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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

me

Processo Administrativo n.o 04912016

OBJETO: Aquisição de materiais e medicamentos para o
Ambulatório de Curativos de Lesões Ulceradas de todas as
Etiologias (LUTE).

DATA DA ABERTURA: Dia 2910912016, às í4:00 horas.

DOrAÇÃO:

VALOR MAXIMO: R$ 100.205,00 (cem mil, duzentos e cinco
reais).

Ruâ Walfredo Blttencourt de Moraes, 222, TeleÍone - 43.326&8í00 - C.N.P.J. N.o 95.56'1.080/000í-60

E-mail: licitacao@nsb.or.eov.br - Nova Santa Brírbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo no paReNÁ

CORRESPoNoÊrucn TNTERNA

Nova Santa Bárbara, 1210912016

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

pal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná

Encaminho ao Setor de Licitação à correspondência expedida
pela Sra. Marta Luciane Silvestre Rezende, Secretária Municipal de Saúde,
solicitando a aquisição de materiais e medicamentos para o Ambulatório de
Curativos de LesÕes Ulteradas de todas as Etilogias (LUTE), para que sejam
tomadas todas as providências necessárias para abertura de procedimento
licitatório.
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA
r#lJf

RA

CORRESPO T.I OÊIIC IA I NTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde No 220t2016

PARA: Secretaria f,ública de Serviços lnternos DATA: 19107116

ASSUNTO: §olicitação de Abertura de processo Licitatório para
os Materiais de Curativo.

Mediante autorização desta Secretaria Municipal de Saúde solicitamos

liberação imediata para uma licitação dos Materiais/coberturas, necessários para a

continuidade do tratamento de 10 pacientes inscrltos no Ambulatório de curativos
de Lesóes Ulceradas deJodas Etiologias (L.UJ.E.).

, Esses materiais são especificamente criados para obter cicatrização e cura

através de curativos de longa pelmanência Qom supervisáo e técnica de
profissionais treinados e especializadoshe+sta área em curto prazo de tempo.

Normalmente os pacientes com úlceras abertas em membros inferiores,

e§caras de decúbito naqueles acamados, câncer de pele ou mucosa, são

penalizados num verdadeiro calvário de do( odor fétido, constrangimento,

limitaçóes sem conseguir através dos tratamentos disponíveis habitualmente

nenhum sucesso para amenizar o seu soÍrimento. Para resolver esta situaçáo a

sociedade Filantrópica Humânitas Íoi atrás e conseguiu montar um ambulatório

especializado para esses casos. Devido à demanda de aproximad amente 72

municípios nos últimos anos torna-se impossível conseguir um tratamento continuo

e eficaz para.os casos mais graves com menos de í5 dias no agendamento.

A necessidade de colocar em prática a ação sobre estas patologias e

utilizar os. recursos necessários para sua completa cura passa pelo investimento

imediato e inegociável de minimamente os materiais abaixo relacionados.

Lembrando que cada paciente que procura o nosso serviço para

tratamento paliativo dessas úlceras, gasta por dia uma quantidade de material

(gases, ataduras, soro fisiológico, a_ntibiótico local, analgésicos, etc.) sem contar as

despesas de transporte e horas extras de motoristas e/ou taxis para o Humanitas,

Rua: Walfredo Bittenmurt de Moraes no 222. ?(43.3266.1222) CNPJ n" 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsb@ondâ.com.br - Nova Santa Bárbarâ- paraná

\s,,lud.
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
l-ondrina, Cornélio Procópio, mesmo assim sem obter melhora ou sucesso no

tratamento. Muitas veze's mésmo agendados voltavam sem terem sido atendidos
por excesso de demanda nos locais de referencia.

Com o exposto acima solicitamos a abertura em caráter de urgência para.:
: uma licitação de materiais de cl.rrativo, visto que somente a empresa AABA

J.
apresentou uma cotáção de preços e é a única que disponibiliza o material

êxtensor para gastrostomia, ressaltamos que na necessidade urgente de realizar

um novo prôcesso licitatório, devido à licitaçáo no18/2015 está vencido desde

07/00/2016.

lnformamos que a falta destes grateriais ocasionará na náo oÍerta destes

serviçls básicos desta unidade de saúde causando transtorno para os pacientes.
' Sem mais e coloeando-nos à disposição encaminhamos esta solicitação na

certeza de contarmos com total apoio a este serviço.

-t

hs.t"§ OrTr\t^ro'
Imeida

Enfermeira da Unidade Básica de Saúde
M . S. Resende

Secretário Municipal de Saúde

ura Data
e,A r 0? r_afUq

Rua: Walfredo BittencouÍt de Moraes no 222, 1(43.3266.1222\ CNPJ no 95.561.080/0001€0
E-Íirail: pmnsb@onda.cam.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

a4

Recebido por: . vl'/hi,,t,-
Nome

PDF Compressor Free Version 



PDF Compressor Free Version 



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
Secretaria Municipal de Saúde

05

CORRESPONDÊNCIA INTERNA
DE: Secretaria Municipal de Saúde No 84/2016

- PARA: Secretaria ddAdministraÇão

algodão tecido e coin uÍdidura larga que facitita a
drenagem do exsudato, proporciona boa ventilação à
área da lesão e evita que a coberture tenha aderência à
lesâo., E impÍegnada com uma base lubriÍicanle branca ê
hMroíóbica (paralina) que, por sêr nêufa, permite que se
aplique medicação especifica à Íerida. Embalada
unjtariamente em envelopes aluminizados. Esterilizada

DATA: 06104116

ASSUNTO: Processo Licitatório de Materiais de Curativo

Mediante autorização desta sgcretaria Municipar de saúde, venho por meio
desta solicitar a Vossa senhoria a AbeÉura de processo Licitatório para Aquisição de
Materiais para o Ambulatório de curativo, para pacientes de Lesões ulceradas de
Toda tilogias (LUTE), conforme segue. abaixo. ' 

'

COBERTURA DE GAZE PARAFINADA. Tela '100% de 100 Unidade 4,90 490,00

radia A rosonte ão om lace l0x10cm

3.184,00

11.850,00

Item Deserlção Previsão =

=dã compra
- Unidade Preço

Máxlmo
Unitário

Preço
MáxÍmo

Total
1 BOTA DE UNNA. Bandagem de

poliamida com elasticidade bi.
direcional, impregnada com pasta composta por óxido de
zinco, propil4.hidroxibenzoato, metjl-4-hidroxibenzoato,
gelatina, clorelo de cálcio, gticerot B5%, álcool
secundário, emulsão anliespumante de silicone SE 2I
água, Embalada unítâriaàente em envelope aluminjzado
e intemamente laminado por polietileno, mantendo assim
a umidade as caracteristicas por todo prazo de validade.
Conkndo na sua embalagem Unitário prazo de validade
e lote, Dimensão MÍnlma: rolos

BANDAGEM PARÁ
Algodão, viscose e

10cmx10m.

250 Rolo 49,80 '12.450,00

2

CREME BARREIRA.
Íorma .uma baneira,
locâ1. protegido, indica

Creme HidÍóÍobo (repele a liquÍdo),
impedindo o acesso de água no
do para pele irÍitada por secreç6es

corporais produzidâs por êstomas ou incontinência,
protege a pele conka mac€raçâo e irritaÇão causada por
adesivos. ApÍesêntação: Iubo dô 60 gramas

Tubo80 39,80

4 COBERTURA A BASE DE FIBRAS
CÀLCIO derivado de aloas manons

DE ALGINATO DE

, íibras de alginato
l

150 Unidade 79,00

Rua:.Walfredo Bittencourt de MoÂes no 222, A(€.3266.í222) CNPJ no 95.561.080/0001-60 E-mait:
omnsb@onda.com.br - Nova Santa Bárbara - paraná
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PREFEITURA MUN!CtPAL 06

NOVA SANTA BARBARA
Secretaria Municipal de Saúde

concontração de ácido guluÍônico. Coberturas protegidas
da luz por cartoline de celulose e embaÉdas
unitariamente em envelope laminado de celulose na

cálcio,
de tmciocál c0m e nm ntepregnadas do a n daprata

Itaa nconcê de dáci 0Iaçâo baê xa

àri

t.

arte frontalp éster len0 n tato np0 a parle
Este Íil izadopo§tsrio rârad 0 map0 enga Apres taÉoçã

em aca 0x20 cm

cálclo, alta conientraçáo de ácido manurônico e baixe
cpncentraÉo de ácido gulurônico.Fitas embaladas em
bllster composto por parte superior de celulose recobê(a
com polieüleno e parte fansparente com
poliesüreno modificado. Esterilizado por radia

COBE RTURA A BAS DE FIB&{s ALDE NA DTO E
ÁLclo derivado ade as smarron íibras de ât0nlg al9
ed tmcâlcio nadas c0m erala tendc0npreg at0 danp

posto por

ção gamã
resenta o Íita 30cm / 2

'150 Unidades 69,80 'í0.450,00

de poliuretano: sendo ã primsira camada de contato com
a Íerida revestida de uma camada adesiva de soft gel
qÚe mantém o curaüvo no local e permite a passasem-do
exsudato, a segunda camada é impregnada com poli-
eüleno-glicol (PEG), altamente absorvente, realiza
absorção verticâl e a tercêka camada possui película de
alta peÍmeabilidadê a vapores úmidos, que permits troca
gasora de até 30009rímz24hs e é impermeávet à água
e bactérias,

Mêdída 10 cm x 10 cm.

CURATIVO DE
HIOROFÍLICO mm

ESPUMA
posto por três

HIDROCELULAR/

camadas diferenciedâs
200

-

UnÍdade 52,80 10,560,00

ME TRANSPARENTÉ EM ROLO,
e trânsparente de poliuretano, semj.

,permeâvê|, recoberto por adesivo acrílico, impregnâdo
com âtilenGbisoleamida (EBO), rovestido por um súporte
aplicador de filme de 100% poliáster e protegido na fâce
adesiva por papel siliconizado. ApresenlaÉo em rolo
não esléril na msdida íocmxíonit.

CURATIVO OE FIL
NÂO ESTÊRIL. FiIm

10 Rolo 380,00

8 DE: com carboximetiÉelulose
com mêmbrana inteligente de permeabilidade setetiva,
onde regula a evaporação de gases de acordo com o
volume de exsudato, e indicativo de troca, Támanho:
í0xí0cm.

CURATIVO HIDROC 200 Unidade

DERMAToLÓGICO, que ao sntra? em @ntato com
água, o mesmó sê desprênde íormando espuma.limpâ.
hídÍata e suaviza a pêle, aüva a circulação, elimina
élulas mortas, evita contágio por bactérias ê íungos,
6vita e desidrâtação da pele. pH 5,S. lndicada para
higienização péssoal em váÍias condiçôes, com ênfase
em pâcientes acamâdos ou com restÍição dê mobilidade.
lndicada letodos os tr de

ESPONJA IMPREGNADA c0M GEL 30

10. EL. Hidrogel âmoífo, estéril, transparente
composto por um polÍmero modÍlicado de c€rboxi-metjl.

HIDROG

celulosê licol3ok len e uâ 7olo

100 Tubo 42,50

23.50 4,7

48,90 1.467.00

4.250,00

00,00

Pacote 24
unidades

Ruâ: Wâlfredo Bittencourt de Moraês no 222,2 (43.3266.12221 CNPJ no 95.561.080/OOOl-ôo E-rÍràit:
omnsb@ônda.com.br - Nova Santa BáÍba.a - paÍaná
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PREFEITURA MUNICIPAL a7,

BARBARA
Secretaria Municipal de Saúde

Modldâ 25 grâmas.

11 HIDROGEL amorfo, lÍansparente, mmposto por água
d6ionizada, glicerina,. carboximetil-celulose sódÍca,
alantoÍne, álcool benzilico, metilparabeno,
propllparâbeno 6 presêrvativos antimicrobianos. Ê
indicado para o desbridamento autotitjco de áreas
nêcrosadas e/ou com esfacelq e na estimulação do
cÍescim6nto do tecido dê granulação, lesões superficiais
ou profundas, incisões ciúrgicâs e queimaduras.
Embalâdo individualúente em bisnaga com tampa llip-

Não ôstáril. Embal Tubo de 85 t,

100 Tubo 59,80 5.980,00

12, SOLUç 0 DE LTMPEZA E HTDRATAç ODE
FERJDAS. Solução Aquosa antisép'üca para higienização
qitânea, mu@sas, e anüssepsia coÍporal, pronto uso, e
âüv0 em prêsença de matéria orgânic€. ComposiÉo:
Agua purificada, Polisxânida 0,2%, polidocanol e Alfa -
Bisabolol. Fncôo 500 ml.

100 Frasco 79,50 7.950,00

13 c uurtvolx'r[§ilplco compostD por tela de malha
de algodão impregnada com.parafina (petrolatum) e
solução dê ac€tato de dorexidina BP a 0,570, Não
adeíente, impêdê a desidratação do tecido de
granulação e protege a lesão conta microorganismos
oportunistas. Indicado para o tratamênto dê'
queimaduras, escaldaduras, lacerâções, abrasÕes, áreas
e receptoras de enxertos, feridas cirúrgicas e feridas
iníectadas.
Embalado individualmente e acondicionado entre duas
íollias de papel siliconizado.
Medida:lo cm x 10 cm.

250

+

Unidade 5,60 '1.400,00

14. CURATIVb TÁ6 AoERENTE composto por têla de
malha de algodâo impregnada com 100% paralina
(petrolatum). lmpede a desidratâção'do tecido de
granulação. lndicado para trâtâmento de queimaduras,

escaldadurâs, áreas doadoras e receptoras de enxerto e
íeridas dê qualquer eüologiâ.

Embâlado individualmeflte, acondicionado entre duas
folhas de pâpel siliconizado.
Medida: 15 cÍn x 2 m.

15 Rolo 980,00

15 CoBERTURA DE AçÃ0 ANT|trilCRoBtiÀNA composta 60
por uma camada de poliéster flêxivel, de baixa aderência
revesüde de prata nanocíistalina. Altamente maleável,
mantém o ambientê úmido pffa cicatrizaçâo. Indicado
para prêvenÉo 6 tratamento de Íeridas infectadas.

Tamanho 1ocm X 1ocm

unidade 1'10,00

Total GeÍal:

14.700,00

8.800,00

102.03í,0
0

Rua: WalÍredo Bittencourt de Moraes no 222, A(3.3266.1222\ CNPJ n: 95.561.080/0001-60 E-mail' pEnsb@onda.com.bÍ - Nova Santa Báóara - Paraná
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NOVA SANTA BARBARA
Secretaria Municipal de Saúde

Atenciosamente.,

MARTA LUC]ANE S ESTRE REZENDE
Secretária Municipal de Saúde +

Recebido por: ê

jt,x. C q
ALINE CAMPO§

Anndaa
G. ALMEIDA

Enfermeira

o? r 0Q /]-Ç
N me natura Data

Rua; Walíredo Bittencou( de Moraes no 222, t(43.3266.1222\ CNPJ n" 95.561.080/0001-60 E-mail:
pmnsb(Aonda.com.br - Nova Santa Bárbara - Parâná
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AABA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES'LMA.
Av. SILVA IARDIM, 747 - CENTRO - CEP: 80.230-000

cuRrTrBA - PR - FoNE (41) 3232.2161
www..aaba.com.br - aaba@aaba.com.br

CNPJ:80.392.566/0001-45 - 1.E.10.167.195-08

09

PROPOSTA DE FORNECIMENTO
PARA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
SECRETARIA MUNICIPAL OÊ SAÚOE

NOVA SANTA BARBARA - PARANÁ

Itêm Descrlgào Previsão
de Compra

Unida-
de

Prego Má-
xlmo Unitá-

rlo

Preço Máxlmo
Totel

BANDÂGEÍI| PARA BOTA 0E UNNA. Bandagem
de AJgodào, viscose e poliamida com elasücidado
bi-diíecional, impregnáda com pâsta composla por
óxido de zinco, propil4-hidroxibenzoato, metil4-
hidÍoxibenzoato, gêlatina, cloÍeto de cálcio, glicerol
85%, álcool secundárlo, êmulsâo anüespumante
de sil'rcone SE 2 o água. Embalada unitariamgnte
em envelope aluminizâdo e intemamente laminado
poÍ polieüleno, mantendo assim a umidade as
careleristicas por todo prazo de validade. Con-

tendo na sua embalagem unitário Prazo de valida-
de e lote. 0imonsão MÍnima: rolos íocmxí0m.

250 Rolo R$ 49,80 R$ 12.450,00

COBERTURA DE GAZE PARAFINADA. Tela
100% de algodão tecido e com urdidura larga que
lacilita a drenagem do exsudato, proporciona boa
ventila@ à áÍea da lesão.e evita que a cobertura
tenha aderência à lesà0. E imgegnada com uma
base lubrificante brancâ e hidroÍóbica (parafina)
que, por seÍ neutía, permito que se aplique medi-
cação especifica à ferida. Embalada unitariamente
em envelopes aluminizados. Esterilizada por radia.

ção gama. Aprosontaçlo om daca í0xí()cm

100 Unidade R$ 4,90 R$ 490,00

CREME BARREIRA. Creme Hidrófobo (repele a
llquido), forma uma bareira, impedindo o acosso
de água no local protegido, indicado para pelg
initada por secr@es corporais produldas por
estomas ou incontinência, protege a pele contra
mac-eÍaÉo e iÍritaçâo causada por adesivos.
Aprêsentação: Tubo de ô0 gramas

I

80 Íubo R$ 39,80 R$ 3.184,00

COBERTURA A BASE DE FIBRAS DE ALGINA.
T0 DE CÁLCIO deÍivado de atgas maÍTons, fibras
de alginalo de cálcio impÍegnadas ctm prata e
contendo ainda cálcio, alta concentração de ácido
manurôni@ e baixa conc€ntração de ácido gulurô-
nico. Coberturas protegidas da luz por cartolina de
celulose e embaladas unitariamente em envelope
laminado de celulose na pârtê frontal e poliéster e
eülenevinil acetalo na parte postedor. Esterilizado
p0Í radiação gama. Apresentação em placa í0x20
cm

'150 Unidade R$ 79,00 R$ 11.850,00

COBERTURA A BASE DE FIBRAS DE ALGINA.
TO DE CÁLCIO derivado de algas manons, Íibras
de alginato de cálcio imprêgnadas com prata e
contendo ainda cálcio, alta concentração de ácido
manuÍÔnico e baixa concenfação de ácido gulurô.
nico.Fitas embaladas êm blister composto por
paÍte supenor de celulose recoberta com polieüle.
no e parte fanspaÍente composto por poliestireno

rnodlllqqdo Esterilizado por radiação gama. Apre-

150 Unidades R$ 69,80

r0.t{ lí

3

4

1.

ii

5.
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qqltação fita (30cm / 2 g)

CURATIVO DE ESPUMA HIDROQELULAR' HI.
DROFILICO composto por tÍês camadas diferenci-
adas de poliuíêtano: sendo a primeka camada do
@ntato com a Íerida rêvesüda dê uma camada
adesiva de sofl gel que mantém o curativo no local

e permite a passagem do exsudato, a segunda
camada é impregnada com poli-etileno{licol
(PEG), altamente absorvente, realiza absorÉo
veÍtcal ê a teÍceira camada poss0i pellatle de alta
permsabilidade a vapores úmidos, que permite

troca gasosa ds até 9000grs/m224hs e é imper-
meáv8l à água e bactérias.
Medlda 10 cm r l0 cm,

200 Unidade R$ 52,80 R$ 10.560,00

CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE EM

ROLo, NÃO ESTÊRIL. Filme ransparente de
poliuretano, semi-permeável, recoberto poÍ adesivo
acÍilico, impregiado com etilencbisoleamida
(EBO), revestjdo por um suporte aplicador dê filme
de 100% poliéster e protogido na fac€ adesiva poÍ
papel silimnizado. AprêsentaÉo Ên rolo não

estéril na medida 10cmX10mt.

R$ 380,00 R$ 3.800,00

CURATIVO HIDROCoLoIDE: com carboximeülce-
lulose com membrana inteligente de permeabilida-

de selêtiva, onde regula a evaporação de gases de
acordo com o volume de exsudato, e indicativo de
troca. Tamanho: l0xlocm.

200

a

Unidade R$ 23,50 R$ 4.700,00

ESPONJA IMPREGNADA GOM GEL DERMATO.
LÓGICO, que ao ênbar em contato com água, o
mêsmo se desprende formando espuma. Limpa,
hidíata e suaviza a pele, ativa a circulação, elimina
células moÍtas, evita contágio por bactérias e

fungos, evita a desidratação da pele. pH 5,5. lndi-
cada para higienizaÉo pessoal em vârias condi-

çôes, mm ênfasg em pacientes acamados ou com
restÍição de mobilidâde. lndicada para todos os
tipos dê pelo

30 Pacots 24
unidades

R$ 48,90 R$ 1.4ô7,00

HIDRoGEL. Hidrogel amor{o, estéÍil, transparênle
composto por um pollmero modiÍicado dê carboxi.
metil-celulose (2,3%), propilênoglicol (20%) e água
(77,7%). Medida 25 gramas.

r00 Tubo R$ 42,50 R$ 4.250,00

11 HIDRoGEL amorío, transparente, composto por

água deionizada, glic€rina, carboximetil{elulose
sódica, alantoína, álool benzilico, metilparabeno,
píopilparabeno e preservalivos antimicrobianos. É
indicado para o desbridsmento autollüm de áreas
nêcrosadas e/ou clm esfacelo e na Estimulação do
crescimento do tecido de granulaçào, lesóes su.
peíficiais ou profundas, incisões ciÍúrgicas e quei-

maduras.

Embalado individúalmente em bisnaga com tampa
ílip-top. Não estéril. Embalagem Tubo de 85 gr.

100 Tubo R$ 59,80 R$ 5.980,00

12 SOLUÇÃO DE LIMiEZA .HIDRATAÇÃO DE

FERIDAS. SoluÉo Aquosa antiséptica paÍa higie-
nizaÉo q,tânea, mucosas, e antissepsia corporal,
pronto uso, e ativo om presença de matêria orgâni-
ca. Composiçâo: Agua purificada, Poliexanida
0,2%, plidocanol e Alfa -Bisabolol. Frasco 500

100 Frasco R$ 79,50 R$ 7.950,00

o

10.

o.

10 Rolo

AÁBA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALÂRES LTDÀ.
Av. SILVA |ARDIM,747 - CENTRO - CEP: 80.230-000

cuRrTrBA - PR - FoNE (41) 3232-2161
www..aaba.com,br - aaba@aaba.com.br

CNPI: 80.392.s6610001.45 - I.E.10.167.195-08

8.
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AÁBA EQUIPÁMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTbA.
Av. SILvA IARDIM, 747 - CENTRO - CEP: 80.23G'000

cuR TIBA - PR - FONE (41) 3232-2161
www..aaba.com.br - aaba@aaba,com.br

CNPI: 80.392.566/0001-45 . l.E. 10.167.195-08
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13.

14

15.

16

Total Geral:

)NDIçOES GERAIS PARA FOBNECIMENTO:

GAMENTO: A COMBINAR

rllDADE DA PROPOSIA: 30 DIA§.

,ETE E DEMAIS DESPESAS POR NOSSA CONTA

n,RAMENTO MÍNrMO Rs 5OO,OO

lgn age 506/ü001"45r
ÀAt,Á couÉRCIO 0E

EQUlPAl,iÉiqTos t'lÊolcos LÍ 'A
Avenida Silva JaÍdim,747
CenYo . CEP 80230'C00

cuRtriBA . PlRenÀ

BER

L

ml

Unidade R$ 5,60 R$'1.400,00CURAIIVO At{THlÉPnCO cqnpGb por teh ds
malha de algodâo impr8gnada com paÍafi0a (pef}
latum) 6 solugáo de âc€tato de dorexidina BP a

0,5%. Nâ0 adeÍente, impedê a desidratação do
tecido de granulaÉo e protog8 a l€são contra
micíooÍganismos opoítunishs. lndicado para o

fataÍrbnto de queimduras, escaldaduras, lacara

Éês, abrasõos, &eas e recspbras d6 6nxertos,
feÍidâs ciÍúÍgiEs o bÍidas inbclsdas.
Embalado individudmenlo e a@ndidbnado entre
duas folhas de papd siticonizado.
Medidaj0 crn x 10 qn.

250

Rolo R$ 980,00 R$ 14.700,00CURATIVo ilÃo ADERENTE composto por tela
de malha de algodão impregnada com 100%-para-
fina (p6bolalum). lmpode a desidrahção do teoido

de gÍanul@o. lndkEdo pare tatamento de quoi-

maduÍas, escaldaduras, áÍeas doadoras s recepte
râs do ênx6Íto e feÍidas de qualquer etiologia.
Embaladd iÍidividualmante, acondicionado mtrê
duas folhas de papel sillconizado.
Medida: 15 cm x 2 m.

ru.ffiúqx,-

L.6Cr-,ú

COBERTURA DE AçÃO AMIMICROBIANA
composta poÍ uma camada de poliéster ffexlvêI, d€
baixa aderência revestida de prete nanocristâlina.

Altamente maleável, mantém o ambienle úmido
para cicatrização. lndicado para prêvênção e tra-

tamsnto de Íoridas infectadas. Tamanho íocrn X
'lOcm

60 unidade R$ 110,00

R$ 354,0060 R$ 5,90EXIENSoR PARÂ GASTROSTOMIA Adaptador
para Sonda Gásfica.

loo.cx6rn
ns+e*.satoo-

rritiba, 29 d€ julho de 2016.

J
(41)

Unidade
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCh INTERNA

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Gontabilidade

Assunto: Aquieição de materiais e medicamentos para o Ambulatório de
Curativos de Lesôes Ulteradas de todas as Etilogias (LUTE).

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para aquisição de materiais e medicamentos para o Ambulatório de
Curativos de Lesões Ulteradas de todas as Etilogias (LUTE), para suprir as
necessidades da Secretária Municipal de Saúde, por um perÍodo de í2 (doze)
meses, conforme solicitação da Sra. Marta Luciane Silvestre Rezende, Secretária
Municipal de Saúde, num valor previsto de R$ 100.205,00 (cem mil, duzentos e
cinco reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Ma e nde
Setor de Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, A 4.3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.gov.br

Nova Santa Bárbara, 1210912016.

PDF Compressor Free Version 



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 13
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNC|A INTERNA

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitaçôes

Em atenção à correspondência interna expedida por
Vossa Excelência em data de 1210912016, informamos a existência de previsão de
recursos orçamentários para aquisição de materiais e medicamentos para o
Ambulatório de Curativos de LesÕes Ulteradas de todas as Etilogias (LUTE), para
suprir as necessidades da Secretária Municipal de Saúde, por um período de'12
(doze) meses, conforme solicitaçâo da Sra. Marta Luciane Silvestre Rezende,
Secretária Municipal de Saúde, num valor previsto de R$ 100.205,00 (cem mil,
duzentos e cinco reais).

Ouhossim, inÍormo que a Dotação Orçamentária é:

08 - Secretaria de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .0340.2026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3. 3. 90. 30.00. 00 - Material de Consumo ; 2430; 2440; 2445; 2450; 2455;

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 13 de setembro de 2016.

Atenciosamente,

Laurita de Souza ampos
Contadora/CRC 96/0-4

ô

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, A - 86.250-000
Nova Santa Brârbara, Paraná - El - www.nsb.pr.gov.br

)
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 14

Estado do Paraná

PREGÃO PRESENCIAL NO 3.I/20í6
Processo Admlnistrativo n.' 49/20í 6

I têtr^êÃr1 EYc I eIVA DÀtrÀ TIIíÀDTTEI| Êtr§Â F FMPE'F§À NE DEôI IFNô DôETÍtr

E/OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) íLC í47120í4).

ABERTURA DA LICITAçÃO

Abertura: Dia 29/09/2016, às í4:00 horas.
Protocolo dos envelopes: até às í3h30min, do dia 2910912016.

A Prefeiturâ Municipal de Nova Santa Bárbara, através do Pregoeiro, designado pela
Portaria no 01512015, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que rcalizaá licitaçáo, na
modalidade Pregão Presencial, do tipo ilenor Preço, Por ltem, destinado ao recebimento
de propostas objetivando a aquisição dos itens relacionados no ANEXO l: Aquisição de
materials e medlcamêntos para o Ambulatório de Curativos dê Lesões Ulceradas de
todas as Etlologlas (LUTE)., para suprir as necessidadês das Secretarias Municipais, em
conformidade com o disposto na Lei Complementar Federal n.o 123/2006 e n' 147120'14, Lei
Federal n.o 10.52012002, Decreto Federal n.o 7.892120'13 e n" 8.25012014, Decreto Federal
No 3.555/00, Decreto Municipal no 041/2009 e, no que couber, na Lei Federal n.o 8.666/1993.

A retirada deste Edital poderá ser feita na PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, no Departamento de Licitações, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222
- Centro, Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná, das 08:00 às 12:00 e das í3:00 às
í7:00 horas, de segunda a sexta-feira, fonelfax (043) 3266-8100, ou ainda pelo email
licitacao@nsb.pr.qov.br ou através do site www.nsb.pr.qov.br

Os esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital e seus Anexos somente serão prestados e
considerados quando solicitados por escrito ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio, até 02
(dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, endereçados ao e-mail:
licitacao@nsb.pr.oov.br. As respostas a todos os questionamêntos (dúvidas ou
esclarecimentos) serão disponibilizadas no site www.nsb.or.qov.br, para ciência de todos os
interessados.

A sessão pública do Pregão Presencial será realizada no dia 2910912016, às 14:00 horas,
no prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de
Moraes, n" 222, Baino Centro, Nova Santa Bárbara - PR, e será conduzida pelo Pregoeiro e

sua equipe de apoio.

a) cujo ramo de atividâde seja compatível com o objeto da licitação, conforme o disposto nos
respectivos atos constitutivos;

1

í. DAS CONDIçOES Oe PARTICIPAÇÃO
í.1. Poderáo participar desta Licitação exclusivamente as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte e/ou Microempreendedor lndividual (MEl):

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Brirbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - wmv.nsb.pr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
Estado dô Parená

b) regularmente estabelecidas no País e que satisfaçam as condições deste Edital e seus
Anexos.
í.2. Para se oromover o desenvolvimento econômico e socia! no âmbito municioal e
reoional. a amoliacão da eÍiciêncla das oolíticas oúblicas. o incentivo à inovacão
tecnolóoica e o tratamento diferenciado e gimolificado oara as itlPE. a Autorldade
Comoetente poderá. iustificadamente. dar prioridade de contratacão às MPE oue
selam sediadas local. e oue oossuam orooostas até10% (dez oor centol suoeriores
em relacão ao melhor oreco válldo. em conformidade com o Art. 48. § 3o. da Lei
Complementar no 1 47 l2O1 4.

1.2.3. Para Íins da aplicação do artigo 48, § 30 da Lei Complementar 123/2006, entende-se
como melhor preço válido, a proposta de menor valor que tenha sido oferecida por um

licitante habilitado.

1.2. Não sêrão admitidas nesta licitação:
a) empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

b) empresa declarada inidônea pãra licitar ou contratar com a Administraçáo Pública ate que

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

c) empresa que se encontre sob falência, dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial;

d) consórcio de empresas, sob nenhuma forma:

e) empresa que náo seja microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme deÍinição
do artigo 3o e parágraÍos da Lei Complementar n.o '123106.

2. DO OBJETO
2.1 . Constitui objeto desta licitação a Aquisição dê mateÍiais e mêdicamentos para o
Ambulatório de Curativos de Lesões Ulceradas de todas as Etiologias (LUTE)., para

suprir as necessidades das Secretariâs Municipais, conforme especificado no ANEXO l, que

integra o presente Edital.

3. DOTAçÂO ORçAMENTÁRh
3.1 . As despesas decorrentes desta Licitação conerão por conta da seguinte dotação

mentária

4. DAS IMPUGNAÇOES AO EDITAL

2

Do Exercício2016 .001.'r0.301.0340.2026 lo FreIiELlilaf.n
Do ExercícioIE loeJoí. r o.sor.o34o.2026 ls. s.so.so.oo.oo
Do ExercícioIE loe.oor. r o.sor.o 340.2026 ls.e.so.so.oo.oo
Do ExercícioIE ilJoa.oor . r 0.301 .0340.2026 EELELtrIaf.Id
Do Exercicio[floa.oor.ro.30i.o34o.2026 lszo le.s.so.so.oo.ooIE

,'.FÍtatril
Eil@MW
Eil/?W il@

ilgD

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266,8100, I - 86.250-000

Nova Santa Brírbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.gov.br

loorncôes
lExercício lContalo" la"

10".n... la..n..

lFuncional programática lFonte de lNatureza da

I lrecurso ldespesa
lGrupo da
Ifonte
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NOVA SANTA BARBARA
Estado do Paraná

4.'1. As impugnaçôes ao prêsente edital poderão ser feitas até as í7 horas do 2' (segundo)
dia útll anterior à data fixada para a realização da sessão pública do pregão, por qualquer
cidadão ou licitante.
4.1.1. A impugnaçáo deverá ser apresentada por escrito, dirigida âo Pregoeiro, e conter o
nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a ruzáo
social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contato,
devendo ser protocolada no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às 12h00, e das 13h00
às 17h00, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico:
licitacao@nsb. pr.qov.br

4.1 .2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.
4.'1.3. Não serão conhecidas as impugna@es interpostas por fax e/ou vencidos os
respectivos prazos legais.
4.1.4. Procedentes as razões da petição de impugnação contra o ato convocatório, será
designada nova data para a realizaçáo do certame.

5. OA QUALIFICAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
5,1. Esta licitacão é exclusiva para paÉicipacão de Microemoresas (ME). Empresas de
Peoueno PoÉe (EPP) e/ou Microemoreendedor lndividual (MEl). oualiÍicadas como tais
nos termos do ertiqo 30 da Lei Compleme r n.o í2312006. com as alteracões da Lei

5.2. Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido previsto no artigo 42 ê seguintes
da Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006, a microempresa ou empresa
dê pequêno poÉe:

5.2.1 . De cujo capital participe ouÍa pessoa jurídica;

5.2.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com

sede no exterior;

5.2.3. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja,

sócia de outra empresa que receba tratamento jurÍdico diferenciado nos termos desta Lei

Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do
caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;

5.2.4. Cujo titular ou sócio participe com mais de lOo/o (dez por cento) do câpital de outra

empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a Íeceita bruta global

ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o'123

de 14 de dezembro de 2006;

5.2.5. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com

Íins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do

caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o 123 de'|'4 de dezembro de 2006;
5.2.6. Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

J

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA { ..1t!
Estado do Peraná

5.2.7. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliário, dê corretora ou de distribuidora dê títulos, valores mobiliários e câmbio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de
previdência complementar;

5.2.8. Resultante ou remanescente de cisáo ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa jurídica que tênha oconido em um dos 05 (cinco) anos-calêndário anteriores;

5.2.9. ConstituÍda sob a forma de sociedade por ações;

5.2. t0. Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço,
relação de pessoalidade, subordinaçáo e habitualidade.

6, DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
6.í. O envelope No 01 - PROPOSTA DE PREçOS e o envelope No 02 - HABILITAçÃO,
deverão ser entregues lacrados, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara, Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cento, Nova Santa
Bárbara - Estado do Paraná, até às 13:30, do dia 29/09/20í6, contendo no anverso destes
(respectivamente) os seguintes dizeres:

6.2. Não será aceito, em qualquer hipótese, a participação de llsilanle retard!
considerado este. aouelê oue apresentar os envelopes aoós o hoÍáÍio estabelecido
oara a entreoa dos mesmos. comorovado por meio do orotocolo da Prefeitura M. de
Nova Santâ BárbaÍa.

7. DO CREDENCIAilENTO
7.1. O representante do licitante deverá apresentar, na Sessão Pública, os documentos
necessários para a formulaçáo de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certâme.

7.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado por
meio de PROCURAÇÃO com reconhecimento de firma, ou TERMO DE

CREDENCIAMENTO com carimbo e reconhecimento de firma, podendo ser utilizado o
modelo do ANEXO X.

4

ENVELOPE NO Oí - PROPOSTA DE PREçOS
RAZÃO SOCIAL 

' 
CNPJ

ENDEREçO COilIPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N" 3í/20.t6
ENVELOPE NO 02. HABILITAçÃO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREçO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N' 31/20í6

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

PDF Compressor Free Version 



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 18
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7.3. Na hipótese dos itens 7,1 ou 7,2, o representante deverá apresentar o Ato
Constitutlvo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, ou consotidação,
devidamente registrados, se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, devidamente
autenticados para veriÍicação dos poderes do outorgante.

7.4. Caso o Licitante tenha oreen chido os reouisitos dos sub-itens antêriores não
haverá nêcossidade dê apresentar cópia do contrato social no envelopê dê
Habllitacão.

7.5. No ato da Sessáo Pública, o representante do licitante deverá identificar-se mediante a
apresentação, ao Pregoeiro, de documento que comprove sua identidade, para que
possibilite a conferência dos dados com os documentos informados no documento de
credenciamento.

7.6. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitânte credenciada, sendo que
cada um deles poderá representar apenas uma credênciadâ.

7.7. Somente participará da Íase de lances verbais e demais atos relativos a este Pregáo
Presencial, o representante legâl do licitante devidamente credenciado.

7.8. A não apresentaÉo, inconeção do documento de credenciamento ou ausência do
representante legal da licitante não importará na desclassificaçáo da sua proposta no
presente certame. Contudo, verificadas as possibilidades de saneamento pelo Pregoeiro, ele
não poderá apresentar lances verbais ou qualquer manifestação em nome da mesma na

sessão do pregão, inclusive interpor recursos.

7.9. Concluída a fase de credenciamento as licitantes deverão entregar ao Pregoeiro a
Declaração do cumpÍlmênto dos Íequlsltos de habilitação, conforme modelo do ANEXO
V do presente Edital.

7.9.1. No caso da sua não apresentação, a declaração de cumprimento dos requisitos de
habilitaçáo pode ser firmada no início da sessáo pelo credenciado, adotando-se o modelo
constante do ANEXO V.

7.9.2. Na hipótese de a licitante náo enviar representante para a sessão, deverá incluir a

declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, no Envelope 1- Proposta de
Preço, sob pena de não conhecimento da sua proposta.

7.10. Conforme previstos na Lei Complementar no 123/06, as MICROEMPRESAS ou

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE devem aprêsentar a documentação comprobatóriâ
dessa condição, através degdg seguintes documentos:
a) certidão simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial, documento

equivalente, devidamente atualizada, ou 3eja, com data não superior a 90 dias:

5

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000
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b) declaração da empresa, emitida por seu representante legal, de que é microempresa ou
empresa de pequeno porte, constituída na forma da Lei Complementar no 1'2312006,
conforme modelo constante do ANEXO Vl do presente Edital.

7 .11. A licitante Microemprêsa ou Empresa de Pequeno Porte que se enquadrar em
qualquer das vedações do artigo 3', § 4', da Lei Complementar n' 12312006, não poderá
usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, náo deverá
apresentar a respectiva declaração.

7 .12. A declaraçáo falsa relativa ao enquadramento na condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte sujeitará à licitante, nos termos do art. 7", da Lei no 10.520102, à
sançáo de impedimento de licitar e contratar com a Uniáo, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, como também caracteriza o crime previsto no

art. 299 do Código Penal, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato, bem
como das dêmais cominaçóes legais.

7.13. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a

documentação comprobatória da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
no Envelope I - Proposta de Preço.

8. DA PROPOSTA
8.1. Nos anexos deste Edital, contém a relação detalhada do objeto da licitaçáo (Anexo l), o
arquivo digital de proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de proposta (Anexo lll)
e as instruções para preenchimento de proposta (Anexo lV):

| - O arquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em CD-R ou PEN-DRIVE,
preenchido pelo programa de preenchimento dê proposta (Anexo lll), conforme instruções

contidas no (Anêxo lV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 01 -
PROPOSTA, com as mesmas informaçóes constantes na proposta impressa;

ll - A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) via, preenchida pelo programa de
preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruçóes contidas no (Anexo lV) e,

obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0í - PROPOSTA, com as mesmas

informações constantes na proposta gravada em CD, constando:

a) ldentiÍicação da empresa (Razão Social e lnscrição no MF - CNPJ);

b) Número e modalidade da Licitaçáo;

c) Descrição dos produtos cotados, conforme relação detalhada do objeto (Anexo l) e marca.
A não indicacão da MARGA dos orodutos imolicará na desclassiÍicacão da emoresa.
face à ausência de informacão suficiênte DA ra classificacão da orooosta.
d) Preço oÍertado, unitário e total, não podendo o valor unitário do item da proposta
ultrapassar o valor máximo do item estipulado para este êdital;
e) Prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

f) Prazo de entrega de no máximo 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da autorização
de fornecimento emitido pela Prefeitura;
g) Prazo de pagamento em até 30 dias após entrega da nota fiscal;

6
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h) Data e assinatura do proponente.

lll - a não apresentação do arquivo digitâl (CD-R ou PEN-DRIVE), se este estiver
incompleto, ou não for possível etetivar a leitura dos dados, implicará na
desclassiÍicação da proposta;
lV - a empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em midia em bom estado,
bem acondicionada, para que não soÍra danos;
V - recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia
alternativa do arquivo digital;
Vl - a proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas
casas decimais após a vírgula. O preço ofertado será sempre o preço final, nele devendo
estar computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficarão a cargo
da Íutura contratada;
Vll - Não serão levadas em consideraçáo quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especifi caçóes exigidas;
Vlll . O arquivo com a Proposta de Preços estará disponível no endereço elêtrônico
www.nsb.or.oov.br, na guia Licitações/Pregões, onde também encontram-sê
disponíveis o ProgÍama ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;
lX - a Proposta de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital seráo acondicionados no
ENVELOPE no 01;

X - deverá ser observado quando da elaboração da proposta: Prazo de entrega; Forma
de Pagamento. A Prefeitura de Nova Santa Bárbara se reserva o direito de verificar as
informações sobre a qualidade e caracterÍstica dos produtos ofertados pelo licitante, através
de diligências ou vistorias in /oco. Nos preço(s) proposto deveráo estar inclusos os êncârgos
sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas,
transporte, salários, carga tributária, alvará, emissáo de relatórios, as taxas municipais,

estaduais e federais, as despesas indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais custos
mencionados nas Especificaçóes, constantes do ANEXO l, necessários para entrega dos
produtos licitados.

9. DA APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAçÃO
9.1. No envelope lacrado No 2 - HABILITAÇÃO - deverá conter os documentos
relacionados para habilitação (item í 0), originais ou por qualquer processo de cópia,

autenticada por cartório competente, ou servidor da Administração, ou publicado em órgáo
da imprensa oficial, os quais seráo examinados pela Comissão de Licitaçáo.
9.1.1. Quando o certificado/certídão Íor emitido por sistema eletrônico, poderá ser
apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificação

da autenticidade pela lnternet ou junto ao órgáo emissor.
9.2. Documentos matrilfilial: Os documentos apresêntados deverão estar em nome do

licitante responsável pela entrega dos produtos com o número do CNPJ e endereço

rêspectivo.
9.2.1 . Se o licitante responsável pela entÍega dos produtos for à matriz, todos os

documentos deverão estar em nome dâ matriz.
9.2.2. Se o licitante responsável pela entrega dos produtos for à filial, todos os documentos

deveráo estar em nome desta.
9.3. Prazo de validade dos documentos:
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9.3.í. A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data de abertura
da sessão pública destê Pregão Presencial.
9.3.2. Os documentos que omitirêm o prazo de validade seráo considerados como válidos
pelo período de 60 (sessenta) dias da data da emissáo.

'ro. DA HABTLTTAÇÃO:
í0.í, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.1.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresenlaçáo de/
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 1 1 da Lei Federal n.o 8.21211991 , às contribuições instituídas a título de
substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;
10.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadua! retativa aos Tributos/
Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Cêrtidáo Positiva com
efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;

10.1.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municípal relativa aos Tributos-
Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito

ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do
licitante na forma da lei;
10.'1.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, z
mediante apresentaçáo do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela

Caixa Econômica Federal - CEF.
10.1 .5. Prova de inscriçáo no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a ./
apresentação do comprovante de inscriçáo e dê situação cadastral emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil,
10.1 .6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Cêrtidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (CNDT),./
nos termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovâdâ pelo Decreto-
Lei 5.452, de Ío de maio de 'Í943.

í.0.2 QUALTFTCAçÃO rÉCNTCA
10.2.1 . C(:piaautenticada da Licença Sanitária da empresa licitante expedid a pelaYigllância /
Sanitária do Município do domicílio da mesma, dentro do prazo de validade.
10.2.2. Auloizaçáo de Funcionamento da emprosa licitante, emitida pêlo Ministério da

Saúde, ou cópia legível da publicação em Diário Oficial da Uniáo/
í0.2.3. DECLARACÃO DA LICITANTE indicando um profissional ENFERMEIRo COM---
ESPECIALtzAçÃo ESTOMATOTERAPIA, (assessor técnico) habilitado a prestar

assistência aos proÍissionais que atendem os pacientes usuários destes produtos. Deverá

constar desta declaraçáo no mínimo as seguintes informaçóes: nome completo do
proÍissional, telefones peÍa contato e endereço.
10.2.4. C()pia da cédula profissional de identidade do enfermeiro indicado, emilida pelo /
Conselho Regional de Enfermagem.
10.2..5. Cópia do Certificado de Conclusão do Curso de Especialização em enfermagem em --
Estomaterapia do enÍermeiro indicado;
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{n , a nEC I ÂEtÂ^^ nô pPôEt§§tôN^t informando que concorda em prestar os /
serviços de Assessoria Técnica na utilização dos produtos constantes desta licitaçáo

í 0.3. DOCUMENTAçÃO COMPLEMENTAR:
'10.3.'1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXX|ll do art.7"
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o
inciso V do aÍL. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de
1999, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Vll.

10.3.2. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou
contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, podendo ser utilizado o modelo
do ANEXO Vll.

10.3.3. Declaração de inexistência de fato superveniente impêditivo da habilitaç aoy'
emitida pelo proponente, assinada pelo represêntante legal da empresa, podendo ser
utilizado o modelo do ANEXO lX.

'10.3.4. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pel

representante legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Xl.

10.4. Os documentos de habilitaçáo 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 publicaçáo em órgáo de
imprensa oÍicial ou impresso de sitios oficiais do órgão emissor.

'10.5. As certidóes e/ou certiÍicados obtidos via lntemet poderão ser apresentados em

originais ou Íotocópias simples sujeitas à veriÍlcação da âutenticidade no sítio
correspondentê.

10.6, As declarações emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser
firmadas por representante legal da empresa.

10.7. A Íalta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação em

desconÍormidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.

í0.8. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a

documentaçáo exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta

apresente alguma restriçáo.

íO.9.Havendo alguma restrição na comprovaçáo da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial conesponderá ao momento em que o
proponente for dêclarado o vencedor do certame, pronogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento

do débito, e emissáo de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
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10. í 0. A não-regularização da documentaÇão, no prazo previsto acima, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas neste edital,
sendo facultado ao Pregoeiro convocar o autor do menor lance seguinte aos já convocados
para apresentar sua documentação de habilitaçáo e, se necessário, observada a ordem
crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de
aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou revogar a licitação.

'10.I 1 . Para certidóes emitidas que náo especifiquem seu prazo de validade, será
considerado o prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas respectivas
emissóes, devendo estar válidas na data do recebimento dos documentos de habilitação.

10.12. A regularidade exigida por ocasião da licitaçáo deverá manter-se na vigência do
contrato.

í 1.2. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos licitantes e demais
pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão e anunciará as
empresas que apresentaram envelopes.

't 1.3. Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do ltem
7 - DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados
na declaração de que cumprem as condições de habilitação, subitem 7.9 deste Edital e
após, encaminhará os envelopes distintos, aos licitantes credenciados para conferência dos
lacres e protocolos.

1'1.4. Seráo abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que

será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste
instrumento.

1 '1.5. A desclassificaçáo da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de
participar da fase de lances verbais.

11.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais.

1 1 .6.1 . Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou

multiplicação.
11.6.2. Falla de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente à Sessáo do Pregão Presencial;
'11.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados

constantes dos documentos apresentados no envelope N' 2 - HABILITAçÃO;
11.6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, náo geraráo a sua desclassiÍicaçáo,
pois poderão ser preenchidos para a autorização de fornecimento.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.say.b[ - www.nsb.pr.gov.br
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11.6.5. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na
divergência entre o valor unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.

1 1.7. As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conÍerência

't 1.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio
para determinação da ordem de oferta dos lances.

1 1.9. No curso da Sessão, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta dê valor mais
baixo e os das ofertas com preços até 5% (cinco por cento) superiores àquela poderão fazer
lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

'l 't .'10. Não havendo pelo menos três ofertas nas condiçóes definidas no subitem 9.9,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances

verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços ofeÍecidos.

't1.11. Os lances deverão ser íormulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à

proposta de menor preço

11.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,

implicará exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço

apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

1 1 .13. O encenamento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

'lí.14. Encenada â etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o
Pregão Presencial apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço

oÍertado, comparando-os com os preços estimados pela Administração ou com os preços
praticados no mer@do.

11.15. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço

proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administração.

íí.'16. As amostras deverão ser aoresentadas pelo orooonente classiÍicado
Drovisoriamente em primeiro luoar. imedlatamente após a fase de lances. conformê
especificacões constantes no termo de referência - anexo l.

11.17. É. facultada a dois demais proponentes provisoriamente classificados a apresentação
de amostras.

11.18. Não será aceita amostra de forma diversa às especificações do fabricante e êxigida

no edital, ficando o licitante, que assim o proceder, desclassificado da licitação;

''11.í9. A (s) amostra (s) deverá (ao) ser identificada (s) com o nome da empresa, nome do
produto, número do Processo Licitatório e do item conespondente ao da proposta.

1 1.20. A amostra aprovada ou não, não será devolvida;

PREFEITURA MUNICIPAL
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11.22. A não aprêsentação da AMOSTRA, ou a sua não aprovação, ênsejará a
desconsideração de proposta do licitante em rêlação ao reÍerido item.
1 1.23. Considerada acêitável a oferta de menor preço por item, bem como aceita a amostra
apresentada, se for o caso, o pregoeiro dará início à fase de habilitação com a abertura do
envelope contendo a documentação do proponente de melhor oferta, confirmando as suas
condições de habilitaçáo.

11.24. Para a análise e julgamento dos documentos de habilitaçáo, será observado o contido
no Capítulo 8 deste edital.

11.25.. Considerada aceitável a oferta de menor preço por item, bem como aceita a amostra
apresentada, se for o caso, o pregoeiro dará início à fase de habilitaçáo com a abertura do
envelope contendo a documentação do proponente de melhor oferta, confirmando as suas
condições de habilitação fixadas no item 9 - DA APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS
PARA HABILITAçÃO e item í0 - DA HABILITAçÃO, deste Edital.

11.26. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá
negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.

11.27. Obtido preço aceitável em decorrência da negociaçáo, proceder-se-á na forma do
disposto no subitem 'l í . í 7.

í 1.28. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,
o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo

à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.

',l1.29. Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de
menor preço vier a ser desclassiÍicada ou inabilitada, o Pregoêiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes.

1 1.30. No caso de vício na documentação de regularidade fiscal da habilitaçáo apresentada
por licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, será declarada vencedora pelo

Pregoeiro, sob a condição de regularização da documentação, pagamento ou parcelamento

do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas,
desde que observado o contido no item 10.7 deste edital.

í 1.3'1. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
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1't.32. Serão Inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação
regulâr, conforme estabelecido no item I - DA APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS
PARA HABILITAçÃO e item 10 - DA HABILITAÇÃO, deste Edital.

declarada vencedora. deverá aoresentar sua orooosta com os valores devidamente
aiustados.

1 1.33.1. Na recomposição final, os preços unitários não poderáo ultrâpassar os valores
máximos que estão fixados neste edital, bem como, não poderá(ao) ser majorado(s) o(s)
vâlor(es) consignado(s) na proposta inicial.

1'l .33.2. O descumprimento do contido no item anterior poderá sujeitar a licitante declarada
vencedora a ter sua adjudicação prejudicada, sendo convocado para apresentação de
planilha o segundo colocâdo.

11.34. Poderá o Pregoeiro, se assim entender necêssário, suspender os trabalhos para

análise mais acurada, ficando os envelopes, após rubÍicados, sob sua guarda, os quais

serão posteriormente exibidos, ainda lacrados, aos participantes, na sessáo marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.

1 1.35. Havendo suspensão dos trabalhos, o Pregoeiro informará, com um mínimo de 02
(dois) dias úteis de antecedência, o dia, hora e local em que seráo reiniciados os trabalhos,
ficando cientes, desde logo, as licitantes presentes e fazendo a comunicação direta, por

meio eletrônico de comunicaÇão à distância aos que indicaram representantes e aos que se
ausentaram após abertura da sessão.

11.36. À licitante que tiver sua proposta desclassificada, e não manifestar a intençáo de

recoÍrer, será devolvido, ainda fechado, o respectivo envelope que contiver sua habilitaÉo.

I 1 .37. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes No 2 - HABILITAçAO
apresentados pelos demais licitantes, até a entrega definitiva dos produtos licitados. Após

inutilizará os mesmos.

11.38. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo

Pregoeiro, equipe de apoio ê por todos os licitantes presentes.

í2. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAçÃO
12.1. No julgamento das propostas, será considerâda vencedora a de Menor Preço, Por
Itsm desde que atendidas às exigências de habilitação e especificaçóes constantes deste
Edital.

13
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12.2. O objeto deste Pregão Presencial será adjudicado ao licitante cuja proposta for
considerada vencedora.
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12.3. Após a declaração dos classificados e não havendo manifestação dos licitantes quanto
à intençáo de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e
posteriormente, submeterá a homologaçáo do processo ao Prefeito Municipal.

12.4. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo,
será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para

os procedimentos de adjudicação e homologação.

í3. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1. Ao Íinal da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção de
recoÍrer, através do registro da síntese de suas razôes em ata, sendo que a falta de
manifestaçáo imediata e motivada implicará na decadência do direito do recurso, e,

consequentemente, a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo

Pregoeiro.

í3.2. Será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razóes em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata aos autos.

13.3. Os recursos interpostos às decisões proÍeridas pelo Pregoeiro seráo conhecidos nos

termos do inciso XVlll, do art. 4' da Lei n' 10.520, de 17lO7l2OO2, devendo ser dirigidos
diretamente ao Departamento de Licitaçóes, e protocoladas na sede administrativa da
PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, em horário comercial, ou através do email
licitacao(Ansb.pr.oov.br e encaminhado por intermédio do Pregoeiro à autoridade
competente, devidamente informado, para apreciação e decisão, no prazo de 3 (kês) dias
úteis.
13.3.1. O acolhimênto dos recursos importará à invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
13.3.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Eletrônico do
Município de Nova Santa Bárbara e disponibilizado no link Licitações do site
www. nsb. or.oov.br.

'13.4. Da aplicação das penalidades previstas neste Edital e na minuta do contrato, caberá
rêcurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimaçáo.

15. DO GONTRATO

15.1 - As oüEaÉes êcoqenbs deda Liihçao serão tumalzada úâÉs ê
Conffi, srfomp mhuta ano€, obseÍrrando€e as condiFes e#eleciJas ne# Edibl, â l€iJaÉo
vi]aúe e a gopoda vencêdora, indeperdenhrnerG ê tarsoirfo de quahuer paÊ do seu todo.

15.2-O aqudiááÍb será cornrccado para assirs o Conffio rrorzr-&#24
(vhb e quúo) troa corHas da cornmçao, sob pena ê decai do didto à conHaÉo, sern pejuizo

das sanÉes rc\,tús ne* edrtal, poêndo sok f pÍoÍogaÉo desse prao por $d paiodo, por rndirc

i.úêdFbAdnhhüaÉo.
15.3 - Corno ordÉo pa'a celeOraÉo do srHo, o hitanb verrcedor dewrá

rnarb 6 cordÉes de luhiU@.
t4
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154 - Se o licihnb \,€ncedor, convccado denüo do prazo de valdade de sua
prçoda, rÉo celebrar o conbato, e faoltado à AdminisbaÉo, examinardo e vedhcardo a aceihkildade das
propodas su@(bntes, na oÍdern de dassificaçfu e obseí\rado o dircito ê pr#erKjâ pâra as MPE,
proceda à conUata@, sern peju'rzo da aflba@ das sançoes pÍe\risias nesta lei e legiiação pertinente.

15.5 - A assinatura do contrato deverá ser realizada peto

representante legal da êmpresa ou por mandatário com poderes expressos.

15.6 - A contratada Íicará obrigada a aceitar nas mesmas condições
contratuais, acréscimos ou supressóes que se fizerem no objeto, de alé 25o/o (vinte e cinco
por cento) do valor do contrato.

16. DA VIGÊNCN
16.'1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (dozel meses, a contar da assinatura do
mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do
Município de Nova Santa Bárbara, podendo ser prorrogado nos termos do inciso ll do artigo
57, da Lei Federal 8.666/93, bem como rescindido a critério da administração.

17. DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO
17 .1. O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da autorização
de fornecimento emitido pela Prefeitura, caso a entrega não seja eÍetivada neste prazo, será
imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado, cabendo ao
licitante inadimplente as sançóes previstas na legislaçáo e neste edital.

18. DO LOCAL DA ENTREGA
18.1. Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas
solicitações de Íornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro,
frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, Íicando a Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

í9. DO PAGAMENTO
'19.1. Em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da nota Íiscal
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 1 1 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 Situaçáo junto ao FGTS.
19.2. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N'da conta bancária
receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento.

19.3. A Prefeitura poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,
indenizações, encargos, tributos, etc, devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou
nos termos deste Pregão Presencial.
19.4. Nenhum pagamento será efetuado ao classificado enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a
correção monetária.

20. DO VALOR

15
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21 .1 - Pelo inadimplemento das obrigações, as licitantes, conÍorme
a infração, estaráo sujeitas as seguintes penalidades:

2í.1.1- Deixar de apresentar a documentação exigida no certame:
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;

2'l .1 .2- Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para

contratar); suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 5
anos e multa de 10% sobre o valor total do empenho);

2í.1.3- Executar o objeto com inegularidades, passíveis de
correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: adveiência;

21.1.4- Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do
empenho (ou do saldo não atendido) por dia de atraso na entrega do(s) bem (ns), sem
prejuízo da possibilidadê dê rescisão unilateral do contrato pela Administração e da
aplicação das sançóês previstas neste edital e na legislação inicialmente citada;

21.2- As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da
contratante, pela contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em

conta específica em favor da contratante, ou cobrados judicialmente.

21.3- O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das

obrigações que lhes conespondam, não será considerado como inadimplemento contratual

se tiver ocorrido por motivo de caso fortulto ou de força maior, devidamente justificados e

comprovados, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir.

22. DAS DTSPOSTçÓES FTNATS

22.'1. Nenhuma indenizaÇão será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou

elaborarem proposta relativa ao presentê Pregão Presencial.

Aú. 7 da Lei Federal 10.520/2@2- Quem, convocado, dentro
do prazo de validade da sua proposta, não celebraÍ o contato, deixar de entregar
ou apÍesentaÍ documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-sê de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de llcitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios
e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sisúemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do aÉ. I d*ta Lei, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas prevrbÍas em edital e no contrato e das
dem ais c o m i n ações regarb.

t6
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20.1. O valor total estimado para esta licitação será de R$ í00.205,00 (Cem Mil, Duzentos e
Cinco Reais), conforme Anexo l- Termo de Referência, podendo ser aditado de acordo
com o previsto no Art. 65 da lei 8.666/93.

21. DAS PENALIDADES

PDF Compressor Free Version 



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 30
Estado do Paraná

22.2. Recomendam-se aos licitantes que estejam no local indicado no preâmbulo deste
edital, para a entrega dos envelopes e Sessáo Pública do Pregão Presencial com
antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto.

22.3. É obrigatória a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos
direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.

22.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.

22.5. S6 se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 24.4 em dia de expediente
normal na Administração da Municipal.

22.6. Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, os
licitantes Íaráo constar em sua documentação: endereço, número de fax e telefone, bem
como o nome da pessoa indicada para contatos.

22.7. No interesse do Município, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou

indenizaçáo, poderá ser:

a) adiada a abertura da licitação;
b) alteradas as condiçóes do Edital, obedecido ao dispositivo no § 40 do art. 21 da Lei

8.666/93.
23. SÃO PARTES INTEGRÂNTES DESTE EDITAL:

23.1 . ANEXO I - Termo de Referência;
23.2. ANEXO Il - Arquivo digital de proposta;
23.3. ANEXO lll - Programa de preenchimento de proposta;

23.4. ANEXO lV- lnstruçáo para preenchimento da proposta;

23.5. ANEXO V- Modelo de Declaração (Pleno atendimento aos requisitos de habilitação);
23.6. ANEXO Vl - Modelo de Declaração comprobatória de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte

23.7. ANEXO Vll - Modelo de Declaraçáo Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao
Trabalho do Menor;
23.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaração de ldoneidade;
23.9. ANEXO lX - Modelo de Declaração de Fatos lmpeditivos;
23.10. ANEXO X - Modelo de Credenciamento.
23.1 1. ANEXO Xl - Modelo Declaração de Náo Parentesco;
23.12. ANEXO Xll - Minuta do contrato;

24. DO FORO
24.1 . Fica eleito o Íoro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas

oriundas desta licitação.

Nova Santa Bárbara, 1310912016.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@rsb.pr.gov.br - www.nsb. .br
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Fabio H ue Gomes
P oerro

Portaria n' 0'1512015

Marta Lu Silvestre Rezende
Municipal de Saúde
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PREGÃO PRESENCIAL NO 3í/20í6

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Do Objeto e Valor ltláximo

í.í A presente licitação tem por objeto a aquisição de materiais e medicamentos paÍa o
Ambulatório de Curativos de Lesões Ulceradas de todas as Etiologlas (LUTE),

conÍorme especificações e quantitativos abaixo relacionados.
í.2 O valor máximo global é de - R$ 100,205,00 (Cem Mil, Duzentos e Cinco Reais).

ESPECIFICAçÕES DOS PRODUTOS / PREçO ESTIMADO:

LOTE: 1

1 5723 Bandagem para bota de unna
Bandagem de algodáo, viscose e
poliamida com êlasticidade bi-
direcional, impregnada com pasta
composta por óxido de zinco, propil-
4-hidroxibenzoato, metil-4-
hidroxibenzoato, gelatina, cloreto de
cálcio, glicerol 8570, álcool
secundário, emulsáo antiespumantê
de silicone SE 2 e água. Embalada
unitariamente em envelope laminado
por polietileno e aluminio. DimensÕes
mÍnimas 10cm x lometros

250,00 ROLO 49,80 12.450,00

2 6/23 Cobêrtura a base de fibras de
alginato de cálcio derivado de algas
marons, fibras de alginato de cálcio
impregnadas com prata e contendo
cálcio, alta concentração de ácido
manurônico e baixa concentração de
ácido gulurônico. Coberturas
protegidas da luz por cartolina de
celulose e embaladas unitariamente
êm envelope laminado de celulose na
parte frontal e poliéster e etilenovinil
acetjato na parte posterior.
Esterilizado por radiação gama.
Apresentaçáo em placa í0P0 cm.

150,00 UN 79,00 1 1.850,00

J 6424 Cobertura a base de Íibras de
alginato de cálcio derivado de algas
maírons, Íibras de elginato de cálcio
impregnadas com prata e contendo
cálcio, alta concentração de ácido
manurônico e baixa concentraçâo de
ácido gulurônico, Fitas embaladas em
blíster composto por parte superior

150,00 UN 69,80 10.470,00

19
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de celulose recoberta com polietileno
e parte transparente composta por
poliestireno modificado.. Esterilizado
por radiação gama. Aprêsentagáo fita
30cm/29.

4 6431 Cobertura de açáo antimicrobiana
composta por uma camada de
poliéster flexível, de baixa aderência
revestida de prata nanocristaline.
Altamente maleável, mantém o
ambiente úmido para cicatrizaçâo.
lndicedo para prevençâo e
tratamento de ferides infectadas.
Tamanho 10 x 10 cm

60,00 UN 'I 10,00 ô.600,00

5726 Cobertura de Gaze ParaÍinada Tela
100% de algodão tecido e com
urdidura larga que facilita a drenagem
do exsudato, proporciona boa
ventilação à área da lesáo e evita que
a cobertura tenha aderência à lesáo.
É impregnada com uma base
lubrificante branca e hidrofóbica
(paraÍna) que, por ser neutra,
permite que se aplique medicação
especifica à ferida. Embalada
unitariamente em envelopes
aluminizados. Esterilizada por
radiaÉo gama. Apresentaçáo em
placa 10x1ocm

100,00 UN 4,90 490,00

b 5730 Creme Barrêira. Creme Hidrófobo
(repele a líquido). Apresentação:
Tubo de 60 gramas.

80,00 TUBO 39,80 3.184,00

7 6429 Curativo ant-séptico composto por
tela de malha e algodâo impregnada
com paraÍina (petrolatum) e soluçáo
de acetato de clorexidina BP a 0,5%.
Não aderente, impede a desidratação
do tecido de granulaçâo e protege a
lesão contra microorganismos
oportunistas. lndicado para
tratamento de queimaduras,
escaldaduras, laceraçÕes, abrasões,
árêas e receptoras de enxertos,
feridas cirúrgicas ê feridas infectadas.
Embalado individualmente e
acondicionada entre duas folhas de
papel siliconizado. Medida 10 x 10
cm

250,00 UN 5,60 1 .400,00

I 7121 Curativo de espuma hidrocelular /
hidrofÍlico composto por três
camadas diferenciadas de
poliuretano. Medida 10X10 cm.

200,00 UN 52,80 í 0.560,00

o 7122 Curativo de filme transparentê em
rolo Filme transparente de
poliuretano, semi-permeável,
recoberto por adesivo acrílico.
medida íocm X 'toMts

í 0,00 UN 380,00 3.800,00
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10 6008 Curativo hidrocoloide com
carboximetilcelulose com membrana
inteligente de permeabilidade
seletiva, onde regula a evaporação
de gases de acordo com o volume de
exsudato e indicativo de troca.
Tamanho í0xí0 cm

200,00 UN 23,50 4.700,00

11 ô430 Curativo não aderente composto por
tela de malha e algodâo impregnada
com parafina (petrolatum), impede a
desidratação do tecido de
granulação. lndicado paÍa tratamento
de queimaduras, escaldaduras, áreas
doadoras e receptores de enxerto e
feridas de qualquer etiologia.
Embalado individualmente e
acondicionada entre duas folhas de
papel siliconizado. Mêdida 15 x 2 cm

15,00 UN 980,00 14.700,00

12 6426 Esponja impregnada com gel
dermatológico PH 5,5. lndicada para
higienização pessoal em várias
condiçÕes, com ênfase em pacientes
acamados ou com restriçáo de
mobilidade. lndicação pera todos os
tipos de pele. Pacote com 24
unidades.

30,00 UN 48,90 1.467,00

13 6156 Extensor para Gastrostomia.
Adaptador para Sonda Gásúica.

60,00 UN 5,90 354,00

14 6427 Hidrogel amorfo estéril transparente,
comporto por um polímero modificado
de carboximetil-celulose (2,3%),
propilenoglicol (20o/o) e água (77,7%).
Embalagem tubo de 25 gramas

100,00 UN 42,50 4.250,00

'15 6428 Hidrogel amorfo transparente
composto por água deionizada,
glicerina, carboximetil-celulose
sódica, alantoína, álcool benzilico,
metilparabêno, propilparabeno e
preservativos antimicrobianos, É
indicado para o desbridamento
autolÍticode áreas necrosadas e/ ou
com esfacelo e na estimulaçáo do
crescimento de tecido de granulaçáo,
lêsões superficiais ou profundas,
incisÕes cirúrgicas e queimaduras.
Embalado individualmente em
bisnaga com tampa flit-top. Náo
estéril. Embalagem tubo de 85
gramas

100,00 UN 59,80 5.980,00

í6 7098 SOLUÇÃO DE LIMPEZA E
HTDRATAÇÁO OE FERTDAS
Soluçlâo aquosa antiséptica para
higienizaçáo cutânea, mucosas e
antissepsia corporal, pronto uso e
ativo em presença de matéria
orgânica. ComposiÇáo: água
puriÍicada, poliexanida 0,2%,

100,00 FR 79,50 7.950,00

Rua Walfredo Bittencourt dê Moraes no 222, Centro, S 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Brírbara, Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pl.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
34

21

PDF Compressor Free Version 



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 35
Estado do Paraná

lpolidocanol e alfa bisabolol. Frasco
lcom 500 ml

TOTAL '100.205,00

2, DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO
2.1. O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partlr da autorização
de fornecimento emitido pela Prefeitura, caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será
imediatamente solicitada à entrega para o pÍóximo fornecedor classificado, cabendo ao
licitante inadimplente as sançóes previstas na legislação e neste edital.

3. DO LOCAL DA ENTREGA
3.'1. Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas solicitações
de fomecimento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e
descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

4. DA VALIDADE DOS PRODUTOS
4.1. Para os produtos cotados que tenham prazo de validade, o prazo remanescente a partir
da data de entrega não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do prazo total da
validade.

5. INFORMAçÕES ADTCTONATS

5.1 Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital
de Licitaçáo.
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ANEXO II

EDITAL DE PREGÂO PRESENCIAL NO 3í/20í6

ANEXO II -ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
PP3í2016_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.oSI
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ANEXO il

EDITAL DE PREGÂO PRESENCIAL NO 3.I/2016

ANEXO III - PROGRAMA OE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome:
PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe
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ANEXO IV

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 3í/2016

ANEXO tV- TNSTRUÇÔES PARA PREENCHTMENTO DE PROPOSTA

Para agilizar as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um executável

para a digitaçáo das mesmas.

Você receberá um executável com o nome PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE

PROPOSTA.exe e um arquivo digital de proposta com o nome

PP3í 20í 6_ANEXO2_AROUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

Após o preenchimento dos dados, este arquivo deverá ser gravado em uma mÍdia (PEN

DRIVE ou CD) e colocado no Envelope ll o mesmo arquivo PP3'120í6_ANEXO2_ARQUIVO

DIGITAL DE PROPOSTA.eSI. Primeiramente copie os dois arquivos para sêu computador.

Abra o arquivo PROGRAMA DE PREENCHIiJIENTO DE PROPOSTA.exe.

Acesse o programa esproposta.exe

Será aberta uma janela como a figura abaixo:

.{,
EtFrrpnrt.i

EEil Il[+:f,trõ
t-a- 

| a"ar-r."*e I

5r
Oudtà, I) de JüÉio de AIE Y.rràoi 1.1.0.3

@ l,+. a.r,*-a,, I

Eq-daaú 9rtãn6 - l§wr,êqtlüD,(crn,b

ct- .'- Frl

' tmis!ào dê Proposià t:ttnltr-l

Clique no botão I
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E localize o arquivo PP3í20í6_ANEXO2_ARQUIVO DlclTAL DE PROPOSTA.esI.

Serão liberadas as opções para cadastramento das propostas e dos dados cadastrais:

Clique no botáo @ Ddos do toneccdor

Vai abrir a janela:

Preencha os campos, lembrando que os campos com (*) sáo de preenchimento obrigatório.

Clique no botão

Abrirá a janela:

lft!,.rúà Mu**,C d. ltir!
Eilíôd.

r--ffií l-ã
Nr Lir*& Escír*, ltdJdada

Nt

u". 
I nouontsr"ie. I

Orrt., S d. lülio d.2@E

@0.a".a6".".a" I

EqrU.ÍD 5r'ü - tr.qãüD,ccn.tí lü.ãor I 1.0.3

1l .,'.' .t .

ItslPoFA=

lEiPoil

Cêldc

s.39399933

lssrs.s,,§€-

lHl l8620m

lÀeàE 1318 .lt
UF

IEil!
Cdt ora.ôúct.
l-l- lã/oiffi'-

UF. CEP

Iil Fo: cdi.do.s9t999S93

EMPBESÁ ÍESÍÊ

Bü\co

ESPLA}IÂDÂ

EJn l
cúgüêág.'dêdacúLb
OIPJ' lnr(,içto E3ôdrd

t--

a EÍúr. Í. 
'lúÍdc.

I*sss-sE

lav ERisrL

8úÍo

lssss
ln!.riç5oMúúird NdÍ. ô cqr.dd

f crrpr aôílq.tó.loé

E E.q.tãrài.

. Dados do toÍnêcêdor I ix

§ flcprcsentante
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RG

ls3ssss

16-
lc*.
E{iil

l*l l86z0m0

NúrEo Clqlem€í*o

UF' CEP

ss. s99.9s9.ss

Cid.de'
rrdàdê Td

sg.s9ss.ssgs

Foé Siro.

Erd.í.ço

lav Pdüá

Bálo

l.Çísrriàêúgüdcdr.cdi.b
'cãrFa üifdú.

CPF'

Or'*.

tr |a

Preencha os dados, não esquecendo que os campos (*) são obrigatórios. Depois feche este

formulário e feche também o formulário de dados do fornecedor.

Clique na aba

Produtos/Serviços:

Aparecerá uma janela como abaixo, com a opção de cadastrar a marca e o preço unitário de

cada produto:

Para imprimir a proposta, clique no botáo: {* lmprimir proposta

Após cadastrar os dados dos itens, clicar no botão Gravar proposta:

P §raval poposta

lftááú.liuiid de ltinÍã lPlÉ.É.oóe(,l'.

Modalii.dêEnlidôdc Nrtii4áo E*a.ích

T---ffiã l-ã

UâM.í Udtóíb TotdUrütr6
noalcfSarto. 

I

I

091

@
ã5_m0

9qEYlW

zFL m71sl
DE xÃo OE OBFÂNAvIÂ]UBAOO q0Ft

Prêro TotJ ô Ldêr 3m,qn

255,mm
rsru 45,(I!

Eqúrü'o si*ehõ - r{Àa.r.€qriJe,cm,bAEtr, 30 ds JdÉt! ê 2lÍF
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a
lnformalion [xl

O arquivo foi gerado com sucesso!

AfelçÃO: Não eaquêcêr de copiar o aÍquivo gerado (ex:

"PP3120í6_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI") em um CD ou PEN

DRIVE, o qual será apresentado no ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar

em contato com o Depto de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/Pr -
Fone (43) 3266.8100 ou no e-mail licitacao@ nsb,or.qov.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO V

DECLARAçÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAçÃO

Pregão Presencial No 3í/2016

Prezados Senhores.'

inscrito no CNPJ
no________________ or intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)

portador da RG no....... e do CPF
no....................... declara que " Atende Plenamente" aos requisitos de Habilitação,
conformê exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no 10.520, de í7 de julho de
2002.

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF
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PAPEL TIÍIIBRAOO DA ETIPRESA E COM O CARIMBO OE CNPJ
(Declaração a sêÍ apÍesentada fora do envelope)

DECLARAçÃO COÍUIPROBATÓRN DE ENQUADRAMENTO COMO iIICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No 3í/20í 6

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, que a Empresa CNPJ

........., esta enquadrada na categoria...... .....(Pegueno Porte
ou Microempresa), bem como não está incluída nas hipóteses do §4o do aÉ. 30 da Lei

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VII

DECLARAçÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO
DO MENOR (ART. 7., tNC. XXXilt DA CF)

Pregão Presencial No 31/20í 6

Prezados Senhores:

A empresa inscrita no CNPJ sob no

Local e data

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

31

ffi ::t'*:"u 
r;presentante lesal o(a) s(a) portado

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de
junho de 't993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro dê 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de
aprendiz.
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VIII

DECLARAçÃO DE ]DONEIOADE

Pregão Presencial No 31/20í 6

A (empresa) estabelecida na

,no , inscrita no

CNPJ sob no ..................... .., Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de
preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial No 3í/20í6,
instaurado pelo Munic[pio de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para

licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE GNPJ

ANEXO IX

OECLARAçÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

Pregão Presencial No 3í/20í 6

A (empresa).......... estabelecida
na...................... no

Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitaçáo instaurada pela Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No 31/20í6, sob as
penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-nos para

a presente licitação.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representantê Legal
Gargo
RG

CPF
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PAPEL TIÍÚBRADO DA EMPRESA E COM O CARIII'BO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO X

TERMO DE GREDENCIAMENTO

Pregão Presencial No 31/2016

A empresa _,
representada pelo (a) Sr.(a)

CNPJ n.o 

-,

(CARGO), portador(a) do R.G. no e C.P.F. no

para representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara
em licitação na modalidade Pregão Presencial No 31/20í6 , para aquisição de materiais e
medicamentos paÍa o Ambulatório de Curativos dê Lesõês Ulcêradas de todas as
Etiologias (LUTE), podendo Íormular lances, negociar preços e praticar todos os atos
inerentes ao cêrtame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Obs: Documentos a serem apresentados junto com o Termo de Credenciamento:
a) Em caso de firma individual, o registro comercial;
b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em vigor);
c) Documento de ldentificação;

com sede na

34
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CREDENCIA o (a) Sr.(a) _
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO XI

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

Pregão Presencial No 3í /20í 6

_(nome da empresa)_, inscrita no CNPJ sob
ono por intermédio de seu representante legal o (a) Sr
(a) portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no DECLARA, para efeito
de participação no processo licitatório Pregão Presencial No 3í/20í 6, da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, que náo mantém em seu quadro societário ou emprega
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de
assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças,
Compras e Licitações do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Rêprêsêntante Legal
Cargo
RG

CPF
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ANEXO Xilt
iTINUTA DO CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA
UUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, TENDO POR OBJETO A
AOUISIÇÃO DE MATER]AIS E MEDICAMENTOS PARA O
AIIiIBULATÓRIO DE CURATIVOS DE LESÕES ULCERADAS DE
TODAS AS ETTOLOGTAS (LUTE).

Referente Prêgão Presencial n.o 3í/20í6

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão
Presencial n.o 3't/20í6, de um lado, a PREFEITURA DO MUNIC|PIO DE NOVA SANTA
BARBARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CGC/MF sob o no
95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222 - Centro,
Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr.
Claudemir Valério, brasileiro, casado, portador do R.G. no _, SSP/PR, C.P.F. no

rêsidente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e, de outro lado <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa
jurídica, de direito privado, com sede a <FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NUMERO>, município de
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&Cl DADE>-<FORNECEDOR. CONTRATO#T&UF>, inscrito
no CNPJ/MF sob n.o<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, doravante denominada
CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela
Lei 8.883/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente contrato, de acordo com as
seguintes cláusulas e condições a seguir estabelecidas e enunciadas:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE materiais e

medicamentos para o Ambulatório de Gurativos de Lesôes Ulceradas de todas as
Etiologias (LUTE)., conforme consta da proposta apresentada no Pregão Presencial n.o
31t2016.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA.
O prazo de entrega será de atê 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da

autorização de fornecimento emitido pela Prefeitura, caso a entrega não seja efetivada neste
prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado,
cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na legislação e neste edital.

CúUSULA TERCEIRA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrantê deste contrato os seguintes documentos:
a) Pregão Presencial N.o 31/2016 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de _.
PARÁGRAFo PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento
que os documentos mencionados nesta cláusula, serão consideÍados
suficientes para, em conjunto com este contrato, definirem seu objeto e
a sua perfeita execução.

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

CúUSULA QUARTA. Do PREço
Para a aquisição dos produtos descritos na Cláusula Primeira, a

CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATAOA um valor total de
<VALORCONTRATO>(<VALORCONTRATO#E>).

CúUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO
O pagamento se dará conforme a entrega dos produtos.

PARÁGRAFO ÚX|CO . A CONTRATADA se compromete a emitir a
respectiva Nota Fiscal no valor conespondente ao ajustado na Cláusula Quínta.

CúUSULA SEXTA. DA RESCISÃO CONTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito

da Administração, nos casos enumêrados 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 ÚtttcO - Quando o vencedor der causa a rescisão do
contrato, além de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato e demais penalidades previstas, Íica sujeita a uma das
seguintes sançóes:
a) Advertência;
b) Suspensáo temporária de participação em licitação e impedimento
de contrâtar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.

c) Declaraçáo de lnidoneidade para licitar ou contratar com a

Administraçáo Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da
puniçáo ou, até que seja promovida a reabilitação perante a própria

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
proponente ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra'b'.

GLÁUSULA SÉT|MA. DAS SANÇÕES
Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçóes

assumidas neste contrato motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei
civil por indenização integral. Sem prejuízo das disposiç6es anteriores, responde ainda, a
título de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avênça.

CúUSULA oITAvA. DA DOTAÇÃO ORçATIIENTARIA

As despesas deconentes desta Licitaçáo correrão por conta da dotaçâo
orçamentária no <DOTACOES.CONTRATO#T>

cúUsULA NONA- DO PRAZO DE VIGÊNCN.

)7
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PREFEITURA MUNICIPAL 51
NOVA SANTA BARBARA

Estado do Paraná

O prazo de vigência deste contrato será de í2 (doze) meses, podendo
ser pronogado nos termos do inciso ll do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93, bem como
rescindido a critério da administração.

CLÁUSULA DÉCIMA. Do FoRo

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

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

Nova Santa Bárbara, aos <DATAINICIOVIGENCIA>

Claudemir Valério

Prefeito Municipal - Contratante

<FORNECEDOR.CONTRÂTO#T&NOMEREPRESENTANTE>

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME> - Contratada

Responsável pelo acompanhamento do contrato

38
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BARBARA, resolve no uso de suas atribuições legais:

NOMEAR

AÍt.lo - A Comissão de Avaliação das Amostras de
Curativos de Lesões Ulteradas de todas as Etilogias (LUTE), composta dos
seguintes membros:

Art.2" - Esta portaria enta em vigor nesta data, revogadas
as disposições em contrario.

Nova Santa Bárbara, 27 de abnl de 2015.

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222,Cenno,143.3266.8100, 8 - 86.250-000 - Nova Santa
BáÍbar4 Paraná - E - E-mail - plll§bt@nsbJr.ggtlbr. - Site - www.nsb.pr.sov.br

NOME RG CPF
Aline Campos Gonçalves Almeida 7.720.304-4 034.594.249-31
Priscila Femanda de Oliveira 9.368.261-0 057.728.s29-73
Tais Conceição Machado 7.776.568-9 007.03 1.669-48

PORTARIA N'O3O/20I5
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PREFEITUR,À I{T'NICIPàT DE NOVÀ SÀ}ITÀ BI{RBàRÀ
.v. Vlalfredo Bittencourt de Moraes \o 222, Eorle/fax (043) 3266-8100

- cNPJ N.o 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsb gnsb.pr.qov.br - Nova Santa Báxbara - Paraná

Parecer j uridico

Solicitante: Departamento Municipal de Licitações.
Equipe Municipal de Pregão.

Ref. Análise prévia. Edital e minuta contratual .

Versa o prêsente parecer acerca da aná1ise
prévia do processo administrativo de ficitação
autuado sob o n. 049/1-6, na modalidade pregão

presencial n. 031/16, destinado à aquisição de

materiais e medicamentos para o Ambulatório de

Curativos de Lesões Ul-ceradas de Todas as Etiologias
(LUTE). conforme solicitação da Secretaria Municipal
de Saúde.

Consta no presente processo a solicitação e

justificativa de contratação pelo órgão municipal
beneficiário, autorização da autoridade
administrativa competente e indicação de dotação

orçamentária especifica para fazer frente aos custos
da contratação.

De igual forma, consta a realização de pesquisa

de preÇos para o objeto a ser contratado, tudo

té

Página 1de 7
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PREFEITUR]tr IIíT'NICIPÀT DE NOVÀ SÀt{TÀ BI{RBÀRÀ
v. Wal-fredo Bittencourt de Moraes t" 222, Fone/Eax (043) 3266-8100

- cNP,r N.o 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsb@nsb. pr. gov. br - Nova Santa Bárbara - Paraná

organizado por
procedimental-.

sequência de datas e lógica

Ainda, de suma importância, compôem os autos o

edital de chamamento de licitantes e minuta

contratual administrativa, sendo tais documentos o

foco da presente análise juridica.

É o refatório, do qual- fundamento e opino.

Antes da incursão na verificação dos autos,

insta realizar uma breve, porém sucinta, digressão
do procedimento licitatório adotado, ou seja, uma

abordagem em Iinhas geraj-s do instituto juridico
denominado pregão.

O pregão é a modalidade de LÍcitaÇão, realizada
de forma presencial ou eletrônica, através da qual a

Administração Pública seleciona a mel-hor oferta,
visando à contratação de bens e serviços comuns.

Eoi implantado no Brasif pela Medida Provisória
Ít' 2.026 de 2000 apenas no âmbito da União Eederal .

TaI Medida Provisória foi reeditada dezoito vezes

com alterações. Posteriormente, em 18 de julho de

2002 foi publÍcada a Lei. n. 1-0.520, gue instituiu
no âmbito da União, Estados, Distrito Eederal e

Municipios nova modalidade de licitação denomÍnada

pregão.

54
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PREE:EIIT'RÀ IíI'NICIPàL DE I{O\IA SâI{EÀ BàRBÀRiÀ
v. Walfredo Bittencourt de Moraes tô 222, Fooe/Fax (043) 3266-8100

- CNPJ N.o 95.561.080/0001-60
E-mail: prÍasbGnsb. pr. gov. br - Nova Santa Bárbara - Paraná

A Lei no 10.520/02 possibilitou a realização de

duas espécies de pregão, o presencial e o

eletrônico. O primeiro se caracteriza pela presenÇa,

em ambiente físico, dos agentes da Àdminlstração e

dos interessados em participar ou acompanhar o

processo licitatório. O segundo se processa em

ambiente virtual, mediante a utilização da

tecnologia de informação (Internet) .

No âmbito federal o pregão presencial é

regulamentado pelo Decreto no 3.555 de I de agosto

de 2000 e o eletrônico, pelo Decreto no 5,450 de 31

de maio de 2005. Cabe aos Estados e Municipios
formularem regulamentação própria, subordinados,

evidentemente, às orientações e diretrizes traçadas
pela Lei 1.0.520/02.

O prêgão é uma das modalidades de licitação,
agregando-se às modalidades defj-nidas na Lei 8.666

de 1993, quais sejam, concorrência, tomada de

preços, convite, concurso, 1eilão e, recentemente, o

RDc. Não existe hierarquj-a entre a Lei no 8.666/93 e

a Lei no l0 -520/02 que instituiu o pregão. AIém

disso, em se tratando de pregão, a Lei no 8.666/93

será utilizada subsidiariamente, ou seja, sempre que

houver omissão.

Página 3 de 7
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PREFEITURJA MI'NICIPàIJ DE NOVÀ SÀ}IEÀ BáRBÀRÀ
v. wal-fredo Bittencourt de Moraes t" 222, Fone/Eax (043) 3266-8100

- CNP,J N.o 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsbensb.pr.qov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

O pregão não é modal-idade licltatória de uso

obrigatório pela Administração Públ-ica Municipal,
apenas a União adotou de maneira compulsória, no

decreto n' 5.450,/2005, a utilização do pregão e, de

preferência na modal-idade eletrônica. Por não se

tratar de norma regulamentadora geral, os Estados e

os Municipiosr âo contrárj-o da União, têm a

faculdade de escolher entre o pregão ou alguma das

modalidades previstas na Lei n" 8.666,/93.

No entanto, apesar da discricionariedade da sua

utilização, é importante sali-entar que esta
modal-idade licitatória garante maior cel-eridade e

eficiência no processo de licitaÇão, de modo eue,
havendo hipótese que admite o pregão et tendo os

órgãos administrativos o dever de alcançar da mel-hor

maneira possivel os fins da Administração Pública, a

opção mais coerente é a utilização desse instrumento
sempre que cabivel .

Ressalva-se ainda güêr nas contratações para

aquisição de bens e serviços comuns, realizadas com

recursos públicos da União repassados aos Estados e

Municipios mediante celebração de convênios ou

i-nstrumentos congêneres ou consórcios públicos será

obrigatório a utilização do pregão, de preferência
na modalidade eletrônica.

56
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PREEEITUIUà }IUNICIPÀI DE NOVÀ SàTÍTÂ BÁRBàRA
v. ÍlaLfredo Bittencourt dê Moraes no 222, Fo\e/lax (043) 3266-8100

- CNPJ N.o 95,561.080/0001-60
E-mail-: pmrsbGnsb.pr.gov,br - Nova Santa Bárbara - Paraná

o artigo 1" da Lei no 70.520/02 afirma que o

pregão foi criado para a aquisição de bens e

serviços comuns, definidos, de forma um tanto quanto

imprecisa, como "agueles cujos padrões de desempenho

e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações usuais de

mercado".

Muito se discute sobre a abrangência da

apli-cação deste instrumênto licitatório, tendo na

doutrina interpretações tanto restritivas quanto

ampliativas. No entanto, pode-se afirmar, com certa
tranquilidade, que bens e serviços comuns são

aqueles que não demandam sÍgnificativas exigências
técnicas e que podem ser encontrados com facil-idade
no mercado.

Incomum e complexo são definições distintas. Um

determinado objeto pode comportar complexidade

técnica sem deixar de ser comum, bastando, para

tanto, que esta técnica seja amplamênte conhecida e

oferecida pelo mercado. O Tribunal de Contas da

união no acórdão n" 188/2010 decidiu que:

Ainda que os serviços objeto da licitação
possam sugerir, a priori, certa compl-ex j-dade,
não há óbices para que sejam enquadrados como
serviços comuns, eis que pautados em

especifj-cações usuais de mercado e detentores
de padrões objetivamente definidos no editaf.

Página 5 de 7
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PREFEITUR]A UT'NICIPÀI DE NOVÀ Sà}ITÀ BÁRBÀRÀ
v. Íla.Lfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Eorle/Eax (043) 3266-8100

- CNPJ N.ô 95.561.080/0001-60
E-mai-l: plrÚlsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

No acórdão n' 21,'12/2008 o Tribunal de contas da

União afirmou que: "a utiJ-ização da modal-idade

pregão é possivel, nos termos da Lei no 1O.520/2002,

sempre que o objeto da contratação for padronizável
e disponivel no mercado, independentemente de sua

complexidade".

Do que os autos pontuam, verifica-se que essa

caracteristica de bens ou serviços comuns

verdadei-ramente é constante, 1ogo, não há qualquer

óbice à utilização in casu do procedimento pregão.

Ainda com relação aos autos, cabe enfatizar que

os mesmos bem satisfazem as exj-gências legais,
havendo, pois, a completude do ato.

Dê conseguinte, com relação ao edital de

chamamento e minuta contratual administrativa,
cumpre salientar quê efes estão confeccionados de

acordo com os dizeres da legislação de regência: Lei
Geral de Licitações e Contratos Administrativos e

Legislação do Pregão, circunstâncias gue autorizam a

aprovação do ato.

Por fim, cabe sobrelevar que o presente parecer

não adentra na análise de conveniência e/ou

oportunidade da contrataÇão, e mai-s, em seara

técnico-administrativa, sendo, pois, aqui tão

somente uma aná1ise juridica lançada sobre o

Página 6 de 7

58

PDF Compressor Free Version 



PREFEITURÀ MI'NICIPâT DE NOVÀ SàIIEÀ BTíRBÀRÀ
v. waLfredo Bittencourt de Moraes no 222, Fone/Fax (043) 3266-8100

- cNP,' N.o 95.561.080/0001-60
E-nail: pnnsbensb. Dr. qov. br - Nova Santa Bárbara - Paraná

59

processo e o procedimento adotado,
que Prescreve o art. 38, da Lei n.
parágrafo único.

tudo a rigor do

8.666/93, em seu

Em vista de todo o exposto, conclui esta

assessoria pela regularidade da licitação, vez que

respeitante à legislação de regência e aos

principlos jurídico-administrativos aplicáveis à

espécie.

É o parecer, que submeto a melhor intelecção.

Nova Santa Bárbara, 14 de setembro de 2016.
/^'

Gabri À].mei de ilesus

OAB/PR 81.9 3
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPOT{DÊNCIÂ INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de PRDGÃO PRESEI{CIÂL n'31/2O16, que tem
por objeto a aquisição de materiais e medicamentos para o Ambulatório de
Curativos de lrsões Ulceradas de todas as Etiologias (LUTE), normatização
de procedimentos administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos
correlatos à área, de conformidade com a ki Federa-l n" 10.520, de
17 lO7 l2OO2, l,ei Federal n" 8.666, de 21/0611993, Republicada em
06107 11994, Decreto Federal n" 3.555 de OBIOS/2O0O, Decreto Federal no
3.697 , de 2L I 12 I 2OOO e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n' 015/2015, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitaçáo seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

PREFEITURA MUNICIPAL

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitação para as

Nova Santa Bárbara, 4loe l2ot6.

Vqléri.o
cipal

u
c

l/

Rua WalÊedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, S 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Biárbara, Paraná
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NOVA SANTA BARBARA- 61
Ésreoo Do PARANÁ

PORTARIA no 015/2015

PREFEITURA MUNICIPAL

O PREFEITo Do MUNICIPIo DE NoVA sanrre aÁRgnnn, ESIADo Do PARANÁ, o sr.
CIÁUDEMIR VALÉRIO, no uso de sua atrlbulçôes legais, resolve:

NOMEAR:

Art. 10. A Comlssão de Pregão, composta pelos segulntes membros:

- Pregoelro: Fáblo Henrlque Gomes - CI/RG no L0.407,123-5 SSP/PR;

- Suplente: EmmÉi-nuet E. Nunes Morgáôo - CI/RG no 8,023.240-3-SSP/PR;

- Equlpe de Apolo: Elalne Crlsüna Luditk - CI/-RG no 9.144.227-2-SSPIPRi

- suplente: Mônlca maria proeniÉ?o/nc no 10.450.207-5-SSP/PR;

- Egulpe de Apolo: Marla José Rezende - CIIRG no 9.170.714-+SSP/PR,

- Suplente: Zacarlas dê Abreu Gonçalves - CIIRG no2.254.409-8-SSPiPR,

AÊ, 20. Esta PoÉaria entra em vigor na data de sua publlcação, revogadas as

disposlções em con#rlo,

Nova Santa de de 2015

RIO
pal

Ruâ wElfredo Bittancourt ds Moraes, 222, Cenúo - Nova Sanla Bârbara. PR - El - 80.250-m0
E (43) 3266-8í00 - El - E-mall: pn0!§bla!§b.ar.go1âU! - sitê: www.nsb.er.oov.br 1
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LTCTTAçÃO
PREGAO PRESENCIAL n.o 3112016

Processo Administrativo n.' 049/20í6

Objeto: Aquisição de materiais e medicamentos para o
Ambulatório de Gurativos de Lesões Ulceradas de todas as
Etiologias (LUTE).

Tipo: Menor preço, por item.

62

Recebimento dos
29t09t2016.

Envelopes: Até às 13h30min. do dia

lnicio do Pregão: Dia 29/0912016, às 14:00 horas.

Preço Máximo: R$ í00.205,00 (cem mil, duzentos e cinco
reais).

lnformações Complementares: Poderá ser oôfidas em horário de
expediente na Prefeitura Ãlunicipal de Nova SanÍa Bárbara, sifo à
Rua Walfredo Bittencouft de Moraes, 222, pelo fone: 43-3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.oov.br

Nova Santa Bárbara, 1410912016.

Fabio He e
Pr e

omes
rrto '"§P j

:.i c9
O'\ 5
ECrtal Pübl

Portari 01512015 .: Jl-' 'JÁ.
q

Nova Santa Brirbara, Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
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13/09/2016 Muíal de UcitaçõG MúicipEis

63

TCEPR

&lEr

Detalhes processo licitatório

,-CPF: 4271512931 (lrgg/0

Modalidade* p16996

No licibção/dispensa/inexigit lldader 31

N úmero editaupíocesso* 49

Entidâde Executora MUNÍOPIO DE NOVÂ SANTÂ BAREARÁ

Iírstü.dÉo Flnan€Êirô

Coírkôto de Bnptésüíro

Âm* zots

Editãr EIduir

Aquisição de mãtêriais e medicamenbs pôra o Ambda6rio de Curaü!ôs de Lêsõeg

Formô de A\61ÍÉ0 Meíoí Píô9o

DaT" da Âbertría das Propo6b s 2gt0!,l2lt6 1310812016

Dobéo OçãmeÍtÉ riô* 0800110301034020263390300000

Descrição Reiumklô do Obieb*

13/09/2016

Ulceradas de bdas as Ebologias (t]rÍE)

100.205,00

Oab Regisüo

Dôta RegisüoNOVA Dab dà Âbertrra das

PÍoposbs

Dãti Can êlàmênto

Pr@ mánrm/Rêferêmia de píeço -
RJ*

DôE de tônçamenb ô Edital

httpr/servico6.!ce.pí.gor,.bílTC EPRiM urici paUAM UD etal h6Processocdn pía.aspx 111

z
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Dêpartamento de lmprensa OÍlclal do Estado do Paraná - DIOE
E

I

64

Protocolo

Ítulo

órgão

Depositário

E-mail

Enviada em

4444212Ot6

Pregão 31 2016

PMNOVASANTABARBARA - Prefeiturd Municioal de Novâ Santa
Bárbarô

Elaine Cristina Luditk

llcitacao@nsb. pr. gov. br

l3lG}lZoL6 L't2L

;fl oÉrlo oneut com. Ind. ê serviços

EA Mun'rciraliJades

E PreÍolturas

E Nova Santa Barbara

+ Edilal - CIS

Editâl PÍeoáo 31 2016
EI E[,E;;Ti_-* $o-ã?É-

Data de publicação

$ tslo972ote qri,'tu+ui.u Valor ainda não confirmado

Histórico

ô/ Rãscunho Gravãdo

a Matórla Enüãdã

ÀGUAROÀNDO ÍRIAGÊM

Elaine Cristina Luditk

Elaine Cristina Luditk

13/09/L6 lst2L

L3/09/16 L5i2L

htpoJtrvww.<tcumrlc.d€.pí.gw.b/dodesnpü*lan€ítol,latêria.do?actioíFimprimir&êyFÍÍúFNhFNNtITFTNFNm&mprimir=1 1t1

13092016
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r.létiÍrtaGüxÍÍí ú tuxm riulrl(rrA u,sonlÍÍoÍ olciur{ Í DOrmúÍt n

. Á(ô(t 0{ tllrorÉrl{orôa of G(Ío. riJüro

.avlso DE Lrcfi çÀo EaEGÂO+ESC q Lo.llü20t4
o)aro: l4laiç& d. ÍtEr..úts ÍÍrrhíl.íro. pÍ. oÀ$ulsiüb t ê clrsüío. d! Lid- oit dat d. tod8.3 Euoglss (LuÊ)

Ioorlt uD.rÇo. lo.irrl Re..úrÉnro Enclcpcs:ÁrÔ ào r33o ha:s dod.29í0912016.
r.rdo dô frlorâi ob 2g'!9r2orô. àr ltl'ü) horâ!. Proco Mârlio: Rls tÚ.205.(x) (c€m ÍÍ. úzÍlc c dE l.llIr).
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,!p.!.dr$â06bs...106ó^ÀÀidod.rúrdds.

OAJETO .trôo4ào dê PâviÍrâÍâçlo coín pêdr. tÍ.9ú.Í. dÍÊnâgÊrn plwÉ1. rl€io fio 6 s5Íiêta .m nÉs do [l'rÍGiPio d€ Nova Sânl
8âbâíe. PRÂzo DE ExEcUÇ^q M!i3 90 (norúta) dÉ, cl.{*r rL 'lc1za,0'16.

SECREÍAX^* S€crêrari. (b oF.+ do TrabcrE o Gc_à§áo ds ÉnElqc.
RESPOT{SÁVEL J9RIDICO:ÀrEêal| ohdr M.Íünr P.Ís!â. OAS€R r' 4a857.
DAT^OE^SSIN^IaJRAOO]ER OOE^DlTlvO: 15/092016.

: , EXTRATO I'ÍERXO DEÀIXÍÍVO
RcÍ!Í.ntâ.o Goít6o nc 0081201ô d€ Eln9ídtld! d. ObÍ.. REF.: Tomâda do PÍôços N'!/m16.
P RTES: Municlpb (b iLna Sr.lls Aáôêrs.9.5!o!lüÍldlc. dê dtÊi!ô püHho hleíÍlâ.líl3dit6 m CNPJ 50ô o d 95.561.080/000l'6{

cúÍ §ada âdíiriülÍàtva na Rla whlfuo Biüallcound6 iroíâ€3. 22. n€§ls ato Í6píllanttdo p€lo Soahoí PBÍ6no MÍürpd cfaodom
\rdâro. po.ldo. dã códt{a d6 ld6ílitád€ R.G. n' 4.039.382.0 SSP/PR, CPF n" 563.6!11.40910 ê a 6.nPíB5e JOSE ÂI{UNCIADO O
ALMEIO tt C|.\ LTDÀ p6s@ hÍldhá dô dÍlrlo tíndo, in!.Íita.o CNPJ soô r'. 0í.70,1.29i1r0(rcl {3. co.n 6nêÍêço à Rl,s E§trEd

Àeua Oo noúiE, gN - CEP:862500m . AdÍo: vr! RürálSol rGs.onts. Noyd Sanla 8áít6laÍ'R, nesla ato épíês€íbda P.lo S

JoéAri.noadod€rürEira.
OAJETO: âr!írrção (b Píiràltâç.o cdíl p.dÍr lÍi!úlâ., d.êrlâg€ín púvlal. m€b fio a sâFüi am ruâs ô) Murcipio de Novâ SaÍr

8db.r.. PRÁZO OE EXECUçÃO. Mâb B0 (noyrí{,e) úrd ür sâlâ. enâ Wt21201ô-
SECREIARI.. $cír{arb d. Oà.as, doTráüCrD ô G.6ção d6 EíTlego.
RESPONSÀVELJURIOICT:AÍpei| O{v.Lô Martiô§ Pô.dÀOA&PRn'48857.. DT O€ASS|NÂTIR DOÍER|/0 oEAOÍ|VO 15/09tÀt1ô.

EXTRATO 3' TERIO OE ÂOÍInlo
Rsiêí€nl.âoCoíú.lon 0172015 d. Elnpribd6 í. O0...

I III

rróó üeic t 6 ItêM d. (rEn(r ! ú, rtld(xr(.

rrrídd. do cÁ..Iú rul.ài

w "@k;:

I

t-----T-----

I

,úrrq&
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s'Írnra I l5/§et20l6 - Ed{tono9782 25

PRFFDIÍIINÁ \,IINICIDAT Dr PINt{ÀIS
S.(,.h.ü Mui.ip.t d.Âdmitrit6.Éo

Avrso DD LIcITAcÀo

Torn.d. d. Preç,o. í" 0í2111015

84599/2016

84766/20í6

NOV^ PRr{rA DO IOUAçU
Avtso DE Lrcm^çÃo
PREcÀo PnrsElclÂl. N o56r2ot 6.
O M|l'iitil, d. Nd. PÍr! rlo Isr.g, - PÍ, iúDr púülico $r Ít lizri liit §ao
!r no.Llir,.L PrlSao PÍui.L p.lo sid.b d. Mffi PrÉço po. iEú,
c,,futit'o Fn nlcr,,/,,ry4 ;rNrreeadcút iúdiviár . .rvrcto d.
pCt N prL, B í.da, b i'tcin I, b aúgo tE, & IÍ l2infi6, i,-!g!o
!@.-do_di!2lÁrauí, ràdo cdo ob.iôro . .auinçio d. 

'a. §.lt dül d.
forÍ.gcE, !G. §.qo.. P.!l ht 

^8Íí{.h 
do Muricíüo, cdll Í!(rtr&. Giúxlo.

ô GFlgtú.çao do C6üio d. Re..r. !' &59442014, Prc....o l0l963G
33201a - MÁP .

ollÚl. irft.E*õd pod..lo ta oà.idr. no dE lEt EiIÍSc!.E! oo ú.v* do
D.prú@ d. UdúCo rlo !,íEicipio.
l,lorrPtddo lgúOr. Pt, 13 &rádboitô 2016.
Dcdivd .r! Sihr Oliüooi - Prlso.iro

!tí5an0í0

^vrsoDr 
uclIaÇÂo

DÍltclo Pnr§r[al^f r' !lrrora
Obi{o: Àq!i#o &....rLb. ú.di..!.r5.,.'. oAEt lrórlo d. CE -
dva d. L..ô.. UL.r.di d. lodl. .r EdaodE (LUTEI
TUo: Maú F!ço, poí ia.
R..óiE olo Erv.lop.r: Âra ü 13:30 to(.r do di 291092016.
lnido do Príao: Di. rg,lD/rorq à ra:u) üor.r
Prqo Mixim: ú 1m.205,m (Ca Eil, ôa.úto. ê citE Eir}
U&EÉfuIhIrII4 po,tãlo rcÍ ohid.r.ír üd&io iL ca.diad. [t
ft!Êirrt rlt d.iFl d. Novr Sú BÍtÍ., rib a Rl,. wdÉldo Biülocour d.
MaHn'222,pêloftc1332ffi lm,orDoÍE úr : l&ibEd0!rh.!ígor.h

Novr S.d Btô.r., 14O92016.
Fúio H.a'i$r Gmcr

pilgo.iro
Potlârii D' 01 J2015

w2n0L

lv!§ÍlDr r tarl alo
Prqao Pl€ í.id.'0t&Er6

ho..diD...o lii.ródo !' U5lr016
O Mrdcipio d. Nov. T.àü-P& Eado ô Psrú co 6danôÍÍo ü Li
Fd.r.l n" 10.520, d. U d. jull'ô d. 2002, . cúfoÍhc dirporto ao l}srto
Municipâl n" üX/2m? d.06 & Mr§! d. 2m7. dicÍrdo-!. ,übridiüián íÍê,
Do $E @rtqrD, ú dipo.içôGr ôrt .itê,l'.l f 8.ffi, & 2l d. juüo d. 1993,

.e ú6içõ6 poíãiocr,. d.ú.n EE r ÍlSulIEdE!. ryüc&cü 4..p&ic,
coollict q'l. Ít lirüó licinr& cúftíD. r ,.8uiit r ..pcci6qÍn r:

o&r[To: ÀQutstÇÀo Df, M TERTAIS Df, CONSTRUçÀO PARA
sERf,M urrl-rz Dos N^ Àr,pl,I^çÃo Do cn^s Do MuNtclplo DE
NovA TEBASPR pÀRÀ Mf,LltoR ATENDER aos sSus usuÁxlos,
sENDo p xflctp CÀo EXCLUSTVAMDNTD pAR MIcRo E
pEeuENAs EMPRES^§ Do ÂMBÍro MrrNrcrpÀL coNFoRME
ART 

'7 
IIA LEI COMPLEMENIÀR I!:}/2OOí ÀLTERADA PELT LEI

coMpLEirENrAR la?/r014, f, Df,MAts DrsposlçôEs LfcArs
APUcÁvf,rs

DATA DE ÀBf,xTUn^: 29 d. !á!útro d. 2016 .! o9toomtu (úvc boÍü).
Cüri o DE JULCAMENr1O: Mc.or Pr§o po. Ir!ú
v lÍ)R T(}-IÀL: RJ ll.77t,6a (dedrto Eil áÊcarto. . rd.nn . circo Ei! G

r....at . qü&§ c. nv6).

INfOfM ÇÔtsr O Editil ê nEx6 .íto dnpôdyci! E .irc wr-o!!Í!üe&
9!8oxE tdrbátr pod.ndo |q rüiEdd ú rcd. dâ Pnf.itm MEicipd d. Nov!
T.b6! liio . Avcnidr Bclo Ho.izoíl!, ó95 - Ca rô, etn Novr Têb!! - Prrnô
Fonê: ({2) 1,64}1109, d. !.gudr à scxtr-í.iÍr, tro hoii.io d.! 08h0omi! i§
l2hmúin ê l3hlJúinÀ lrl'oonir

Nov. Táãr l,l & Éenko d.2016.

LICENçA DE oPERAçÂo DE REGULARI2AÇÃo
A P?rí.lturr Imlclpal da Paaanagua toma púàllco qu€ lra raquaíaí
ao lndlirrb Amàh al do Paraíá, Llcança da Oraaaçlo da
R.eul.rlzrçtro p.r. Ír.plch.s nr Rur d. Pr.l. . Ru. G.mr.l
C.m.lío. il.o íoldrt rtnlôrdo $tJdo d. lmprcto .mbl.ntl|.

8/1673/20't6

OBJETO: Contataéo da pê§6oâ Fridica parâ píastação dê rêNiços
úcnicoa 6spocielizadot ne áÍEe d6 iníomálice. lbanF dc uro de
.ottrer.5 ná Gclllo Públic5 lntcgr.d.. proj€tada para ulilizaÉo
atràváa dê návE€edorra (baowsaís) c dalklop. d6v€ndo sêr iniblado no
datracantêr dâ conalbd. (ou g€Íido pôlo conr3Enb), compÉcnd6ndo
06 Sirbma3 da Gartáo dc: Â€endemonba da Consulta!. Examas e
Sc!!óâa). AlondiÍn nb (ÀnbulabÍial), lmunia.Éo. Abndimânto (Sociâl),
Odonto{ooie, Leboíeório. Ê3toqu6, Ho.pileler/Pronto Ábndimcnio,
Comit!áo d. Confolc da lníâcÉo Holpiblar, S6ívi;o d6 ÀÍquh/o Mádicá
. Ett ú.tice, C.nlrál d. Maiêrisis . Eri.íjlirâÉo, Âlta CoÍnpl.xlíâd6,
ACóaa PrcOrâmáüc.!, PrÉv.ntivos dê Cânc.., Saúde de Fâmiliâ. Seúde
da Fsmilie (Di3po3itvo. Mówb), Trân3poriô, Controle dc Ambulâícias,
ViglârK& Sanitárie, Epii€miologia, Ouvidoíiâ, Pãiml El.6nicô,
Confeur8Éo Gcíel, R.Culeçâo vre lnt m.t . Painêl dr lndicador*,
bam coÍlo !6ÍvÍ)o3 da implenteÉo, tÍlinamanio / Abndimênto Íácniao
Prua.nciel6 Cu3tomiaâÉo pord€mánds. ÍlPO DE LICÍÍAçÃO Íócíkã
â PíCçO, VALOR Áxlrc. RS 638,00I.T6 E ÍREGA E ABERÍURA
DOS E,{VELOPES: dh ltr10r20l6. às 09:00 hora!. EDÍTAL: E3tâÍá
diaponível eos inbÉ3!ado3, no lib à:lnJh@-eiÂbai!trLgeLhr. no
link LicitsÉê, do dis 15/09/2016 eo di. 17110/2016. l]{FORllAçÔ€S:
podarào 3êÍ obtid3! no 3it ou pdot6l.íon. ((X1):3912-5277, dar08r00h
à. 12:00h ê de3 13:00h à!'17:0Oh. Pinhab, 1al09/20'16.

EXTTATO DO'.TEA O ADITryO

^o 
mNTÀAro ir.99r!

CONTMTANTE: MUNICtsIO DE PII.AQUAR , CONTTÂTADO: YDL
CONSIRUTOR LTDA-MX, ieiE D CNP,3ob r'82391677/0001-16. DO
OBIETO: C@trui ôj.rô do F&É. .diEr.úo r púrosrç& do Fe .b
.r..üCo . ü8êEiÀ DO PB,AjZO: Fi6 Fürlgrlro o pI@ & Gx.cr4aô pú
lqúiô) di.! . @d.. .L 2rlB/16, frdodo 6 26,!9/16 . d. úràti. po. !o
(niü) di.+. or.. & líll/tó, frihrldo @ Itlzl6 D^T DÁ

^§§IN 
IUt t: 26 dê .ipdo dG 2016.

AvrsorlE Lrcr^ÇÃo
P,ltro Prt .r.i.l !.'í11016

O MUI{rciHo DE Px NCIIII ,/PR por incnédio d. !.ü Pr"so.iro
co eic. qE Í!.lizrí licit!çio M Dod,li.lrd. PRXGÃO PRESENC1AL
obi.rivedo r coNTRTTAÇÃo Df, SDGURO TOIâI PAR VEiCUfI)§
DA FROIA MIINICIPÀL A .títÍr do! cnvclopcr r.,ji B di.Jo-dtsEDbo
dd0lúi-09t@Ài!. O Étittl o§i dirponiv.l . pod. s Íúxdo diEt D.are
ú .dr do D.!útlEnno dc Licitrç6q rc F&io dr ftEftitn Múicip.l d!
ksrcüirr?& c{o.rd.Í!ço i Àe SiDao Flquimllo, 3{a, c.ú!, oo hocüio d.!
0ã30nia à I lh3ünií. d.r l3h00niD ü l7ü00úia dê/ iíftir lntudaôd
Flo f(a./6x (16) 35101 122.
PÍÍldrit . 14 & $Énko d. 2016.

^!b6io 
Jod P.dill.

PÍlsciro

1,4755/:10í 6

HIII)tSAIVASZEK JENSf,N
PREF-EIfA MTJNICIPAL

Et66íI2015

NovoPrata do lgaaça

NovoSontoBárbaru

I pbút*

Parunaguá

Pbaqaata

I Pranchtta

Nova Tehas

!
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Poder

Executivo

Obrcb; AqubiÉo d! mt.Íl.lt a rrdic |entos para o Ambulalório do Cuntivos
d. Lr.õc€ Ulteradat d. todlt ú Eülogl8 (LUIE).

RscoôrDenÍo E lsbpesi Álá às 13:30 lpôs do {a Xfi9m16.
lnlcio do PBglo: Irlr 29,0920'16, àr ía;00 honr.

lnço tuimo: Rl íG{r05,00 (C.Ín mll dutrntoo ! clnco Íttb).

t!Í!El!iE.]E![i|hOl!IEf: podôrão ser óüdas om lmrâio ds elpodiente na
Písí6itlrâ Municipal de Nova Ssnb BáÍtsra, sito à Rua WalÍÍêdo Blüênco{Ít de Mo€€s
no 222, pelo bn€ 4$326641m, ol poí E{al: ts@9í0!s!.p!!9rE.

Nova Santa Báóara, 14rc92016

Fúlo HlnÍiqlx Gomú
PÍEgodm

PoítaÍh n'0152015

Rohroíts ao Contsato no !922!19 de EmprÊitada ds Obra.

REF.: Tomada de PÍesos N 1f2016.

PARIES; unkípio do Iov. Sanb Báô.ra, pessoa juddica de direib prrblico intema,
inscÍita no CNPJ sob o n" 95.561.080,!001{0, com sede adminishativa na Rua WalíÍedo
BittencouÍt d€ Moraes, 222, nests ab ÍBpra§€ntsdo peb S€nhor PÍeftito Municipal

Chudcmir Va[Íio, porbdoí da céduh dô ii€nüdade R.G. n' 4.039.382{ SSPPR, CPF
no 563.691.40$10 o a emprBsa JOSE AIUNCIADO DE rüHEIDA & CIA LIDA. pessoa
juíídica de dirBito pÍirado. ins.Íib no CNPJ sob no.01.704294m01{3, com êndereço à
RUA ESÍRADA ÀGUA D0 PoCINHO, S/tl . CEPr 86250000 - BAIRRo: VILA RURÁI-

SOL tlASCE, Nota Sanb 8áÍôara/PR, nosto eb rcpEsenhda peb Sr. JoC Anunclado
drAlm.lda.

O8JEIo: 6xooJÉ de PariÍr€nbÉo com p€dra ireguhr, dÍ€oagem pluúal, nEb fo ê
saÍJ€la sm ru8s do Munidpio do ilova Sarla Bât6ra

SECREIARI : SocÍBhrh de ObíB§, do TEbaho e Genção de Empíegos.
RE§POilSÁVEL JURbTO: tugolita Oh/8ira MaÍtins P6ÍBira, OÂB+R n' 18857.
0ATA 0E ÂSSINÂTURA DO IERi4O 0E ÂDÍIMO: íí0920í6.

Rôí6r6nto ao Contrato nô @!q!§ do Errpreitada do Obrâ.
REFi Íomada dB Písço3 N 1f2016.

PARIES: Iunicípio d! llovr s.nb Báôrn, pêssoa juddica d€ diÍrito publico intoma, hsqita no CNPJ sob o no 95.56,l.m0í)001.60, coír s€d€ administ'alirra na Rua Waliêdo
8itôntouít d€ ll4r'ae§, U2,, nesto 8to ÍrpÍrssflbdo p€io Sonhoí Prohito Munijpal ChudlmiÍ ValaÍlo, poíhdor da cádula d6 ilontidado RG. n" 1.039.3824 SSP/PR, CPF no

563.691.40910 s a enpÍosa JoSE ,tt{Ut{CIADO DE A|.XEIDA I CtA LIDA, pessoa itídiça do dirono pÍivado, hscíib no CNPJ sob n'. 01.704294i!001{3, com end€ÍBço à Rua

Estrâda ÂOUa Do Po{inlD, Etl . CEP: 86250000 - Baino: Vilâ Rural Sol Nas.snte, No\a Sanla BâóaraPR, nosts ato Í€pr€sênhda p€b Sr. Jo.a Ânunciado dc Altrêlda.

OBJETO oxsqJÉo d6 PaümdÍâção coÍn pêdla inEguhr, dÍroagpín pblial, mêb fo 6 saÍiob êm ruas do Municipio dê Nfra Santa BârbaB.

PRAZO DE trCUçÃOt Mais 90 (novonh) dias, ou soja, at' 1412t201t.

-€CREIAR!t S€@taÍi8 ds obras, do Írabaho o GoraÉo do Êmpcgos.
.E§POilúVEL JURIDEO: tug€ltâ Olivôira MaÍtins PsÍ6in, OÂ8+R n" 48857.

DÀTA DEÂSSIN IURA DO IERiio DE ADÍTMO: Íí094U!.
EXIRATO 3' TERilO DE ADÍINO

PARIE§: Xunldplo d. iloyr Sütr BÍb.r., pessoa irddba ds diÍÊito p{rt[co intê.na, hs.ritâ no CNPJ 6ob o no 95.561.080Om160. com s€de adminishaliva na Rua Walf€do
8iüôncouít r,o lllpra,?.,z2,, noslr ab rspírssflbda pslo S$hoÍ PrBbito Munijpal ChudrmlÍ V.lado, poítadoí da ddula do ihnüadâ RG. n' 4.m9382{ SSP/FR, CPF ro
563.691.409-í0oaqltpIê3eAGROLIÍ IECATIE CAO RURAL LID .EPP, inscíita no CNPJ sob n' 78.'lô215210001{4, com s6d6 na Rodoüa PR 5,l7, SiN Km 15. CEP:8637t
000 . Bairo: S€de, ltambsrâd/PR, nests ato repíos€írtado polo SÍ. Anionlo EldoÍo lllulh, inssito no CPF n' 237.3062593,1, RG n' 8.669.135 SSP/SP.

o8JETO: Conb'ahÉo & ompÍrsa sspedalizada pan Íradequa@ d€ estsadas rurais no ltunblpio d6 ilova Sanh gtutârêPr

V LOR DO ADÍIwo: Rla5384,02 (qulrrtlb . cinco nll, trtDnto. a oihnb ! quefo n.h . dob ctnbvoq).
SECREIARIA: S€@taia d€ obras, do Írabatrc € G€r-aÉo de Emp.egos.
RECURSOS: S€.rsbrb d6 obBs, do Trabaho ê GoraÉo d€ Emp.r0G.
REsPoilsÁvEt JURbICO: ArE€ib Otir8ira Manins PoÍsils, OiiEiR n' 48857.
DATA DE ÂSSIN IUM 0O IERIúO DE ADffNO: í4001201C.

ÊXIRÂTO 8'TERHO DE ADIÍIVO
RêÍôrôntê ao Contsato no o:üP!l do Empreihda de Obra.

REF.; Tomada dE Prsços lf '112015.

PARÍE§: llunlcíplo d. Novt Sanb Báóara, pesloa ju.idicâ dô diíÊito publico intsma, hscíih no CNPJ sob o n" 95.561.080000160, com sede adminEhali\ra na Rua Waltr€do
Bittoncoun d€ ltaraeE, U, ÍBsio ab íBpGsonbdo p€lo S€nhoí Píobilo Munidpal Cbud.mlr V.Lrlo, poiado. da cÂrula de ljôntidadê RG. n' 1.039.3824 SSPiPR, CPF n"

Diádo Oficlal Eletrônlco do MunicÍplo do Nova Santa Báóara
Rua: wâlííodo Biltoncouíl dê Moràos n'222 - C6nio

Fono/Fax: (,$) 3aAô8l00
Efi .lI dlarioofi dâl@nsb.pÍ.gov.br

w*w.nsb.pr.gov,bí

assrôado poí Csôncado
B*t€r. Mdtn titunldpal

,ll:.83§,;.N-gv.qSanta Bárbara, Paraná Segunda-Fêira,'t9 de Setembro de 20i6.
I Leln'660, de Oz de ôbÍilde 2013.

lRarponsávêl pêla êdlção e

I pvhllc.éor Mônlco Modo Procnço

| - occ.cto lr ooeTzorr,

l. Ato! do Podrr Er.cutlvo

Íipo: M€noí preço, pr ihn.

RÊhrôntâ ó CooFato n'q!ü!o!! do EÍpcitada de Obn.
REF; Tomdâ do PÍrÍos n'2/2015.
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rLUSTRlssrMo(A) SENHoR(A) pREGoElRol4 oo eneeÃo
PRESENCIAL NO 03í/20í6 , DA PREFEITURA DE SANTA BARBARA

RENATO CLORETTI RUGGERI - EPP, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob n.01.864.268/0001-34 , com sede na Rua Candido de
Leão no 45 , CJ 604 , Centro , Cep 80.020.050 , Curitiba , Paraná,
representada na forma de seus estatutos sociais, por seu representante legal ao
final assinado, vem, tempestivamente e com fulcro nos parágrafos do art.41 da
Lei n. 8666/93,apresentar

ESCLARECIMENTO

ao Edital deste Pregão Presencial, pelas razóes a seguír aduzidas.

1. CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE
lnicialmente, Íaz-se necessário esclarecer a tempestividade da presente
esclarecimento.Portanto, na forma da Lei (art.41, § 20 da Lei 8.666/93), esta
licitanteencaminha a presente, inequivocamente,cabível e tempestiva.

2. DOS FATOS ESCLARECIMENTO.

'10 DA
COM ESPECIALIZA O ESTOMAT

tn ndo um rofissional ENFERMEI
rco habilitado a

s seouintes informacões:orodutos. Deverá constar desta declara o no mtntmo a

Pela leqislacão em vioência , o município pode exiqir um profissional
resoonsável técnico. que tenha cadastro no Coren . mas o municíoio não Dode
exioir um profissional que seia especialista da área . com isso restrinqindo o
numero de empresas que poderiam participar do certame.

3. DO QUESTIONAM ENTO.

2.1. DA DISSONÂNCIA ENTRE AS EXGÊNCIAS PARA
ouALrFrcAçÃo TÉcNrcA E o oBJETO DO EDTTAL

prestar assistência aos profissionais que atendem os pacientes usuários destes

nome comoleto do DroÍissional. telefones para contato e endereco.

Ruâ Cã[dido ds Leã0, 15 ' ci,604 CenlÍo cuÍitlba Párâná ' CEP 8002G050 ' tel: 055 41 3013'1316

sits:'xww.rcrssudâ.c0m,bí. g.mail:rcrsaldê@gm ail.com.skypê:rcr§aud8
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sa.ide
3.1 A empresa possui Enfermeira e Responsavel técnico
registrado no Goren , mas não é especialista em estomoterapia
, posso paÉicipar do CeÉame ?

3.2 Se arnpresa participar sem a enfermeira com especialização de
estomoterapia sera desclassiÍicada ?

CURITIBA 23 DE SETEMBRO DE 2016

RENATO CTORETTI RUGGERI EPP

RENATO CTORETTI RUGGERI

cPF.839.017.369-72

Rua Cándido de !eã0, 45 - c1.604 - cenlrô - cuÍltiba - Pârâná cEP 80020'050 - lel: 055 41 3013'1316

sitó:www.rcrsâuds,com,br.e'mail:tcrsaude@gmâil.comrskype:Ícl§audê
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PREFEITT'RÀ !{I'DIICIPÀL DE I{OVÀ SÀ!üTÀ BT(RBÀRÀ
redo Bj-ttencourE de Moraes ne 222, Eor,e lÊax (043) 3266-8100 - CNPJ

N. ! 95.561.080/0001-60
E-mai1: pnnsbGnsb.pr.gov,br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Escfarecimentos

De: Pregoeiro oficial do Município de Nova Santa Bárbara
Para: Renato Cloretti Ruggeri - Epp.

Foi submetido a esta comissão licitante, pregão, pedido de

esclarecimentos formulado pela empresa Renato Cloretti Ruggeri - Epp. a

respeito do pregão presencial sob n. 031 de 201,6, com relação a item contido

no edital, alocado na parte específica de habilitação aos pretensos licitantes,

cuja indagação do solicitante é se, não satisfeito o requisito do item, se pode

ele participar do certame e mais, se não satisÍeito o requisito do edital se

seria o pretenso licitante desabilitado do certame.

É o breve relatório.

Em primeiro lugar, cumpre salientar que o solicitante perfaz

indagação pela segunda vez acetca do edital desse procedimento de licitação,

cuja primeira oporfunidade sequer tocou em tal assunto.

Desta vez, em que pese o intento do mesmo, suas alegações não

ostentam qualquer espécie de razão, eis que a Administração bem pode

eleger suas prioridades - eleger o que é preciso ou impreciso para a

consecução de seus serviços em benefício da comunidade.

?0
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PRETEITURÀ !,II'NICIPÀIJ DE ![OVÀ SàIIEÀ BÁRBÀR]À
redo Bit.tencourt de Àtoraes nc 222, Eol3e/Fax (043) 3266-8100 - CNPJ

N. r 95.561.080/0001-60
E-mail.: pmnsbBnsb. pr.qov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Não é por menos que a doutrina administrativa, levanta-se o nome

do ilustre professor Hely Lopes Meirellesl, sobreleva que o interesse público

está acima do interesse privado, e quanto a este ainda se sobrepõe.

Poderíamos colacionar diversos julgados que calham como uma luva

ao caso presente, porém, não é este o objeto do pedido de esclarecimentos.

Pois bem, vamos a eles.

A respeito da possibilidade de o solicitante participar do certame, em

se tratando do oresão. ressalva-se oue não há óbice a oue o mesmo Dossa

Íazer isso. O rito do pregão não se inicia com a entrega dos documentos de

habilitação, mas sim pelo lançamento das propostas pelos pretensos

licitantes.

Aind+ no pÍeCãg, descreve-se que também não há a análise das

condições de habilitação de todos os licitantes, sendo, poiq tão somente

daquele ofertante da melhor proposta à Administração, cingindo-se ao

menor valor de contratação.

Assim se depreende da legislação de regência:

LEr ![o 10.520, DE 17 DE irrrLrro DE 2002

7L

1 l'EtREl,Lss, HeIy Lopes, auual . por: AZEVEDo,
ÀLEIXO, Délcio Balestero; BURLE FÍLHO, .Íosé
Àüialltrrllvo BraEilsl.roo. 25r ed. Sáo Paul.o:
2000.

Eurico de Àndrade;
Emmanuel , oDirql,to
Editora Malheiros,

Página 2 de 5
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PREFEITT'RÀ III'NICIPÀL DE NOVÀ SÀITTÀ BIíRBÀRA
redo Bittencourt de Moraes ne 222, Fote/Fax (043) 3265-8100 - CNPJ

N. ! 95.561.080/0001-60
E-naiI: DÍlllsbonsb. pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Àrt. 4. À fase externa do pregão será iniciada com

a convocação dos interessados e observará as

seguintes regras:
t...1
vII - abert.a a sessão, os interessados ou seus

representantes, aprêsêntarão declaração dando

ciência de que cumprem plenamente os requisitos de

habilitaÇão e ent.rêgarão os envelopes contendo a

indicação do objeto e do preÇo oferecidos,
procedendo-se à sua imediata abertura e à

verificação da conformidade das propostsas com os

requisitos estabelecidos no instrumento
convocatório,
VIII - no curso da sessão, o auEor da oferta de

va]or mais baixo e os das ofertas com preços até
10* (dez por cento) superiores àquela poderão fazer
novos lances verbais e sucessivos, atsé a

proclamação do vencedor;
Ix - não havendo pelo nenos 3 (três) ofert,as nas

condiÇões definidas no inciso ant.erior, poderão os

autores das melhores propostas, at'é o máximo de 3

(três), oferecer novos lances verbais e sucessivos,
quaisquer que sejan os preÇos oferecidos;
x - para julgarnento e classificaÇão das proposEas,

será adot.ado o critério de rnenor preço, observados

os prazos máxinos para fornecimento, ês

especificaÇões técnicas e parânetsros mínimos cle

desempenho e gualidade definidos no edital;
xI - examinada a proposta classificad.a em primeiro
1ugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao

pregoeiro decidir moEivadamente a respeito da sua

aceitabilidade;
xII - êncerrada a etapa compet.itiva e ordenadas as

ofertas, o pregoeiro procederá à aber!.ura do

invólucro contendo os documentos de habilit.ação do

72
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PREPEITSAÀ !!I'![ICIPÀIJ DE !ÚOVÀ SÀ!trIIÀ BáRBÀR]E
redo Bittencourt de Moraes íro 222, Fone/Fax (043) 3266-8100 - CNP,I

N.. 95.561.080/0001-60
E-mai1: pmnsbênsb.pr. gov. br - Nova SanEa Bárbara - Paraná

licitante que apresentsou a mêIhor proposta, para

verificação do atendiment.o das condições fixadas no

edital,
t...1

Destarte, no que diz respeito à mera participação do solicitante, como

bem se vê nos dispositivos acima declinados, ela é possível.

A mesma sorte, no entanto, não contempla o outro questionamento

do solicitante, eis que o edital é claro no sentido de eleger como requisito de

habilitação a presença de enfermeira especializada em estomaterapia (dentro

daquela perspectiva de necessidade da Administração), e a sua não

satisfação enseja a desclassificação da proponente.

Isso é postulado básico de licitação pública!!! E a Administração não

pode abrir mão dos requisitos editalícios, sob pena de ofuscamento aos

princípios de igualdade e isonomia, bem como, que vige nessa espécie de

procedimento o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Em arremate, calha reproduzir entendimento exarado pelo STJ que

declara que em hipótese alguma o fomecedor que não esgotou os requisitos

editalícios licitatórios possui direito de análise de suas condições de

habilitação. In oerbis:

ST.J - SUPERIOR TRTBIJNAL DE .]USTIÇÀ

CIASSE: ROMS - RECI'RSO ORDINi(RIO E}T }IÀNDADO DE

SEGURÀNÇÀ 18240 Processo: 200400682387 IIF: RS

?3
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PREEEITI'RÀ !fi'!IICIPÀÚ DE ITOVÀ SàIITÀ BáRBÀRÀ
redo BiLtsencourt de Moraes tÀ 222, Fone/Fax (043) 3266-8100 - CNPJ

N. r 95.561.080/0001-60
E-mai1: pmnsbgnsb,pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

7[

órqrão,Julgador: PRTMETRÀ

decisão: 20 / 06 /2006 Documento:

publicação: 30 / 06 /2006

TI,JRMA DAtA dA

ST.1000696608 Data da

ÀDUINISTRÀTIVO. RECURSO ORDINÁRTO Bí MÀNDÀDO DE

SEGI'RÀNÇÀ. LICITÀÇÃO. FÀSE DE }IABILITÀÇÃO.

COMPROVÀÇÃO DOS REOUISITOS DE QUÀIJIFICAÇÃO TÉCNICA.

Se a licitante não demonstrou, da forma prevista no

Edital de convocação, o cumprinentso dos requisitos
relatsivos à gualificação técnica, não tsem direito
Iíquido e certo a ser habilitada no certame.

Entendimento este que partilhamos.

Diante do exposto, em resposta ao pedido de esclarecimentos

condui-se: o solicitante bem pode participar do certame, mat sem o

cumprimento do item 10.2.3 do edital, não será habilitado e

consequentemente não poderá adjudicar o obieto do pregão.

É o que esclarecemos.

Nova Santa Bárbara,26 de setembro de 2016.

Fábio Henrique Gomes

Pregoeiro oficial
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CURITI Énclo DE PRoDUÍos

ii'ineelllo

uÉorc ELI - EPP, na forma abaixo:

procuraçào bastante virem, q
Seíbam quantos este público instrumento de

aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e
pelo número 00941nú5 do " Livro Protocolo Geral "uinze (04/03/2015) ,lan

Cidade de a, Capital do Estado do Paraná, em Serventia cujos serviçosn

ao Notá no regularmente delegados pelo Poder Público Estatal, perante mim
escrevente do 8o Tabelionato, compareceu como outorgante CIRURGIGA CURÍTIBA
coilÉRclo DE PRODUTOS ilÉDICOS EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito
privado, com sede e Íoro na Rua Jerônimo Albeúi, no 156, Roça Grande, Colombo,
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob no 07.120.91710001-79; neste ato representada por
sua Titular: ELISABETH BULKA TKATCHUK, brasileira, que se declara casada,
comerciante, portadora da CI/RG no 4.427.858-8/SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob no

677.320.979-U, rêsidente e domiciliada na Rua Santa Gema Galgani, no 391,
Baneirinha, Curitiba, Paraná, CEP: 82.220410; Conformê Quinta AlteraÉo
Consolidada Registrada e Arquivada na Junta Comercial do Paraná sob no

41600069251, em datâ de 2410712013; Declaraçãc de Enquadramento de Pequeno
Porte Registrada e Arquivada na Junta Comercial do Paraná sob no 20133504255, em
data de 2410712013; e Certidáo SimpliÍicada expedida pela Junta Comercial do Paraná
sob no NIRE 41 6 0006925-í expedida em data de 0610212015, as quais ficam
arquivadas nesta Serventia às fls. í641169 do Livro 235-8. A presenie, pessoa
identificada como a própria por mim e pelo Notário que êsta subscreve, através dos
documentos apresentados e acima mencionados do que dou fé. E pela outorgante, na
forma representada, me foi dito, que por este público instrumento e na melhor forma
de direíto, nomeia e constitui seus bastantes Procuradores, MARIO DO ROCIO
RIBEIRO DA SILVEIRA, brasileiro, casado, vendedor, portador da CI/RG no
1.839.10'!-5/SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o no 253.211.029-53, residente e
domiciliado na Rua Pará, no 660, Bloco D, Apartamento 01, Água Verde, Curitiba,
Paraná, CEP: 80.610-020; SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado,
vendedor, portador da CI/RG no 5.209.51741SSP/PR e inscrito no CPF/I\IF sob o no
856.816.019-00, residente e domiciliado na Rua Campo Largo, no 897, Jardim
Guaraituba, Colombo, Paraná, CEP: 83.410-010; GERALDO BOSCO BERNARDO,
brasileiro, casado, vendedor, portador da CI/RG no 3.563.583-'Í/SSP/PR e inscrito no
CPF/f\4F sob o no 453.709.409-59, residente e domiciliado na Rua Jayme Americano,
no 215, Caravelle, Londrina, Paraná, CEP: 86.040-030; IúARCO ARAUJO MOTA,
brasileiro, casado, vendedor, portador da CI/RG no 3.993.822-7ISSP/PR e inscrito no
CPF/MF sob o no 594.947.789-87, residente e domiciliado na Avenida Ana Rita,
'1 í8í, Uvaranas, Ponta Grossa, Paraná, CEP: 84.026-000; CLAUDIA RENAT
YAMAMOTO, brasileira, solteira, maior e capaz, vendedora, portadora da CI/RG no

42065690)USSP/SP e inscrita no CPF/I\4F sob no 317.344.758-11, residente e
domiciliada na Rua Agostinho Brusamolin, no 333, Bloco 12, Apartamento 204
Curitiba, Paraná, CEP: 8í.312-090; GILBERTO VICENTE BERG, brasileiro, casado,
enfermeiro, portador da CI/RG no 5.306.572-4ISSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o no

879.855.009-87, residente e d iciliado na Rua Dom Joâo Vi, no 210, Jardi

*,

:
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(4 1 13025-

Guararapes, Londrina, Pa CEP 86.038-090; TH JEFFERSO
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Btro, casado, e e ro, portador da CI/RG no

95438-7/SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o no 025.625.279-33; JANAINA DE
LIVEIRA BARBOSA, brasileira, casada, enfermeira, portadora da Cl/RG no

.409.661-1/SSP/PR e inscrita no CPF/lvlF sob no 047.'103.í49-69, residentes e
omiciliados na Rua Jose Dias, no 209, Quadra 03, Lote 023, Sáo João do lvaí,

Paranâ, CEP 86.930-000, a quem confere poderes para represênter e promoveÍ a
articipação da outorgante em todas as modalidades de licitaçóes públicas e privadas,
odendo, praticaÍ em seu nome todos os atos pertinentes ao clertame, inclusive
ncordar com os seus termos, assistir a abertura de propostas, receber citaçÕes e

ntimações, apresentar impugnações, reclamaçôes, protestos, interpor e desistir de
ursos e pedidos de reconsideração, subscrever e assinar documentos exigidos na
ilitaçáo, bem como contrâtos perante Órgãos Públicos e Privad os, podendo

rmular novas propostas e apresentar lances de preços, rebaixar preços, conceder
escontos, prestar caução, lêvantá-las, rêceber as importâncias caucionadas ou
epositadas, receber em devolução documentaÉo pertencente à outorgante, prestar e
rmar declaraçôes e propostas, paÍticipar de seçôes públicas, renunciar a prazo e
ireito de recurso, retirar e assinar aditivos, notificaçõos, ou outros instrumentos,

nsigir, desistir, enÍim, praticar e responder todos os demais atos necessários e
ndispensáveis ao bom e fiel desempenho do presente mandato, o qual é válido por 02
dois) anos a paÍtir da data de assinatura do mêsmo. (SOB MINUTA). Os nomes e

os dos procuradores e os elementos relaüvos ao objeto do presente
nstrumento foram fomecidos e conferidos pela outorgante, na forma

presentada, que por eles se responsa E de como assim disse, me pediu
I ue lhe fizesse este público i epois de lido e em tudo achado

t

nforme, aceÍta, outo
stemunhas instrum
ormas do Foro E
do perante mim
digitei. E

ELISABE
ute

ndo a presença e assinatura de
isposto no ârtigo 684 do Código de

ona-Geral da Justiça do Estado do Paranà,
OR DE SOUSA GONÇALVES, Escrevente, que

a subscrevi. Curitiba, 04 de março de 2015. a.a
CHUK, Custas'. 454,62 VRC - R$ 75,92. Selo de

EN R$ 0,55."N4D4 MAIS". TRASL DADA na mêsma data.
âo, que a Íiz digitar subscrevo e assino em público e raso.

Curitiba, M de março do 2015.
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CIRL,RGICA CIRITIBA CO§TÉRCIO DE PRODI]TOS ME,DICOS LTDA

CONTRATOSOCIAL

ELiSASÉ"TH BULKÂ TKATCHUK, brasileira, meior, câsedo sob rêgiÍtê de comunhâo paÍcial
de bens, natural de lrati/PR, nascida êm 0610811969, Comerciante, poÍtadora da Carteira de
ldêntidâde Civil RG n." 4.427.858ryRS e rnscrita no CPFAT'F sob n.o 677.320.979-04, ÍeskJênte
e domiciliada em Curiliba/PR à ruâ Santa Gema Gãlgani no 391. Bâneirinha. CEP 82.22o-o1o
e FERNANDO CÁSSOL. brasileirc. maior. soltêiío nahrral de SobradinhoiRS. ,laicrdo em
11i1O1979. Comerciante, portador da CarterÍa dê ldentidade Civil RG no 8076235483iRS e
inscrito no CPF/MF sob n' 031.301 87H'1, residente ê domiciliado nêste câpital 3 rua Dr
Manoêi F.F. Corrêa no 752. Portão, CEP 81.320-260. resolvem poÍ este instruÍnento partia-h:
de Contrato Social, constituir uma Sociedade Empresarial Limitada, confoíÍne €s r-láusulas e
coftdiçoes seguintes:

CúUSULA PRIMEIRA:

A sociedade girará sob o nome empresarial oe {IRURGIC.4 CtjRITfBA
CO}!ÉRCIO DE PRODI-TOS slÉDICOS LTDA." com sede e roro neú caprretà
rua Santa Gema Galgani no 391. BaneiÍinha, CEP 82.22G.O1A. podendo estat"ele:eÍ filiais o,r
sucursais em qualqueÍ ponto do tenitório nacional, obedecendo às disposiçôes legais vigentes.

CúU§uLA SEGUNDA:
A sociedade tem por Objeto Social o Ramo de Comércio VaÊjista de Artigos Mfiicas e
Onoftdias, e, Alugtel ê Material tulédico e turaná1ko.

CLÁUSULA TERCEIRA-
O prazo de duraÉo da sociedâdê é poÍ têmpo indeterminâdo, inicjando suas atiy,dâdês à partiÍ
de 1 €/1 1 /2004 .

CLAUSULA QUARTA:
O Capital Social. inteiramente subscrito e íealizad'o pelos sócios, na forma prevista. é de RS
15.000,00 (Quinze mit rêâis), divlSido em 15.0O0 {Quinze mil) q{rotas de RS 1,00 (um real) cada
uma, pêÍfazendo um total de R$ í5.000,00 (Qulnze mi, rêâis), lotálmente intêgÍalizados ne§e
ato em moeda coÍrente do país, as quais ficam assim distribuídas ênhe os sócios:

150,00 1%
15.o(n,ao 1N4Á

CLAU§ULA QUINTA
A rêsponsabilidade dos sócios é lim,lada a importância total do Capital Social, nos termos do
aÍtigo 1052 da lei 10.4m dê 10 de janeiro de 2002.

CúUSULA SEXTA:
A Sociedadê será administrada pela sóoa ELISABETH BULKA TKATCHUK, a quem compête.
privativa e individualmente, o uso da fime e a repíesentaçáo Aüva e Passiva.

PARÁGRAFO Ur.nCO: Fica vedado o emp sob qualquer pretêxto ou
modalklade, em operaçôês ou negócios âo objeto l, ou por sua naturêzâ
gratuitos, espeoalmente prestaÉo d€ , erdossos, fiança ou de fâvor

sóc,o
ELISABETH BU L'<A T KATCH UK
FERNANDO CÁSSOL
Totdl

cúusuu sÉnue:
Pelos serviços que prestarem à

QUOrÁS CAPÍTAL PART|C\PAÇÃO
11.850 11.8il,(n 99%

150
15.OOO

ade, peícêberão os sócios à titu de Pró-Labore
na LegislaÉoquãntia mensal fixada em comu ãlé os timites de d€duçao

$imposto de Renda, qle será lev à conta de despesas gerais.

a

/tú
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CIRI,:RGICA CLlRITIBA COl\lERCIO DE PRODUTOS :\ILDICOS LTDA
CONTR{TO SOCIAL

CúUSULA oITAVA

Ao térmrno da cada exercício social, em 31 de dêzêmbro, os administradores prêstaráo conta§

iuslificadas de sua administraqáo, procedendo à elaboraçáo do inventário, do balanço
patÍimonial ê do balanço de Íesultado econÔmrco, câbendô âos sócios, na pÍoDorcão dê suas
quotas. os lucros ou perdas apurados.

PARÁGRAFO Úrtcrl Nos quatro meses segurntes ao término do exercício soqal. os sóirgs
deliberaráo sobre as contâs ê designarfu administrador{es) quando for o caso

CúUSULA NONA:
O falecimento dê gualquer sócio quotista, nâo dissolvará necessariamente a sociedade, ficando
os heÍdeiros e sucessores sub-rogados nos dirêitos e obrigaçóes do "de cuios", p4.lendo r'elâ§
se fazer representar. enquanto indiviso o quinháo respectivo. por um dentre el?s ou cl:t:r
pessoa devidamente cÍedenciado pelos dêmais.

CLÁUSULA DECIMA:
Os edministredores declaram. sob as penas da lei. de que não estáo impedidos de exercêí a
âdministraçáo da sociedade, por lei especial, ou êm virtude de condenaÉo crimanâ|, cu por se
encontraÍem sob os eÍeitos dela, a pena que vedê. ainda que têmporaraamente, o acesso a
caígos públicos ou por cnme falimentar, de prevaricaçáo, peíta ou subomo, concussáo,
peculato, ou @íltra a economia poular, contrâ o sistema financeiro nacional, @ntra es rprmâs
de dêfesa da conconência, contra as relaçôes de consumo, Íé publica ou a propaiêdade.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Fica eleito o Foro desta Comarca para dirimir quaisquer
questóes oriundas do presênte Contrato Social, renunciando-se, expÍessamente, a quâlquer
outío. por mais privileghdo que sejâ.

E poÍ estarem assim justos e contratados, datam, lavram e assinam o pÍesênte instrumeflto em
úês vias de igual teor e forma, ,untarnente com duas testemunhas, que se obrigam fielÍr€nte
por si e seus herdeiros a cumpn-lo em todos os seus t€rmos.

Curitiba, 05 de NovembÍo de 2004.

I
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6.1 .1 I tl» ,'c,(r*Jd" Urfir-&rfrUA
ELISABETH AULKA TKATCHUK

RNANDO CASSOL
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QUINTA ALTERAÇÃO GONTR^IUAt-
Transíormação em Empresa lndividual de Responsabllidade Limilada - EIRELI

CIRUBGICA CURITIBA COMEBCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
CNPJ/MF: nQ 07 .1 20.917 lfi)01 -79

NIRE: 412.0535760-5
Folha: I de 3

A abaixo identificada e qualificada:

ELISABETH BULKA TKATCHUK, brasileira, casada sob o regime de
comunháo parcial de bens, empresária, CPF sob ne 677.320.979-04,
Carteira de ldentidade RG nq 44278588/SSP/PR. residente e domiciliada
na Bua Santa Gema Galgani, 391 , Barrerinha, Cuíitiba/PR. CEP:
82224-01.A.

Única sócia componente da sociedade empresária limitada que gira nesta
praça sob o.nome de CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE
PRODUTOS UEDICOS LTDA EPP. com sede na Rua Jerônimo Alberti,
í56, Roça Grande, Colombo'PR, CEP: 83401-000, inscrita no CNPJ/MF
sob ne. 07.120.91710Aü-79. registrada na Junta Comercial do Paraná sob
ne 412.0535760-5 em 01/01/2012. Resolve. na melhor Íorma de direito e
consoanlê com o artigo 1.033 e 980-A da Lei ne 10.406/2002, e em
conformidade com a Lei 12.44112011, altêÍar e transÍormar o contrato
social da empresa, conforme as clausulas seguintes:

cLÁusuLA PRIMEIBA - DO AUMENTO DE CAPITÂL: O capital sociar gue é de R$
50.000,00 (cinquenta mil rêais). divididos em 50.000 (cinquenta e mil) quotas de capital no
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e inlegralizado, é
elevado para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mi{ reais), divididos em 250.000
(duzentos e cinquenta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada
uma.

§ 1., - FORUA E PRAZO: O aumento de caprtal acrma previsto e consolidado, no valor
de R$ 200.000.00 (duzentos mil reais). é inteiramente subscrito e intêgÍalizado pelo socio,
através dos lucros acumulados,

?8

Fica transÍormada esta sociedade em '

ADA. EIRELI, sob o nome
MÉDIcoS EIRELI

CLÁUSULA SEGUNDA: TIPO JURIDICO
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID
empresarial de CIRURGICA CURITIBA CO
EPP, com sub-rogação de todos os di

CLÁUSULÂ TERCEIRA- DO ATO
transcrever, na integra, o ato consti
teor a seguir:

CLÁUSULA QUARTA: RAZÃO

o
c

lRELl, com o

Ão
L

NSTITUTIVO-EIRELI -P
tivo da Transformaçâo da referida

t''

IRELI , girará so ral CIR
()
z
=

obrigações pertine

AL - A pres

z

IO DE PR

TBA l3 stT. 2016
okc
I
E

RESPONSABILIDADE LIMITADA _
DÊ

lM
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QUINTÂ ALTERAÇAO CONTRaTU Ai.
TransÍormação em Empresa lndividual de ResponsabiÍadade Limitada - EIRELI

GIFURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
CNPJ/MF: nc 07120.917 tü)01'79

NIRE: 412.0535760-5
Folha: 2 dê 3

CURITIBA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI EPP, COM SCdE NA RUA

Jerônimo AlbêÍti, 156, Roça Grande, Colombo-PR, CEP: 83401-000, com inscriÉo no
CNPJ sob 07.120.917i0001-79, podendo, a qualquer tempo, a crilério de seu titular, abrir
ou Íechar Íiliais, em qualquer paÍte do teÍritório nacional.

cLÁusuLA outlITA - Do oBJETo soclAl: A sociedade tem por obieto social a
exploração do ramo de: Comércio ala€dista de instrumenlos e materiais de uso médico,
cirúrgico, hospilalar e de laboratórios; Comércio atacadista de produtos de higiene.
limpeza e conservação: Comércio atacadista de produtos saneantes domissanitários;
Comércio vareiista de artigos médicos e ortopédicos, Comércio alacadista dê
medicamentos e drogas de uso humano; lmportação e exporlação de material médico,
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadisla de cosméticos e produtos de
perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal.

CLÁUSULA SEXTA: PRAZO DE OURAçÃO: Seu prazo de duração é por tempo
indeterminado. E garantida a continuidade dâ pessoa Jurídica diante do impedimento por
força maior ou impedimento temporário ou permanenle do titular, podendo a empresa seÍ
alterâda para atender uma nova situação.

cLÁusuLA sÉTtMA - DO CAPITAL SOCTAL: O capital sociar é de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), o quâl está lolalmente integralizado em moeda correnle'' nacional do Pais.

CLÁUSULA OITAVA: ADtútlNlSTRAçÃO: - R empresa será adminisrrada pela sua tirulaí,
ELISABETH BULKA ÍKATCHUK, a quem caberá dentre outras atribuiçoes, a
representação ativa e passiva, .judicial e extrajudicial, desta ElRELI, sendo a
responsabilidadê da litular limitada ao capilal inlegralizado.

CLÁUSULA NoNA - DECLARAÇÃo DE DES|MPEDIMENTo: A adminisrradora declara,
sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por
lei especial, ou êm virtude de condenação crimrnal, ou por se encontrar sob os eiêitos
dela, a pena que vede, ainda que temporariamentê, o acesso a cargos públicos; ou por
crime Íalimentar, de prevaricaçáo, peita ou suborno, concussão, peculato. ou contra a 'l
economia popular, contra o sislema Íinanceiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo. Íé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DECIMA: ExEBcícIo SocIAL rno xerc ício social. em 3.1

a adminislíação,de dezembro, o adminislradoí prestaÍá ntas justiÍicadas de
procedendo à elaboração do invenlá
econômico, cabendo ao empresário.

balanço pâlíimonial e do bal
ros ou perdas apurados.

no, de resultado.
c

pa (aCLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: D LARAÇÃO-Decl
devidos Íins e efeitos de direilo. que o mesmo não parti de

a;

,.o
!o
É

o
i.; I 3 Sri. 2016

jurídica dessa modalidade
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oulNTA ALTÊBAÇAO CONTRÀTU Ar-
TransÍormação em Empresa lndividual de Responsabilidade Llmitada - EIRELI

CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
CNPJ/MF: ne O7 .12O.917 10001 -79

NIRE: 4't2.0535760-5
Folha: 3 de 3

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDÀ - Fica eleito o foro de ColombolPR, para resolver
quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de ElRELI.

O titular assina o presenle instrumento. em 3(três) vias de igual teor e consistência

Colombo-PR, 09 dê Julho de 2013.

Pil - a t
[,t{t.tdlfr7. irllr,e_ &s{âatí,

ELISABETH BULKA TKATCHUK
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hhúrgtua Currtláa
Comércio th materiais médicos e hospitabres Eireli.

Ruo Jerô inlo Alberti, 156 . CEP:83-1o1-t 0o - Colombo - PR / FoNE / FAx O1) 3605-0702
cNPI 07.120.9r7/No1-79 / l.E 32191453 - ticiaacdo@cirurgieaí:uriüba.com.br

ANEXO \'

neclenaçÃo DE pLENo ATENDTMENTO Aos REetrISITos DE HABILITA('Ão

l'ra:utlos Senhorcs

,-. Ciúrgica Curitiba Comercio dc Produtos Médicos Eireli - EPP. inscrito no CNPJ n' 07.120.91710001-79.

por interrnedio de seu representante legal aSra Elisahcth Bulka Tkatchuk. portador da RG n" 4.427.858-8

e do CPF n" 677.i20.979-04. declara que "Áterule Plenumenta" aos requisitos de Habilitação, conforme

exigido pelo inciso VII. do artigo 4'da Lei Federal n' I0.520. de lT dejulho de 2002.

Íot.tzo.gt7 loooL-7ãi
CIRÚRGICA CURITIBA COMÉRCIO DI

PRODUTOS MÉDICOS EIREtI. EPP

R.leÍônlí|o Albeítl 156
Roça 6ÍaÍÊê . Cep:83.401$

Coloínbo - PR

Curitiba. 28 de setembro dc 201 ó.

L

t0 lle

sarllunle

R.G n" 3.563.5113-l

CPT': .-09.109-5I
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)) Municipio de Nova Santa Bárbara

Pregâ o Presencial 3í /2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 07 12091710001.79 FOTNOCêdOr : CIRÚRGICÁ CURÍTIBA COIVÉRCIO DE FRODUIOS I\4ÉDICOS EIRELIEPP

Endêroço: RUA JERÔNliilO ALBERTI 156 - ROÇA GRANoE - Colonbo/PR - CEP 83401-0OO

lnscÍição Esladual: 9032491453 Contador:

E-m ail: licitacao@cirurgicacuritiba com.br

TelêÍone:41 36050702 Fax: 4'1 36050702 C€lular:
Teleíone contador:

&prosentante: GeÍaldo Bosco Bernardo CPF: 453.709 409-59

Érdereço representante: Rua JayÍê ArEricano 2'15 casa - Caravelle - Londrina/PR - CEP 86040-030

E-mail repreaentantê:
Bancoi 1 - BB Agôncia: 3007-4 - Rocfeller - Curitiba/PR

RG: 35635831

Telefone representante: 4199381986

Datâ de abêÍtura:

Fornecedor enquadrâdo como microempresa ou empÍesa de pequeno porte (para obter os benefícios da leicomplementar no 123/2006).

Loto i 001 Loic 001

N" ltêrn Oe.crlÇão do Produto / So.viço Qtde. Unicl. Píoço i/Uximo ÍlraÍca ModÊlo

001 Bandagam para bota dê unna 250.00

Bándagsm d€ algodào. vr6cosa ê poliamda com slasticidad€ bidtêcional. rmpÍegnada com
pastâ composta por óxido dê zinco propil-4-hrdÍoxab€nzoato, m.trl-4-hidÍoxibanzoato, gêlatrnâ.
cloÍ6to de cálcio, glicôÍol E5%,. álcool socundário, emulsào anliospumânte de siliconê SE 2 6
âgue Embâledâ unitâriâmont6 6m ênvelope leminâdo por polictil6ôo ô álumiíio. Dim6nsóôB
miniÍnás 1ocm x 1oÍnêtÍos

002 Cob€iturâ â bâ§e ds fibÍás d6 álg nâto dê cálcio 150 00

dêrivâdo de eLgâs marrons, librâs de âginato do cálcro mprêOnâdâB com prátâ ê contôndo
cálcio ellâ conc€ntreÇáo d6 ácido ÍnanuÉnico 6 bâixá conc6ntrâÇào dê àcido guluróflrco

Cobeíturas protêgidâs de luz poí caíolinâ do celLrloge 6 embsledâs unilâíiâmente em ênvêlope
laminado de celulose nâ paíê íÍonlal o poliésler ê elilênGvanil âcalalo nâ pâne posteÍioí
EstcÍilizado poÍ râdi.çáo gâmâ Apíêsênlaçáo em place 10x20 cm

003 Cobênuíâ a bôse dê írbras de ârginâto dê cálcio 150.00

dêÍrvâdo dê âlgas maíons frbíâ3 de âlgrnato de cálcio impíognedas com píatâ ê contendo
cálcio, âlla concenlraçáo de àcido manurônaco e bâixa concêntrâçâo de ácido guluíônico Filas
6mbâlâdas em blister composto poÍ pane supeÍioí de csluloso íocob€rta com polielil€no s psía
Ísn3percôte composls por poliestrí.no modiflcâdo Est€Ílizado por radiaçáo gáma
Aprôs6ntâÇâo f its 30cm/29

004 Coberlura de açáo ântim crobl6na 60 00

composla por uma csr.sda dê poiiésl€Í Ílexive de bslxs adsrência rsvêslida d€ prâla
nânocdslalinâ Altámantê maloáv61, mântám o ambiente úmido p6íe crcetrizaÇáo lôdicâdo paía
provênçáo e lrálamônlô da lêídâs iníeclâdas Íâmânho 10 x 10 cm

005 Cob6rluÍâ de Gazê Paralinada 100.00

Têlâ 100o/o de âlgodâo tecdo s com uÍddura laÍgâ que íac ita a dÍênâgem do e)(sudàto,
proporcrônâ bôâ vênnlaÇáo á á16á da l€sáo e evrta qu€ a cobertuÍâ tênhâ ádsrêncÉ a 163à0 É

mprcgnada com uma bâsê lubíificânte bêncâ e hidíofóbica (pâíâÍina) quê. por seí nêuÍa
permilê que se aplique Ínêdrcâçâo êspccitics á f€rldá, Eínbaleda unilâílamente em ênvelopês
Elurninrzados Ésteriizada poí râdiaÇão gâmâ Apíesenlâçáo êm plâca 10x10cm

006 Cíêmâ 8srÍê1rá 80.00

Cí6ne HidÍófobo (Í€pel€ á liquido) Aprêsênleção Tubo d6 60 gremÉs

007 Cuíârivo anr-séptico 250 00

composlo por lelâ de mâlhâ e elgodáô impr6gnádâ com párâtinâ (p6Íolâlum) e soluçáo de
acetato de clorexKlrna 8P á 0 5% Náo âdêrênt€. impêdê e dê3idíelâÇáo do tecido de gÍânulaÇáo

c píolege â lêsáo conlíe microorgânismo3 oportunislá§ lndicâdo peíâ Íetâmento dê
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)Municipio de Nova Santa Bárbara

Pregão Presêncial 3í /2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

C19J: O7.12O 917/OOO1-79 FOÍNSCEdOí: CIRÜRGICÁ CURMBA @Í\'ÉRCO DE PRODUTOS MÉDICOS BRELI.EFP

Brdêrêço : RUA JERÔNIÍ\,IO AIBERT|l56 - ROÇA GRANDE- Crlonbo/PR - CEP83401-000

lnscrição Estadual: 9032491453 Contador:

É-mail: licitacao@cruígicacuritiba.com br

Telefonê:41 36050702 Faxi 41 36050702 CelulaÍ:
TaleÍone contador:

Rêprêsentante: Geraldo Bosco Bernardo CPF: 453.709.409-59

Ende reço represantante: Rua Jay rE Anpricano 2'1 5 casa - Caravelle - Londrina/FR - CEP86040-030

E-mail representante:
Bânco: 1 - BB Agência: 3007-4 - RocÍeller - Curitiba/PR

RG:35635831

Conta:18056-4

ÍêleÍonê reprêsentante : 4199381986

Data de abertura:

Fornecedor enquadÍado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os beneÍicios da leicomplementar n'í23/2006).
Loto | 001 Lois 001

No ltom Descrição do Produto / Sorviço Qtdo. Unid. Proço Máximo Marcâ Modôlo

008

009

0r0

011

412

013

014

015

0r6

quermâduras escâldedures, lác6íâÇóês, ebrâ3óôa ár€as s Íêc€ptoÍas dê enxenos leídas
clúrgrcâs s Íeíidas nÍecladas Emb6lado individuâlm6nte e âcondrcionedâ 6nÍe dues folhas de
pápêl 3 iconrlâdo lvedidâ l0 r 10 cm

Curativo dê 6spuÍnâ hid rocê1ulâ/ hdÍoÍ ilico 200,00

composlo portrós câmádas diÍôíencÉdás dô pôliurêlano lt4êdids 10X10 cm

Curaiivo de f me trafspaÍênt€ om rolo 10 00

Filmê iíanspar€nta ds poliurêlano s€mFp€Ímeávê1. Íecob€no poÍ âdêsivo acíilico medidâ
10cm X lolúlis

Cuíatrvo hrdÍocolorde 200.00

com caÍboxrmôtilceluiosa com msmbÍana nleligenlê dê pêÍmeabrlrd€de setêtrva onde regula s

êvâporáção de gáses d€ âcordo com o v olumê dà Bxsudato ê indic8t v o dê troca Tamanho
10x10 cm

Curalivo náo adêrsnre 15 00

composlo por tela de malha 6 algodào impegnâdá com paíâfrna (pelrolâtum) impede a
desidÍataçáo do lecdo de gÍan'rlaçáo lndicâdo paía tÍâtamento de queimadurâs. escaldaduÍâs
áre€s doadorâs e ÍeceptoÍâs de ênxerto ê ÍeÍidas dê quâlquar etiologia €mbâlâdo
indrvduâlments ê acondicEnsda enlrê duas íolhas dê pâpel silrconizado llêdids 15 x 2 cm

Esponia mprognada com g€ dêrmâtoógico 30 00

PH 5 5 lndicada paÍa higenizâçào pêssoal em vàriâs condiÇóês. com ênfasêem páciênlês
âcâmedos oucom rêskiçáo dê mobildsde lndicâçâo pâra lodos os tlposd6 pelê Pacote com
24 Lrnrdad6s

E)(lensoÍ para GastroslomE Adâptador parâ Sonda Gáslíca 60,00

Hrdrogol emoÍo êstéÍrl 100 00

iransparenlê comporto poí !m polimêro modiflcâdo dê caíbor mêti1 celulosê (2 3%)
prop l€ioglicol (20ôlô) e ágoa (77 7r/a)- Embalagâm t!bo de 25 gramâs

Hidrog6l âmodo t.ánspârônte 100 00

composto poÍ água deionizada, glicetina caíbotimêiilcelulose sódica êlânloina álcool
bênzilco. mêl pêrabeno. prop pâÍabeno e preservalNos anl,mlcÍob€nos. E 

'ndrcado 
pàÍa o

desbridâmênto euloliticode áÍeâs nêcÍosâdas e/ ou com esíacelo e na eslrmulaçâo do
cÍescrmênto d6 têcido dê grâíuleçáo, Iesóes supêrÍiciers ou pÍofundâs, rncisóes crrurcicâs e
quêimadurâs Embeledo individuâlm6nt6 em bisnâ9á com tarnpa flil-top Náo estárl
Embâlagêm tubo dê 85 grámâ§

SOLUÇÀO OE LIMPEZA E HIDRATAÇÃO DE FERIDAS ,]OO 
OO

52 60 Smith&N.phew

380 00 Sm th&Nêphêw

23.50 Lohmson

Allevyn Gcítl.

SupÍasorb H

UN

!N

UN

UN

L]N

980 00 SÍnrlh&Nephew

48 90 Ko plast

42 50 Sm(h&Nephew

59.80 SmilhSN€phêw

Jelonet Roo cx c/10

VSrd)*u'

331t,ffi'"

Oo>/0O'"uo

7 3a Mo.oo

11d0,,,"

5,ú s.3i

§Çsá""
5,,d *"'

9 504.00

3 420 00

4 700.00

11 550 00

1 320 00

UN

UN

318.60

3 825.00

t,N

500I I79 50 W á 155

11 53

s:\o

-,1
t

I
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)Municipio de Nova Santa Bárbara

Pregâo Prêsencial 31/20í6

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

ctPJ: 07 120.917t0001-79 Fornecador : ctRÚRGtcA cuRmBA @thcp DE FROOUTOS ÍUED|COS ERELT-EFP

Enderoço : RUA JERÔNlÍvlO ALBERTI 156 - ROÇn 6pO*Oa - *'orÍbo/PR - CEP83401-000

ln8crição Estadual: 9032491453 Contedor:

E mall: licitacao@cirurgicacuritiba.com.br

Têletone:4136050702 Fax:4'136050702 Celular:
Telefone contedor:

Roprêsontante: Geraldo Bosco Bernardo CPF: 453 709 409-59

Endereço rEpÍesêntante: Rua JaynE ArÍEricano 215 casa - Caravelle - Londrina/PR- CEP 86040-030

E-mail Íepresentanto:
Bancor 1 - BB Agência: 3007-4 - RocÍeller - Curitiba/FR

RG;35635831

Conta:18056-4

Telefone reprêsentantê : 4199381986

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (paÍa obter os benoÍicios da lei complemenlar no í2312006).

Loto : 001 Lote 001

N'ltom Dsscriçâo do Produto / Serviço Otd6. Unid. Preço Márimo ÍVIaícâ Modêlo

PREçO IOTA OO LOTE :

ÍOÍTL DÂPROPOSTÂ:

89.í21,60

89.í2r,60

iTbCOS EREII.EPP
o7 1 917/000 79

crry,y
6PÍopo6ia-vd§àr143

)

Soluçláo âquosa snliséptics pâra higionizaÇào culâneã mucosás e ánlissêpsia corpoÍel. pronto
uso 6 âtivo 6m pÉBênçà dê maláÍia orgênics Composiçáo áoua puÍíicadâ. poliexanids 0 2%
polidocenol ê elíá brsâbolol. Frasco com 500 ml

-z-_\,.\

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega 5 dras VW;
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Item Qtd Especificação do produto iiarca N' Lote

Cnúnotca 86
Camércio & materiais médicos e hospitabrcs Eireli.

Rw lerôúmo Altutd, ,s6 - CEP: a3.1o1.UN - Cabmbo - PR I FONÉ / FÃX (11) 36054702
CNPI 07.120.917/axm1-79 / 1.8.9032191a53 - e.moit ticitacno@ciruÍg'lcacurldba,c.rn hr

TERMO DE ENTREGA DE PRODUTOS PARAAVALhÇÃO TÉCNTCA

NOME DA rXSnrUrçÃO Prefeiürra Municipal de Nova Santa Barbara

REFERENTE Pregão Presencial no ú12016

01 Bota Varicex Lohmann

Lohmann 31743311Suprasorb A fita

01 Suprasorb A+AG í0x20 Lohmann 508533í ''

142801 Acücoat í0x10 Smith&Nephew

01 Jelonet 10x10 Smith&Nephew 1318

Coloplast 484555701 Comfeel 4720

01 Bacügras í0xí0 Smith&Nephew 1426

Smith&Nephew 14',140t Allevyn Genüe í0xí0

10m Opsite Flexifix'10x10 Smith&Nephew 1605

Lohmann 50/t8754001 Suprasorb H í0x10

0í Jelonet Rolo í5x2m Smith&Nephew 50/t87540

Kolplast í 1506010000'l Esponja

01 lntrasite 25 gr Smith&Nephew í4í555

Smith&Nephew 24406801 Solosiúe 85 gr

01 Aquasept 500 ml Walkmed 1501

,|

I

9

Declaro que recebi os materaais citados acima:
a

Página I dc 2
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.Cnúnotca Cuatrraa
Comércio ú materiois mádicos e hoqitahrcs Eireli,

Rua leÍôntmo Albcrd,156 - CDh 83,$1-OAO - Cob,nbo - PR / FÍ,NE / FAX: (11) 360511702
CNPI O7.72O.9r7/NO7-79 / ,.8" 9032191453 - e.,nall ticitocE,o@clrurglcacri.ridtu.cotl,,br

oo

TERIto DE ENTREGA DE pRoDUTos nARA avauaçÃo tÉclrcl

NoME DA tNsrrrutçÃo Prcfeitura Municipal de Nova Santa Barbara

REFERENTE Pregão Presencial n" 712O16

)

1

I

9

Declaro quê recebi os materiais citados acima:

Item Qtd N" LoteEspecifi cação do produto

0í Bota Varicex Lohmann

2 0í Lohmann 3',1743311Suprasorb A fita

3 0í Suprasorb A+AG í0x20 Lohmann

4 01 Acticoat í0xí0 Smith&Nephew '1428

't3185 0í Jelonet í0xí0

6 01 Gomfeel 4720 Coloplast 48/+5557

Smith&Nephew 14267 0í Bactigras 10x10

01 Allevyn Genüe í0xí0 Smith&Nephew 1414

Smith&Nephew 1605l0m Opsite Flexifix í0xí0

í0 0í Lohmann 50487540

1'.i. Smith&Nephew 50487540Jelonet Rolo 15x2m

12 0'l Esponja Kolplast 1t 50601000

14 0í 141555lntrasite 25 gr Smith&Nephew

í5 0í Solosite 85 gr Smith&Nephew 244o6A

í6 01 í 50íAquasept 5ü) ml Walkmed

Pr8ina t dc 2

Marca

50853311

Smith&Nephew

Suprasorb H 10xí0

0't

,4"@lW
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MINISTÉRIO DA FAZEN DA
Sêcretaria da Rêceita Federal do Brasil
PÍocuradoria€eral da Fazenda Nacional

CERTIDÃo NEGATIVA DE oÉBIToS RELATIVoS A-oS TRIBUToS FEDERAIS E À DíUDA
ATIVA OA UNIAO

Nome: CIRURGICA CURITIBA COMERCIO OE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07.'l 20.917/000í-79

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acimâ identificado que vieÍem a ser apuradas, é certiÍlcado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tribúários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em Dívida Ativa da Uniâo junto à Procuradori+Geral da
Faz enda Nacional (PGFN).

Esta ceÍtidão é váida para o estabdecimento matÍiz e suas Íliais e, no caso de ente federativo, para
todos os óÍgáos e fund6 púUicos da administração direta a de vinculados. Reíer+se à siluâção do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e âbrânqe inclusive as contribuicões socieis pÍêvist^s
nas alÍneas'a a 'd' do paÉgrafo único do art. 11 daLei tP 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta ceítidáo eslá condicionada à vaiÍicaçáo de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgún.fazenda.gov.br>.

Ceítidão ernitida gratuitamente corn base na Portaria Conjunta RFB/PGFN tP 1.751, de 02h012O14
Emitida às do diâ 20108/2016 <hora e data de Brasília>
Válida
Codigo de certidâo: 2957.CD80.0074.657F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PARANA

92Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

t

Certidão Positiva
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

com Efeitos de Negativa
(Art. 206 do CTN)
No 0152351 58-0í

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.120.917/000í -79
Nome: CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar debitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certiÍicamos que, veriÍicando os regislros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima
identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos Il, lll e/ou
Vl, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172lí966).

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

Válida Fornêcimênto Gratuito

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

{

^
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ContÍibuinte
Nome/Razáo:

CNPJ/CPF:

Endereço:
Complemento;
Bairro: ROCA GRANDE

2090643 . CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI EEPP

07.120.9171OO01-79

RUA JERONIMO ALBERTI. 156

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRlA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS N'2478512016

Cidade:Colombo - PR

Finalidade

+ T

CONTRIBUINTE

Observação

CERTIFICAMOS, para os devidos Íins que inexistem débitos rêfeÍentes a tributos mobiliários e imobiliários, inscritos ou
não em DÍvida ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dividas posteriormenle apuradas, mesmo as referentes a períodos
comprêendidos nêsta certidão.

A presente certidão é válida

COLOMBO - PR, 12 de setembro de 2016

A autenticidâde dessâ cerlidão poderá ser confrmâcle na Éqine dâ Secretaria Muniopel da Fazende ($/ww-colombo.pr.gov.br) âtravés do código de
eutenüôdêde N" 24785,12016

Emitrdo no srte: www colombo.pr gov.br em 12 de setembro de 2016 09:48:42

't2t10t2016

RUA XV DE NôVEMBRO - no 105 - Cenfo - Cep CÉP 83.4ía-000 - COLOMBO - PR

Home Pâge: http:/á.íww.cdombo. pr.gov. br
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CAIXA ICA FEOERÁL

CertlÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07 72o917looo7-79
Razão Soc|a!: ORURGICÁ CIJR,IT]BA COM DE PRODUTOS MEDICOS EIREU EPP

I{ome FântâsIa:CIRURGICA CURITIBA

Endêrêço: R JERoNIMo ALBERTI 156 / ARRUDA / coLoMBO / PR / 83401-OOo

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

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

Validade: 2710912076 a 26/10/20L6

Certaflcação Número: 2OL6O927044O534O332756

Informação obtida em LOIIO/20L6, às 14:27:09.

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

1O1020'16 h@§r 
^/ww.siÍge.caixago,/.tÍ/EmpÍesdcríCríFgeCFSlmprimirPapd.aspryARP6sodrabiz=12951127&VARP€ss@=1295Í127&VARUÊPR&V

@@ 9{

hüpsúíww.siEB.cãxa.go/.bÍ/EmFr6dCríCríFgECFSlmprimirPêpel"6p?r'ARP6s@Mabiz=12951127&VARPess@=12951127&VARUÊPR&VARIísc... 1/'l
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EI G.Ír?Ír

Câ'§â
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07 720917 / oool-7 9
Razão SoCiaI: CIRURGICA CURITIBA COM DE PRODUTOS I4EDICOS EIRELI EPP

NOMe FANtASiA:CIRURGICA OJRITIBA

Endereço: R IERoNIMO ALBERÍI 156 / ARRUDA / COLOMBo / PR / 83401-000

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

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

Validade:08/09/2016

Certif icação Número: 201609080336367 6659037

Informação obtida em 77/09/2016, às 08:06:51.

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

Lei está
Caixa:

07/to12016

I

I
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentiÍicação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDTCA

96

ü
NUMEROOE INSC RrÇÃo

07.120.9í710001-79
MATRIZ

CoMPROVANT_E DE |NSCR|çÃO E DE
SITUAçAO CADASTRAL

DÂTA DE AEERÍURÀ

17 t11t2001

NOMEEMPRESARIAL

CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS MÊDICOS EIRELI . EPP

ATIVA

MOTiVO DE SITUÀÇÁO CADASÍRÂL

ÍIÍUTo Do ESÍABETECIMENTo (NoMEOE FANÍÀSIA)

CIRURGICA CURITIBAt cÔolco E oEscRçÃo DA ÁTMoaoE Ecol,JÔr\i lcÀ PRINcIPAL

47.73-3-00 - CoirÉrcio vareiista de aÍtigos ÍrÉrricos ê ortopódicos

côorco E oEscRrÇÁo Dr''s aÍMoÂDES ÊCõNôMlcAs sEcuN DÀRlas

46.45-'1.0í - ConÉrcio atacadista de instruÍnentos e Ínateriais para uso rÍÉdico, ciúrgico, hospitalaÍ ê dê laboratórios
46.49.4-08 - ConÉrcio atacadista de produtos dê higiênê,limpeza ê conservação doíniciliar
46.,1+3-0í - CoÍrÉrcio atacadlsta de ÍnedicanEntos ê drogas d9 uso humâno
116.,16.0-0í - CoíÍÉrcio atacadista de cosrÉticos ê produtos d€ pêíurnaÍia
46.46.0-02 - ConÉrcio atacadista de produtos de higion6 pô3soal

côorco E oEscRrÇÃo DA NATUREzA JURiDrca
230-5 - EMPRESA INOIVIDUAL DE RESP.LIMITAOA (DE NATUREZA EMPRESARIA}

LOGF(ÁOOURO

R JERONIMO ALBERTI
NUMERO

156

CEP

83.401-000
BAR ROD ISÍRITO

ROCA GRANDE COLOMBO PR

úóEREço ELFÍRôNrco
CIRURGICACURITIBA@BOL.COM.BR

COMPLEMENÍO

ÍELEFONE
(4r)360s-0702

+
ENÍE FEDÊRATIVO RESPON§A\,EL (EFR)

DATÀ DA SITUÁÇÃO CÂDÀ§TRAL

17A1nOO1

sÍÍuÁçÂo EsPEcta OAÍA OÀ SIÍUAÇÀO ESPECIÂL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n" '1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 20/09/2016 às 14:12:14 (data e hora dê Brasília).

O Copyright Receita Federal do Brasil - 2010912016

Página:111
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Nome: CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI EPP
(MATRIZ E FILIAIS)

CNP,J : 07 . l2O .91.7 / 000L-7 9

CerEidão \"t 7 87 95526 / 2oL6
Expedição: L2/ o8/2016, às L5 : O7 :47

(cenEo e oit.enta) dias, conEados da dataVaI ida
de sua

de: - 180

Certifica-se que CIRURGICÀ CITRITIBÀ COMERCIO DE PRODIITOS üEDICOS EIRBLI
- EPP (MÀTRIz E EILIÀIS) , inscrito (a) no CNP,J sob o n"
07.L2o.9L7/oooL-79, xÃo coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
CerEidão emitida com base no art. 642-A da ConsoLidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2.440, de 7 de julho de 2oll , e
na Rêsofução Administrativa n" L47o/2olL do TribunaL supêrior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de re sponsab i I idade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados aEé 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão aEesEa a empresa em rê1ação
a todos os sêus estabefec imentos, agêncj-as ou filiais.
A acêitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
InLerneL (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente .

rNFORrdÀçÃO rríPORTÀlfrE
Do Banco Nacional de Devedores TrabalhisEas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e jurÍdicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
esEabelêcidas em sentenÇa condenaLórj"a transiEada em julgado ou em

acordos judiciais trabal-histas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emol-umentos ou a recofhimentos determinados em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados peranEe o MinisEério Púb1ico
Trabalho ou Comissão de Conclliação Prévia.

02/20

CBRTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TR,ÀBÀIJHISTÀS
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PREFEITURA
DE COLOMBO

SECR.ETÂRIA MUNICIPAL DE SAUDE _ SS{S
Depa*amento de t'igilância e Prcnoção à Saúde
Coordenação de lligilúncia Sanirária - CVS
Rua XV de Novembro. 213/2"andar - CenrIo - ColombolPR
Fone: 3656-3ó0ó ou 3ó5ó-3697 - e-mail: viqilarci6anitaria(acolombo.pr.eov.br

LtcENÇA SANITÁR|A No 1018/2016

PROCESSO: F992i 2016 DATÂ OE
EXPEOTçÂO: 12t08t2016

; NOiTE RAZAO SOCIAL: CIRURGICÁ CURITISA COM€RCIO DE PROOUTOS MEOICOS EIRELI - EPP

NOME FANTASIA: I ctRURGTCA CURaÍt&q

E!.IDÊREÇO: RUA JERONIMO ALEERTI No 156 BAIRRO ROCA GRANOE

CNPJ/CPF: 07 120 917,'0001-79

REPRESENTANTELEGAL: ELISASETHAULKAÍKATCHUK

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JULIANA FERRE1RA ROSA KOZANO
§" cox§€lno DE clÀssE

cRF - PR 20,197

ATIVIDADE ÁUTORIZAOA

COUÊRCIO AÍACADISTA DE INSTRUMÊNIOS E MATÉRIAIS PARA USO MÉDICO. CIRÜRGICO. HOSPITALAR E DE
LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACAOISTA OE PRODUTOS OE HIGIENE. LIMPEZÂ E CONSERVAÇÀO OOMICILIAR.
COÀiÉRCIO ATACADISTA OE MÉDICAMENTOS Ê OROGAS DÉ USO HUMANO, COMÉRCO ATACÂDISTA DÊ COSMÉTICOS E

PRODUTOS DE PERFUMAR!q: E COMÉRC|o ATÂCáDISTÁ DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOÂL,

RESÍRIÇÔES'OBSERVAçÔES

. ATEND€R O PARECER TÉCNICO N'624/201rcVS

A PRESEIíIE LCENçA SANI'ARA É VÁLIDA PELO PERJODO EXPRESSO, SENDO OARlGAÍÔf,lÁ À RENOVAÇÃO 15 DIÁS
ANTES DO VENCIMENÍO OUALOUÊR ALÍERÁçÁO DfVERÁ SER COMUNICADÂ NO PRÀZO i,lÀXIMO DE 20 íVINTE) DIÀS
NO CASO OE ENCERRÂÂ'ENTO DE ATIVIDÂDE OEVERÁ SER EFETT'AM BAIXÁ DA PRESENTE LICENçA A AFIXÁÇÀO
OESTA LICENÇA EM LOCAL VISIVEL AO CO SUMDORruSUARIO É OBRIGÂÍÔRIA, (LEI ESÍADUAL N.'3:N1N1,
DrcREÍO ESIADUAL N.. 5711102 ARf. 159 A 169).

Técnico Res
ENTí

Côlombo. 12 de âgôsto de 2016

CooídenaçãÕ Vigilância Senitária

l3abeE Vlcente dê Brito
CoNFERE C0r,r O Í
Â I,III,I APRESEI'íIAOOLia Paola P

l4at lcúla
V,g,tànoa

Praíêitura d€ 21 SEL 2016

óF<ã

Nutari!)íE
áitêticLlú 5t2i

Ê€§ll§iE làr!ôpJ de Cdcnôo

VALIDÂDE
OESTA
LICENçA:

12t08t2017
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€irúrgica Cunt/ba
Comércio * matcrÍais médiros e hospítok res Eireli.

Rua lerôDi,to Alberti, 156 - CEP: A3.4O1-O00 - Cobnr}{, - PR / FONE / FÁX: (4, ) 3605-07A2
CNPI 07.12O.9r7/0001-79 / 1.1,9032491453 - ticítacao@cinrrgicoütíüba.conr.br

.1

PR[-t.'t:ltI R.1 \tt .\t(tP.1L Dt.- \()I'.1.s:l\ll A.íRB.lR.l

REFERE,\"1'I::

pnr,c.it t P Rl-sq)( t.t t, .\' R" 3 I :o I ó

DECLARAÇAO INDICANDO PROFISSIONAT-

A Enrpresa Cirúrgica Curitiba Comércio de Produtos Medicos Eireli - EPP. situada na Rua: Jcrôninr<r

Alberti- 156 - Roça Grande - CEP: 83.401-000 - Colombo a - Pr. inscrito no CNPJ n" 07.120.91 7/0001-

^ 79. participante do pregão acima citado declara que a protissional habilitada a forneccr informações de

uso c treinamento continuado. em dias e hor:irios a serem acertados com os protissionais do órgão. bem

c<rmo atendinrento aos próprios pacientes usuários destes produtos quando solicitado pla PREFEITUL4

.\,ÍUNICIPÁL DE A'OI',1 SÁNTA BiRBARA

Esta assistência será prestada em até 48 horas após a solicitação da PREFEITIIRÁ MUNICIPAL DE

NOI'A SANTÁ BÁRBARA

Enfermeira: Janaina de Oliveira Barbosa

Endereço: Rua: Jose Dias. 209 - Residencial CaleÍfi

Cep: 86.930-000 - São João do Ivai / Pr

a, Coren no 001 57706

Telefone (4 | ) 9938-97 7 7

, E.mail: iunuirurohurhosul.i:hotmail.com.br

I-oz.rzo.gulooo 1-79

ORÚRGICA CURITIBA COMÉRCIO

PRODUTOS MÉDICOS EIRELI' E

T

R leÍÔnlÍm Albeíü 156

no{, G6nde - CêP: E3./O1'000

Colombo - PR

G r{tldo Bo Bernunkt

Ra

RGn"35ó3.583-1

CPF: 153.'09.109-59

L

Colombo.28 de setembro de 2016.
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A

PREFEITURA MT]NICIPAL DE NOVA SÁNTA BÁRBARA

REFERENTE:

PREGÃO PRESENCUL NR". 3I/2016

DECLARAÇAO DO PROFISSIONAL

Eq Eufermeira Janaina de Oliveira Barbosa, Endereço: Rua: Jose Dias, 209 - Residencial Caleffi

- Cep: 86.930-000 - São João do Ivaí - Paraná DECLARO que estou ciente e concordo em prestar os

-:rviços de Assessoria Técnica na utilização dos produtos constantes desta licitação.

Quando solicitadopelaPREFEITLJRÁ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÁ

Enfermeira: Janaina de Oliveira Barbosa

Endereço: Rua: Jose Dias, 209 - Residencial Caleffi

Cep: 86.930-000 - São João do Ivaí / Pr

Coren n" 00157706

Telefone (41) 993 8-97 7 7

E.mail:. i anainaobarbos a@hotmail. com. br

Pôr ser expressão da verdade firmamos a presente declaração.

São João do Ivaí,28 de setembro de 2016.

IA
de Ol Barbosa

Coren n" 157.706

RG n." 7.409.661-1

CPF:047.103.149.69
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ühúrVca Curtúiba
Comércio & materiais métlicos e hospita*res Eireli.

Ruo leró,üiito Albert, 156 - CEP: &i101-o0o - Cobn bo - PR / FoNt: / FAx: {41) 3605-0742
CNPI 07.12O-917/00Or-79 / l.E- 9O32191153 - tícita(rJo@.irúrgicacuritibo.cottLbr

A\EXO YII

Pregão Presencial N' 3 | /201 6

DECI,ARAÇÃO QUANTO AO CI-]MPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO

DO MENOR (ART. 7", lNC. XXXIII DA CF)

Prezados Senhores

A empresa Cirúrgica Curitiba Comercio de Produtos Médicos Eireli - EPP inscrita no CNPJ sob n'

07.120.91710001-79. por intermédio de seu representante legal a Sra. Elisabeth Bulka Tkatchuk. portada

da Carteira de ldentidade n" 4.427.858-8 e do CPF n' 677.320.979-04. DECLARA. para fins do disposto

no inciso V. do art. 27 da Lei Federal no 8.666. de 2l de junho de 1993, acrescido pela Lei n" 9.854. dc 27

de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno. perigoso ou insalubre e

nào emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor. a partir de quatorze anos. na condiçào

de aprendiz.

[õ'z.rzo.gr7lcrrit'iÇ,
ORÚRGICA CURITIEA COMÊRCIO DF

PRODUTOS MÉDICOS EIRETI . EPP

R Jcíü mo Ab.ítl §5
I Roç.6r.ndê -Ce9: s3'r0r{0o Jl- cokmbo ' PR

Curitiba. 18 de setembro de 2016.

ldo oBer

tlle

R.G n" 3.563.5tii-l

('PF. 153.-09.109-59
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CrTtírgrca Curitiáa
Comárcia de materíais médicas e hospitobres Eireli.

Run lerônimo Àlbzrti, ,56 - CEP: A3.401-ooO - Cobn bo - PR / FONE / FAX: (41) 3ó$5-0702
CNPI 07,r2O.917/0OO1-79 / l.E 9{132{91453 - ticltac.ro@cíntrgicúcurítib.t.cori.br

.\\E\O vllt

onclan,rç.Ão DE TDoNEIDADE

Pregão Presencial N" 3 1/201 6

A Cirúrgica Curitiba Comércio de Produtos Medicos Eireli - EPP. estabelecida na Rua Jerônimo Alberti

a, n" 156. inscrita no CNPJ sob n' 07.120.91710001-79. Declaro. sob pena da lei. que na qualidade de

preponente do procedimcnto licitatório. sob a modalidade Pregão Prescncial N'31i2016. instaurado pelo

Município de Nova Santa Bárbara. que não lomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o

poder publico. em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade. firmamos o prcsente.

Curitiba.23 de setembro de 2016

CtRÚRGICA CURITIBA COMÉRCIO DI

PRODUTOS MÉDICOS EIRELI. EPP

R JeÍüllím Albêrti 156

I Roía G6nde - cep: 83.401'000 I
l- colombo ' PR 

-i

Iõ-2. rzo.grT I ooot-íãt

I ftkáfi,)

' Ç e r u lQo Rofit B e /n urul o
\\,/
\fifu;gninre

R.G n'3.563.583-l

C'PF: 153.709.109-59
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Cr7úrgha Cuntiba
Conércio & tnateriais médicas e hospitahres Eireli,

Runlerô,timo Atberti,l56 - eEP:83.401-0$0 - cob bo-PR / FÔNE / FAx (11) 3605-0702
CNP| 07.r2O,917/MOr-79 / 1.8,903219r453 - licitdcao@cirurgicacuriüba,com.br

.{\E\O lX

DECLÀRAÇ.{O DE FATOS t\TPEDITIVOS

Pregào Presenc ial N' 3 I /1016

A Cirurgica Curitiba Comércio de Produtos Médicos Eireli EPP estabelecida na Rua Jerônimo Alberti.

n' 156. inscrita no CNPJ sob n' 07.120.91710001-19. Declaramos. na qualidade de PROPONEN'I'E da

I-icitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara- na modalidade Pregào Presencial

N' 3l/2016. sob as penalidades legais. que nào ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-nos

para a presente licitação.

Colombo. 28 de setembro de 201 6.

fnoz. r zo. g r 7 | ooor-7 9 r

ORÚRGICA CURITIBA COMÉRCIO DI
-pnoouros 

tvtÉolcos EIRELI 'EPF

R.leÍ6niÍno Alberti 156

I Roça Gránde - CeP:83'401{00

l- colombo - PR J

R.O n" 63.5it3- I

Gent

CPF:153.-09.J09-59
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Crhúrgrca Curitrba
Comércio tb tnateríais métlicos e hospitabres Eireli.

ã?
Büo teÍõ,tiato Alberti, 156 - CEP: A3J0|-O00 - Colo,»bo - PR / FONE / FtX: (4r) 3605-0702

CNPI 07.12O-917/0OOr-79 / LE 9O32t91153 - licitocao@cirüÍgicocuÍlüba.com-hr

ANF]XO XII

oecraneÇÀo oc xÀo PARENTESCO

Pregão Presencial N" 31/20l6

Cirúrgica Curitiba Comércio de Produtos Médicos Eireli - EPP. inscrita no CNP.I sob o no

07.120.917/0001-79. por intermédio de seu representante legal a Sra. Elisabcth tlulka Tkatchuk.

/^ portadora da Carteira de Identidade n' 4.427.858-8 e do CPF n' 677.320.979-04- DECLARA. para eÍêito

de participaçào no processo licitatório Pregão Presencial N' 31/2016. da Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara. que não mantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges. compaúeiros ou

parenles em linha reta. colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores" quer sejam de cargo

em confiança ou estatutário. de direção e de assessoramento. de membros ou serv'idores vinculados ao

Dcpartamento de Finanças. Compras e l-icitações do Município de PreÍ'eitura Municipal de Nova Santa

Bárbara.

Iõ'z.rzo.grTlwoL-791
ORÚRGICA CURITIBA COMÉRCIO DI

PRODUTOS MÉDICOS EIREtI. EPP

R ,eóílmo AlbeÍü 156

I Roça Grande 'cep: 83'4O1{0o tl- colombo - PR

Curitiba- 28 de scten.rbro dc 2016

arultlà Bosco Benxtnht

resc nltolle

R G n" 3.563.5u3- l
(-PF: 153.-09.J09-59
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PREFEITURA MUNICIPAL

Rua WaÍredo BmencouÍt de Moraes, 222 - A(0ua3) 326ffi100 C.N.P.J. 95.561.0E0/0001-60
Efiail: licitacaotAnsb.oí.oov.bÍ Nova Santa BáÍbara - Paraná

109
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARÁNÁ

ATÁ DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO EABERTIlRÁ DOS ENVELOPES N'1 E N" 2

REF: EDITAL DE PREGÃO PRESENCAL N'31/2016. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.O

019/2016.

Ata da sessão de recebimento e abertura dos envelopes no I e

n' 2, contendo as propostas de preços e a documentação, em

atendimento ao edital de Pregão Presencial n" 31D016 -
(PMNSB) - Aquisição de materiais e medicamentos para
o Ambulatório de Curativos de Lesões Ulceradas de

todas as Etiologias (LUTE).

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dezesseis (2016), as 14:00
horas no prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Biárbara, à Rua Walfredo Bittencouí de
Moraes, no 222, Baino Centro, Nova Santa Barbara - PR, reuniram-se, em sessão pública, sob a
presidência do Pregoeiro Sr. Fabio Henrique Gomes RG n" 10.407.423-5 SSPIPR e os membros da
equipe de apoio, o Sr. Zacarias de Abreu Gonçalves, RG n" 2.254.409-8 SSP/PR e a Sra. Maria
Jose Rezende, RG n" 9.170.714-4 SESP/PR, designados pela Portaria n'015/2015 e os membros
da comissão de avaliação das amostras de curativos (LUTE), Aline Campos Gonçalves Almeida,
RGn' 7.720.304-4, Priscila Femanda de Oliveira, RG n'9.368.261-0, Tais Conceição Machado,
RG n' 7.776.568-9, para proceder a abertura e julgamento dos envelopes no I e no 2 entregues pelas
proponentes interessadas na execução do objeto do Pregão Presencial n' 3112016 - destinado a
aquisição de materiais e medicamentos para o Ambulatório de Curativos de Lesões Ulceradas de
todas as Etiologias (LUTE). AbeÍa a sessão o pregoeiro informou que protocolaram os envelopes
no I e no 2 a seguinte empresa: CIRURGICA CURITIBA - COMERCIO DE MATERIAIS
MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ no 07.120.91710001-79, representada pelo Sr
Geraldo Bosco Bemardo, RC n' 35635831 SSP/PR. O pregoeiro resolveu dar continuidade ao
pregão solicitando que o representante da empresa presente apresentasse os documentos para
credenciamento exigidos no edital convocatório. Após o credenciamento, o pregoeiro iniciou a

sessão com analise do envelope contendo a proposta de preço, onde foi dada oportunidade ao
repÍesentante da empresa presente de apresentar seu lance. Após a redução do valor apresentado o
Pregoeiro declarou como vencedora a empresa. CIRÚRGICA CURITIBA - COMÉRCIO DE
MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ n" 07.120.917t0001-79,
conforme relatório anexo, compatível com o miíximo estipulado no edital. Em seguida, procedeu-se
a análise das amostras apresentadas pela empresa vencedora e como os membros da comissão
avaliadora já coúece a qualidade dos pÍodutos por já terem utilizado em seus procedimentos as

amostras foram aprovadas. Dando continuidade, procedeu-se a abertura do envelope de habilitação
e observou-se que a mesma atendeu aos requisitos editalícios, sendo portanto declarada habilitada.
O Pregoeiro informou ainda que no pÍazo de 0l (um) dia útil contado do encerramento da sessão, a
licitante declarada vencedora, deverá apresentar sua proposta com os valores devidamente
ajustados ao último lance. O processo será encamiúado à Autoridade Superior para decidir sobre \
sua Homologação. Nada mais a ÍÍataÍ, a sessão foi encerrada, eu, Maria Jose Rezende, lawei a \
presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim, pelos membros da comissão de '\

licitação e demais presentes.

,
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I10PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

NOVA SANTA BARBARA

e

Fabio ue Gomes

Equipe de apoio

Zacarias de Ab Gon
Eqúpe

Representante da empresa C de Materiais Médicos e Hospitalares

pos Almeida
Comissão Avaliação das Amostras de Curativos (LUTE)
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Comissão de Avaliação das Amostras de Curativos (LUTE)
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MunicÍpio de Nova Santa Bárbara - 20í6

ClassiÍicação por Fomecedor

Pregão 31/2016
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

RESULTADO DE LrCrrAÇÃO . PREGÃo PRESENCTAL No 3'r/20í6

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Juridico

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do

Paraná, comunica que no dia 29 de setembro de 2016, às 14:00 horas, no predio da Prefeitura Municipal de

Nova Santa Bárbara, à Rua WalÍredo Biüencourt de Moraes, n" 222, Bairo Cenko, Nova Santa Bárbara -

PR, em sessáo pública, realizou-se o julgamento da proposta e abertura da documentação apresentada na

licitação na modalidade Pregão Presencial no 31/2016, que tem por objêto Aquisição de materiais e

medicamentos para o Ambulatório de Curativos de Lesões Ulceradas de todas as Etiologias (LUTE).

Protocolou os envelopes n' 1 e n' 2, a seguinte empresa: CIRÚRGICA CURITIBA - coMÉRcD DE

MATERIAIS MÉDrcOS E HOSPITALARES ElRELl, CNPJ n'07.í20.917/0001.79, representada pelo Sr

Geraldo Bosco Bernardo, RG n' 3563583í SSP/PR. Apôs o credenciamento, o pregoeiro iniciou a sessáo

com análise dos envelopes contendo as propostas de preço, onde Íoi dada oportunidade ao representante

da empresa presente de apresentar seus lances, Apos a redução do valor apresentado o Pregoeiro

declarou como vencedora a empresa clRÚRGrcA CURITIBA - coMÉncp og MATERIAIS MÉDrcos E

HOSPITALARES ElRELl, CNPJ n" 07.120.9í7/000í-79, mmpatível com o máximo estipulado no edital

conforme relatório anexo. Em seguida, procedeu-se a análise das amostras apresentadas pela empresa

vencedora. 0s membros da comissão avaliadora, já conheciam a qualidade dos produtos por já terem

utilizado em seus procedimentos, rcrtanto, as amostras Íoram aprovadas. Dando continuidade, procedeu-se

a abertura do envelope de habilitação e observou-se que a mesma atendeu aos requisitos editalícios, sendo

declarada habilitada.

lnformo que, este Departamenlo consultou os sites do TCE Paraná e do Cadastro

Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS), no sentido de verificar se a empresa habilitada não

esta declarada inidônea para participar de certame licitatório, conforme compÍovantes anêxos.

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

Sr. Prefeito, para que tome as medidas necessárias.

1 Nova Santa Bárbara,29i09/20'16.

'N"
Mfuia Jo"se [/zende

Setor de Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenlro, S 43.3266.8100, I - 86.250-000 -Nova Santa Bárbar4
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - wu'rr.nsb.or.qov.br
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[onsuÍta de lmpedidos de licitar

Pêrquir. lmp.dl.lo. d. Ll.ltâr

Ta@ dooJmento

Nome

Período Nblicação : de

Data de Início Impedimenb: é

Data de Fim Impedimenb: de

CadasiÍo lmp€didG Ucitâ e Contratar

CNPJ Número do.írmento 07120917000179

âté

113
TCEPR

até

até

,rtNHUM lTtltl EN(0NÍRAD0!

htF/seívic6.tce.p..go,/.brltcepí/muricipâUâil/Cdsultarlmp€didGWeb.aspx 1t1

PDF Compressor Free Version 



Nlú12016 Pqld ê TÍõrspü&Eia - Cad6üo dê EmF€sas Lidôn6 e Susp€íts6

Portal da Transparência - Governo Federal - http ://www.portaltransparencia. gov.br

Iníclo . CEIS

caDAsÍRo NAcroÍ{aL DE EMpREsas rNrDôNEAs E suspENsas (cErs)

C'FlCNPJ: b71209íruo1ra

xom., R.rão Sod.lou
ôh. Éãht.6l.: [õp"-,r)

114

o càdãstro l{àclonãl d. Êmp.esas Inidôneas . Suspens.s (CEIS) é um bãnco dê lnformações manüdo pêla ConEoladorla-Gêrâl da Urião quê tem como objedvo
con§olidàr à Íêlãção das êmprêsôs e pessoas ísicas qle sofr€ram $nçóe. das quaas decorrã como efelto restrição ào di.eito d€ pânicipàr em licltàçõa§ ou de celebrâr
contrâtôs com â AdminisEâção Pública. Saiba mà's

Qu.ntlil..l. dê rEgi3trc. .r.onthdo.: 0 D.t : 29109/2016 15r22:31

Não Íor.rn ên@ntr..to5 rcglrtro. que.tcnd.m .o E€grlntc qlt6rlo de busG:

CNPJ/CPFr 07120917000179

Pá91n. 1/1

^TEirçÂoÉste câdâstso vlsô dãr gubllcldôóe às sãnçóes âdÍnlôEtàüvàs àplicadàs contrâ llcitàntês . Íornê.êdorês. Âs lnformaçôes aqul vêlcuhdàs são de lnt lrà r.sponsabllldàd.
das entldadês quê âs p.êstôrâm, .ão podendo ô UnlSo sêr .esponsablll2adà pêlâ vêrâ.idâd. ./ou aut€ndcldad! d€ tals informaçõês nêm pêlos êvêntuãls danos dl.êtos ou
indiretos que dêlas.esult€m aàusados a tercêi.os.

. Deslgnàção do apeEdo, conforme inform.do pelo ór9áo sanclonâdor (publl.àção no DOU; d.dos coõstãnt s d. OÍrcrio, etc.)

ar Coôstatou-se que o nomê Inío.mado p€lo ó.9ão s.ncionado. dlvêrg€ signiÍicaüvômênte do constântê do c.dasúo d. Rlc.ltô Fêdêrâ|, coNÍdêrando-sê o CPFICNP,
inform.dos. O nome constàntê do cadã§uo dà R.c.ita Federal podê s€r venÍic.do clicândo-s€ sobr€ o r.sp.cbvo r€gisEo. A divergência pod. lôdicà. âp€nas umâ
altêr.çao no noinê do sân.ion.do ou uÍnâ inconsistênciê dos dados hÍo.mados. r.iais info.maçõês podêm sêr obdd.s runto .o ór9ào sancionador.

tttF/Irww.po.tdb spar€Íria,goú.br/cd s?crc npj=07120917000179&rsn €=&ü posance= 1tl
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PREFEITT'Rà IíI'NICIPÀL DE NOVÀ SÀ}ITÀ BÁRBÀRÀ
redo Bittencourt de Moraes t" 222, Fote/Fax (043) 3266-8100 - CNPJ

N.o 9s.s61,080/0001-60
E-nail: pmnsb@nsb.pr.qov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Parecer juridico

Ref. AnáIise conclusiva acerca do
presencial atuado sob o n. 031 de 2016.

pregao

Versa o presente parecer acerca da aná1ise
conclusiva do pregão presencial atuado sob o n.
031- de 20L6, destinado à aquisição de materiais
e medicamentos para o Ambulatório de Curativos
de Lesões Ulceradas de Todas as Etiologias
(LUTE), conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Saúde.

Ultrapassada a constataÇão dos autos que
compõem o procedimento, edital e minuta
contratuaf - gue foram analisados em sede de
parecer prévio, o presente cuida da regularidade
do pleito - do desaguar em contrataÇão, ou seja,
da legalidade nos últimos atos do certame, pelos
guais se vê que fora proclamada vencedora a
empresa: Cirúrgica Curitj-ba - Comércio de
Materiais Médicos e Hospitalares Eireli, com
preÇo correspondente ao valor máximo previsto no
edital .

Salienta-se que a fornecedora acima
mencionada foi a única a 1anÇar proposta e
documentação junto ao certame; não sendo esse
fato, no entanto, motivo de óbice à terminação
do feito.

É o breve relatório, do qual fundamento e
oprno.

Prel-iminarmente, a respeito da

115

outros licitantes, sobreleva-se
Administração Pública Municipal e,
isso, o interesse comunitário. não

falta
que

mai-s do
podem e

de
a

que
não

Páqina 1de 3o
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PREEEITURÀ MT'NICIPâL DE NOVÀ SÀ}ITÀ BÁRBÀRÀ
redo Bittencourt de Moraes t' 222, Fone/Fax (043) 3266-8100 - CNPJ

N.. 95.561.080/0001-60
E-mail: pÍnnsbcnsb.pr.qov.br - Nova Santa Bárbara - paraná
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devem sofrer as conseqüência da
interesse do particular em contratar
púbIico; cujo objeto licitado
imprescindíve1 para a realização
púb1ico.

falta de
com o poder

dessume-se
do servi-ço

Nesse sentido, cabe destacar que o Tribunal
de Contas da Unj-ão, em situação quase que
semelhante a presente, concluiu pela
regularidade licitatória em casos de somente um
Iicitante, reputando pela validade do processo-

nessasprocedimento e contrato provindo
condições. In verbis:

Quanto ao comparecimento de somente uma
empresa ao pregão em te1a, al-inho-me à
unidade técnica no sentido de que não há
impedimento na J-egislação à conclusão da
licitação, a menos que o editaf contenha
exigências restritivas ao caráter
competitivo do certame, o que se verificou
no caso (TCU: Acórdáo 408/2008 - Plenário,
DOU de 14/03/2008'). Considerando-se que a
apresentação de somente um licitante
configura indicio, mas não evÍdência, de
que a competitividade da licitação teria
restado em alguma proporção prejudicada,
realizou-se a ora combatida determinação.
Note-se que o Tribunal- não êntêndeu serem
tais irregularidades bastantes para a
anulação do contrato, nem que o
comparecimento de apenas um licitante
constitui qualquer tipo de óbice à
contrataÇão (TCU: âcórdão 1316/2010
Prineira Cânara, DOU de LglO3l2OLOl .

Página 2 de 3

Diante da adoÇão de todas as práticas de
publicidade da licitação em comentário, seria
até desproporcional a extinÇão do certame pela
não partlcipação de outros pretênsos
fornecedores.

o
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PREEEITT'BÀ MT'NICIPàI, DE NOVÀ SÀIITA BÁRBÀRÀ
ledo Bittencourt de Moraes oó 222, Eor\e/Fax (043) 3266-8100 - CNPJ

N.. 9s.561.080/0001-60
E-mail: pmnsbensb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Por f i-m, os outros demals quesitos do
processo, ainda, a marcha do procedimento,
encontram-se respeitantes aos preceitos e
principios juridicos licitatórios, 1ogo, a
homologação do feito é medida que se impõe.

Como visto, esta assessoria se manifesta
pela regularidade do presente certame, e, uma
vez adjudicado o objeto licitado, pugna-se pela
homologaÇão do feito.

Éo
intelecção.

parecer, que submeto a mel-hor

Nova Sa ta Bárbara, 10 de outubro de 2016.

Gab de iÍêaus
OAB. Pr

117
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

E:<rno. Sr.
CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento JurÍdico, encaminhamos a

Vossa Excelência o Processo de Licitaçáo na modalidade "PREGÃO

PRTSEIICIAL' n.o g112016, para que se manifeste sobre à

HOMOLOGAÇÃO ou náo deste processo licitatório.

Nova Santa Bárbara, ll I lO /2016.

Fqblo Giomcs
rtaria 015/2015

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43.3266.8100, I - t6.250-000 -Nova Santa Bárbarq
Paraná - El - E-mails - licitacaoíônsb.or.cov.br - www.nsb.pr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAçÃO
PREGÃO PRTSENCTAL IY" 31/2016

Aos 11 (onze) dias do mês de outubro (10) do ano

de dois mil e dezesseis (2016), em meu Gabinete, eu Claudemlr

Valêrlo, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuiçóes legais,

HOIIOLOGO o procedimento da Licitaçáo Pregão Presencial n."

3112016, destinado a aquisiçáo de materiais e medicamentos para o

Ambulatório de Curativos de ksões Ulceradas de todas as Etiologias

(LUTE), a favor da empresa que apresentou menor proposta, sendo

ela: CIRÚRGICA CURITIBA - COMÉRCIO DE MATERIAIS

MÉDIcos E HoSPITALARES EIRELI, cNpJ n' oz.t2o.9t7looor-
79, ro valor de 84.680,00 (oitenta e quatro mll, selscentos e

oltenta reals), para que a adjudicaçáo nele procedida produza seus

jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as

prescrições legais pertinentes.
a

Cla

REFEITURA MUNICIPAL

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Ceúro, t 43.3266.8100, E] - 86.250-000 -Nova Santa Btubar4
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

I

PDF Compressor Free Version 



120

Edição: '1304

Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara - PR

ÍERtao DE HocoLoc çÃo pREG^o PREsExcrÂ! }{.3ít2016
Ao. 1l (o.rzê) dbr do mê§ dê or.tt b.o (10) do ar}o d! do.! ÍÍü 6 d€zsss€i!

(2015), 6m íneu G3tÍnol6. €1r ClaüdemiÍ Valé{io, Prsí€ib Munbpal, m uao da
mtúr. etribulçõo! tê0á13, HoMoIoGo o p.ocÊdrrnênlo dâ Lklbção Pr€gào
Pí.LíÉlâl nJ 31/2018. d.3ünado a equBiçào dâ íÍrât6íÉb o modkãmsntor p3r.
o Âmbulât'óíb dê Curátlvo3 d€ 163õê8 tllc.íàda3 de todas 5r Eüoloeias ILUTÉ). .
Irvor ds empÍEss qus âprÉ!ÉÍrtoir íÍrÊnoí p.oposta, s€ndo €la: CIRÚRGICi
cURITIBÂ- coI4ÊRcIo oE MÀTERIAIS MÊOICOS E ITOSPÍÂLÂRES ÊIREU,
CNPJ n'07.ím.9í7r!001'79. no taloí do 84.68O.m (oil€o|,. 6 qustso ÍD!.
aalscênto3 6 or'tênüô íaâls), pâíâ qu€ â 3óiudlcaÉo nêlô píoasdiJe PÍoduzã sârrs

lúrldicôi â lêgeis 6íêiloc.
Oá! ciênclâ ãoE ideí$3edos. obsêívad@ â5 pro§.íiÉ€§ lsgáis p€ílinsnlBs.

Cláúdâmk Vãlé.lo - Pr.í.lto Munlclp.l

PORÍÀR| tf 073120í6
O PREfEIÍO MUNICIPÁL OÉ tIOvA SâNTÂ B]ÂRBÀRÀ írldYT. m tÉ0 (b .

$6 3tà.dç6ê h!8lt: EXONERÂR
ÂÍLl'- Frcem E&oaraa,o6 06 nídon io6 ôlaixo rêláclÍrâdoc. 1106 CâÍ9oa dê

9íovimonb efi CoÍnls!5o. âbâixo dsÍôlle, ooín ,e,runeraÉo arlrHeda no
en6xo I ds Lei Mumdpol n'683f2013 s 749120 t 4.

ÂÍt 1É - Esta poíeÍls ônir eÍll vigor noll,r dab, êvogÉdar ei dispdriçõêr sÍn
co.rtEfu. rbí"a $nta Bátar3.1'l de o0hJbíode 2.0'16.

CLuó.nü v.!Á.lo. Pn .lto líuílclprl

Prefeitura Municipal de
Gongonhinhas - PR

RESULTÀDo DE ucrrÂçÁo
pRocEsso N. 05 20 t 5 : LlcrÍAçÃo PREGÂó pREsENlctaL tf 040Ít0 lG

OAÍA OA AoJUOICÂçAO: 2909n0tI. HO OLOG^çAO: o3rlotmlí
O PÍlg6iío desi0nâdo S.. Wi{a.o Jcâ Í.lu*i o o Prcíaío Mu.údpal, SÍ. Joaó

OiêfáÍb Rib€i! Lop6, m uso d§ 8|,ihn 06 que 0|€3 3áo coíteíüâ3 pd.
h€üJ.çáo eín *rd, ô!9.dálír'€.rl3 p€lá Lêi n' 10.521P0O2, âpó..íâIsdo o
í..tiEdo do PÍôoào .ciÍE ..pedicado. íasolv6ínADJUOIC.AR € HOMOI-OGÂR r
pí€aênlô htáção rEll6s t6nÍbs:

OSJÉTO: PGslôsào d6 s6rvifDs mê.!nl6 cúínFrEsÍÉ€ír&): â Ínarulendo,
repercB ê subsdlt Fo & p€ças m ÍíDloa. sirlêfia da diÍnontBráo, díedo.
|fânamlssão. tdos ê 3btríÍÉ hldrâúbo, . dovêrão §€í oxaautadoG cqn bala Íro
câtáhoo dê têíÍrpo óe..rvip da SINo|REP^.PR tâàdâ .l. 50, ôqn rêroltiÉo d.
p.çerúitnáqulna3.0ô\,iárÉ3dâOiyinão&S.'vaoRodoviáÍblturk p5l.

VEi{CEDORESSANTOSÊSTEtI.tÂSTCtIULL'rDAlrELot : 1.
>\âld fotd: R!.41.450.m (qúâíêíl8. um llü quelÍod{o3 e .bq-rleí[á Íê.li).

Lolo: 3 -

>VdoÍTo{âl: R!.12.000.00 (quâÍenlâ ê &i! rü íe3i§).
uNÁoEQUIPAT,ENIoSRoDovIÀRIosLToÂ-E#LoG: 2,
>\àbÍoid: R5.36.ô00,m (linla 6 s€is íú 6 sêEceitos r€ab). Lolâ: il.
>WbIolst Ra.3a,ZOo,m(tt,ta squelíoíÍ{ 6ú,rsflb€Íaâi!). Lolâ: 5.
>\âlo.Tcrd: Rl.43.60O.00lqudEntâ s Íà í{ ê dloceírtG Ísiis).
Prâzo dê EI€o{àô: r 2 (d@e) ÍÍE6...
Cúgo.lhií$áô. (x d€ qrtubíD & 2O18.

ftll.ce Joia Íllutll . Pre0o.lío

GEM LÍDA
lob miltlôôs

627€ao
. 26 dá Lâi

np€nho. om
IIMÂGEM
toBl dô R$
cbl.tos do
rpÍBlra paíE
ro 6Í1. 26 da
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roP

rO7l12015
lo Noíie do

F

Sant
EDTÍÀ
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lúldl5 d€ d
ádmlnklÍâü,

públha ã p

NOMÉ
'cRlsTtÀ
O náo co

Paralso, 0q
ul€h da put

OB candl,

PreíoiluÍa
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CONFERIDI

cá.ltr'â dê I
075.858.0Í
OEPARÍAÀTI

â.tigp ? '
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20í6.
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âíeais).

o Nortê Do

r 07811015
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Sanl

leintemel-

Compra t

lotâl d6 R5 2
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ô'8-666133.

cr
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o Noíte do

EEI

)001-46
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CONÍRA]
vIGÊNcU
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PREFEITURA MUNICIPAL tz1
NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDO DO PARANA

Contrato no 1212016

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA

BÁRBARA E A EMPRESA CIRURGICA CURITIBA coMERcIo DE PRoDUToS

MEDICOS EIRELT . EPP, TENDO POR OBJETo A CONTRATAçÃO DE EMPRESA

PARA AOU|SçÃO DE MATERTATS E MEDTCAMENTOS PARA O AMBULATÔRo
DE CURATIVOS LUTE.

Reforente ao Prêgão n.o 3í/2016

Pelo presente instrumento particular de conlrato, vinculado ao Pregão n.o 31/2016, de

um lado, a PREFEITURA D0 MUNICíP|o DE NOVA SANTA BÂRBARA, pessoa jurídica de direito públim

intemo, inscrita no CGC/lllF sob o n0 95.561.080/0001S0, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,

n" 222, c*nlro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr.

Claudemir Valério, brasileiro, casado, portador do RG n' 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no

563.69í.409-10, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE, e, e a empresa CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI .

EPP, inscrita no CNPJ sob n'07.120.917/000í-79, mm sede na Rua Jerônimo Alberti, 156 - CEP: 83401000

- Baino: Jardim Meditenaneo, Colombo/PR, neste ato representado pelo Sr. Geraldo Bosco Bernardo,

inscrito no CPF n' 453.709.409-59, RG n' 35635831 doravante denominada CONTRATADA, em

conformidade mm a Lei n0 8666, de 21 de lunho de 1993, alterada pela Lei 8.883194 e posteriores, ajustam e

celebram o presente contrato, de acordo mm as seguintes cláusulas e condi@s a seguir estabelecidas e

enunciadas:

CúUSULA PRIMEIRA. Do oBJETO
A CONTRATADA obriga-se a fomecer à CONTRATANTE materiais e medicamentos

para o Ambulatório de Curativos de Lesões Ulceradae de todas as Etiologias (LUTE)., conforme consta
da proposta apresentada no Pregão Presencial n.0 312016.

ITENS

Lote

001

1 5723 Bandagem para bota de unna
Bandagem de algodão, vismse e
poliamida com elasticidade bi-
direcional, impregnada mm pasta

composla por óxido de zinm, propil-

4-hidroxibenzoato, metil4-
hidroxibenzoato, gelatina, cloreto de

cálcio, glicerol 8570, álcool
secundário, emulsão antiespumanle

de silicone SE 2 e água. Embalada

unitariamente em envelope laminado

Lohmann ROLO 250,00 44,00 í 1.000,00

1

Ruâ WalÊedo Bittencourt de Moraes no 222, CentÍo, Fone 43. 3266.t100, CEP -
E-mail - licitacaoônsb.or.eov.br -

NoYa Santa '*lifl'

lUnidade iQuantidloe laoe

lmedida I

lDescriçáo do produto/serviçotelltemlcódigc
unitárioldo

lorodutc

ço lPreço totalll,/arca dc

loroduto
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PREFBTURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARÂNÁ

Rua Walfrcdo BittcncouÍt de Moraes Ír'222, Centro, Fonc 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova

2

por polietileno e aluminio.
DimensÕes mínimas 1ocm x
l0metros

Lote

00'l

a 6423 Cobertura a base de Íibras de
alginato de cálcio derivado de algas
manons, fibras de alginato de cálcio
impregnadas com prata e contendo
cálcio, alta concentração de ácido
manurônico e baixa concentraÇão de
ácido gulurônico. Coberluras
protegidas da luz por cartolina de
celulose e embaladas unitariamente
em envelope laminado de celulose
na parte frontal e poliéster e etilenG
vinil acetato na parte posterior.

Esterilizado por radiagâo gama.

Apresentação em placa 10É0 cm.

Lohmann UN 1s0,00 59,00 8.850,00

Lote

001

u24 Cobertura a base de Íibras de

alginato de cálcio derivado de algas
manons, Íibras de alginato de cálcio
impregnadas com prata e contendo
cálcio, alta concenkação de ácido
manurônico e baixa concentraçáo de
ácido gulurônico. Fitas embaladas
em blísler composto por parte

superior de celulose recoberta com
polietileno e parte transparente
composta por poliestireno

modiflcado.. Esterilizado por

radiação gama. Apresentação Íita
30cm/29.

Lohmann UN 150,00 66,00 9.900,00

Lote

00í

4 6431 Cobertura de ação antimicrobiana
composta por uma camada de
poliéster flexível, de baixa aderência
revestida de prata nanocristalina.
Altamente maleável, mantém o
ambiente úmido para cicatrizagão.
lndicado para prevengão e
tratamento de Íeridas inÍectadas,
Tamanho 10 x 10 cm

Smith&Ne
phew

UN 60,00 94,00 5.640,00

Lote

00'l

5 5726 Cobertura de Gaze Parafinada Tela
í00% de algodão tecido e com
urdidura larga que facilita a

drenagem do exsudato, proporciona

boa ventilaçao à área da lesão e
evita que a cobertura tenha
aderência à lesã0. É impregnada
com uma base lubrificante branca e

Smith&Ne
phew

UN 100,00 4,30 430,00

E-mail - licitacaoânsb.pr.eov.br -

W^

t7.2

l
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PREFBTURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

NOVA SANTA BARBARA
12"q

hidrofóbica (parafina) que, por ser
neutra, permite que se aplique
medicação especiÍica à ferida.
Embalada unitariamente em
envelopes aluminizados. Esterilizada
por radiação gama. ApresentaÉo
em placa 10x10cm

Lote

001

6 5730 Creme Baneira. Creme Hidrófobo
(repele a líquido). Apresentação:
Tubo de 60 gramas.

Coloplast TUBO 80,00 37,50 3.000,00

Lote

001

7 6429 Curativo ant-séptico composto por

tela de malha e algodão impregnada
com parafina (petrolatum) e solução
de acetato de clorexidina BP a 0,5%.
Não aderente, impede a
desidratação do tecido de
granulação e protege a lesão contra
microorganismos oportunistas.
lndicado para tratamento de
queimaduras, escaldaduras,
lacera@es, abrasôes, áreas e
receptoras de enxertos, feridas
cirúrgicas e feridas inÍectadas.
Embalado individualmente e
acondicionada entre duas Íolhas de
papel siliconizado. Medida 10 x 10

cm

&Ne
hew

UN 250,00 5,00 1.250,00

Lote

001

8 7121 Curativo de espuma
hidrocelular/hidrofilico composto por

três camadas diferenciadas de
poliuretano. Medida 10X10 cm.

Smith&Ne
phew

UN 200,00 45,00 9.000,00

Lote

001

I 71n Curalivo de Íilme transparente em
rolo Filme transparente de
poliuretano, semi-permeável,
recoberto por adesivo acrílico.
medida'lOcm X'l0Mts

Smith&Ne
phew

UN 10,00 320,00 3.200,00

Lote

00'l

10 6008 Curativo hidrocoloide com
carboximetilcelulose com membrana
inleligente de permeabilidade

seletiva, onde regula a evaporaçâo
de gases de acordo com o volume
de exsudalo e indicativo de troca.
Tamanho 'l0xí0 cm

Lohmann UN 200,00 22,00 4.400,00

Lote

001

11 6430 Curativo não aderente composto por

tela de malha e algodão impregnada

com parafina (petrolatum), impede a
desidrataçáo do tecido de

Smith&Ne
phew

UN 15,00 730,00 10.950,00

3

Rus Wslfredo Bitt€nc.uí de Morass no 222, Cenrlo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova
E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br -

Bárbara

ffi

\

J
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PREFBTURA MUNICIPAL

ESÍADO DO PARANÁ

NOVA SANTA BARBARA tzL

granulação. lndicado para

tratamento de queimaduras,

escaldaduras, áreas doadoras e
receptoras de enxerto e Íeridas de
qualquer etiologia. Embalado
individualmente e acondicionada
entre duas folhas de papel

siliconizado. Medida '15 x 2 cm

Lote

00'l

12 6426 Esponja impregnada com gel

dermatológico PH 5,5. lndicada para

higienizagáo pessoal em várias
condiçÕes, com ênfase em
pacientes acamados ou com
restrigão de mobilidade. lndicação
para todos os tipos de pele. Pacote
com 24 unidades.

Kolplast UN 30,00 41,00 1.230,00

Lote

001

13 6156 Extensor para Gastrostomia.

Adaptador para Sonda Gástrica

Hartmann UN 60,00 5,00 300,00

Lote

001

14 6427 Hidrogel amoúo estéril kansparente,
comporto pr um plímero
modificado de carboximetilcelulose
(2,3%), propilenoglicol (207d e água
(77,7o/o).Enbalqem tubo de 25
gramas

Smith&Ne
phew

UN 100,00 36,30 3.630,00

Lote

001

15 6428 Hidrogel amorío transparente
composto por água deionizada,
glicerina, carboximetil+elulose
sódica, alantolna, álcool benálico,
metilparabeno, propilparabeno e
preservativos anümicrobianos, É

indicado para o desbridamento

autoliticode áreas necrosadas e/ ou
com esfacelo e na estimulaçâo do
crescimenlo de tecido de
granulaçã0, lesôes superficiais ou
profundas, incisÕes ciúrgicas e
queimaduras. Embalado
individualmente em bisnaga com
tampa flittop. Não estéril.

Embalagem tubo de 85 gramas

Smith&Ne
phew

UN 100,00 5í,00 5.'t00,00

Lote

001

16 7098 SOLUÇÃO DE LIMPEZA E

HTDRATAÇÃO DE FERToAS

Soluçlão aquosa antiséptica para

higienização cutânea, mucosas e
antissepsia corpral, pronto uso e
ativo em presença de matéria

Walkmed FR 100,00 68,00 6,800,00

E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br -
Btubara

w
Rua Wal&€do Bittcncourt de Momes no 222, CentÍo, Fon€ 43. 3266.E 100, CEP - 86.25 Paraaá -

\

4 \
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PREFEITURA MUNICIPAL t25
NOVA SANTA BARBARA
ESÍÁDO DO PÂRÂNÁ

CúUSULA SEGUNDA- DA ENTREGA.
0 prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da aulorização de

fomecimento emitido pela Prefeitura, caso a entrega náo seja efetivada neste prazo, será imediatamente

solicitada à entrega para o póximo Íomecedor classiÍicado, cabendo ao licitante inadimplente as san@es

previstas na legislação e neste edital.

CúUSULA TERCEIRA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguinles documenlos:

a) Pregáo Presencial N,o 31/2016 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 29ngnÍ6.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento que os
documentos mencionados nesta clâusula, serão considerados suÍicientes para, em

conjunto com este contrato, definirem seu objeto e a sua perfeita execução.

PAúGRAFO SEGUNDO . Em havendo dúvidas ou divergências entrê os anexos e

este contrato, vale o contÍato.

PARAGRAFO TERCEIRO - A partir da assinatura deste conlrato, a ele passam a se
vincular todas as atas de reuniÕes e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e
que importem em alteraçoes de qualquer condição mntratual, desde que devidamente

assinados pelos representantes legais das parles.

cúusuLA QUARTA. DO PREçO
Para a aquisição dos produtos descritos na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se

obriga a pagar à CONTRATADA um valor total de 84.680,00(0itenta e Quatro Mil, Seiscentos e Oitenta

Reais).

CúUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO

0 pagamento se dará conforme a entrega dos produtos.

PARÁGRAFO ÚtttCO . e CoNTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota

Fiscal no valor conespondente ao ajustado na Cláusula Quinta.

cúUsUIÁ sE}rrA. DA RESGEÃO CONTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da

Administraçâo, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do ail. 78 da Lei Federal no 8.666193, e

orgânica. Composiçâo: água
purificada, poliexanida 0,2%,
polidocanol e alfa bisabolol. Frasco
com 500 ml

TOTAL 84.680,00
T

E-mail - Uqilaeaq@nsb+!.gotlbr -

5

Rua Walfredo Bittenc.urt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.t100, CEP - E6.250400 ,0il]

amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada das autoridadeq

competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja conveniência da Administração. \
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PREFBTURA MUNICIPAL 126
NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PÂRANA

pmÁemfO ÚNrcO - Quando o vencedor der causa a rescisão do contrato, além de
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades
previstas, Íica suleita a uma das seguintes san@es:
a) Advertência;

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contÍatar

com a Adminiskação pelo prazo de até 02 (dois) anos.

c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar mm a Administração Pública

enquanto perdurem os moüvos determinantes da punição ou, até que seja promovida

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será

concedida sempre que o proponente ressarcir a Administração pelos prejuízos

resultantes, após demrido o prazo da sanção aplicada com base no mntido na letra

'b'.

cúusuLA sÉTrMA. DAs sANçôEs
Em oconendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçoes assumidas neste mntrato

motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integral. Sem prejuízo

das disposiçÕes anteriores, responde ainda, a titulo de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da

avenç4.

GúUSULA oITAvA. DA DoTAçÃo oRçAMENTARIA

As despesas deconentes desta Licitação conerão por conta da dotação oçamentária

CúUSULA NONA- DO PRAZO DE VGÊNCh.
O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser pronogado

nos termos do inciso ll do artigo 57, da Lei Federal 8.666193, bem como rescindido a critério da

administraçã0.

CúUSULA DÉCIMA. Do FORO

Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Sena - Pannâ, 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, Íirmam o presente contrato, em 03 (três) vias de

igual teor, na presença de duas testemunhas.

no

6

S

2430 loa.oor.ro.sor.os+o.zozo lo 13.3.90.30.oo.oo Do Exercicio

Do Exercícioloa.oor.ro.ror.oeao.zozo lroa la.e.so.so.oo.oo
2445 loa.oor.ro.sor.oalo.zozo ltzt ls.s.so.ao.oo.oo Do Exercício

Do Exercício2450 loe.oor.ro.sor.os+o.zozo lezs ls.s.so.so.oo oo

loo.oor .r o.sor .osno.zozo lszo lo.s.so.so.oo.oo Do Exercício

Rua Walfrcdo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250{00 Nova
E-mail - licitacao@nsb.pr. qov.br - *wrr.nsb.pr.qov.br ')i

lFonte de recurso lNaturezá da desoesa lGruoo da fontelFuncional orooramática
les0esa

Conta da

W40

lztx
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PREFEITURA MUNICIPAL t2?
NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDO OO PARAI{A

Santa Bárbara, í3/10/20'16

[,4

Cirurgica Curitiba Come EPP - Contratada

Allne Campos G. Almeida
EnÍermeira - Responsável pelo acompanhamento da ata

Rus Walfredo Bittencoun de Moraes n' 222, Cenúo, Fone 43. 3266.E100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BtubaÍa' Paraú -
E-mail - licitacáo@osb.pr.qov.br - www.nsb.or,gov.br

7

tt

ll,l \,[

Geraldo Bosco Bernardo

(-,/
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2 Â CIDÂDE REGIONAL

Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara - PR

, E(TRÀTO 1' TERUO OE ADTNVO
ReÍêrênlr âo cüll'8ro n'013,2016 d€ EmpíeLdâ rlr ObÍl.
REF.: Tohadã dâ Píêços I'l'212016
PARTES: Munbíp,o de Novâ Sânlâ Aáôala, p€ssoa juriúcá d6 diràlo publho

inlêríÉ. ins.Ílir m CNPJ sob o n' 95.561.080/0001{0. com ssds âdminblr.liva m
Ru, wblíÊdo Bt[€naoun dê Moraês. 222, nê§tê âb Íepíe§ôot*ro pêlo Sênho.
PÍdêno Municipal Cl€udsmn ValêÍio. porlâdor dâ c&ula dê 

'dênlijâd€ 
R.G. r'

4.039.382-0 SSP/PR, êPÉ Ír'563.591409-Í0 e a êlnpíêsâ EATISTA E SILVA
ARÍÊFATOS DE CONCRETO LTOA - ME. rnscrilâ no CNPJ soà n'
18.rt5203l0ool-90, co.n r€óê na Âe das Mâíilâcas. 975 - CEP: 860:IXl30,
Loidriná/PR, nest6 ato repí.lantado pslo Sí Robê o Batsüâ Lêilê.

OBJETO: ãecuÉo d€ Pâvimênlsçlo am Ruas do Mthiclpb dê Nov. sânl!
Bárbâra.

PRÂzo oÉ ExEcuçÃo E V|GÊNCiA: Mâl! 60 (6ê3senta) dia§, oll s€Ir. 6lâ
13t1?,2016.

SÉGREÍARLA: SêcÍEbnâ d6 Clríai. do Tíãbalho e Gêíação d€ Edp.êgos.
RÉCURSOST Conlrslo de Re9633€ oGU

E26290/201 vMCIOÀOEgCÂtxÂ-PÍo!íÊm€ Pl.nêrsh€mo Uôano
RESPoNSÁVEL JuRlorco:^ÍE üráorivêiíâMâíriuPeÍêirE,oA&PR n'a8a57.

oATAoEASSINAÍUfI^OoTER OOEaDITNO: Íq!q2016.

EXTRAÍO t' ÍERiIO ADTIIVO
Conlraülnt!: úrnlcipb d. ilora Sãnb 8àbarô.
CONEãIAdâ; FERTIÂNOO CESAR LARINI- EPP.
Ob,slo: Fo.n6cimânto d. combusllvsl (ôl€o di€s6l comum, ól€o diêsoi S l0 ê arlô

32- Conúalo C4Jimlll. Or 02016
Âditivo de P.âzo: 79 (s€!8nlu o novs) dias, o', §€jã. â!ô 31/12016.
Valor do âdiü!o: Em 25%, otl Bêjâ. Ri 18.625.CI0 Ídszoilo mil s€isBnlos s vinle â

Rêcl,,rsosr SêcíêlarÉs MunlcipaB. S€cÍÊlârbs: Sêcr€iâíÍrs Municip€is.
Rêspomávêl Juíldico: Angêlila OlivelÍa Maíjns PeÍeira. OA$PR n'48857.
Oala d6 assinalurá do lêrnro de ádilrvo: ÍUlQa?q$.

ÊTTRATO 1' TERI{O ÂOITIVO
Cont âlânta: Municipb dê Noyã S.nb Aáíbaía.
Coírtrâtâd8: aUTO POSTO HIXIOÀ
Obielo. FoíneÍnnenlo dâ ro.nbuslivêl sásoliírâ.
Conúáto OÍisinál n. oí 1rá 16
Âditivo dá Pruzo:79 (solênis e mvs) di{§. ou sejir. alé 31/12016.
Ráaff o!: se.íÉiâíiâ6 Munidpai.. SôsÉtáíias: S€cr§r.ârÉ§ MunijpâÉ-
RospoBáv€lJüidico:ÁmêlnaOlv€irãMa nsPoÍakâ.OÁE-PRn'4881t7
ostadâashaturddolôinodêâdlttvo:1 rcfàL1ll

exrRATo Do coNinaTo t{.0a2I20í6
REF.: P..qào Pr.iênci,Bl n.. 3t/2016.
PARTES: MUNTCIPIO oE NovÂ SÂNIA BÀR8âaÀ 9€sroâ ÍJídic. de dirlto

pruico i^rema, inscíIâ oo CNPJ 3ob o õ. 95.551.080/0001.60, com 6.d.
aím'íbtráÍva õa Rua ryalÍÍodo Bitoncoun ó6 Moraos. 222. n€3rô âto í6píe3sntido
pêlo seu PrêÍ€ilo Municlp€|. Sr Clademi. \bléno. s a eiípíasa CIRÚRGEA
CURITIBA COMERCIO OE PRODUTOS MÉOICOS ÉIREU . EPP. h§C'iIA NO CNPJ
sob n'02.120.917m001-79. com .êdê nâ Rua Jerôoimo 

^lDed, 
156 : CEP:

83401000 . BsirÍo: Jadim Medlteíân6o. Cohmbo/PR
OBJEÍO| liubiÉo dê mal€rÉis € módicamenlos pálã o Âmbulâtóíb dê

CuÍÊlÍv8d€L*ô.!Ulcerâóssd€rod asÉüologi§{LUÍE).
VALORi 04.ô80,0o(Oirenla e Ouaúo Mil. Sêlsc€ntos . Oitênrã Reâi§).
PRAZO DE VIGÊNC|,q: 12 {do2ô) mêse.. conrâdo§ da darâ dâ;6jnâluíâ do

conlrâlo.o! sêia.âlé 12/102017. SECREÍAAA: Se.reEÍlasde$fta
RECURSOS: Sscíerâriâs da Sôúdo
RÉSPONSÁVEL JURIOICO:Àngstita Olivoira Mâílins Perenê, O A/PR 4f]857.
OATAOEASSINATUR,ACONTRATO: 13/I0T2016,

PORÍARIA N.O 2O5, I
Atera Gestor Muniqpale dá oul
O PREFEITO MI.,NICIPAL DÊ

do PaÍaná, no uso de suas etribui
sonhoÍV6ldirF6mand€s; RESOL\

Âí. 1' - A[6rar o Geslor do
Trâfsgabilidade de Estrâdas Ruíâ
paalií desl6 data, o s€nhor ADE
ireoüdad€ RG n'. 4.212.141-0, Ct

Arl. 2 - Revogam-sê as di3posi!
EdÍ,icb da Pr8Íeituía Municip

outubÍo do 2016.
LUIZ FERNANI

PORTÀRI,A NJ 206, I

Nlera Ceslor Municipal a dá ool
O PREFEITO MUNICIPÂL DÉ

do Paraná, no uso d6 suâs auhli
S6nhoÍValdir Fomandes; B-ESQll

Art. 1o - Âlterâí o G6stor do
Píoieto dê PâvimêntaÉo Poliedr
S€cÍel"aÍiâ Estaduâl de AtÉsleci
senhor ADÉM|R ROORIGUÉS. I

1.21 2.1 4 1 -O. CP F n'. 7 1 1.1 22.27 I
Ân. 2i - Revo0arn-se as disposiÍ
Edif ícb da PÍsíêilurá Municipâl

de2016.
LUIZ FERt{ANI

Prefeitura
São Sebasti

Frefeitur:a
Santa Cecíli

Oisp€ns. n.004/2016 -Âutodzo
d€ lidtãçáo lará ÂBREU §OUZÀ Ll
total dê Rt14.750.00 (Ou6toízê Jr
UuminaÉo pubÍca do c€miÉÍio Mu
8.666ê3. cdn bes€ íro ãítloo 24. i
P3v&, 18dôoutubÍodê2016.

Jogó Serglo Jue

ERR'
o PREFe[o Do MUNrclPo D

PÂRÂNI" sR. JosÊ sERcro Ju!
LEGAIS, '

oNDESE LÊ: O Píeíeito Mutricit
Câmârd Muíúipôl o Púielo de Lei

I
I rA - [ss
(43) 3

Prefeitura Municipal de

EdiGERAL

í
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1 I elernôNrco M-PRESENcTAL
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129
NOVA SANTA BARBARA

NO especrrrcaÇÃo DOC OBS.
Capa do processo q(

2 Ofício da secretaria solicitando aK
3 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotaÇão) ,(Í(
4 Contabilidade à Licitação (Resposta dotaçáo) r>l\
5 LicitaÇão ao Jurídico (Pedido de Parecer) ôk
6 Parecqr Jurídico (lndicando a Modalidade) otí
7 Autorização do Prefeito para abertura (x
I Portaria nomeação da Comissão de Licitação/ Portaria nomeação

da Comissão de Pregão
ot(

I Resumo do Edital o(
10 Parecer Jurídico (Edital) oK
11 Edital completo OK
12 Publicações (Diário Oflcial do Estado/ Jornal A Cidade Regional/

Diário Oficial Eletrônico/ Em alguns casos: Diário da União).
OK

í3 Publicação Mural de Licitação CICE) t]K
14 Documentos de Credenciamento ok
15 Propostas de PreÇo dt<
16 Documentos de habilitaçáo OK
17 Ata de abertura e iulgamento OK
18 Proposta final das empresas vencedoras f)«
19 LicitaÇáo ao Jurídico (Resultado da Licitação) ot(
20 Parecer Jurídico (Julgamento) OK

LicitaÇão ao Prefeito (Homologação) o17
22 Homologação do Prefeito i2K
23 Publicação da Homologação (Jornal A Cidade Regional/ Diário

Oficial Eletrônico)
OK

24 Ordem de contratação r^){(
25 Contrato 01
26 Publicaçáo do extrato do contrato (Jornal A Cidade Regional/

Diário Oficial Eletrônico) %
27 Se houver aditivo

27.1 Ofício da secretaria solicitando aditivo
28 Se o aditivo for de preço:

Licitação à Contabilidade (Pedido de dotaÇão).
Contabilidade à Licitação (Resposta dotação)

29 Termo aditivo
30 Publicação do Extrato do Termo Aditivo (Jornal Regional/ Diário

Oficial do Município)

Rua Walfredo Biüencourt de Moraes no 222. Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa

Bárbara Paraná - E-mail - licitacao@nsb.pr-qov.br - www.nsb.pr.sov.br

esrloo oo peReNÁ

1

21
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28.2
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@

C,,'XA
CAIXA ECOHÔMiCA FEDER,AL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

validade: 23/09/2017 a 22/lOl2OL7

Ce rtif icação N ú mero: 20 17 O923O 604 127 6409 697

Informação obtida em 17/1,0/2017, às 08:38:17.

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

https:/ 
^,ww.sifge.caixâ.gov.br/Empresa/CríCríFgeCFSlmprimiÍPapê|.âsp?VARPessoaMatriz=12951127&VARPessoa=12951127&VARUÍ=PR&V... 

1/1

] YOLTAR

Inscrição: o712o9l7 loool -7 9

Razão Socia]: CIRURGICÂ CURITIBA COM DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI EPP

Nome Fantasia:CIRURGICA CURITIBA

Endêrêço: R JERoNIMo ALBERTI 156 / ARRUDA / coLot4Bo / pR / 83401-000
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http://www.receita.fazenda.gov.br/AplicacoeS/ATSpO/Certidao/C..

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À D|VIDA ATIVA DA UNIÂO

Nome: CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
CNPJ: 07.1 20.91710001-79

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer divjdas dê
responsabilidade do sujeito passivo acima identiflcado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos administrados pele Secretâria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n9 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideraÉo para lins de certificâÉo da regularidade fiscal; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União nâ Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraÉo direta a ele v,nculados. Refere-se à situaçâo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiÇÕes sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei n28.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaÉo desta certidão está condicioneda à verificaÉo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereÇos <http:/ rt/ww.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.bP.

CeÍtidáo emitida gratuitamente com basê na Porteriâ Conjunta RFB/PGFN n9 1.751, de 0211012014
Emitida às 08:58:15 do dia 11/09i2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 1010312018.

Código de controle da certidão: A28O.A6A4.37EA.FFAí
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

t32

1de1 ll/10/2017 08:41
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PREFEITT'RÀ MT'NICIPÀI DE NO\/À SANTÀ BÁRBÀRJà

redo Bittencourt de Moraes ^" 222, Fote/tâx (043) 3266-8100 - CNPJ
N.' 95.561-080/0001-60

Snsb-pr.gov-br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Porecer jurídico

Soliciionie: Deportomento de Licitoções e Conlroto.

Troto-se de solicitoçôo de porecer jurídico ocerco do possibilidode

de celebroçôo de oditivo de prozo o ser celebrodo no controio odministrotivo

n" 36/2017, entre o Município e o Sr. FELIPE AUGUSTO MARANGONI MARTINELLI,

CPF n" 098.155.0ó9-00, RG n' 12.785.144-l , cujo objeto é o eloboroçõo de PSCIP

- Plono de Seguronço Contro lncêndio e Pônico. O pleito de prorrogoçõo é por

mois 30 (trinto) dios.

Pois bem, nos termos do ort. 57, § I ", V, do Lei n' 8.666193, os prozos

de inícío de eiopos de execuçõo, de conclusôo e de enirego odmilem

pronogoçõo, montidos os demois clóusulos do conÍroto e ossegurodo o

monutençôo de seu equilíbrio econômico-finonceiro, desde que ho.jo

impedimento de execuçôo do coniroio por folo ou oto de terceiro

reconhecido pelo Administroçôo em documento contemporôneo à suo

ocorrêncio.

Pelo que informodo, o objeio do controto, quol sejo, o PSCIP - Plono

de Seguronço Contro lncêndio e Pônico, encontro-se sob onólise do Corpo de

Bombeiros, foio de terceiro tido pelo AdministroÇôo como óbice o oferiÇÕo do

odimplemenlo coniroluol e encerromento do coniroto com o pogomento.

Deveró o deportomento competenle, pois, certificor se tol ocorrêncio foi

ocusodo pelo AdministroçÕo de formo contemporôneo à suo oconêncio.

Asslm, desde que o Administroçôo lenho certificodo o ocorrêncio

de foto de lerceiro de formo contemporôneo, que tenho ocosionodo o

impedimento do execuçõo do controto, poderó ser celebrodo odiiivo poro

pronogoçõo do prozo previsÍo iniciolmenie.

Novo Sonto Bórboro, I I de setembro de 2018.

Página 1 de 1
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134* PREE,EITURJA UI'NICIPÀT DE IiIO\IÀ SÀ}ITÀ BARBÀR]A
redo Bittêncourt de Moraes n" 222, lone/Fax (043) 3266-8100 - CNPJ

N. o 9s.561 . 080/0001-60
E-mail: pmnsbGnsb. pr. gov. br - Nova Santa Bárbara - Paraná

.--,1-
GABRIET AIMEÍDA DE JESUS

Procurodor Jurídico /

Página 2 de 2
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

'" 
TERIIO A['fiIvO AO COI{TRATO I}E FORT{ECIUENTO

N" 422016, QUE ENTRE SI CELEBRARAM O TIUilrcÍPlO t}E I«ryA SAIWA B/{RBAR/À

E A EMPRESA CIruRGICA CURITIBA COTERCI() DE PROTruTOS TEDICOS EIRELI .

EPP.

O *r*dpio dê t{orra Sarfa Brfu+ pessm jurírlca de

direito público interÍlo, inscrita na CNPJ sob o no 95,561.0&)/0(ní{O, com sede

administrati na Rua Wdfredo BiteÍlcoxt de tlbraes, no 27), í& ato representado por

seu PreÍeito Municipd, Sr. Eric Kondo, brasileiro, ceado, residefib e doÍniciliado nesta

cidade, doravante denominaô §ÍÍplesÍnente COUrRATAIUTE, e do o-úo h& empÍesa

CÍRÍrRGrcACrntIlBÂG(-rcÍ) ÍE PR(n K§ GIIG6 =§=u -EPP, krscrita no

CNPJ sob n" O7 -18.9171O0O1 -79, coín sedê na Ruâ JerôniÍÍE AlHt 156 - CEP: 83401000

- Bairm: JarrÉn [heraneo, CobrúorPR, ÍEsb # rêp.cseÍÊdo peb S.- GeraEo

Bosco Bêmardo, inscÍito no CPF n' 453.709.40$59, RG n" 35635831, resolvem aditar o

contrato de fomedÍnenb de máeÍiais e rÍEdicaÍnentos para o AmbdtrÍio de Curativos de

Lesões t lceradas de todm as Eüdogias (LUTE), n.o 4ü2016, firmado enfe ambos em

1311012016, com vigência WÍ 12 (doze) meses, refeÍente ao tucesso LicitatóÍio Pregão

Presencial n.o 31f2€)1&, Íne{f,aÍh 6 segr.riÍÊs dársJhs e cor@

sÁlrslnÂPRIE5*
O presente teÍÍno teÍn por objeto, â pÍoÍrogação poí mais 12

(dôrê) ÍÍEses do prazo oÍEinal, ou se&, até 11110t,Í118. corúsne previsáo constante na

dáusLda mna do @nt-ab e dispcb no inciso ll ô aÍtigo 5a da Ld n" 86666/93, para slpÍir

as neoessidadês da solifta@ da SecÍetaria ltifuíúcid de Saude-

crius,Lrseeino*
Os amÍdantes sê @mproÍneleín a curprÍ bdas as cláusulas e

conÍfçô€s esl*xH* re Caffi Or§ina[ cFE re etkEêrn cú.rl a fêsefib iÍlstrÍÍEítb,

ficando reiteradas todas as deÍnais dáusulas.

E por seí rcít* {h pillês ê r# do sle ft, aiustado,

lavrou-€e o prêseÍúe Tenno ern 03 Gês) vias de igud têoí e fdÍna qm vai assinado pelas

paíte§,

Itor/â Santa BáÍbara 11 de outüo tb Z)17.

Ra. Vrth.do Birffi.lckG d 22, Crúb, F6c 43. 3}Úó.E!O, G? - ü6J5O{m iIDY. Sallt B6ar Pa'aú
E-ú.il licitacaoídnsb.pr-qo\í.tr - w\1.i'.ttb.pl.st-rt.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

Cirurgica Curiüba

NOVA SANTA BARBARA

á2,
Eicl(oído

Prefeito Municípal - CONTRATANTE

Contratada

G.Almeià
Enfermeira peb acornpanhâÍnênlo da ata

Ra. §,.E!do Bit cldt de Lús t' 222, Cáo, FrÊ,l3. 3xó.tlür, CEP - t6.2t0{m Not r S.!rr Betú., Púará
E--il - Íicitacãor.4'|sb.Dr. eor,.t r - §*v. nsb.or.eov-br

/t
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tEi
Poder
Executivo

Ano V

OFICIAL
02dea

Exscutivo
DECRETO N.066. DE 11 OE OUIUBRO DE 2017

Súmula: Declara o dia 13i 10/í7 ponlo facultatvo.

O Sr. EÍic Kondo, PÍeÍeito Munacipal. no uso das suas atÍibuiÉes legais

Decreta

An. 10 Fica declaÍado o dia 13/10/17 ponto íacultativo, com retomo das aiividades noímais do seNiço público em 1d10/17.
AÍt. 2 Os serviços públicos de segurança, saúde e colelâ de lixo, prestados pêlos respectivos óígáos (Secretaíias qr Depadamentos), por serem essenciais à

coleüvjdade, não seráo aüngidos pelo prcsente DecÍeto, € leráo horário de expediente normal.
Art. 30 Este DecÍeto enlra em vigor na data da suâ publicáçáo, revogadas as disposiÉes contráÍias.

Nova Santa BáÍbara, 11 de outubrc de 2017

Eric Kondo
Prêíeito MunEipal

EXTRATo,I.IER o DE ADITIVo /----\---'--l
Reíeíente ao Conhato n" 4220í7-
REF.: P.egão Presencial n.o 312016.

PARÍES: [unicipio de Nova Santa Báíban, pesoa luridjca de direito publico

inlemâ, inscÍila no CNPJ sob o n" 95.561.0800001ó0, com sede administraÍva na
Rua WalíÍedo Bittencourt de MoIâ§,222, neste alo repÍesentado pêlo Senhor
Preíeito Municipal Eric Kondo, e a empÍesa CIRURGICA CURmBA COIíERCIO
DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI . EPP, inscrita no CNPJ sob n"
07.120.917/0001-79, com sede na Rua Jeônimo Albert, 156 - CEP:8?Á01000 -
Bairrc: JaÍdim Meditenâneo, Colombo/PR, nêsle alo represenlado pelo Sr. Genldo
Bosco Bemardo.

,IJETO: Aquisição dê materiais o modicamentos pan o Ambulatório dê
Curaüvos de Lesões t lcêradas dê todas as Etlologlas (LUTE).

PRAZO DE VIGÊNCIA: Mais 12 (doze) meses. ou seja, até 1Í/í0l20i8.

SECREÍARIA: Secrelaria Muniopal de Sâúde.
RECURSOS: SecÍetada Municipal de Saúde.
RESPOIISAVEL JURIDICO: GabÍielAlmeida de Jesus, OABPR n" 81.963.

DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVOT 1lri02017.

EXÍRÂTO 3' TERMO DE ÂDITIVO

Reíerenle âo ConlÍâto no !{?El§ de EmpGilada de Obra.

REF.: Tomada de Preços No 4/201 6.

PARTES: líunicipio ds l,lova Santa BáÍbara, pêssoa juridica de direilo publico

intema, inscÍilê no CNPJ sob o n" 95.561.080/000160, com sede administrativa na

Rua WalÍÍedo Bittencourt de Mota6,22, neste alo representado pelo Senhor
Prefeito MunicipalEric Kondo, poíâdor da cálula de identidade R.G. n'4.039.382-
0 SSP/PR. CPF no 563.691.40910 e a empresa BATISTA E SILVA ARÍEFATOS
0E COI{CREÍO LIDA. E, inscrita no CNPJ sob n' 18.115.203/0001-99. com

sede nâ Av. das Maílacas, 975 - CEP| 86m0$0, Londrina/PR, neste ato

representado p€lo Sr, RobeÍto Batista Leite.

OBJEÍO: EreoJÉo de PavimenlaÉo de Ruas do Municipiodê Novâ Santâ 8áóaÉ.

PRAZO DE vlGÊNclA E ExEcuçÂo: Mais 90 (noventa) dias, ou sela, até

08/01/2018.
SECRETARIA: SecÍeiaía de obras, do Trabalho e GeÍa€o de Empregos.

RECT RSOS: Contrato de Ropasse OGU 8292í20í G,IICIDADES/CAIXA -
PÍogÍama Planeiamsnto Uíbano.
RESPOiISAVEL JURIDICO: GaffielAlmeida de Jesus. OAB/PR n" 81.963.

DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO: í1110/2017.

O Prefeito do Município de Nova Sanla Bâtara, Estado do PaÍará, usando das atribuiçoes que lhe são conferidas por Lei, tendo em visla as !qg!&!!q.Oq§-d
809/2016 e no 77112015, bem como, lnstuÉes Normatvas do TÍibunalde Conbs do Estado do PaEná, CONCEDE DlÂRlA(S), como segue:

Servidon
Cargo:
SêcrêtaÍia.i Departamento :

Valor (RÍ):
Destino:
Objetivo da ViaEêm:

Dôlâ do Pâgamento:
ilo do Pagamênto:

RocÉRto BAÍtsTA oos saNTos
Motorlsh
Sâúde

R§ i00,00 (Cam Roai§)
CAMPO LARGO.PR E CURITIBA-PR
soLrc[ÀçAo DE DtARt[ AO ÍúOTORISTA ROGÉRO BATTSTA OOS SANÍOS OUE LEV-Aú 03 PACIENTES DO MUNICÍP|o PARA

CONSULÍAS ÊSPECIATJZADAS, I,IO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2017, NOS HOSPITAIS SAO LUCAS ETI CAMPO LARGO.PR, HC EI'
cuRÍÍlBA.pR E HosprTAL EvaNGÉLtco EÍ{ cuRtflBA-pR.
11t10n017
671,nU7

ERIC KONDO
Prefeilo Municipal

Diário Oíiclel Eletrônico do Municíplo de Nova Santa
Buâ: Wâlt6c,o fiilràrcoun (b Moíâê§ 

^'22 - c.í,to
Fo6ê/FaÍ (43) 326&8100

E mâil: dialioofi cial@ísb.p..gov.br
ww.nsb.pr.gov.br

hnpr/nsb.pr.9ov.ú/porlarlranspáÍêncjrdiancofi cial-elêlrorlcô{!oê

Doohêr!, essi4ad. po. C€ftf.,âdo 0gr1a - No,a S.ila
Eárb&a Prê&ô.a Mmlpál 95561080m01O - ÂC SEi^SÂ -

BárbaÍa

Diário Oficial Eletrônico
Município de Nova Santa Bárbara - Paraná

Erlc Kondo : Prêtêlto

Ediçâo N" 1099 - Nova Santa Bárbara, Paraná- Quarta-íeira, 11 de Outubro dê 2017.

I
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Prefeitura Municipal de No
orsPEt{sA oE ucrÍÀçÃo x. §120'17

Oa acoído corn o proceói,rEnlo admioislÍalivo inslau.ado p€lo Munijpio de
Nova SârÍâ Báôarâ, oàjeto do píolocolo n 090IÀ)17, ÉÍê.enG ao pro.€sso d,s
dlepcnsâ d€ lrc.i!âção. garã CoNTRÂÍÂÇÁO OE SERVIÇOS DE INSIALAÇÃO
oE stsrEMÂ oE o(s NA EscoLÁ MUNtcrpAL MARIA DA coNcErÇÀo
KASECKER E CMEI NOÊMh C. B|TÍENCOURT, contoímê solidiâção Íêitâ pêtâ
Sscíetarb Monacipâl de Educa@, €.spoítê ê Cuhiía, e s6ndo ôlendidas as
noflnar l€eâb peítnentBs ê m ío.mã do aÍtigo 21. inc. ll. & Lei 866543 e
pGteíir* âll?raçóes. canclêiüa-§ê a reÍêdia dispensâ dê ticitâção-

Nova Sanb 8áóard PR, 1d10/20l 7.
Êílc Kohdo - PREFEITO lrUt{lClPÂL

avrso DE LrcrTAçÃo pREGÂo ELETRôNrco n..4i12017 - sRp
ObFlo: Regislío dê píeços pâra evgntuâl aquisi;áo de uniÍoíÍnes e caíús€lâs

do ProgGma PROERO. paÍ8 supíi.a8 neessidades das SecÍsIâÍBs Municip8is.
figo MeÍlo. pÍeço. po. lote
rNlcro oa sÊssÃo 0É DTSPUTA 0Ê PREços: às oghoom,n do dia

0111112011, por meio do Porlât COMPRÂSNET alravé3 óo sitê
hür,!1Ív-côúlBoôrcúúndrit.4r b.- UASÔ - 9ôí57.

PÍE)o MáÍílo: RS t7,a94.84 (&zêssô!6 mil, quêlrocêôto§ s noyênra e quaúo
rêâls ê dtênta e quáúo c€ntavo6).

lníoÍmaçóes Compl€nentaÍôs: pod€íào se. oblióôs em hoÍá.io de erçed,enle
na PÍeÍeilura M'rnlcipal de Nova SanL Bá.bara. íto à Rua Waííedo Bitle.co!í d6
Morâês n'222. pelo íone 43-3266'810O, ou por E-mailr lirlsrâjúlolirlar!§

Novê Sada BárDâía, 16n 012017.
lrârcoAnlônio dê Â.§B Nunâs - Prêgoeiío. PoÍtaíia n'080/2017

Avtso DE LtclraçÃo pREGÁo pREsENclÂL N"4z2olz - sRp
Obiêlo: Regrslío dê pí6çcs paÉ ewnud aquisiÉo de emulsáo asíâtica,

'Ilpo: MenoÍ preço, por itsm.
Recebimenlo dos Envêlopes: Alê as 1 3h30min, do dia 31/10/2017.
lnicio do Píêgào: Dia 31/1012017, as 'l4hoomin-

Prêço ÍÍÉnmo: RS 36.783,m (Uifltâ e ssis mil. setec€nlcls e oitenta e lÍês íEais)-
lnÍoÍmâçÕ€s Complêmenlârês: podêÍáo 3êr oblÉâs 6m hoíàiio óê êxpediên!6

na PÍêÍeitnâ Municipâl ds Nova Sãnla Báíbara. §to â Rua ulalkêdo Bílâítcoort de
MoÍ8ê3 nô 222, pelo Íone: 4!3266-8100, por €rnail: liciÊ€uaisb.liaoLbr ou p€lo
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Novâ Sântiâ 8áíbãÍâ, 17

llãrco Antónío dê n'0Eq/2017

n.c31/2016.
PÂRTES: MirnicipE de Novd Sanle BáôaÉ. pessôa juridicã dê dirono publico

anrema. inscÍila no CNPJ sob o no 95.561 .080/0001 -60, com sedê âdmiÍuslrallvá
nâ Rua WêtÍíêdo Biltencôuít do Mor.e6, 222, neste ato reprssentado pelo S€úoí
PÍ€Íêilo Munkipãl EíE Kondo, o a empíesã CIRURGICA CURIÍIBA COMERCIO
OE PROOUTOS MEDICOS ÊIRELI - ÉPP. rnscíila no CNPJ sob n'
07.120.9170001 -79. coín sedê na Rua Jêrônimo Albeni. 156 - CÉP: 83401000 -
Eeino: JaÍdim MediierÍaneo, CotombcíPR, ílesre alo represeniado palo Sr
Gêrêldo Ecco BêrÍra.do.

OBJETO: ÂquisiÉo de mateíais o medicâmsntG paÉ o Ambülalôrio ds
Cuíaüvos d€ L6sôes UlcÊradas de lodâs âs Eliiroghs (IUTE).

PRÂZO DE VIGÊNCI,§ Mais í 2 (dozê) mes63, ou sejâ, aré 11/r 0/2018.
SECREÍARLt S€.Íêlâíia Münicip€l de Saúde.
RECURSOS: SscrêlaíiâMúnicipãldeSaúds.
RESPONSÁVELJURIDTCO: Gâb.ierArm€ilâ dô J€sus, OAEUPR n'8 r .963.
DATÀDÉÂSSINAÍURÀOOTERMO OÊ'\I)ITIVO: 11í012017,

EXTRAÍO 3' ÍERti{O 0E ADlTlVo
RêÍêrêÍle ao ConlÍalo n'442016 de EmpÍêilêdâ óe Obrâ.
REÊ: Tomâda de Prêços N'4/20 1ô.
PÂRIES: Municipo dê No\/â Santa 8âôaÍâ, p€ssoa iuridica de d,rsilo publicn

anlêÍÍÉ. 
'nscÍ[a 

no CNPJ sob o n' 95.561.080/000160. com seóê adminislrâliva
nâ Rua WalÍÍcdo Bitt6ncourtde Moreê6. 222, nesle eto í€pÍssenlado p€lo S€nho.
PrÊíeito Munlcipâl .Eric Koíúo. poítâdor da cédula de idenúdâdô R.G. n'
4.039.342-0 SSP/PR. CPF n 563.69r.4ff)-10 o a §mpresa BAT|SÍA E S|LVÂ
ÂRTÉFÂTOS OE CONCRETO LTOA - ME, inscrita no CNPJ sob n'
18.115.203/0001-99, com sêds na Av. das MaíÍacâs. 975 - CEP: 86030330,

EXTRAÍO 1'ÍERMO
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