ORçAMENTARIA
As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da dotaÇão orçamentária havida pela
conta no

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a soluçáo das questões
oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E, por estarem justos e acertados, firma o presente conlrato, em 03 (três) vias de igual teor, na
presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara,

CONTRATANTE CONTRATADA

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222. Centro, t .13. 3266.8100, [< - 86.250-000 Nova Santa Bárbara" Paraná
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l HABrLrrAÇÃo.luniotcl: 
r'1.1. Sociedades Comerciais em Geral: Contrato social e suas alterações; '-1-

1.2. Sociedades Anônimas: Ata da Assembleia Geral que aprovou o estatuto social em vigor e a
ata da Assembleia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio de publicação
legal.

Observaçôes: Na âpresentaÇão do estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se
houver, deverá constar além da denominação social, a identificação do ramo de atividade da
emprêsa, que deverá ser compatível com o objeto licitado.

2. REGULARIDADE FISCAL:
2.1 . Prcva de regularidade:
a) Com a Fazenda Federal (Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita #
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçóes sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c"

do parágrafo único do artigo í í da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuiçóes instituídas a título

de substituição, e às contribuiçóes devidas, por lêi, a terceiros);
b) Com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por orgao drY
Secretaria da Fazenda Estadual);
c) Com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida por órgão da*-
Secretaria da Fazenda Municipal);
D) Com o Fundo de carantia por Tempo de Serviço (FGTS) - Certificado de Regularidade do *
FGTS - CRF;

E) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);*
F) Certidão simplificada emitidâ e registrada pela respectiva junta comercial; /í
G) CeÉidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Prova de inexistência de débitos,f
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos

termos do Título Vll-A da Consolidaçáo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei na 5.452,

de 1a de maio de 1943. (NR).

2.2. A prova de regularidade deve ser integral, não se admitindo regularidades parciais ou

regularidade com apenas alguns tributos administrados pelas administrações Íazendárias dos

entes ou órgãos indicados.

3, QUANTO AO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7" DA CF

3.1. Declaração de inexistência de empregado mênor no quadro da empresa empregadora, {
podendo ser utjlizado o modelo do ANEXO 06.

4. DECLARAçÃO DE IDONEIDADE
4.1. Documento declârando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou contratar com t
o poder público, em qualquer de suas esferas, conforme modelo do ANEXO 04.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222. Centro. t 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa BárbarÀ Paraná
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5. DECLARAÇÃO DE FATOS tMpEDtTtVOS
5.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, emitida pelo -f
proponente, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo no ANEXO 05.

6. DECLARAçÃo DE NÃo pARENTEsco X
6.'1. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo representante legal da
empresa, conforme modelo no ANEXO Vll.

7. PARA COMPROVAÇÃO DA QUAL|F|CAçÃO TÉCNtCA:
7.í. Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelok
cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 60 (sessenta) dias da data
marcada para início da disputa de preços.

8. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Equipe de Apoio, mediante
conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial ou
impresso de sítios oficiais do órgão emissor.

9. As certidões e/ou certificados obtidos via lnternet poderáo ser apresentados em originais ou
fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio correspondente.

í0. As declarações emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser firmadas por

representante legal da empresa.

't'í. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação em desconformidade
com o presente edital implicará na inabilitaçáo da licitante.

12. Não será desclassificada a empresa (micro/pequeno porte) que apresêntar
documentação com a data de validade vencida, conforme estabelecido no Artigo 42 e

seguintes da Lei Complementar í2312006 de í5 de dezembro de 2006.

í 2.í. Caso qualquer dos participantes (micro/pequena empresa ou proÍissional) apresente
Certidão ou documento com a data de validade expirada, será concedido prazo de 05
(cinco) dias, contados do momênto em que o proponente for declarado vencedor do
cêrtame, prorrogáveis por igual período para que a situação seja regularizada, tudo
coníorme Lei Complementar '12312006 de 15h212006 com as alterações da Lei
Complemêntar n.o 1 47 1201 4.

11.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no & 1o da Lei
Complementar 12312006 de 15 de dezembro de 2006, implicará decadência do direito à
contratação sem prejuízo das sançôes previstas no Artigo 8't da Lei 8666/93, de 2í de
junho de 1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes na
ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

13. Toda a documentação apresentada deverá estar em pleno vigor. Documentos expedidos por

órgáos oficiais, omissos quanto ao prazo de validade, serão aceitos por 03 (três) meses contados

a partir da sua expedição, à exceçáo de disposição em contrário estabelecida neste Edital.

Rua Walfredo Bittencouí de Moracs n" 222, Centro. t 43. 3266.8100, X - 86.250-000 Nova Saota Bárbara- Paraflá
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ANEXO 04 - DECLARA DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO NO 19/2019

Declaramos para os Íins de direito, na qualidade de Proponente do procêdimento licitâtório,
sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.o 1 9/20í 9, instaurado por este municipio, que não
êstamos impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas
esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

em de de

(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou procuraçào com poderes especificos)

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

I - E-mail - licitacao ii nsb.pr'.go, .bI - rrrlrv.nsb.pr.eor .hr
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I ?oÁóo
PREFEITURA I,,4UNICI PAL

ESTADO DO PARANA

* NOVA SANTA BARBARA

ANEXO 05 - DECLARA DE INEXI NCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PREGÃO ELETRÔNICO N" í9/20í9

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