
PREFBTURA MUNICIPAL I 815

NOVA SANTA BARBARA
EST}DO DO PÂNÂNA

subcontratação, o mais alto padrão de ética duíante lodo o processo de licitação, de conlralação e de exêcuçáo

do obieto. Para os propositos desta cláusula, deÍinem-se as seguintes práticas:

a) 'prática corÍupta': oferecer, dar, Íeceber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

obletivo de influenciar a açáo de servidor püblico no processo de licitação ou na execuçeo da ata,

b) 'prática Íraudulenta": a Íalsílcação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de

licitação ou de execuçào da ata;

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

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

artÍÍiciais e nãG{ompetitivos;

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

propriedade, visando influenciar sua partiopação em um processo licitatório ou afetar a execução dâ

ata;

e) 'prática obíÍúiva": (i) destruir, falsiÍicar, aherar ou ocuttar provas em inspeçoes ou Íazer declaraçóes

falsas aos representanles do organismo Íinanceiro multilateral, com o obietivo de impedir matenalmente

a apuraçáo de alega@s de prática prevista, deste gdital; (ii) atos cuja intençáo seia impedir

materialmente o exercícro do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeçá0.

ParágraÍo Primeiro - Na hipotese de Íinanciamento, parcial ou integral, por organismo Íinanceiro multilateÍal,

mediante adiantamento ou reembolso, esle organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa fisica,

inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorge de contretos

Íinanciados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por

meio de um agente, em práticas corruplas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao parlicipar da

licitaçâo ou da execução um contrato flnanciado pelo organismo.

Pârágrafo Sêgundo - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condiçáo

para a contÍatação, deverá concordar e autorizar que, ne hipótese da ata vir a ser financiado, em parte ou

integralmente, por organismo financeiro multrlateral, mediante adiantamenlo ou reembolso, permitirá que o

organismo Ílnanceiro e/ou pessoas por ele formalmenle indicadas possam inspecionar o local de execução da

ata e todos os documentos, contas e regislros relacionados à licitação e à execução da ata.

cúusuLA DÉcrtA eutNTA. DAs DtspostçóEs Ftr{Ats

lntegram está Ata, o edital do Pregão Eletrônico N" 39120í9 e a proposta da empresa classificada em ordem

crescenle respectjvamente, no certame supra numeftrdo. Os casos omissos serão resolvidos com observância

das disposiçoes constantes das Leis n0 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçÕes perlinenles.

CúUSULA DÉCITA SEXÍA. DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr,, com renúncia de qualquer oulro, por mais

privilegiado que seja, para serem dinmidas possiveis dúvidas oriundas desta licitaçã0.

E, para Íirmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

representantes das partes, Orgão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ata,

Nova Santa BáÉ,ara, 021 1212019.
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(

Kondo

Prefeito Municipal- ridade Competente

RG n' 5.9143.1 84S SESP/PR

^')l\ . l! Li" ( .. \('- Angets ilaria de Oliveira Bergamasôhô

Empresa: A C Materiais Médims Ltda

CNPJ: '1 1 ,í 38.620/0001-08

Beneficiária da Ata

ilichele d us Soares
Secretária Municipal de Saúde - Fiscal responsável pelo acompanhamenlo da âta
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ATA DE REGTSTRO DE PREçO N." í30/20í9 - PMNSB

REFERENTE Ao pRecÃo ElerRôHtco No 39/2019 - pMNSB

O uutltciptO DE NOVA SANil gÁReeRÂ, com pêrsonal('ade jurídica de direito público interno, inscrila no
CNPJ sob n0 95.561.080/000'1S0, com sede na Rua Walfredc Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa
Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, brasileiro,
casado, RG n'5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o no 018.008.959-50,, doravante denominado Orgão
Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementar Federal n.o 12312006 e n" 14712014, Lei Federal n.o

10.52012002, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n'8.250/2014, Decreto Federal N0 3.555/00, Decreto Municipat
n0 041/2009 e, no quê couber, a Lei Federal no 8.666, de 2'l de junho de 1993, com as alterações .posteriores,
em face da classiÍica@o das propostas apresentadas no PREGÀO ELETRÔNICO N" 39/20í9, homologada pelo
Prefeito Municipâ|, que RESOLVE registrar os preÇos.para eventual aquisição de materiais de enÍermagem,
materiais odontológicos, medicamentos, injetáveis e íórmulas infantis - leites especiais, oferecido pela empresa
CLASSMED - PRODUTOS H0SPITÂLARES ElREL|, pessoa iur[dica de.dirêito privado, inscrita no CNPJ sob no.

01.328.535/0001-59, com endereço à Rua Pica Pau, 1211 - CEP: 86701040 - Bairro: Cenko, Arapongas/PR,
neste âto representada pela Sra. Michele Cristina Cardoso da Silva Machado, inscrita no CPF sob no.

878.622.989-34, RG n" 78576740, doravante denominado beneÍiciária da Ata, cuja proposta foi classiÍicada,
observada as especificações, os preços, os quantitativos na licitaÉo supracitada, bem como as cláusulas e
condiçoês abâixo estabelecidas:

CúUSULA PRIMEIRÂ. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços para aquir ição de materiais de enfermagem, matêriais
odontológicos, medicamentos, injetáveis e fórmulas iníantis - leites êspeciais, para suprir as
necessidades da Sêcrêtaria Municipal de Saúde, conforme especificado no ÀNEXO 01, que integra o Edital
dê Prêgão Eletrônico N.'39/20í9, independentemente de iranscnçào. O Orgão Gerenciador não se obriga a

adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 01, podendo até
Íealizar licitaçâo específica para adquirir um ou mais itens, itipótese em que, em igualdade de condiçôes, o
bêneÍiciário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei n0 8.666/93, reafirmada no art.70, do
Decreto no 6.906/03.

CúUSULA SEGUNDA - ESPEcIFIcA O DO OBJETO E PRE OS REGISTRÂDOS

ITENS

Lotê lfem Cqdigo
dôl r

produto

/serviço

Descriçlo do. produto/seliço Marca do
produto

Unidade

de'
medida

Quanüdade Preço
unÍtário

Prqço total

LOTE: 010
- Lote 010

1 825 CX 5,00 202,00 1.010,00

156,001 4675

ADRENALINA (EpineÍri

injetávellmg/mL Caixa
100 ampolas de 'lMl.

AGULHA HIPODERMICA 13x 4, 5
descartável, estéril, srliconizada,

haste de aço inoxidável com ponta

em bisei tnfacetado, canhão
plástico em cor universal conectoÍ
padrão adaptável a seringas e

outros dispositivos, embalagem
individual, com cobertura

asséptica. deverá conslar
externamente dados de

identiÍicaçã0, procedência, tipo de

esterilização, data de validade, no

do lote, registro ms. cx c/ 1C0

unidades

na) solução lnteoue
contendo ii.)ti

I

R LÃ 30,00 5,20LOTE: 012
- Lote 012

Rua Walfiedo Bittencoun de Moraes n'222. Centrrr I 43. 32ó6.8100, Lj - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-rnail licitaca,, nsb r ov l - rt tt,w. nsb r ov.br'

l'



ÊFt PREFEITURA IVIUNICIPAL

l[*]i trrovA sANTA BARBARA I 81?
r.i_s+r::.il Li-.i ESTADO DO PARANA

LOTE: 0'13

- Lote 013

1 4678 AGULHA HIP0DERMICA 25x 8
mm descartável, eslenl,
siliconizada, haste de aÇo

inoxidável com ponta em bisel
hiÍacetado, canhão e outros
dispositivos, protetor plástico,

embalagem individual, dados de
identiÍicação, procedencia, tipo de

esterilizaçã0, data de validade, no

do lote, registro ms. cx c/ 100

unidades

pn CX 60,00 5,10 306,00

LOTE: 014
- Lote 014

1 4679 GULHA HIPODERMICA 40x1 2 R

mm descartável, estéril,

siliconizada, haste de aço

inoxidável com ponta em bisel

Íacetado, canhão e outros

dispositivos, proletor plástico,

embalagem individual, dados de

identiÍicaçã0, procedência, tipo de

esterilizaçã0, data de validade, no

do lote, registro ms. cx c/ 100

unidades

OPURINOL 1OO MG PRATI

CX 30,00 5,97 179,10

LOTE: 023
- Lote 023

1 4872 CPR 1.000,00 0,099 99,00

LOTE: 038
- Lote 038

1 8090 BUTILBROMETO DE

ESCOP0LAMINA 20mg/ml

Solução lnjetável, caixa contendo

50 ampolas de 1mL.

FARMAC

E

LÃ 6,00 55,66 333,96

LOTE: 043
- Lote 043

1 8094 CETOPROFENO 50 I\,4G/ML CM

embalagens contendo 48 ampolàs

de 2 mL, via lntramuscular

UNIAO

UIi/ICA

Cinarizina 25 mg, caixa corn 30 r...Eo Q.

c0m rimidos

LÃ 12,00 67,45 809,40

LOTE: 044
- Lote 044

1 8536 CX 300,00 4,80 '1.440,00

LOTE: 053
- Lote 053

1 8096 CLORIDRATO DE AMIODARONA
50mg/ml solu@o injetável, ampola

3ml, Caixa com 50 ampola 3ml.

lHrpoLRa

lo*
CLORIDRATO DE DOPAIVINA 1O

ml lTEUr0

(,Ã 3,00 99,90 299,70

LOTE: 055
- Lote 055

1 4773 AMP 100,00 1,79 179,00

LOTE: 056
- Lotê 056

1 4775 CLORIDRATO DE PETIDINA

50MG/I/L ampola com 2 ml cx

com 25 ampolas

UNIAO

0uil\,lrcA
CX 6,00 57,90 347,40

LOTE: 057
- Lote 057

1 8337 Cloridrato de Promêtazina

25mg/ml, solução injetável caixa

com 100 ampolas de 2 mL

SANVAL CX 8,00 194,00 1.552,00

LOTE: 060
- Lote 060

1 4813 COLETOR DE MATERIAL

PERFURO CORTANTE 7 LITROS

OESCAR

BOX

UN 40,00 2,45 98,00

2
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OTE: 061

Lote 06 í
1 4704 COLETOR DE

PERFUROCORTANTE 13 LITROS
material descartável, local para

descarte de agulhas, lâminas e .

oukos materiais contaminados
perfurantes e cortanles
descartáveis; - total proleçáo

conha perfuração e vazamento de
fluidos; - exigido pela vigilância

sanitária; - maior proteção para

proÍissionais e pessoal de limpeza.
* características técnicas: - cor
externa: amarela, com dizeres em
preto; - fabricado dentro das

normas atuais exigidas pelo ipt;

ESCAR

X
UN 120,00 90 348,00

LOTE: 063
- Lote 063

1 4781 COI\4PLEXO B injetável cx c/100

amp.

HYPOFA

R[44
50,00 82,90 4.145,00

LOTE: 067
- Lote 067

1 8694 Decanoato de Haloperidol

50mg/ml, solução injetável caixa

com 5 ampolas de 'lml.

lulrrno
loururcn
I

CX 10,00 43,00 430,00

LOTE: 070
- Lote 070

1 7134 DIAZEPAI/ 10 mg/ml, solução

injetável, caixa com '100 ampolas

de2ml

lreuro
I

DI[,4ENIDRATO + CLORIDRATO
DE PIRIDOXINA 1ML 50 +

50MG/ml injetável caixa com 100

amp.

LNIAO

lour14rcA

CX 6,00 81,00 486,00

LOTE: 072
- Lote 072

1 4785 CX 10,00 160,00 1.600,00

LOTE: 077
- Lote 077

1 8697 Dipropionato dê betametasona +

fosfato dissódico de betamelasona

Smgiml + 2mglml, suspensão
injetável, caixa com 25 amplas de

1ml.

lcnrsrel
IA

I

l

I

CX 5,00 142,00 710,00

L0TE: 081

- Lote 081

1 8067 ENVEL0PE AUTO-SELANTEl Scm

X 25cm esterilização em Autoclave
caixa com 100 unds.

lzrnunr

I'

100,00 28,50 2.850,00

LOTE: 082
- Lote 082

1 4720 EQUIPO MACROGOTAS PARA

SORO com câmara de

gotejâmento fl exívêl e transparente
(relação 20 gotas/ml), ponta

perfurante (penetrador) para

adaptação em frasco (ampolas)

bolsas, protetor da ponta

perfurante (penetrador), pinça

rolete, tubo fl exível transparente,

conector luer macho (encaixe Por
pressão), protetor do conector.

estéril, dêscartável, embalado

individualmente com dados de

identificaçã0, procedência, lipo e
data de esterilizaçã0, validade, no

do lote, registrado ms., de acordo

com as normas da abnt

LABOR I UN 4.000,00 0,75 3.000,00

3

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, ,X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao! I nsb r rr.br - *."',rrv. n sb. Dr. gov. br



ll>tli.
-s'-=..

PREFEITURA IÚUNICIPAL

ESTADO DO FARANA

NOVA SANTA BARBARA I 819

LOTE: 083
- Lote 083

1 6153 EQUTPO PARA NUTRrÇÃO
ENTERALMACR0 Dispositivo
para adminiskaÇão de infusão de
soluções enterais. - Conecla o
recipiente dê soluçóes (frasco ou

bolsa) à sonda de alimentaçáo
enteral. - Perfurador para conexão
ao recipiente de soluçã0, pinça

rolete com excelente controle de
gotejamento, conexão luer slip ou

escalonado, específico para

nutriÇão enteral, prevenindo riscos

na utilização. - Cor azul (especiÍica

parâ produtos de nulrição enteral);
-Estéril; -Atóxico; - Apirogênico.

UN 2.000,00 0,83 1.660,00

LOTE: 088
- Lotê 088

1 8103 FEN lT0íNA S0DtCA 50mg/mt,

Solução injetável, caixa com 50

ampolas.

TEUTO CX 1,00 125,00 125,00

LOTE: 089
- Lote 089

1 8104 FENOBARBITAL SÓDICO
200mg/ml Soluçâo lnjetável, câixa

com 50 ampolas de 2ml.

lcnrsreu

r
CX 2,00 105,00 210,00

LOTE: 1 13
- Lote 1 13

1 4786 FOSFATO DISSÓDCO DE

DEXAMETASONA INJETÁVEL 4

MG/ML INJETÁVEL 2,5 [,,I1 CX C/

50.

TEUTO CX 30,00 37,00 1.'1'10,00

LOTE: 1 '17

- Lote 1 17

1 935 GENTAMICINA 80MG rnjetável cx

c/100 ampolas de 2ml.

HYPOFA

RI\,IA

CX 6,00 81,20 487,20

LOTÉ:122
- Lole 122

1 8105 HEI\,4ITARTARATO DE

N0REPINEFRINA 2mg/mL: Caixa

com 50 ampolas de 4mL.

HYPOFA

RI\44

CX 2,00 111,45 222,90

LOTE: 123

- Lote 123

1 4787 HIDROCORTISONA 5OO MG

injetável Írasm+diluente 5 ml cx

c/50 ampolas

EUTO

LIDOCAINA 2% sem vasoconstritor

20 ml inj. cx c/12

YPOFA

MA

CX 10,00 280,00 2.800,00

LOTE: 132

- Lote 132

1 889 CX 40,00 34,13 1.365,20

LOTE: 137

- Lote 137

1 8077 LUVA DESCARTAVEL LATEX

TAMANHO G CX Ci 100 unidades

NUGARD 20,00 15,20 304,00

LOTE: 138
- Lote 138

1 438 LUVA DESCARTAVEL úTEX
TAMANHO M CX C/ lOO UNDS

lruuonno
I

CX 400,00 15,20 6.080,00

LOTE 139

- Lote 139

,1

1060 LUVA DESCARTAVEL LATEX

TAMANHO P CX C/ 1OO UNDS
luucnno
I

LA 960,00 15,20 14.592,00

LoTE: 143

- Lote 143

1 4789 METHERGIN (MALEATO DE

METILERG0METRINA 0,2m§/ml)

Soluçáo lnjetável, caixa com 50

ampolas de '1m|.

UNIAO

OUIMICA

MEDQUI

MICA

3,00 78,00 234,00

LOTE: 147

- Lote 147

1 896 NIFEDIPINO RETARD 20 I\4G CPR 10.000,00 0,13 1.300,00

LOTE: 157

- Lote 157

1 8699 CX 20,00 53,00 1.060,00Paracetomol+fosfâto de codeina GEOLAB

mg+30m9, caixa com 96

omprimidos

1
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LOTE: 161

- Lote í61
1 4794

I
STALI UN 15,00 9,76 146,40

LOTE: 166

- Lote 166

1
'7naa

SALBUTAMOL 0,5 l/G/ML soluÇão IHIPOLAB
intravenosa cx. com 50 ampolas loR

CX 4,00 81,24 324,96

LOTE: 167
- Lote 167

1 1066 SCALP N" 23G dispositivo para

infusão venosa, descaíável,
estéril, siliconizada, com cânula de

aço inoxidável, parede fina, com

bísel trifacetado, asa plástica

flexível ou similar, com

identificação do calibre na asa,
protetor rígido, tubo transparente

flexivel, conector luer e tampa'
protetora, cor padrão universal.

embalagem individual com abertura

asséptica, contendo externarnente

dados de rdentiÍicaçáo,
procedência, tipo e data de

esterilizaçáo, validade, n0 do lote e

Íegistro ms

lsoLroon

SERINGA DESCARTÁVEL 1 i/L
com agulha insulina '13 X 4,5

UN 3,000,00 0,168 504,00

LOTE: 168

- Lote 168

1 6896 CX 2.500,00 0,17 425,00

LoTE: 171

- Lote 171

1 1069 SERINGA DESCARTAVEL DE 5

lVlL sem agulha , siliconizadd,

estéril, graduação nítida
permanente, mm ponta conectoía

tipo luer, embolo com prstão

(borracha) deslizante, embalada

individualmente com abertura

asséptica. contendo dados,
procedência, data da fabricaÉo,
validade, no do lote, caixa c/ 100

unidades

SR

i

CX 60,00 12,57 754,20

LOTE: 187

- Lote 187

1 1074 O GLICOFISIOL Gtc0 500 P

I injetável e sem conservantes

condicionado em frascos plásticos

rans arentes, tipo bolsa

0PIRAMATo DE 100MG, caixa EMS

m 60 comprimidos

UN 400,00 3,35 1.340,00

LoTE: 190

- Lote 190

1 4942 CX 20,00 48,46 969,20

LOTE: 191

- Lote 19'1

1 4940 GERMED

TOUCA DESCARTAVEL produto

produzidos em polipropileno (tnt) ,

formato anatômico, com elástico

em toda borda, cor branca,

Embalagem com 100 unidades

DESCAR
PACK

CX 20,00 25,36 507,20

LOTE: 193

- Lote 193

1 4314 PCTE s0,00 5,48 274,00

TOTAL 57.173,82

Nova Santa Bárbara, Paraná - Q - E-mail- lrc rlacâo(4,nsb.pr.gov.br - u,rvs,.nsb.pr. qov.br
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com validade e eÍicácia legal âpós a publicação do seu extial.r no Diário Oficial do Municipio de Nova Santa

Báóara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTÂçÃO ORÇAMENTÁRA
As des sas deconentes desta Licita correÍão conla da uinte do mentária0

CLAUSULA QUINTA. DA VALIDAOE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Prêços terá validade de í2 (doze) meses, a contar da assinatura da mesma,

enquanto a proposta continuar se mostrando mais vanlajosa para a Administração Pública e salisfazendo os

demais requisitos da norma, AÍt. 57, § 4'da Lei 8.666i93 e Art.4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a Preíeitura.Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obngada a

adquirir os produtos refeÍidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo ÍazêJo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie à empresa beneficiária, ou, câncelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente

previstas para tanto, garantidos à beneÍiciária, neste caso, o ccnúaditório e a ampla defesa.

CúUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO OA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

- automâticamente:

- por decurso de prâzo de vigênciai

- quando náo restarem fornecedores registrados;

- pelo Órgáo Gerenciador, quando caracterizado o inleresse públim. O Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditóÍio e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumpnr as exigências da Ala, por ocorrência de casos forluitos ou de força

maior;

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da êlêvação dos preços de

mercado dos insumos que mmpóem o custo do produto. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos

pÍeços registrados deverá ser formulada com a antecedêncie ce 15 (quinze) dias, facultada à Administraçâo a

aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitar as razões do pedido.
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Exercício

da

despesa

Conta da lFuncional programática

desoesa 

I

Natureza da

de§pesar.

Grupo da Íonte

2019 2510 loa.oor.ro.lor.oazo.zozs 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2019 2520 IOA.OOr.rO.lOr.OrZO.ZOZS 303 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio

2019 2530 lOa.OOr.rO.SOr.OSZO.ZOZS 324 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

20'19 2540 lOa.OOr.rO.eOr.O3ZO.ZOZS
1'E 3.3.90,30.00.00 Do Exercício

2019 2550 loa.oor. r o.sor .oazo.zozs 326 3.3.90.30,00.00 Do Exercício

2019 2560 lOA.OOr.rO.aOr.OeZO.ZOZS 327 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2019 2720 lOa.OOr.rO.:Or.O:ZO.ZOZS 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

2019 2730 IOA.OO,1.,1O.SO'l.O3ZOZOZS 4.4.90.52.00.00 Do Exercicio

2019 2850 lOa.OOZ.rO.:O,l.OSSO.ZOZA

303

494

0

3.3.90.30.00.00 Do Exêrcício

2019 2910 lOA.OOZ.rO.SOr.O:OO.ZOZS 494 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2019 2915 IOe.OOZ.,1O.SO,l.OSOO.ZOZS 498 3.3.90.30.00,00 Do Exercicio

2930 IOA.OOZ.,1O.aO'l.OOOO.ZOZS 494 4.4.90.52.00.00 Do Exercicio2019

2019 2932 pe.OOZ.,1O.SO,l.OSOO.ZOZS 498 4.4.90.52.00.00 Do Exercicio
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- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:

' não aceitar reduziÍ o preço registrado, na hipótese desle se lornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificaçâo tecnica exigida no processo licitatório;
- por razões dê interesse público, devidamenle motivadas e jusliÍicadas;

- náo cumprir as obrigações deconentes desta Ata de Regisko de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estábebcido, os pedidos deconentes desta Ata de Registro

de Preços:

- caractenzada qualquer hipotese de inexecuÉo total ou parcial das condiçôes estabelecidas nesla Ala de

Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes, A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será íeita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovantê âos autos que deram origem ao registro de preço j.

cLAUSULA SETTMA - DÂS OBRtcAçOES DA BENEFtCtÁnn Ol lte
A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Entregar o produto adjudicado estntamente de acordo com as especiÍicâções descritas no Termo de Referência

- ANEXO 01, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela Prefeitura, responsabilizando-se

inteiramente pela entrêga inadequada;

- Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante toda a vigência da Ata de

Registro de Preços,

- Responder por todo o ônus reÍerente à entrega dos produtos, tais como, encargos trabalhistas, previdenciários,

Íiscais e comerciais, deconentes da contratação do objeto;

cúusuLA otrAvA - DAS oBRtcAçóEs oo uulrrcípro
Caberá a Preíeitura.

- pÍeslar as iníormações e os esclarecimentos, atinenles ao ol'jeto, que venham a ser solicitado pela beneficiána

da Ata;

- rejeitar os produtos enkegues equivocadamente ou em desacordo com as orientaçóes passadas pelo Orgão

Gerenciador ou com as especifica@es constantes do Alo Convocatório, em particular, de seu ANEXo 01.

CúUSULA NONA - DO PRAzo DE ENTREGA Do oBJETo

0 prazo de enkega será de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da autorização de fornecimento

emitido pela Prefeitura, caso a entrega não seja êÍetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à enkega

para o próximo íornecedor classiÍicado, cabendo ao licitanle inadimplente as sançóes previstas na legislação e

neste edital.

, CúUSUU OÉCIUA- DO LOCAL DAENTREGA

0s produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio,Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e

descarga inclusos no valor da mercadorra, ficando o Ôrgão Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉCMA PRIMEIRÂ - Do PAGAMENTO

0 pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a enkega dos produtos, mediante apresentação da nota

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

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

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos kibutários relativos às contribuições

sociais previstas nas alíneas "a', "b" e'c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.2141991, às

contribuições instituídas a título de substituiçã0, e às conkibuiçoes devidas, por lei, a terceiros e Certiflcado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na exislência de débitos junto aos órgãos cilados, a Prefeitura
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aguardará a regularização por parte da contralada, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a

Prefeitura [4unicipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante depósito bancário.

Na Nota Fiscal Eletrônica deverá constar o nome do bancc, agência d o N' da conta bancária receptora do

depósito e especiÍicado a quantidade de cada medicamen',J entregue e a data de validade, sendo ainda

obrigatório o preenchimento do Código GTIN e dos campos dos Grupos 180 e K das notas Íiscais eletrônicas

correspondentes. Quando da entrega dos medicamentos, o fornecedor deverá comprovar, mediante

apresentaÇão do respectivo arquivo XlVlL, o preenchimento dos referidos campos na Nota Fiscal Eletrônica - NF-

e, modelo 55. 0 Município de Nova Santa Bárbara pcCerá deduzir do montante a pagar os valores

correspondentes a multas, indenizaçóes, encargos, tribulos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em

lei ou nos termos do PrEão Eletrônico n'39/20'19. Nenhum pagamento será efetuado a beneflciária da Ata

enquanto pendente de liquidaçáo qualquer obngaÉo financeira, sem que isso gere direito a reajuslamento de

preços ou a correÉo monetária.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneficiária da Ata deverá (ão)obedecer às seguintes exigências:

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as especificaçóes conslanles do

prêsenle Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneÍiciária da Ala licará obrigada a.

- Náo contratar servidoÍ peÍlencente ao quadro da Prefeitura, d rrante a execução do objeto contratado.

- Nâo veicular publicidade acerca do objeto desta ala, ôalvo se houver prévia autorização da Administração da

PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- Mânterem duranle a execução da ata de registro de preços todas as condições de habilitaÉo e qualificação

exigidas na licitaÇão.

cúusuLA DÉcrMA TERcETRA - DAS sANçóES AoMrNrsrRATrvAs

O descumprimento lolal ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento da execuçâo da Ata

de Registro de Preços, a não entrega dos produlos no prazo estipulado sem justiÍicativa aceita pelo órgâo ou

entidade usuária, resguardados os procedimentos legars pertinentes, poderá acarretar, isolada ou

cumulativamente, nas seguintes sançoes:

o Advertência;

. lvlulta de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total da ata, em caso de recusa do 1.o

colocada do item êm assinar a Ata de Registro de Preços;

o Multa de 0,3% (zero virgula três por cenlo) por dia de fomecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de 10% (dez por cento), incidenles sobre o v: ror estimado da contratação, além do desconto do

valor conespondente ao fornecimento não realizado pela beneflciária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oÍicialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de Íornecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicaçâo de penalidades será assegurado ao Íornecedor o contraditório e ampla

deÍesa.

A aplicâÇâo dâs sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causados à Administraçáo.

As importânctas relativas a multas seião descontadas dos pagamentos a serem efetuados à beneflciária da Ata,

podendo, entretanto, conforme o caso processaÊse a cobrança judicialmente.

As penaldades serão aplicadas sem preluízo das demais sançoes cabíveis, sejam estas administrativas ou

penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alleraçóes.

Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente no; seguintes casos: 
I
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a) greves:

b) epidemias;

c) cortes frequentes de energia eléhica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interupção das vias de acesso às mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modificaçoes substanciais nos maleíais;
g) escassez, íalta de matenais e/ou mãodeobra no mercado;

h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalaçào inerentes aos termos contratados diretamente pelo

l\,1únicípio.

CúUSULA DECIMA QUARTA - DA FPÂUDE E DA coRRUPçÃo
A Beneficiária da Ata deve observar e fazer observar, por s:us fornecedores e subcontratados, se admjtida

subcontrataçáo, o mâis alto padráo de etica durante todo o processo de licitaçã0, de contratação e de execução

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

a) 'prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar. direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo de influenciar a aÇão de servidor público no processo de licitação ou na execução da âta;

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

licitação ou de execuçâo da ata:

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

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

artiÍiciais e náo-competitivos;

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

propnedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução da

ata;

e) "pÍática obstrutiva': (i) destruir, falsiÍlcar, allerar ou orultar provas em inspeçoes ou fazer declaraçÕes

falsas aos representantes do organismo Íinanceiro m, rtilateral, com o objetivo de impedir materialmente

a apuração de alegaçoes de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja lmpedir

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeçã0.

ParágraÍo Primeiro. Na hipótese de Íinanciamento, parcial ou integral, por organismo Ílnanceiro multilateral,

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa íisica,

inclusive declarando-a inelegível, indeÍinidamente ou por Drazo determinado, para a outorgâ de contratos

flnanciados pelo organismo se, em qualquer momento, ionstataÍ o envolvimento da empresa, diretamente ou por

meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da

licitação ou da execução um contrato flnanciado pelo organismo,

Parágraío Sêgundo - Considerando os propósilos das cláusulas acimâ, o licitante vencedor, como condiÇáo

para a contratação, deverá mncordar e autonzaÍ que, na hipótese da ata vir a ser flnanciado, êm partê ou

integralmente, por organismo flnanceiro mullilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o

organismo Ílnanceiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução da

ata e todos os documentos, contas e regiskos relacionados à h.iraÉo e à êxecução da ata.

CúUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIçOES FINAIS

lntegram está Ata, o edital do Pregáo Eletrônico N" 39/20í9 e a proposta da empresa classificada em ordem

crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com observância

das disposições constantes das Leis n" 10520/2002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçÕes periinentes,

9
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cúusuu oÉcttttA sExrA. Do FoRo

Fica eleito o íoro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado quê seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta Iicitaçáo.

E, para Íirmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a pr?s?nte ata, que depois de lida, será assinada pelos

representantes das partes, 0rgáo Gerenciador e a bêneflcrári€ ja Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento
da ata.

Nova Santa árban,0211212019

Prefeito lr,4unicip Autoridade Competente

RG n' 5.943,184-6 SESP/PR

MICHELE CRISTINA Assinàdo de íoÍma disitalpoÍ
MICHE:f aRlSTlNA CARDOSO

CARDOSO DA SILVA oesrr, r

MACHADO:8786229 MAcH r Jo:8/86./2e8c]4
Dàdos: 20 1 9. ) 2.01 08:49:268934 -o3,oo

Michele Cristina Cardoso da Silva Machado

Empresa: Classmed - Produtos Hospitalares Eireli

CNPJ: 01.328,535/0001-59

Beneflciária da Ata

I

t

Kondo

a
Michelgfu Jesus Soares

Secretária i,lunicipal de Saúde - Fiscal ;espon§ável pelo acompanhamento da ata

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-nrail-- licitaca,. nsb ov t _ 111y11,.n9[.pr.uor,.bl
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ATA DE REGISTRo DE PREçO 1{.o í31'20í9 - prNSB

REFERET{TE Ao pneeÀo eLgTRôilEo lf 3920í9 - ptlsB

O UUtttCípp DE NOVA SaNü gÁRSARA, com personalidade lurídica de direito púHico intemo, inscÍitr no
CNPJ sob n0 95.56í.080/000160, com sede na Rua WalÍredo Bittencouí de Moraes, 222- Cento, Nova Santa
Bárbara - Paraná, CEP - 86250{00, representada neste ato por seu PreÍeito, Sr. Edc Kondo, brasileiro,
casado, RG n'5.943.'í846 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o no 018.008.959{0,, doravante denominado Órgáo
Gerenciador, em conÍormidade com a Lei Complementar Federal n.o 1232006 e n' 14712014, Lei Federal n.0

10.52012002, Decreto Federal n.0 7.8922013 e n' 8.250/2014, Decreto Federal N" 3.555/00, Decreto Municipal
no 041/2009 e, no que muber, a Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de'1993, mm as ahera@es posteriores,

em face da classificaçáo das pmpostas apresentadas no PREGÃO ELEÍRÔNEO ilo 3920í9, homologada pelo

PreÍeito Municipal, que RESOLVE registrar os pÍeços pera eventual aquisição de materiais de enfeímagem,
matenais odontologicos, medicamentos, injetáveis e fórmulas infantis - leites especiais, oferecido pela empresa
DATA - IíEDICAL PRODUTOS IIEDICOS HOSPIALARES LTDA ]úE, pessoa juridica de direito prlado,
inscrita no CNPJ sob no. 8.m2.826/0001-14, com endeÍeço à Rua Barão do Ceno Azul, 210 - CEP: 840102í0 -

Baino: Cen[o, Pmta Grmsa/PR, neste ato representada pela Sra. Gdshyne de Fatlma Santos, inscrita no

CPF sob no. 090.967.26952, RG n' 10.562.772-6, doravante denominado beneficiária da Ata, cnja propcta Íd
dassiÍicada, observada as especifica@s, os preços, os quanútaüvos na lcitaçáo sup.acitada, bem como as
dáusulas e condiçoes abaixo estabelecidas:

GúUSULA PRITEIRA. Do oB.JEÍo
Constitui objeto desta Ata o regisfo de preços pan aqulslção de materiais dê êdermagem, míerlah
odontológicm, medicamentos, injetáveis e íórmuhs inÍa is - hitec especiais, para suprir as
necessidades da Secrehria [Uunicipal de Saúde, conÍorme especifcado no ANEXO 0í, que integra o Edital
de Pregáo Eletrônico l{." 39,20í9, independentemente de transcÍiçáo. O Órgáo Gerenciador náo se obriga a

adquiÍir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quanüdade indicada no ANEXO 01, podendo até
realizar licitaçáo especÍlca para adquirir um ou mais itens, hipotese em que, em igualdade de mndigoes, o

beneÍiciário do registro terá preferência, nos termos do arl. 15, § 4", da Lêi n'8.666/93, reafirmede no aÍt. 7o, do
Decreto no 6.906/03.

CúUSULA SEGU}IDA - ESPECI DO OBJEÍO E PRE REGISIRÂDOS

(,

rTENS

Prúço

uírfeio
PÍBço

H
Ldo bm cóQopesEiÉo

tul
prúrbl
,bÉrdd

doptumísa{n lhítâdo
píoáúo

uíÉdê
de
LrCiIab

egilidade

UN 2.000,00 7,01 14.020,00LOTE: '177

- Lote 'í77
1 SONDA ASPIRAÇÃO TRÂQUEAL

no08 mm válvula digital (sonda

suga). pct. mm 10 unidades.
Função: aspiraçào de seue@s
do sistema respiratório e üas
aéreas, características gerais:

compmição básica - tubo PVC

tóxico, ílexível, conector e válwla
de pressão negativa distal
inteímitente. -a válvula permite

varia$es na pressão de sucção de

secÍ@es pemitindo peÍíormance

muito supenor no procedimento

5660 Mark Med
n"8

í4.020,00TOTAL
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clAúsuLA TERcETRI - ol vloÊncn
0 prazo de ügência da Ata de Regisúo de Preçc será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eficácia lEal após a publicaÇão do sêu extsato no Diário Oficial do Município de Nova Sentr

BáÍbara.

curúsull eumrA - DA DorAçÃo onçmelrÁnn
Asd demÍÍentes desta Licita 0 cofierao mnte da uinte menÉria

CúUSULA QUINTA . DA VAIIDADE DoS PREços
A presente Ata de Registro de Preços teÉ valldade de í 2 (doze) meses, a contar da assinatura da mesma,

enquanto a pmposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Publica e satisÍazendo os

demais rquisitos da noÍma, AÍt.57, § 40 da Lei 8.66683 e Art.4 do Decreto no 6.$6/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Regisfo de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Báóara, náo será obrigada a

adquirir os produtos reíeridos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registso de Preços,

podendo fazêJo abavés de oufa licitaçáo quando julgar cmveniente, sem que caiba ecuÍso ou indenização de
qualquer espáie à empresa beneficiária, ou, cancelar a Ala, nâ ocoÍÍência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantldG à beneficiária, neste caso, o conEaditódo e a ampla defesa.

cúusUI.A sExÍA . Do CAI'ICELAMENTo DA ATA DE REGISIRo DE PREÇos

A Ata de Registro de Preços podaá ser cancelada pela Mministraçáo:
- automaücamente:

- por decrrso de prazo de vigência;

- quando náo restarem fomecedores registradm;

- peb Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu regis[o de preps
cancelado na Ata, por intemÉdio de processo administratjvo específco, assegurado o contraditórío e amfla
defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossitÍlitado de cumprir as exigências da Ala, por oconência de casos fortuitos ou de força

maio[
- 0 seu pÍeço Íegistado se tomar, comprovadamente, inexequível em funçáo da elevação dos preços de

N

Dotaçoes

Ereíúio Fmb ds FuÍúilial píEgarútica FcnC Oe htsiseza da
da lueepea I honso losspes
dstpesa I I I I

Grupo da fonb

20ie psto pe.oor.ro.sor.oszo.zozs lo p.s.so.ro.oo.oo 0o Exercício

2019 12520 pe.oor.ro.sor.oszo.zozs Foa B.e.so.so.oo.oo Do Exercício

2019 lzsso pe.oor.ro.sor.oszo.zozs Fzt B.a.so.eo.oo.oo Do Exercício

2019 Puo pa.oor.ro.sor.oozo.zozs Fzs B.e.so.eo.oo.oo Do Exercício

2019 Psso pa.oor.ro.sor.oezo.zozs Fzo B.s.so.oo.oo.oo Do Exercício

201s Psoo pe.oor.ro.eor.oazo.zozs bzt Is.e.so.ao.oo.oo Do Exercicio

20ís ptzo loo.oot.to.sot.oszo.zozs h Flsosz.oo.oo Do Exercício

20ís pzso pa.oor.ro.sor.oszo.zozs boa l+.+.so.sz.oo.oo Do Exercíoo

20ls Esso loe.ooz.ro.sor.osso.zoza kú [sso:o.oo.oo Do Exercício

201e Bsto pa.mz.ro"tor.oaoo.zozg Tsa [3so:o.oo.oo Do Exercício

201s lzsts pa.ooz.ro.sor.oaoo.zozs l+ss ls.s.90.eo.oo.00 Do Exercício

201s lzgso loe.ooz.ro.sor.oseo.zozs hsa [+.l.so.sz.oo.oo Do Exercício
pstz loa.ooz.ro.ror.osoo.zozs |lsn p336s23*2019 Do Exercício
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mercado dos insumos que comfloem o crsto do produlo. A solicitação dos fomecedores para cancelamento dos

preços registrados deveÉ ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, Íacultada à Administraç€o e

aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razóes do pedido.

- por inioaüva do Órgáo Gerenciador, quando a vencedora:

- náo aceiter rêduzir o preço registrado, na hipotese deste se tomar supaior àqudes praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habif,taçáo ou qualificaçáo técnica eÍgida no presso licitatório;

- poÍ razÕes de interesse publico, devidamente motivadas e justificadas;

- náo crmpdr as obrigaFes deconentes desta Ata de Registro de Preçm;

- náo comparecer ou se recusar a reürar, no prazo estabelecido, c pedidm deconentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecufo total ou parcial das condiçoes estabelecrdas nesta Ata de

Registro de Preço ou nc pedidos dela decoÍrentes; A mmunicaçáo do cencehmento do preço registrado, nos

casos pÍeüstos, seÉ feita pessoalmente ou por onespondência com aviso de recebimento, juntandlse o

comprovante aos autos que deram üigem ao rqistro de preços.

cúusulâ sÉTilA - oAS oBRtcAÇóes ol seNerrcnRA DA ATA

A Adjudicatária obrigar-s+á a:

- Entregar o produto adjudicado estritamente de acoÍdo com as especilcações descntas no Termo de Reíerência

- ANEXO 01, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado peh Preíeitura, responsabilizando-se

inteiramente pela entrega inadequada;

- Manter-se regular (documentaçáo obrigatória não podeÉ estar rrencida) durante toda a vigencia da Ata de

Registro de Preços;

- RespondeÍ por todo o &lus Íefsente à entrega dos produtos, tais cdno, encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais e comerciais, deconentes da contrataçáo do objeto;

cúusuLA orÍAvA - DAS oBRrcAçóes oo munrcíno
Caberá a PreÍeitura:

- prestar as inÍormaSes e os esclarecimentos, aünentes ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneficiána

da Ata;

- rejeltar os produtos entegues equivocadamante ou em desacordo com as uientaçoes passadas pelo Órgár

Gerenciador ou mm as especifcaçoes constantes do Ato Convocatório, an particular, de seu ANEXO 01.

CúUSULA NOTIA - DO PRAiZO DE EI{TREGA DO OBJETO

0 prazo de entrega seRá de até 05 (cinco) dias conidos, contados a partrr da autonzaÉo de Íomecimento

emitido pela Prefeifura, caso a enfega náo seja efetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega

para o próximo fomecedor dassificado, cabendo ao licitante inadimdente as san@s preüstas na legisleçáo ê

neste edrtal.

CúUSULÂ DÉCITA - DO LOCAL DA EI{IREGA

0s produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio Joaquim Rodrigues,

SN, Nova Santa Bábard - PR, em hoÉrio cornercial de segunda a sexta-feira, cdn seguro, fete, carga e

descarga inclusos no valor da mercadoria, fcando o Órgáo Gerendador isento de quaiquer responsabilidades.

cúUsUI..A DÉCHA PRIilEIRÂ - Do PAGAÍ{E]IITO

0 pagamento oconerá em até o 30 (finta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota

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

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a lodos os creditos tributiários Íederais e à
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PREFEruRA MUNIOPAL

NOVA SANTA BARBARA
EST'OO DO PARANA

oívide Ative da União (DAU) poÍ elas administradG, inclusive os cÍéditos fihtários rdativos às contÍibuiçoes

socieis pÍeüstas nas alíneas'a", 'b" e'c' do paÉgraÍo único do artigo 1í da Lei Federal n.0 8.2í21901, às

conEibuiçoes instituídas e titulo de subsütuiÉo, e às contibui@s deüdas, por lei, a terceiros e Cedificado de

Regulaídade de Situaçao junto ao FGTS. Na êÍstência de débitos .iunto aos orgáos citados, a Prefeitura

aguardaÉ a regularização poÍ pe.te de conEeteds, iniúndo-se novo pmzo para o pagamento. Sendo que a

Preíeitura Municipal de Nova Santa BáÍbara Íará o deüdo pagamento mediante deposito banúÍio.
Na Nota Fiscal Eletrônica deverá constar o nome do banco, agência e o N' da conta bancáÍia Íe@toÍa do

depósito e especjficado a quanüdade de cada medicamento entÍegue e a date de validade, sendo ainda

obrigatóÍio o preenchimento do Código GTIN e dos campos dos Grupos 180 e K das notas Íiscais eletrônicas

corespondentes. Quando da enfega dos medicamentos, o fomecedor deveÉ comprwar, mediante

apresenlação do respedivo aquivo XML, o preendrimento dos reÍeridos campos na Nota Fiscal Eletrônica - NF-

e, modelo 55. O Municíprio de Nova Santa Bárbara podaá deduzir do ÍDontante a pagar os valores

corespondentes a multas, indenizaçoes, encargos, úibulos, etc., deüdas pela licitante vencedora, preüstos em

lei ou nos termos do Pregão EletÍônico n" 39/20'19. Nenhum pagamento seÍá efetuedo a benefoária da Ata

enquanto pendente de liquidação qualquu obrigaçáo financeira, sem que sso gere direito a reaiustamento de

Eeços ou a coÍÍeÉo monetáÍia.

CúUSULA OÉCITA SEGUNoA - DAs coilD|coEs GERÂIS A SERET ATENDIDAS

A beneficiária da Ata deveÉ (áo) obedecer às seguintes exigências:

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as especifica@s constantes do

presente Edital e Anexos, bem mmo da respectiva pÍ@sta;

A beneficiária da fua ficanâ obrigada a:

- Náo contratar servidor peÍlenccnte ao quadro da Preíeitura, durante a execuÉo do objeto contratado.

- Não veicrlar publicidade acerca do objeto desta ala, salvo se houver préüa autorizaçáo da AdministraÉo da

PreÍeitura Municipal de Nova Santa Báóara.

- Manterem durante a execução da ata de regisfo de preços todas as condiçoes de habilitação e qualifcação

exigidas na licitaçá0.

cúusut A DÉctMA TERCEtRA - DAs sAlrÇoEs ADr{NtsIRATtvAs
O descumprimento total ou parcial das obrigaÉes assumidas pelo fomecedor no momento da execução da Ata

de Registrc de Prcçs, a náo enEega d6 pÍodutc no pazo estipulado seÍn justificativa aceita pelo oígáo ou

enttdade usuária, resguardados os pDcedimentos legais pertinentes, podeÉ acanetar, isolada an

c1rmulativamente, nas seguintes sanções:

. Adveítência;

. Multa de 10% (dez por cento) sóÍe o valor estmado tolal da ab, em caso de recusa do 1.0

mlocada do item em assinar a Ata de Registo de Preços;

. Mutta de 0,3% (zero víqula tÍês poÍ cento) por dia de Íomecimento incomdeto ou em aFaso, até o

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contrataçá0, além do desconto do

valor conespondente ao fomecimento não rcalizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias mnidos, uma vez comunicadm oficialmente;

. Suspensão tempoÉria do dircito de pa icipar de licitação e de fr:rnecer à Administraçáo Pública,

por prazo de até 05 (cjnm) anos;

Em qua(uer hipótese de aplicaçao de penalidades seÉ assegurado ao fomecedor o contraditório e amda
defesa.

A aplicat'o das san@s pEüstas nesta Ata não exdui a possibilidade de ap§caçáo de oulras, trevistas em Lei,

indusive responsabilizaçál do fomecedor por event ais perdas e danos causadm à AdminisEaçã0.
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Âs importrâncias relatjvas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à beneÍiciária da Ata,

podendo, enfebnto, conÍorme o caso pÍocessar-se a mbrança judicialmente.

As penalidades seÉo aplicadas sem prejuízo das demais sançoes cabíveis, sejam estâs administrativas ou

penais, preüstas na Lei n0 8.66683 e alteraçoes.

Considerar-seé jusüficado o abaso no atendimenlo sdnentê nos seguintes câsos:

a) greves;

b) epidemias;

c) coítes frequentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços mm mateÍiais devido à inteÍÍupção das úas de ecesso às mesmas;

f) acrésomos de volumes ou modificaçoes substanoais nos materiais;

g) escessez, falta de materiais e/ou mãode-obra no mercado;

h) afasos deconenles de outros servips dou rnstalaçáo inerentes aos termos contratados diretamente pdo

Município.

cúusuLA oÉcHA QUARTA - 0A FRAUDE E DA coRRUpçÃo
A Beneficiária da Ata deve úservar e fazer observar, por seus fomecedores e subcontratados, se admitda

subcontratação, o mais alto padÍão de étjca durante todo o processo de licitaÉo, de contrataçáo e de exeoJção

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

a) 'prática conupta': oferecer, dar, receber ou solicitar, diEta ou indiretamente, qualquer vantágem com o

objeüvo de inlluenoar a aSo de servidor publico no processo de licitação ou na execlÉo da ata;

b) 'pática Ínudulenta': a falsfficaçáo ou omissão dos Íato§, com o objetivo de influenciar o processo de

licitaçáo ou de execução da ata;

c) 'práüca colusiva': esquematizar ou estabelecer um acordo ênúe dois oJ mais licitantes, mm ou sem o

conhecimento de representantes ou Eepost6 do órgáo licitador, visando estabelecer preços em nlvds

artif oais e não-competitivm;

d) 'páüca coercitiva': causar dano ou ameaçar c€usar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, üsando influenciar sua participaçáo em um processo licitatório ou aíetar a execuçáo da

atai

e) 'práüca obsEutiva': (i) desUuir, falsifcar, alterar ou ocultar provas em inspe@ ou fazer dedarafies
falsas aos representantes do organismo fnanceiro multilats-al, com o objetivo de impedir matenalmente

a apuraÉo de alegaçoes de pÍática prevista, deste edital; (ii) atc cuja intençáo seja impedir

materialmente o exercíoo do direrto de o organismo financeiro multilateral prunover inspeção.

Parágrafo Primeiro - Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financêiro mulülaleral,

mediante adiantamento ou reembobo, esle organismo impoÉ san$o sobre uma empresa ou pessoa Íisica,

indusive declarandoa inelegÍvel, indefinidamente ou por prazo deteÍminado, para a outorga de contratG

financiados peb organismo se, em qualquer momento, @nstalaÍ o envolümento da empresa, diretamante ou por

meio de um agente, em práticas mnuptas, fraudulentas, mlusivas, coercitivas ou obstrutivas ao pafticipar da

licitaçâo ou da exeflçáo um conbato financiado pelo organismo.

Parágrafo Segundo - Considerando os propósitos das ctáusulas acima, o licitânte vencedor, corno condiçáo

para a contrataçáo, deverá concordar e aulorizar que, na hipotese da ala vir a ser financiado, em parte ou

integralmenle, por organismo financeiro mulülateral, mediante adiantamento ou reembolso, permiürá que o

organisrno financeiro e/ou pessoas poÍ ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execuio da

ata e lodos os dodJmentos, contas e regishos relacionados à licitaio e à ereo: çáo da ala.
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cúusuu oÉctuA ounÍÍA - DAs usPostçôEs FlNAls

lntêgram eslá Ata, o edital do Pregão Eletsônico N' 39n0í9 e a prcposta da empresa chssrfcada em ordem

cÍescente respeclivamente, no ccítame supre numerado. Os casos omissos serão resolvidos com observância

das disposições conshntes das Leis no 1052012002,1ei 8.666/1993 e demais legislaçoes pertinentes.

cúusull oÉctuA sExrA. Do FoRo

Fica eleito o forc de Comarca de São JerôniÍno da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúüdas oÍiundes deste licitaÉo.

E, para fiÍmeza e vElidade do que Íoi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

representantes das partes, Orgáo Gerenciador e a beneficiáÍia da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ata.

llova lanta Bf rbara, o2t 12t201 9.

,..,.*,,,.,,*[*l*',tde competenre

RG n" 5.943.18a{ SESP/PR

Crislayme Santc

Empresa: Data - Medical Produtos Médicos Hospitalares Ltda ME

CNPJ: 29.032.826/0001-14

Beneficiária da Ata

tich Jesus Soares
Secretária Municipal de Saúde - Fiscal responsável pelo ammpanhamento da ata

Nova Santa Báôarao Paraná - E - E-rmil - I i c r tacao(a)rsb.pr. gor'.br - l') b r.br
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ATA DE REGTSTRO DE PREçO N." í322019 - PMNSB

REFERENTE Ao pnEcÃo eurnôHtco N" 39/2019 - pMNsB

O UUHTCíptO OE NOVA SlNfl gÁnenRA, com personalidade jurídicâ de direito público intemo, inscrita no
CNPJ sob n' 95.561 .080/0001-60, com sede na Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cento, Nova Santa
Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, brasileiro,
casado, RG n" 5.943.1846 SESP/PR, inscrilo no CPF sob. o no 018.008.959-50,, doravante denominado Órgão
Gerenciador, em conÍormidade com a Lei Complementar FedeÍal n.o 12312006 e n" 14712014, Lei Federal n.o

10.52012002, Decreto Federal n.o 7 .89212013 e n' 8.25012014, Decreto Federal N0 3.555/00, Decreto Municipal
n0 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alteraÉes postenores,

em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO N" 39/20í9, homologada pelo

Prefeito [,1unicipal, que RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de materiais de enfermagem,
materiais odontológicos, medicamentos, injetáveis e fórmulas infantis - leites especiais, oferecido pela empresa
FERNAMED LTDA, pessoa juridica de direilo privado, inscnta no CNPJ sob no. 04.759.433/0001-86, com
endereço à Rua Cassiano Jorge Fernandes, 2058 - CEP: 85802240 - Baino: Vila Tolentino, CascaveUPR, neste

ato representada pelo Sr. Gerson Martins Teixeira, inscrito no CPF sob no. 575.171.509-87, RG n' 4.170.099{,
doravante denominado beneficiária da Ata, cuja proposta Íoi classificada, observada as especificaçoes, os
preços, os quantitatlvos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condiçoes abaixo estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços para aquisição de materiais de eníermagem, materiais
odontológicos, medicamentos, injetáveis e Íórmulas infantis - leites especiais, para suprir as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificado no ANEXO 01, que integra o Edital
de Pregão Eletrônico N.' 39/20'19, independentemente de transcriçã0. 0 Orgão Gerenciador não se obriga a

adquinr os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 0í, podendo até
realizar licitação especíÍica para adquirir um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condiçoes, o
beneÍlciário do registro lerá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reaflrmada no art. 70, do
Oecreto no 6.906/03,

CúUSULA SEGUNDA - ESPECIFI ÂO Do OBJETO E P OS REGISTRADOS

ITENS

i.

ffi*
prog$f,..+

,.t'€i

toE, Iterl

ri

Ç*Ígo-,,
do,"

pro§úo/

@.

pescrigldo'ô@ro/EC@

6464 FIToMENADI0NA 1 0 mg/ml,

solução injetável, carxa com 50

ampolas,

hipolabor CX 6,00 61,99 37't,94LOTE: 102
- Lote'102

1

CX 50,00 66,59 3.329,50LOTE: 125

- Lote 125

1 8555 lmipramina 25 mg, caixa com

200 comprimido

100,00 2,77 277,00LOTE: 131

- Lote 131

1 7843 Lidocaína (Cloridrato) 20mg/g

2ok, geléia. Bisnaga com 309

hipolabor TUBO

90,00LOTE: 146

- Lote 146

1 8107 I/IDAZOLAM 5mg/l\41, caixa

com 5 ampolas de 3ml,

CX 10,00 9,00

LOTE: 148

- Lote 148

1 980 NIMESULIDA 1OO [/G prati d CPR 3.600,00 0,107 385,20

LOTE: '158

- Lote 158

1 8559 Permanganalo de potássro 100

mg, caixa com 500 comprimidos

Íarmax cx 6,00 68,10 408,60

TOTAL 4.862,21
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mercado dos insumos que compóem o custo do produto. A solicitação dos fomecedores para cancelamento dos

pÍeços Íegistrados deverá ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administraio a

aplicaçâo das penalidades previstas no edital, caso nâo aceitas as razões do pedido.

- poÍ iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado. na hipótese desle se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualiflcâção técnica exigida no processo licitatóno;

- por razóes de interesse público, devidamente motivadas e justiÍicadas;

- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

- náo comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de rnexecufo total ou parcial das condi@s estabelecjdas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A comunicaÉo do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, iuntando-se o

comprovanle aos autos que deram origem ao registro de preços.

CúUSULA SÉIMA - DAS oBRIGAçÓes oa geNeTIcÁRÁ DA ATA

A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Entregar o produto adjudicado estritamente de acordo com as especificaçóes descritas no Termo de Referência

- ANEXO 01, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela PreÍeitura, responsabilizando-se

inteiramente pela entrega inadequada;

. Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante toda a vigência da Ata de

Registro de Preços;

- Responder por todo o ônus referente à entrega dos produtos, tais como, encargos trabalhistas, previdenciários,

flscais e comerciais, decoÍenles da contratação do objeto;

cúusuLA orrAVA - DAS oBRrcAçoes oo lrrunrcípp
Caberá a Preíeitura:

- prestar as inÍormaçÕes e os esclarecimentos, atinentes ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneficiária

da Ata;

- rejeitar os pÍodutos entregues equivocadamente ou em desacordo com as onentaçóes passadas pelo Orgáo

Gerenciador ou com as especiÍicaÉes constantes do Ato Convocatório, em parlicular, de seu /NEXO 01.

CLAUSUI-A NONA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

0 prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partiÍ da autorizaçáo de Íomecimento

emitido pela Prefeitura, câso a entrega não seja efetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega

para o próximo fornecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente as sançóes previstas na legislaçáo e

neste edilal.

CLAUSULA DECIMA - DO LOCAL DA ENTREGA

0s produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sexta-Íeira, com seguro, frete, carga e

descarga inclusos no valor da mercadoria, Íicando o Ôrgào Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

0 pagamento oconerá em ate o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota

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

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), reÍerente a todos os créditos tdbutários federais e à
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Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contdbuiçoes

sociais previstas nas alineas "a", "b" e "c" do parágrafo único do aÍtigo 11 da Lei Federal n.0 8.2121991, às

contribuiçoes instituídas a titulo de substituição, e às contribuiçoes devidas, por lei, a terceiros e Certificado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a PreÍeitura

aguardará a regularização por parte da contratada, iniciando-se novo prazo paÍa o pagamento. Sendo que a

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara íará o devido pagamento mediante depósito banúrio.
Na Nota Fiscal Eletrônica deverá constar o nome do banco, agência e o N'da conta bancária receptora do

depósito e especificado a quantidade de cada medicamento entregue e a data de validade, sendo ainda

obrigatório o preenchimento do Código GTIN e dos campos dos Grupos 180 e K das notas fiscais eletrônicas

corÍespondentes. Quando da entrega dos medicamentos, o fornecedor deveÉ comprovar, mediante

apresentaÉo do respectivo arquivo XML, o preenchimento dos referidos campos na Nota Fiscal Eletrônica - NF-

e, modelo 55. 0 Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagâr os valores

correspondentes a multas, indenizaçóes, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em

lei ou nos termos do Pregão Eletrônico n" 39/2019. Nenhum pagamento será eÍeluado a beneÍiciária da Ata

enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação frnanceira, sem que isso gere direito a reajustamento de

preços ou a correção monetária.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CoNDEÓES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneÍiciária da Ata deverá (áo) obedecer às seguintes exigências:

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as especificaçóes constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneficiária da Ata Íicará obrigada a:

- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execuÉo do objeto conúatado.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da Administração da

PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- [.4anterem duranle a execufo da ata de registro de preços todas as condiçóes de habilitaçáo e qualificação

exigidas na licitaçã0.

cúUSULA DÉcIMA TERCEIRA - DAS SANçOES ADMINISTRÂTIVAS

0 descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo Íomecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, a não entrega dos produtos no prazo estipulado sem justificativa aceita pelo órgão ou

entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou

cumulativamente, nas seguintes sançôes:

r Advertência;

. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor eslimado total da ata, em caso de tecusa do 1.o

colocada do item em assinar a Ala de Registro de Preços;

. l\4ulta de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contrataçáo, além do desconto do

valor correspondente ao fornecimento não Íealizado pela beneÍiciária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados ofrcialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitaÉo e de fornecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fomecedor o contraditório e ampla

defesa,

A aplicação das sançÕes previstas nesta Ala náo exclui a possibilidade de aplicaçáo de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do Íomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administraçã0.
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As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à beneÍiciária da Ata,

podendo, entretanlo, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas ou

penais, previstas na Lei no 8.66ô/93 e alterações.

Considerar-se-á justiflcado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) grevesi

b) eprdemias;

c) cortes Írequentes de energia elétnca e água;

d) enchentes;

e) impedimento de supnr os serviços com materiais devido à interrupçáo das vias de acesso às mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modiÍicaçoes substanciais nos matenais;

g) escassez, falta de malenais e/ou mão{eobra no mercado;

h) atrasos demrrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos conúatados diretamente pelo

Município.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO

A Benefrciária da Ata deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida

subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contrataÉo e de execuçáo

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

a) 'pÍática coírupta': oferecer, dar, receber ou solicilar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo de influenciar a ação de servrdor público no processo de licitação ou na exeflçáo da ata;

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

licitação ou de execuçâo da ata:

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

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

artificiais e nãorompetitivos;

d) "prática coercitiva': causar dano ou ameaç€r causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execu@o da

ata,

e) 'prática obstrutiva": (i) destruir, Íalsificar, alterar ou ocultar provas em inspeçóes ou íazer dedarações

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

a apuração de alegaçóes de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenÉo seja impediÍ

materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiÍo multilateral promover inspeçã0.

Parágrafo Primeiro . Na hipótese de Ílnancramento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa fisica,

inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a ouloÍga de contratos

flnanciados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por

meio de um agente, em práticas corruptas, Íraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da

licitaçáo ou da execução um contrato financiado pelo organismo,

Parágrafo Segundo. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, mmo mndição

para a contratação, deverá mncordar e autonzar que, na hipótese da ata vir a ser financiado, em parte ou

integralmente, poÍ organismo ílnanceiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitjrá que o

organismo Íinanceiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução da

ata e todos os documentos, contas e regislros relacionados à licitação e à execução da ata.
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Gerson Maíins Teixeira

Empresa: Fernamed Ltda

CNPJ: 04.759.433/0001-86

Beneíiciária da Ata

18?,4
ESTADO DO PARANA

cúusuLA DEcTMA eutNTA. DAS DtsposçôES FtNAts

lntegram está Ata, o edital do Pregão Eletrônico No 39/20í9 e a proposta da empresa classificada em ordem

crescente respectivamente, no ceÍtame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com observância

das disposições constantes das Leis no 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçóes pertinentes.

CúUSUI.A DECIMA SEXTA. Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possiveis dúvidas oriundas desta licrtafo.
E, para Íirmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ala, que depois de lida, será assinada pelos

representantes das partes, 0rgão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ata,

Nova Santa Qárbara, 021 122019

Kondo

Prefeito Municipal Autoridade Competente

RG n" 5.943,184S SESP/PR

Ç

). (, ,"( l

tc
qft Jesus SoaresMichel

Secretária Municipal de Saúde - Fiscal responsável pelo acompanhamenlo da ata
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apre\e lndos. &r quc dou lé. I, ai. pEla OuloíBânre- rnc loi dilo quc nonrcia e consLitLrr

seu hâsrirnrc nrocurador: lEL[EE-L!trlZ_]e§l§LL hrusilciro. soltciro conm dcclârou.
mâirn c capar, nascido cln 08/l l/1986, auxiliar administrativo, portador da Cédula de

ldcnli(ladc RC. soh n" 9.101 .027-2-SSP-PR c inscrito no CPI'/MI; sob n"
05llli6 119-7,1, rcsidenl€ c donriciliado na Ituâ I'rcsidcnlc l(cnncJr,. rf 1.603.

Apríâorento n" 202- IJloco I], Conlru. LÍn Cnscâlcl-PRi ao <1ual conÍ'crc onpkrs e

gcrais prxlorcs para o lirrr espcciàl dc gerir c administrnr â cDlprcsu oulorgàrle.
FFRNÂMFD I TnA - EpP. podendo para larÍo, no,ncado pmcuÉdor: â) representá-la
em licil-agõcs ou pregt)€s de qualquer natuÍeze, podcndo assinar lodo o processo

licitatório. paíicipaÍ da scssão dc entregâ. Íccebrmrnk) c abeíuru dos cnvelopes
conlc,rdo Il documcnBçâo pdra habiliração c as propostás d€ preços: exaflinar c rubdcar
todos e quaisqu€r documentos quc se fizer neccssário; fimlar dcclâraçõcs. &ssinar atas.

aprcsenlar iínpugnaçôes e recunios, inclusivc rcnúncrÂ cxprrssa a rccurso nas làs€s dc
habilitação c clesgificáçtot pagsr tâxâs e demâis emolumentos; assinsr requ€rimentos.

Buiss. tcrmos de compÍomisso c demais paÉis ncccssórios; aprcsentar c relirâr
documcntos: assinaÍ conratos com as cláusulas c condiçõcs que aju6lrr, Íepresêntá.la
peranl€ qu.Eisqu€r repsíições públices, Federais, EslÂduÀis. Municipsis e Auúrquices.
inclusive no IAPAS/IN§S. Receita Federal. Receits Estadual, Prcfcitura; b) Compmr e

vcnder mcrcldoiss do scu Émo; assinü os rcspecliv6 contratos de compm € vcndá;
paSar e rcc€bcr conlasi promovcr cobranças amigávcis ejudiciais: assinar rccibos c dâr
quilqçOcsi c) Rcplesenúla perante quaisquçr repà4içqcs pú!!i!as ç privsds-s, e-lqplsqs-
Pacli.l 9.ro nxHjÍ.rc'o.f rütYy xlnzu.6tr6.0 a 'ulr. .m httg://íun.rr6.(6,br coÁho.n.Paiinr2
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cslnhslc!rn(r!rí)s. cnti(iodcr. nc\v).rr e nuloridades. qner s!'ià lrcdcràrs. lrslt(iüâis.
Muni.rnâi\ c ArrláÍquicâs. in.lusi\Ê o INSS- Itcccila !c(lcral. Rcccil0 llsuduâ1,

Prüliilrdl llirlr (bnrcrciâl do lisrado do l'âraná, lunlâ dc (inlciliaçào ! JrrlSrrnr(rrto.

MinisLcrio tir llubalho. na crnpresa tlt corrcios c Lclé8rrlôs. rlssir)r r.onro pcrntrlc ili
cmprcsas d,: scr vrços de Lclelonc, cnergia elétrica. áp.uâ c ()r)dc t)rois sc Iizcr' »cccsráriLl.
para l[]rlar (l! Iodos os assunto\ de interesse da cmprcsÍr oulor-tantc; p(dcndo nsslnrl

rcqucrirncnlo.r. guias, dcclaraçõcs. lcrmcrs dc compronrisst)- dcclitrtlçã{) do irlrf(,§Lr) dr:

rcnda c rlcnuris papéis ncccssáriost ürc1âr Provus, inlcrpor Íccrrrsos. solicitar cxPcrlifrio

de cerli(li\§s ncgnrivrs c ccíillcrd,À dc quitaçãoi pâ81â. imfos«rs c taxas: ànrcsenlat, c

rclirrrr d()eurnüntos; ctrcaminhâr ,N rcqucrcÍ u cxpcdiçào dlr t()do c qualqttcr dttcttmcttlrt

hcm c(trlo Irr)lr(,\,!y todos os cnrendimentos t)ccessiirros cotrr as atrt,rridarlcs

.onrpcrtrrrc5 l realiTtçâo de quulqucr ato. d) Rcpre§enli-ltr iurrl() iro l).PrrrtrrÍrrcrrni !1.

Iràn.rt(r-l)l Íl{AN ( ircru\cÍrçaro lleg()nal dc'lÍánsiro'('lRliTR,^N. l)cptt,rirrrrrrrr()

\ir(rLrrrl \le lrirr'rlo l)l N,\ 1{1N c rcpllrtiçalcs pLrbLrens ürrr 8.rirl. l).uiL lrill,rr d''

todor os ussLrrrrrs dc intcÍc\s( d:l curfrcsa outorgântc corlr rcLxçio r \ cicrrl()s qrr! po\\rlrr

irr!IIncnte.I orre vicr a p,,'surrr nodendo comprar c \cnrlcr renulos. rcccbtjr. pirs\r,

rcerho: e rILr quillçiio. \e \) naSrrncnr(' for elêruado trlrrt\é\ dc ehcqtr. n(rlcÍtl
§Írito.:i lti trr t ,'r(cchirn.ntô iunt,) â rgôncia b0ncári.r rtspe(-li\iri assrrrar ertrllr l(rs:

c\LiprL,jr r. Lr,r\Lrl \ i lorxliç('jc\: rssinâr recibo de lrarsÍ(rar.rr (lc \ci(ulo: \olr.lrnr (
retirrr scgrrrxlrr \iâ: Íi7tr Íctitrdâ (lc vciculos de Proptre(hdc (lclâ oulorg nl..aí'
cnc,»rlrirrsrri xprccndid(,s: assinar rccihos c comPrcvântcs dc crrlrcgâl pâgâÍ rntrlllls.

rnrposlos e (it\as: ap.cscrrtâr c rctrrâr documentosi assrntlr rc(lucrirnc los. Stliás.
dcclnrrçõcs. lcrnx)s dc corrrpÍornisso c dcnrais paPéis,rcccssárrosr e) ti)rrtrâl r t
dispclrs,rr frrncir»rúrios. assinàÍ Carteirâ de frâbalho (C l!)S). eo lru(os de cxPcrien.iâ.
'l'ermo dc Rcscisâo dc CoDlrato dc liabalho, rcqucrimcnlo dc §cguro des€nlprcgo.

comunrcâçào de dispensa (CD), GFll', GllP, RDD, RDT, Iil)l{. aviso prévio, rccibo de

Íilrias. (inÍprovrção rlc lXrcnça TrâbalhisLâ-CAl c d(:lrlrlir. papéis quc sc lllcrlrr)
ncccssários: pârticipâr dê alrdiencias. là7er Ítoordos. âtuslar valorcs c prazos dc

pâgarncn«). hcm como pÍa(icar todos os detnais rtos irlcÍcnlc! o áÍca trabalhistrll f)
Outorga aindâ. os podeÍes dâ cláusula "ad iudiciu et ülta" (guc deverào scÍ

substubclocidos a sdvo8ados ), ,pÀÍ0 íePrcscntd a cmprcsa oulor-sunte no fbro cm LerâI,
parâ em qualqucr Julzo, lnstância ou Tribunal. inclusive nd Justiçâ do Tmhalho c no

Consclho de Contribuintes. propor contra quem de direito rN açôcs compctenrcs c

dêfcndê-la nes contrárias. seguindo umas e outras sÉ final decisào, usândo dos recursos

lêgâis e acompanhÂndo-os, podcndo confessaÍ. desisÚr. Irâ sigir. recorÍer. firmaí

compÍomissos ou acordos, receber e dar quilsção Nos limilcÍ dos poderc§ oÍâ

conlkidos, a oulorgante através de seus represcntântcs. nestc âto. por estc insÚurncnto

e nos termos do Aí. 6ó2 e seu parágrlfo unico do Código Civil Brasilciro, raúlica c

convalido lodos os atos anlcÍiormente praticados cm scu nome, pclB outor8àdr. hatiç8Í
cntim todo6 os dcmais'atos nccessários Para o cumPrimenlo do PÍÉscntc mandsto' lilO
podelldo !übttrbêlêc.r. Pela Oulor8ant€, me foi dilo, finalmcnte, quc accita csla

procuÍação cm todos os seus êxpr€ssos lcrmos. t{l qurl sc achs redigids. Assim o disse.

do quc dou fé. Dispcnsado as tostemuúss instnÍíentóÍiss !únformc Código de Normas
Faolnr -Êr. .J$rrÍooô?. xb;it riú,-,.6,ú.D c..,.I í túrplrío.;É.^..;;. 
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No total, 20 (vinte) empresas se credenci:ram para disputa por lances,

através de sistema eletrônico, junto ao sistema www.bll.org.br. Ato

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

menores propostas dentro do percentuàl legal exigido.

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

as empresas classificadas, visando obtenção ia proposta maís vantajosa.

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

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

prazo para envio da documentação de habilitação das empresas

participantes e devidamente classificadas, estando todas habilitadas,

lavrou-se mapa final de classificação das ernpresas vencedoras, juntou-se

consulta no cadastro de inadimplentes ou impedidos de licitar do Tribunal

de Contas do Estado do Paraná e do Cadastro Nacional de Empresas

lnidôneas e Suspensas - CEIS.

Transcorrido o prazo legal, nenhuma. das empresas apresentou recurso

quanto as fases do processo licitatório Pregão Eletrônico ns 039/2019,

tendo vindo desta forma descrita acima instruído o processo para análise

fínal desta procuradoria jurídíca.

Assim, tendo em vista a obediência ao:; dispositivos legais vigentes,

estando o processo devidamente instruído, não se observa ilegalidade ou

irregularidade no procedimento, estando apto para encaminhamento a

autoridade superior para continuidade da cr:i'tratação pretendida.

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

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital
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1838i* NOVA SANTA BARBARA
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ATA DE REG|STRO DE PREçO N." '1332019 - PitNSB

REFERENTE Ao pREcÃo ELETRôNIco N" 3912019 - pÍuNsB

O UUlttCíptO DE NOVA SnilfA eÁnemÁ, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrita no

CNPJ sob n' 95,56'1.080/000'1S0, com sede na Rua WatÍredo Bittencouft de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa
Báôara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, brasileiro,

casado, RG n" 5.943.18tl.6 SESP/PR. inscrito no CPF sob. o no 018.008.959-50., doravante denominado Orgáo
Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementaf Federal n.o 123n006 e n" 14712014, Lei Federal n.o

1A.52012002. Decreto Federal n.0 7.892/2013 e n' 8.250/2014, Decreto Federal N" 3.555/00, Decreto tulunicipal

no 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alteraçoes posteriores,

em face da classiÍicaçáo das propostas apresentadas no PREGAO ELETRONICO No 39f2019, homologada pelo

Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os preços para eventual aquisiçáo de materiais de enfermagem,

materiais odontologicos, medicamentos, injetáveis e fórmuhs infantis - leites especiais, oferecido pela empresa

PRIORITTA PRODUTOS HOSPIALARES . ElRELl, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n".

29.700.587i 0001-23, mm endereço à Rua Saíra Militar, 570 - CEP: 86702700 - Baino: Parque lndustrial V,

Arapongas/PR, neste ato representada pelo Sr. Vinicius Lopes Salvi, inscrito no CPF sob no.078.2M.279-14,
RG n' '108554511, doravante denominado beneficiária da Ata, cuja proposta foi dassificada, observada as

especificaçoes, os preÇos, os quanütativos na hcitaçáo supracitada, bem como as cláusulas e condiçôes abaixo

estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços paÍa aquisiçâo de materiais de enfermagem, materiais
odontológicos, medicamentos, injetáveis e fórmulas infantis - leites especiais, para suprir as

necessidades da Secretaria tlunicipal de Saúde, mnforme especificado no ANEXO 0í, que integra o Edital

de Pregáo Elêtrônico N." 39/2019, indêpendentemente de transcnÉo. O Orgão Gerenciador não se obnga a

adquirir os produtos relacronados do licitante vencedor, nem na quanüdade indicada no ANEXO 01, podendo até

realizar licitação específica para adquirir um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições. o

beneficiário do registro terá preferênoa, nos termos do art. 15, § 4", da Lei n" 8.666/93, reaflrmada no art. 70, do

Decreto no 6.906/03.

CLAUSULA SEGUNDA - ESPECIFIC DO OBJETO E PRE OS REGISTRADOS

ITENS

Unidade
de
Ínedidâ

Chanüdade Prcço
unitáio

Preço

lotal
Lote Item Codigo

do
pÍoduto

/seNkp

DescriÉo do prodúdserviço fúarca do

r-*
15,00 30,99 464,85LOTE: 002

- Lote 002

,1 4672 ABOCATH No 22G, carxa com 50

unidades

b
lc

ESCARPA
K

CX

3416 ALGODÀO EM ROLETE lOO%

HIGIENICO SUPER

ABSORVENTE: CONTEM 100

UNIDADES

ISSPLUS UN 60,00 2,799 167,94LOTE: 017
- Lote 017

1

4,00 10,59 42,36LOTE: 018
- Lote 018

I í046 ALGODÃO HIDROFILO rOIO COM

500 gramas. I'
AROL UN

LOTE: 025
- Lole 025

1 4686 ANTISSEPTrcO ÂLCOOL GEL

70% + hidratante glicerina gel

5000 ML

REMISSE UN 20,00 45,45 909,00

LOTE: 026
- Lote 026

1 8686 ANTISSEPTICO TOPICO 1 OOO

ML r
REMISSE UN 20,00 17,416 348,32

Rua Walfiedo BittencouÍ de Moracs nu 222, Ccntro, I -13. 3266.Ít I 00, :-- - 8ô.250-0txl
Nova Santa Bárbara. Parauá - .E - E-nrail licitecaoOnsb Írt.sor'.br'- u*.rv. nsb. pr. *o v. b r
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1839i*, NOVA SANTA BARBARA

LOTE: 032
- Lote 032

I 4693 BANDAGEM INFANTIL para

uso após punçáo venosa ou

injeções. Embaladas

indiüdualmente em papel grau

ciúrgico, com desenhos infanül -

Esterilizadas: por óxido de zinco-
Formato redondo; -25 mm.Hipo-

alérgica. Caixa com 500
unidades

COPERTINA CX 5,00 16 76 83,80

LOTE: 034
- Lote 034

,|
4698 BOLSA COLETORÂ DE URíNA

2000 ML confeccionada com
material leminado plástico de
PVC atóxico, termo soldado em
formato de bolsa, com uma face

transparente e outra leitosa,

sistema de válvula anti refluxo.

alça plástica resistente, tipo

óculos para sustentação e
manipulaçã0, tubo extensor com
aproximadamente I 10 cm,

diàmetro intemo de 7mm, com

sistema de corta fluxo, tendo em

sua extremidade conector
universal e tampa, com ponto

auto retÍátil para coleta recente

de unna, sistema rápido de

drenagem, ciampoclusor
dentado, estere zado a oxido de

etleno.

DESCARPA
CK

UN 250,00 2,789 697,25

LOTE: 039
- Lote 039

1 7476 CABO PARA ESPELH0 de aço
inoxidável autodavável,

IODONTOSU
L

UN 10,00 7,799 77,99

LOTE: 045
- Lote 045

1 4703 CINTO ARANHA mm fitas de

nylon altamente resistente.

Presilhas em velcro. Cintas
móveis com regulagem de

compnmento, Cores individuais
para faolitar a imobilização de

víümas. Desenho padronizado

para aplicação em pranchas de

imobilizaçáo

TECNIMED UN 1,00 55,49 55,49

LOTE: 051

- Lote 051

1 4702 CLOREXIDINA DEGERMANTE

2% frasco 1000m1.

VICPHARMA UN 10,00 16,54 165,40

LOTE: 065
- Lote 065

1 8687 Conjunto de Máscara de

Oxigênio Adulto para

Nebulizaçáo sendo: Corpo e

copo em material inquebrável;

mascara em silicone atóxim:
lnjetor de poüpropileno,

Conexões de extensáo adaptável

em qualquer sistema propulsor

de oxgênio ou ar; Extensáo em

tubo de PVC maleável, atóxico e

1,3m de comprimento,

DARU CJ 10,00 9,749 97,49

Nova Santa Bárbara, Paraná -E -E-mail licr tacaoi?irrsb pr. qor,-br - u ,l'w lsb.pr.gqv. hr
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Rua Waltiedo Bittcncoun dc Moraes n'222. Centro. I -l.l. 3266 81O0. I -,{6.250-00o
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LOTE: 066
- Lote 066

1 8688 Conjunto de Àrláscara de
Oxigênio Pediátrica para

Nebulização sendo: Corpo e

copo em material inquebrável;
mascara em silicone atóxim:
lnjetor de polipropileno;

Conexões de extensão adaptável
em qualquer sistema pmpulsor

de oxigênro ou aí; Extensão em
tubo de PVC maleável, alóxico e
í ,3m de compnmento.

DARU CJ 10,00 6,762 67.62

LOTE: 084
- Lote 0M

1 6447 ESPÁTULA EIV MADEIRA
(ABAIXADOR DE LiNGUA)
pacote com 100 unidades

THEOTO UN 50,00 3,24 162,00

LOTE: 085
- Lote 085

1 u37 ESPELHO BUCAL PLANO N" 5
CX C/ 1 UND (FRONT

SURFACE)

IODONTOSU
L

UN 20,00 5,706 114,12

LOTE: 086
- Lote 086

1 1084 ETER EM FRASCO C/ l OOO ML VICPHARMA UN 5,00 31,84 159,20

LOTE: 087
- Lote 087

1 8080 EKrENÇÃO DE OX|GÊN|O 2

METROS Extensãp em PVC;

transparente, compativel com
cilindros e concentradores de

oxigênio; com conectores
unúenais nas extremidades.

MARKMED UN 4,00 200 15,96

LOTE: 092
- Lote 092

1 5651 FIO DE SUTURÂ 2-0 mononylon
1io 45cm (agulha 2.0 cm - 3/8

tnangular) com 24 unidades.

PROCARE CX 2,00 29,99 59.98

LOTE: 093
- Lote 093

1 6891 FIO DE SUTURA 3-0 mononylon
{io 45cm (agulha 2,0 cm - 3/8

triangular) com 24 unidades.

PROCARE CX 5,00 29,96 149,80

LOTE: 096
- Lote 096

1 8071 FIO DE SUTURA CATGUT

SIMPLES 2-0 (Agulha 1/2 -
3,ocm) com 24 unidades

TECHNOFIO CX '1,00 86,80 86,80

LOTE: 098
- Lote 098

1 M61 FIO DE SUTURA CATGUT

SIMPLES 4{ (Agulha 1/2 -
2,0«n) com 24 unidades

TECHNOFIO CX 1,00 88,499 88,50

LOTE: 099
- Lote 099

1 u41 FIO DE SUTURA DE SEDA

ESTERTL N"4/0 CXCt24 45
CM Fio não absorvível e esténl.

Composla por agulha de aço

inoxidável acoplada axm fro de

seda multrÍlamentar. E indicado
para uso em aproximaçáo dos

tecídos intemos, ligaduras e

suturas. Produto de uso único.
Descartar suturas abertas e não

utrlizadas. Não re+sterilizar

PROCARE CX 40,00 38,99 1.559,60

LOTE: 100

- Lote '1 00

1 4728 FITA AUTOCLAVE 19mm x 30m CIEX UN 60,00 2,80 168,00

-l

Nova Sauta Bárbara, Paraná -E -E-mail licitacaoídnsb Dr.qov-br - urrv.nsb.Dr. gov.br
Rua Walfiedo Bittcncourt dc Moraes n" 222. Centro, I .13- -1266.8100. :1 - 86.250-000
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LOTE: 1 '15

- Lote 1 15

1 8691 Ganote Grosso Látex pâra

Procedimentos. Pacote com I
rolo de 15 metros

LATEX BR ROLO 1,00 19,81 19 81

LOTE: 116
- Lote 1 16

1 8074 GEL PARA ULTRASSOM 5

KILOS gel não gorduroso.

inodoro e translúcido, fabricado

com matérias-primas
qualificadas, que coníerem uma
consistência adequada para a

realizaçáo de exames. E

íacilmente absorvido por
guaÍdenapos de papel ou tecido,

favorecendo sua remoçáo apos o
procedimento. Por ser isento de

sal. Possui pH neuho.

ADLIN UN 4,00 19,99 79,96

LOTE: 1 19

- Lote 119

1 8058 G0RR0 DESCARTAVEL tipo
gorro c/ tiras laço de amaíTar,
produto produzidos em
polipropileno (tnt), formato
anatômico, cor branca. Pacote

com 100 unidades.

ANADONA PCTE 10,00 13,39 133,90

1061 LUVA CIRÚRGICA ESTERIL,

tamanho no 7,5 d 1 par,

conÍeccionada em látex nalural,

íntegro e uniíorme, foÍmato
anatômico, rnínimo 28 cm de

comprimento, punho ajustável

com bainha ou fnso, lubriÍicada

com material bio-absorvível em
quantidade adequada, atóxica,

hipoalergênica, invólucro intemo

com identilicação de mão direita

e esquerda, embalagem extema

em papel grau cirurgico, com

abertura asséptica, mntendo
dados de identiflcaçã0,
procedêncja, tipo e data de

esteritzação, validade, no do

lote, registro ms

NEW HAND PAR 100.00 1,09 í 09,00

Nova Santa Bárbara, Pamá - .Ç.= - E-mai l - l i c r tacaofa,nsb.pr. gov. br - usrv.nsb.pr. gov. !r
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LOTE: 134
- Lote 134

1 3456 LUVA CIRURGICA ESTERIL,
tamanho n" 7.0 c/ 1 par,

confeccionada em látex natural,
integro e uniforme, foÍmato
anatômrco, mínimo 28 cm de
compnmento, punho ajustável
com bainha ou friso, lubrificada

com material biGabsorvível em
quantidade adequada, atóxica,
hipoalergênica, invólucros

intemo com identificaÇáo de mão

direita e esquerda, embalagem
extema em papel grau ciúrgico,
com abêrturâ asséptica,

contendo dados de identificaçá0,
procedência, tipo e data de

estenlizaÉo, validade, no do
lote, registro ms

NEW HAND PAR 150,00 1,09 163,50

LOTE: 135

- Lote 135

1 1110 LUVA CIRÚRGICA ESTERIL,

tamanho no 8,0 c/ '1 par,

conÍeccionada em látex natural,

íntegro e unifoÍme, formato
anatômico, mínimo 28 cm de

compÍimento. punho ajustável

com bainha ou friso, lubriíicada

com matenal bio-absorvível em
quantidade adequada, atóxica,
hipoalergênica, invólucro intemo
com rdentrÍicação de máo direita

e esquerda, embalagem extema

em papel grau cirurgico, mm
abertura asséptica, contendo

dados de identiÍcaçâ0,
procedêncra, trpo e data de

estenlizaçao, validade, no do

lote, regis[o MS

NEW HANO PAR 30,00 1,08 32,40

LOTE: 140

- Lote 140

1 4737 MANTA ALUMTNTZADA (

COBERTOR TERMICO)
conÍeccionada em poliester

metalizada de 23 microns;
indicada para o resgate de
paciente, quando íor necessário
manter o calor do corpo,

evitando o choque
térmico'';produto inff amável
tamanho 2,10 x '1 ,40

TECNIMED UN 5,00 5.64 28,20

Nova Santa Bárbara, Paraná - -E - E-mai l - licitacao(rinsb.pr. gor,,br - uurv.nsbar.pv.bl;
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LOIE 142
- Lote 142

I 8709 MÁscARA DE PRorEÇÁo N95
indicado para proteção

respiratóna em ambientes
hospitalares contra presença de
aerodispersódes e bacilos da

tuberculose e outros agentês
biológicos, aplicando-se ainda

contra fumos, névoas e poeiras

tóxicas. Caixa com 20 unidades

PLASTCOR CX 3,00 38,99 1 16,97

LOTE: 163
- Lote 163

1 87M PRENDEDOR DE BABADOR
TlP0 JACARE em aço inoxidável

autoclavável.

PREVEN UN 3,00 s,98 29,94

LOTE 172
- Lole 172

1 8081 SERINGA DESCARTÁVEL

PARA INSULINA com

capacidade para 100 Ul, com

escala extema gravada, preosa

e visível de 2 em 2 unidades,
agulha fixa (integrada) de 6
mm de compnmento (15/64") por

0,25 mm de diâmetro (31 G).
Embalada em pacotes com 10

senngas.

UNIOMED PCTE 10.00 21,98 219,80

LOTE: '176

- Lote 176

1 5661 s0NDA ASPTRAÇÃO

TRÂQUEAL no '12 com válvula
digital (sonda suga). pct. mm 'Í0

unidades. Funçá0. aspiração de

secíeFes do sistema

respiratóno e vias aéreas.

características gerais:

composição básica - tubo PVC

atóxim, flexivel, conecto[ e
válwla de pressáo negaüva

distal intermitente. -a váfuula
permite vanações na pressáo de

sucçáo de secreçóes permiündo

performance muito superior no
procedimento

MARKMED PCTE 5,00 8,89 44,45

LOTE: 181

- Lote 181

I 5940 SONDA URETRAL DEAIíVIO
N.o 14, estéril, dêscartável

confemonada em matenal de

resistência adequada. atóxico,

siliconizada, [ransparente,
flexível. apirogênica. com a

ponta anedonadada e fechada

com oníício lateral, embalada
individualmenle em papel grau

ciúrgico.

MARKMED UN 20,00 0,81S 16,38

TOTAL 6.735,78

CLAÚSULA TERCEIRA - DA UGÊHCN

0 prazo de ügência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a conlar da assinatura do mesmo,

com validade e eficácja legal apos a publicaçào do seu extrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa

6

Rua Walfredo Bittcncourt dc Moraes no 222. Centro, I -13. 3266.8100, )i - Í16.250-000
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cuúsuun euaRTA - DA DorAÇÀo oRÇAÍrrENTÁRh
As de esas deconentes desta Licrta c0ÍÍerao r conta da uinte dota 0 mentána

cúusulA autNTA.0A VAL|DADE oos pREÇos

A presente Ata de RegistÍo de Preços terá validade de í2 (doze) meses, a contar da assinatura da mesma,

enquanto a proposta contrnuar se mostrando mais vantajosa para a Administraçáo Pública e satisÍazendo os

demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 dâ Lei 8.666i93 e Art. 4 do Decreto n0 6.906/03. Duíante o prazo de

validade desta Ata de Registro de PreÇos, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara. não será obrigada a

adquinr os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Regisko de Preços,

podendo fazê]o atÍavés de outra licitaÉo quando julgar conveniente, sem que carba recurso ou indenrzação de

qualquer espécie à empresa beneficiária, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipóteses legalmente

preüstas para tanto, garantidos à beneficrária, neste caso, o contradÍtoflo e a ampla defesa.

cúusur-A sExTA - Do CANCELAMET{To DA ATA DE REqSTRO DE PREçoS

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela AdministraÇão:

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando nâo restarem fomecedores registrados;

- pelo Orgáo Gerenciador. quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específic0, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumpnr as exigênoas da Ata. por oconêncra de casos fortuitos ou de força

maior;

- o seu preço regrstrado se tomar, comprovadamente, inexequível em função da elevaçáo dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do produto. A solicitapo dos Íomecedores para cancelamento dos

preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a

aplicação das penalidades previstas no edrtal, caso náo aceitas as razÕes do pedido.

7
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Dotações

Exercício
da
despesa

Conta da
despesa

Fwrcionl pogramática Fonte a"

l**
Nat reza da
despesa

Grupo da fonte

2019 2510 08.001.10.301.0320.2025 b 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2019 2520 08.001.10.301.0320.2025 lSOa 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2019 2530 08.001.10.301.0320.2025 FZ+ 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2019 2540 08.001.10.301.0320.202s lszs 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

201S 2550 08.001.10.301.0320.2025 FZO 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

25602019 08.001.10.301.0320.2025 ltzt 3.3.S0.30.00.00 Do Exercício

2019 2720 08.00í.10.301.0320.2025 p 4.4.90 52 00.00 Do Exercício

2019 2730 08.001.r0.301.0320.2025 lsoa 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

2019 2850 08.002,10.301.03s0.2028 l+s+ 3.3.S0.30.00.00 Do Exercício

2019 08.002.10.301.0360.2029 I+S4 3.3.90.30.00.00 Do Exercícro

2019 2915 08.002.10.301.0360.2029 FgA 3.3.90.30.00.00 Do Exercíoo

2019 2930 08.002.10.301.0360.2029 [S+ 4.4.90.52.00.00 Do Exercicio

2019 2932 08.002.'Í0.301.0360.2029 hgs 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

Nova Santa Bárbara. Paraná - -E - E-mail - licitacaoíairsb.pr. gor'.br - ur,"rv.rsb.pr.gov.br

lzsr o
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- por iniciatrva do 0rgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese desle se tomar supenor àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condiçáo de habilitação ou qualificação tá:nica exigida no processo licitatório;

- por razoes de interesse público, deüdamente motivadas e justficadas;

- náo cumprir as obrigaçoes deconentes desta Ata de Registro de Preços;

- náo comparecer ou se recusar a reürar, no prazo estabelecido, os pedidos deco[entes desta Ata de Regrstro

de Preços:

- caraclerizada qualquer hipotese de inexecução total ou parcral das condiçóes estabelecrdas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela deconentes: A comunicaçáo do cancelamento do preço registrado, nos

casos preüstos, será feita pessoalmente ou por conespondênoa com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram ongem ao registro Ce preços.

cúusuLA sÉTmA - DAS oBRrcAçóes oa eeNerrcnrul oa lrl
A Adludicatária obrigar-s+á a:

- Entregar o produto adludicado estritamente de acordo com as especiíca@es descntas no Termo de Reíerência

- ANEXO 01, bem mmo no praz o estabelecido e quantÍtativo solicitado pela PreÍeitura, responsabilizandcse

inteiramente pela entrega inadequada;

- Manter-se regular (documentaçáo obrigatóda não poderá estar vencida) durante toda a vigência da Ata de

Registro de Preços;

- Responder por todo o ônus referente à entrega dos produtos, tais como. encargos tÍabalhistas, previdenciános,

fiscais e comerciais, deconentes da contrataçáo do objeto:

cúusuLA orTAvA - DAs oBRTGAçoES DO ÍtUNrCíPo

Caberá a PreÍeitura:

- prestar as inÍormaçôes e os esclarecimentos, aünentes ao objeto, que venham a ser solicitado pela benefrciária

da Ata;

- releitar os produtos entregues equivocadamente ou em desacordo com as orientaçoes passadas pelo Órgão

Gerenciador ou com as especificâçoes mnstantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO 01.

CLAUSULA NONA - DO PRÂZO DE ENTREGA DO OBJETO

0 prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias conidos, contados a partiÍ da autonzação de fomecimento

emitido pela Prefeitura, €so a enlrega não seja eÍetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à enlrega

para o próximo fomecedor classiÍicado, cabendo ao licitante inadimplenle as sanções previstas na legislaÉo e

neste edital.

CúUSULA DÉCIMA. DO LOCAL DA ENTREGA

Os produtos deverão ser entÍegue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio Joaquim Rodrigues,

SiN, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a seía-feira, com seguro, frete, cârga e

descarga inclusos no valor da mercadoria. Íicando o Orgáo Gerenoador isento de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉcIilA PRIMEIRA- Do PAGAMENTo

0 pagamento oconerá em até o 30 (üinta) dias após a entrega dos produlos, mediante apresentaçáo da nota

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

pela Procuradona-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), reíerente a todos os créditos tributários federais e à

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contnbuiçôes

sociais previstas nas alíneas'a', "b" e "c" do parágraÍo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8,212l1991, às

contnbuiçóes instituídas a título de substituição, e às contribuiçoes devidas, por lei, a terceiros e Certiflcado de

I

Rua Walfrcdo Bitrencourt dc Moraes n" 222, Ccntro, t 43. 3266.8100. :,.. - 116.250-000

Nor.a Santa Bárbara, Paraná - --, - E-mail - licitacao@nsb.pr.qor.br - tvuw.nsb.pr.gor'.lr

t
I
i

Y



PREFETURÂ lvlUFIlCl PAL 1846
i*", NOVA SANTA BARBARA

--i: - (. . EsÍrrt,rl 8,1 PÁRpJ,JÁ

Regularidade de SituaÉo junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgáos citados, a Prefeitura

aguardará a regulanzaçáo por parte da contratada, inicrandose novo prazo para o pagamento. Sendo que a

Prefeitura Municipal de Nova Santa Báôara fará o devido pagamento mediante deposito bancário.

Na Nota Fiscal Eletrônica deverá constar o nome do banco, agência e o N'da conta banúía receptora do

depósito e especificado a quantidade de cada medicamento enkegue e a data de validade, sendo ainda

obrigatóno o preenchimento do Código GTIN e dos campos dos Grupos 180 e K das nolas fiscais eletrônicas

conespondentes, Quando da enrega dos medicamentos, o Íomecedor deverá comprovar, mediante

apresentaçáo do respeclivo arquivo XML. o preenctrimento dos referidos campos na Nota Frscal Eletrônica - NF-

e, modelo 55. O MunicÍpio de Nova Santa Báíbara poderá deduzÍ do montante a pagar os valores

conespondentes a multas, indenizaçoes, encargos, tnbutos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em

lei cu nos termos do Pregão Eletrônico n" 39/20'19. Nenhum pagamento será eíetuado a beneficiária da Ata

enquanto pendente de liquidação qualquer obngaÉo financeira, sem que rsso gere direito a realustamento de

pÍeços ou a coneÇão monetáÍia.

CLÁUSULA DÉCHA SEGUNDA - DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneÍiciária da Ata deverá (áo) obedecer às seguintes exigências:

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as especificações constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta:

A beneflciária da Ata Íicará obrigada a:

- Náo contÍatar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execuÉo do objeto contratado.

- Nâo veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorizaçáo da AdministraÇão da

Prefeitura l\4unicipal de Nova Santa Bárbara.

- l/anlerem duranle a execufro da ata de registro de preços todas as condrções de habilitaçáo e qualilicação

exrgidas na licitação.

cúusuLA DÉcmA TERCE|RA - DAS sANçoES ADrrilNlsrRÂnvAs

0 descumprimento total ou paroal das obrigaçoes assumidas pelo fomecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, a náo entrega dos produtos no prazo estipuiado sem justificativa aceita pelo órgão ou

entidade usuána, reEuardados os procedimentos legais pertrnentes, poderá acanetar, isolada ou

cumulativamente, nas seguintes sançoes:

. Advertêncra

. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estrmado total da ata, em caso de recusa do 1.0

colocada do item em assinar a Ata de RegisEo de Preços;

o lr.4ulta de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dra de fomecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de í 0% (dez poÍ cento), incidentes sobre o valoÍ estimado da contÍataçâo, além do desconlo do

valor conespondente ao íomecimento não realizado pela beneficiána da Ata, remlhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias conidos- uma vez clmunicados oficialmente:

. Suspensáo temporána do direito de partrcipar de liotaçáo e de fomecer à Adminislração Pública,

por prazo de até 05 (clnco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicaçào de penalidades será assegurado ao fomecedor o contraditóÍio e ampla

defesa.

A aplicação das sançóes previstas nesta Ata nào exclui a possibilidade de aplicaçáo de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilizaçào do fomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administraçã0.

As importâncias relatrvas a multas seráo descontadas dos pagamentos a serem efefuados à beneficiária da Ata,

podendo, entretanto, conÍorme o caso pr.ocessar-se a mbranp judioalmente.

As penalidades seráo aplicadas sem prejuízo das demais sançóes cabíveis, sejam eslas administrativas ou
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penais, previstas na Lei n" 8.6ô6/93 e alteraçóes.

Considerar-se-á justiÍcado o atraso no atendimenlo somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) eprdemias;

c) co(es frequentes oe energia elêtrica e água;

d) enchentes:

e) impedimento de supnr os serviços com materiais devido à intenupção das vias de acesso às mesmas;

l") acrésomos de volumes cru modificaçoes substanciais nos matenais;

g) escassez. falta de matenais e/ou mãM+obra no mercado;

h) atrasos deconentes de outros serviços e/ou instalaçáo inerentes aos termos contratados diretamente pelo

Município.

cúusuLA DÉGHA euARrA - DA FRAUDE E DA coRRUpÇÃo
A BeneÍiciária da Ata deve observar e Íazer observar, por seus Íomecedores e subcontratados, se admrtida

subcontrataçáo, o mais alto padrão de élica durante todo o processo de licitação, de contrataçào e de execuçáo

do objeto. Para os propósitos desta cláusula, delinem-se as seguintes prátic€s:

a) "prática corÍuptâ': oÍerecer, dar, receber ou solicitar, drretâ ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objeüvo de influenoar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execr.rÉo da ata;

b) "prática fraudulenta": a Íalsifcação ou omissáo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de

licitação ou de execuçáo da atai

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

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

artifioais e náocompetitvos;

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

propnedade, visando influenciar sua participaÉo em um processo lic{tatório ou afetar a execuçào da

ata;

e) 'prática obstrutiva"; (i) destruir, Íalsifcar, alterar ou ocuftar provas em inspeçóes ou fazer declaraçoes

Íalsas aos íepresentantes do organismo Íinanceiro multlateral, com o obletivo de impedir materialmente

a apuração de alegaçoes de prática prevista, deste edital; (ii) atos c1rja intenção seja impedir

matenalmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeçã0.

ParágraÍo Primeiro - Na hipotese de Ínanciamento, parcial ou integral, por oÍganismo flnancetro multilateral,

mediante adrantamenlo ou reembolso, este organismo imporá sançáo sobre uma empresa ou pessoa fÍsica,

inclusive declarandoa inelegível, indeÍnidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos

financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envofuimento da empresa, diretamente ou por

meio de um agente, em práticas conuptas, fraudulentas, mlusivas, coercitvas ou obstrutivas ao participar da

licitaÉo ou da execuÉo um contrato financiado pelo organismo.

PaÉgrafo Segundo - Considerando os pmpósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condiçáo

para a contrataÉo, deverá concordar e autorizar que, na hipótese da ata viÍ a ser Ílnanciado, em paÍte ou

integralmente, por organismo frnanceiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o

organismo Ínanceiro e/ou pessoas por ele foÍmalmente indicadas possam inspecionar o local de execuçáo da

ata e todos os documentos, contas e registros relaqonados à licitação e à execução da ata.

cúusuLA DÉctMA QUINTA - DAS DtsPosrÇoES FtNAts

lntegram está Ata, o edital do Pregão Eletrônico lf 39/20í9 e a proposta da empresa classiÍicada em ordem
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crescente respectivamente, no c€rtame supra numerado. Os casos omissos seráo resolvidos mm observância

das disposiçóes constantes das Leis n0 10520/2002, Lei 8-666/1993 e demais legislaçoes pertinentes.

cúusuLA DÉcilA sErrA - Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônrmo da Serra - Pr,, com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possiveis dúvidas onundas desta licjtaçã0.

E, para frmeza e validade do que foi pactuado. lavÍou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

representantes das partes, 0rgáo Gerenciador e a beneÍiciária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

Nova Santa Biúoara, 02t 122019

ic Kondo

PreÍeito Municipal Autoridede Competente

RG n" 5.%3.1846 SESP/PR

alvt

Empresa: Priuitta Produtos Hospitalares - Eireli

cNPJ 29.700.587/0001-23

Beneficiária da Ata

L

a
Michele dUlsus Soares

Secretária Muniopal de Saúde - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

i.iova Santa Bárbara, Paralá - E - F.-mail licilacao nsb ov lr
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ATA 0E REGISTRO DE PREÇO N.o 13/U2019- PMNSB

REFERENTE Ao pREcÃo ELETRôNtco No 39/20i9 - pMNSB

o MUNIC|PIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ sob n" 95.561 .080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Biltencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa
Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada nesle ato por seu PÍeíeito, Sr. Eric Kondo, brasileiro,
casado, RG n" 5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o n' 01 8.008.959-50,, doravante denominado Orgão
Gerenciador, em conformidade com a Lei Complemenlar Federal n.0 12312006 e n" 14712014, Lei Federal n.0

10.52012002, Decreto Federal n.o 7.8922013 e n' 8.250/2014, Decreto Federal N0 3.555/00, Decreto Municipal
n0 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal n" 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alteraçóes posteriores,

em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNrco No 39/2019, homologada pelo

Preíeito l\4unicipal, que RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de materiais de enÍermagem,
materiais odontologicos, medicamentos, injetáveis e fórmulas infantis - leites especiais, oferecido pela empresa
PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC0 HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ sob n0. 09.396.523/0001 -73, com endereço à Rua Lopes Trovã0, 266 - CEP: 87014080 - Bairro

Zona 04 lvaringíPR neste ato Íepresentada pela Sra. Agatha Kelly Garcia Bravo, inscrita no CPF sob no.

081.216.699-01 RG n" %830168, doravante denominado beneficiária da Ata, cuja proposta foi classiÍlcada,
observada as especificações, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e

condições abaixo estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Conslltui objeto desta Ata o registro de preços para aquisição de materiais de enfermagem, materiais
odontológicos, medicamentos, injetáveis e fórmulas infantis - leites especiais, para suprir as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conÍorme especiÍlcado no ANEXO 01, que integra o Edital
de Pregão Eletrônico N." 39/20í9, independentemente de transcnção. O 0rgão Gerenciador não se obriga a

adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANãO 01, podendo até

realizar licitação específica para adquirir um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o

beneficiário do regisko lerá preferência, nos termos do art. '15, 
§ 40, da Lei n0 8.666i 93, reaÍlrmada no art. 70, do

Decreto no 6.906/03.

CLAUSULA SEGUNDA - ESPECIFICA DO OBJETO E PRE OS REGISTRADOS

ITENS

Unidade

medida

Quantidade E.ets_
unitárrti

''1:i.;

Preço

lctalr,,

Lote Item Codigo

do
produto/

serviço

Descrição do produto/seÍviço Marca do
produto

2.920,00toTE 020
- Lote 020

1 5994 AlimenlaÇão de lactenles e crianças
que apresentem alergia a proteína

de leite de vaca e/ou de sola, sem
quadro de problemas

gastrointestinais, Possui proteina

do soro do leite extensamente
hidrolisada, carboidratos
(maltodextrina e lactose) e lipídios
(99% de oleos vegetais ). Possúi

adrção de ARA/DHA e Nucleolídeos
Embalagem 4009.

Aptamil
Pepti/

Danone

UN 40,00 73,00

Rua \\'alfiedo Bittencourl de N,lolaes n" 122. Centro. t 43. 3266.8100. = - 86.250-000
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1 6160 Alimento para infância composlo
lácteo com óleos vegetais e fibras,

sem adição de sacarose, acrescido
de DHA e prebióticos utilização a

partir dos dois anos, podendo ser
utilizado até os 5 anos de idade.

ApresentaÇão lata de 400 gramas.

Milnutri

Premium/
Danone

LATA 20,00 29,80 596,00

LOTE: 041

- Lote 041

1 4700 CATETER NASAL TIPO OCULOS
medida única, estenlizado a raio

gamma, em balado individualmente
em saco plástico, conslando
externamente os dados de

identifi cação, procedência, marca,

data de fabricação e validade

Medsond
a

UN 200,00 0,84 168,00

LOTE: 062
- Lote 062

1 5991 Complemento alimenlar lácteo para

crianças Fornece carboidratos,
proteinas e todos os nutrientes
necessários para complementar a

alimentação diária, além de L-

carnitina, colina e inositol. Não

contém glúten. Alimentaçâo de

crianças com rnaus hábitos

alimentares e/ou que necessitam de

um aporte maior de nutrienles.

Carboidratos (maltodextrina,

sacarose e lactose). Sabores:

morango, chocolate ou baunilha,

Embalagem 350 a 3809.

Sustain
J

Danone

UN 20,00 16,50 330,00

toTE 128

Lote '1 28

1 563 LAIVINAS DE BISTURI no 23 cx
c/100.

Advantive CX 5,00 25,00 125,00

LOTE 129

Lote 1 29

1 8692 LAI\4INAS PARA BISTURI NO 11 CX

c/ 100

Advantive CX 10,00 25,00 250,00

LOTE: 159
- Lote 159

1 4745 PINÇA HEIvOSTÁTIVA modelo

Kelly reta 14 cm.

Golgran UN 10,00 21,00 210,00

TOTAL 4.599,00

CLAÚSULA TERCEIRA. DA VIGÊNCIA

0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Municipio de Nova Santa

Bárbara.

CLAÚSULA AUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

As des sas decorrentes desta Licit a0 c0rrerao r conta da se uinte dot o entária

Dotações

gppoida'ffi"Í'
.-;o,rrei§iiÍiffi

Exercício bonta da lF
da h"rp"r. I

despesa | . il
uncional programática Fonte de lNatureza da,-

recurso 
fesrcsa 

' 
.'":;

2A19 IZS1 O IOA OO1 '1 O SO1 OSZO ZOZS o l3.3 9o.3o.oo oo Do Exercicio

303 lS.3.SO.:O.OO.OO Do Exercício2}fi lzszo loa.oor ro.aor.oszozozs

Do Exercício2019 IZsSO lOaOOr rO.aOr 03202025 324 lS.S.SO.aO.OO.OO

2
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2019 2540 08.001.10.301.0320,2025 325 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2019 2550 08.001.10.301.0320.2025 326 3,3.90.30.00.00 Do Exercicio

2019 2560 08.001 10.301.0320.2025 1a-7

2019 2720 08.001.10.301.0320.2025 0 4,4.90,52.00.00 Do Exercício

2019 2730 08.001 .10.301 .0320 2025 303 4.4.90.52.00.00
,ô10 2850 08.002.1 0.301.0350.2028

2019 2910 08.002.'1 0.301.0360.2029 4U 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2019 2915 08.002 1 0.301.0360.2029 498 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio

2019 2930 08,002,'1 0.301.0360.2029 494 4.4,90.52,00.00 Do Exercício

2019 ,0,1) 08.002. 1 0.301.0360.2029 498 4.4.90.52.00.00 Do Exercicio

CúUSULA AUINTA. DA VALIDADE DOS PREçOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de í2 (doze) meses, a contar da assinalura da mesma,

enquanto a proposta continuar se mostÍando mais vantajosa para a Adminrstração Pública e satisfazendo os

demais requisitos da norma, Arl. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto n0 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Regrstro de Preços, a PreÍeltura lúunicipal de Nova Sanla Bárbara, não será obrigada a

adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo fazêJo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie à empresa beneÍicrária, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente

previstas para tanlo, garantidos à beneficiária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CúUSULA SEXTA. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não reslarem Íornecedores registrados

- pelo Orgáo Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. 0 Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo adminislrativo especÍfico, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar eslar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorÍência de casos Íortuitos ou de íorça

maior,

- o seu preço regislrado se tornar, compÍovadamente, inexequivel em função da elevação dos preços de

mercado dos nsumos que compÕem o custo do produto. A solicitação dos Íornecedores para cancelamento dos

preços registrados deverá ser Íormulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a

aplicação das penalidades previslas no edrtal, caso não aceitas as razões do pedido,

- por iniciativa do 0rgão Gerenciador, quando a vencedora:

- nâo aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitaçâo ou qualificação técnica exigida no processo licitatórioi

- por razôes de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

- nào cumpr r as obrigaçles decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caracterizada qualquer hipótese de inexecuçâo total ou parcial das condiçÕes eslabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será Íeta pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebjmento, juntando-se o

comprovante aos autos que derarn 0rigem ao registro de preços.
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cúUSULA SÉTIMA - DAS oBRIGAçÔES DA BENEFIcIÁnIa on aIn
A Adludicatària obrigaÊse-á a:

- Entregar o produto adjudicado estrilamente de acordo com as especiÍlcaçÕes descritas no Termo de Referência

- ANEXo 0'1, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela Prefeitura, responsabilizando-se

inteiramente pela entrega inadequada;

- lvanteÊse regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante toda a vigência da Ata de

Regislro de PreÇos;

- Responder por todo o ônus referente à entrega dos produtos, tais como, encargos trabalhistas, previdenciános,

Íiscais e comerciais, decorrenles da contrataÇâo do objeto,

cúusuLA oTTAVA - oAs oBR|GAçOES 0O MUNtCiPtO

Caberá a Prefeitura:

- prestar as iníormaçóes e os esclarecimentos, atinentes ao obJeto, que venham a ser solicitado pela beneÍiciária

da Ata,

- rejertaÍ os produtos ent.egues equivocadamenle o,L em desacordo com as orientaçtes passadas pelo Orgão

Gerenciador ou com as especificaçoes conslantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO 01,

CLAUSULA NONA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

0 prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da autorização de íornecimento

emitido pela Prefeitura, caso a entrega não seja eÍetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega

para o próximo fornecedor classificado, cabendo ao licitanle inadimplente as sançÕes previstas na legislação e

neste edital.

CúUSULA DÉCIMA. DO LOCAL DA ENTREGA

0s produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sexta-íeira, com seguro, Írete, carga e

descarga inclusos no valor da mercadoria, Íicando o 0rgão Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO PAGAMENTO

O pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dras após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota

fiscal acompanhada da ce(idâo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários Íederais e à

Divida Ativa da União (DAU) por elas adminislrados, inclusive os crédilos tribulários relativos às conlribuições

sociais previstas nas alineas "a" "b"e"c"do parágrafo único do arligo 11 da Lei Federal n.o 8.2121991, às

contribuiçôes instituidas a título de substituiçã0, e às contribuiçoes devidas, por lei, a terceiros e Certificado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na exrstência de debitos lunto aos órgâos cilados, a Prefeitura

aguardará a regularização por parte da contratada, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a

Prefeitura l\4unicipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante depósito bancário,

Na Nota Fiscal Eletrônica deverá constar o nome do banco, agência e o N" da conta bancária receptora do

depôsito e especríicado a quantidade de cada medicamento entregue e a data de validade, sendo ainda

obrigatório o preenchlmento do Código GTIN e dos campos dos Grupos 180 e K das notas fiscais eletrônicas

correspondentes. Quando da entrega dos medrcamentos, o fornecedor deverá comprovar, mediante

apresentação do respectivo arquivo Xlú1, o preenchimento dos referidos campos na Nota Fiscal Eletrônica - NF-

e, modelo 55. O lVunicipio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores

corresp0ndentes a multas, indenizaÇÕes, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em

lei ou nos termos do Pregão Eietrônrco n" 39/2019. Nenhum pagamento será efetuado a beneíiciária da Ata

enquanto pendente de lquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a Íeajustamento de
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preços ou a correção monetária.

cúusuLA DÉctMA SEGUNDA- DAS coNDtcoES GERAtS A sEREM ATENDtoAS

A beneÍiciária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:

- Assumir inteira responsabilidade pela enkega dos produtos, de acordo com as especiÍicaçôes constantes do

presente Edital e Anexos bem como da respectiva proposta,

A beneficiária da Ala ficará obrigada a

- Nâo conÍatar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execuçâo do objeto contÍatado.

- Nâo veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia auloÍização da Administraçâo da

Prefeitura l\4unicipal de Nova Santa Bárbara.

- lúanterem durante a execução da ala de registro de preços todas as condiçoes de habilitação e qualiÍicação

exigidas na licitaçã0.

CúUSUI.A DÉCIMA TERCEIRA - DAs SANçOES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigaçÕes assumidas pelo Íornecedor no momenlo da execução da Ata

de Registro de Preços, a não entrega dos produtos no prazo estipulado sem lustiÍlcativa aceila pelo órgão ou

entidade usuária resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou

cumulalrvamente, nas seguinles sançôes:

. Adverlênciat

r Íi,4ulta de 10% (dez por cenlo) sobre o valor estimado total da ala, em caso de recusa do 1.0

colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

o Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de íornecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de '10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contratação, além do desconto do

valor coÍrespondente ao Íornecimento não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oÍrcialmente,

. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de íornecer à Adminislração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao íornecedor o contraditório e ampla

defesa.

A aplicação das sanÇoes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causados à Administraçâo,

As importânciâs relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem eÍeluados à beneficiária da Ata,

podendo, entretanto, conÍorme o caso processaÊse a cobrança judicialmente.

As penalidades seráo aplicadas sem prejuizo das demars sanções cabiveis, sejam estas administrativas ou

penais. previstas na Lei n0 8.666/93 e alteraçoes.

ConsideraÊse-á lustificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemiasi

c) cortes íreqLenles de energia elét'ica e água.

d) enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso às mesmas,

f) acréscrmos de volumes ou modiÍicaçôes substanciais nos maleriais;

g) escassez, falta de matenais e/ou mão-deobra no mercado;

h) atrasos decoíentes de outros serviços e/ou inslalação inerentes aos termos conlratados diretamente pelo

Municipio.
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cúusull oÉctrrlA QUARTA - DA FRAUDE E DA coRRUpçÃo
A Beneficiária da Ata deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida

subcontratação o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratagão e de execução

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

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

objetivo de influenciar a açao de servidor püblico no processo de licitaÇão ou na execução da ata;

b) "prática Íraudulenta"; a falsificação ou omissão dos falos, com o objetrvo de influenciar o processo de

licitaçào ou de execução da atai

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

conhecimento de representantes ou pÍepostos do órgão licitador, vrsando estabelecer preços em níveis

artiÍiciais e não-competitivos;

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

propriedade, visando influenciar sua participaçâo em um processo licitatório ou aíetar a execução da

ata,

e) 'prática obstrutiva': (i) destruir, falsificar, allerar ou ocullar provas em inspeçôes ou fazer declaraçÕes

Íalsas aos representantes do organismo financeiro multrlateral, com o objetivo de impedir materialmente

a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir

materialmente o exercício do direito de o organismo flnanceiro multilaleral promover inspeçã0.

ParágraÍo Píimeiro . Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo flnanc€iro multilateral,

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanÇão sobre uma empresa ou pessoa física,

inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos

financiados pelo organismo se em qualquer momento, constatar o envolvimenlo da empresa, diretamente ou por

meio de um agente, em pràticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da

licitação ou da execução um contrato Íinanciado pelo organismo.

Parágrafo Segundo. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição

para a contratação, deverá concordar e aulorizar que, na hipótese da ata vrr a ser financiado, em parte ou

inlegralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o

organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmenle indicadas possam inspecionar o local de execução da

ata e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitaçâo e à execução da ata.

cúUSULA DÉCIMA QUINTA. DAS DISPOSIçÕES FINAIS

Integram está Ata, o edital do Pregão Eletrônico N" 39/20'19 e a proposta da empresa classiíicada em ordem

crescente respectivamente, no ce(ame supra numerado. 0s casos omissos serão resolvjdos com observância

das disposiçoes constantes das Leis n0 10520/2002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA.DO FORO

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 desla licitaÇão.

E, para limeza e validade do que foi pacluado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

representantes das partes Orgão Gerenciador e a beneÍiciária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ata.

Nova Santa Bárbara, 02 122019
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Kondo

Prefeito l\4unicipal utoridade Competente

RG n' 5.943,184{ SESP/PR

\tlr-w§'i' '
Agatha Kelly Garcia Bravo

Empresa: Promisse Comercio de l\4ateriais l\.4edico Hospitalares Ltda

CNPJ: 09.396.523/0001-73

Beneficiària da Ata

Michele us Soares

Secretária lVunicipal de Saúde - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata
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ATA 0E REGTSTRO DE PREçO N.ô 13í20í9 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N" 3920í9 - PIINSB

O ÍúUNICíP|o DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscnta no

CNPJ sob no 95.56í.080/0001S0, com sede na Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa
Bárbara - Perâná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, brasileiro,
casado, RG n" 5.943.18+6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o no 018.008.959-50,, doravante denominado Órgão
Gerenciador, em conÍoÍmidade com a Lei Complementar Federal n.o 12312006 e n" 14712014, Lei Federal n.o

10.52012002, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n' 8.250/2014, Decreto Federal N" 3.555/00, Decreto Municipal
n0 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal n0 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alteraÉes posteriores,

em Íace da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO No 39/2019, homologada pelo

Prefeito Municipal, que RESOLVE registÍar os preços para eventual aquisiÉo de matenais de enfermagem,
materiais odontologicos, medicámentos, injetáveis e fórmulas infantis - leites especiais, oÍerecirJo pela empresa
RANGEL HOSPITALAR ElRELl, pessoa jurídica de diÍeito privado, inscrita no CNPJ sob n".29.907.666/0001-
00, com endereço à Rua Joaquim Duarte Moleirinho,3501 - CEP: 87060ô76 - Baino: Jd ltália ll, MaringíPR,
neste ato representada pelo Sr. Marcel Pereira Rangel, inscnto no CPF sob n0.048.752.289-37, RG n'
8.970.226-7, doravante denominado beneficiária da Ata, cuja proposta foi dassificada, observada as

espedficaçoes, os preços, os quantrtativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo
estabelecidâs:

CúUSULA PRITEIRA. Do oBJETo
Constitui objeto desta Ata o registro de preços para aquisiÉo de materiais de eníermagem, materiais
odontologicos, medicamer os, injetáveis e fóÍmulas infanüs - leites especiais, para suprir as
necessidades da Secrebria ilunicipal de Saúde, conforme especificado no ANEXO 0'1, que integra o Edital
de PÍ€gão Eletrônico l{." 39/20í9, indêpêndentemente de transcnção. 0 0rgão Gerenciador não se obrigê a

adquirir os produtos relacionados do licilante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 0í, podendo até
realizar licitação específica para adquirir um ou mais itens, hipotese em que, em igualdade de condições, o

beneficiário do registro leÉ preferência, nos termos do aí. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reaÍirmada no art.70, do
Decreto no 6.906/03.

CúUSULA SEGUNDA - ESPECIF DO OBJETO E P OS REGISTRADOS

a
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LOTE:006
- Lote 006

í 4761 ÁcrDo AScóRBrco soo MG

soL.lNJ. c/ 5ML CX C/ 100

AMPOLAS

HYPOFA

RMA

cx 10,00 70,00 700,00

LOTE: 015
- Lote 015

'1 8530 Ajdê 3 (Vitamina D3), lgota = 200U1

de vitamina D), frasco com 20ml

EUROFA
RMA

FR 60,00 56,7í 3.402,60

LOTE: 016
- Lote 016

1 397 Alcool etílim - 70% com 1 litro.

Caixa com 12 unidades
TUPI CX 50,00 46,00 2.300,00

LoTE: 019
- Lote 019

1 '1079 ALGODÃO ORTOPÉOICO,IO CM

com Íibras 100% algodão cru, com
baixo teor de impurezas, em mlos dê
mantas uniÍormes, não estéril. Com
capa de cola vegetal hipoalergênica

aplicada em uma das

Íaces.Tamanho 10 cm x 1 meEo.

Pcte com 12 unidades

ORTOFE
N

UN 30,00 4,38 131,40
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LOTE: 024
- Lote 024

1 829 AMINOFILINA 24 mg/ml solução
injetável embalagem com 50

ampolas de 10 ml

FARMAC
E

CX 8,00 60,00 480,00

LOTE: 036
- Lote 036

1 5670 BROMIDRATO DE FENOTEROL
smg/ml uso oral e analatório gotas

20 ml

HIPOLAB

OR

UN 30,00 5,14 1il,20

LOTE: 040
Lote 040

1 2726 CARBAMAZEPINA CR 4OO MG CX.

c/ 20 cPR
NOVARTI
S

CX í30,00 45,00 5.850,00

LOTE: 058
- Lote 058

1 4778 CLORIDRATO DE RANITIDINA
50MG/2ml d 50 ampolas DE 2 ml.

HYPOFA
RMA

cx 50,00 29,45 1.472,50

LOTE: 059
- Lote 059

1 6449 CLORIDRATO DE TETRACA|NA
1% + CLORIDRATO DE

FENILEFRINA 1% Soluçáo oftálmicâ

estéril

ALLERG

AN

UN 15,00 9,43 141,45

LOTE:073
- Lote 073

1 967 Dimenidrato 3mg/ml + cloridrato de
piridoxina 5mg/ml glicose 100m9/ml
+ Írutose lO0mg/ml, soluÉo
injetável uso endovenoso, cáixa de
100 ampolas de 10 ml.

TAKEDA CX 5,00 320,00 1.600,00

LOTE: 076
- Lote 076

1 932 DIPIRONA 5OO MG/ML INJETAVEL

Ampola com 2 ml. Caixa com '100

ampolas

SANTISA cx 30,00 52,00 1.560,00

LOTE: 079
- Lote 079

1 8550 DompeÍidona 10m9, caixa com 30

comprimidos

RANBAX CX 50,00 4,90 245,00

LOTE: 101

- Lote 101

1 4729 FITA MICROP0RE medindo 25 mm

x 10 m de comprimento com capa,

fita ciúrgica, porosa, superfíoe

adesive, hipoalergênica - rolos

ctEx UN 200,00 1,95 390,00

LOTE: 127
- Lote 127

1 886 ISOSSORBIDA 20 MG CAIXA COM

30 COMPRIMIDOS
BIOSINT
ETICA

CX 70,00 8,51 595,70

LOTE: 141

- Lote 141

1 3515 MASCARA CIRURGICA

DESCARTAVEL BRANCA, TRIPLA

COM TIRAS CAIXA COM 50

UNIDADES.

OLIMED CX 30,00 4,75 142,50

LOTE: 145

- Lote '145
I 4790 METOCLOPRÂM IDA soluçáo

injetável 5 mg/ ml cx cJ 100 ampolas

ISOFAR
MA

CX 10,00 38,90 389,00

LOTE: 169
- Lote 169

1 1098 SERINGA DESCARTAVEL DE 1O

ML sem agulha, siliconizada, estéril,
graduação níüda permanente, mm
ponta conectora tipo luer, embolo

com pisEo (bonacha) deslizante,

embalada indiüdualmente com

abertua assépüca, mntendo dados,
procedência, dala da fabricaÉo,
validade, no do lote, caixa d 100

unidades

SR cx 60,00 22,50 1.350,00
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ctlúsuu rencenA - DA vrcÊr{crA
0 pÍazo de vigência da Ata dê Registro de Preços será de '12 (dozê) meses, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e ellcácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Ofcial do i,lunicípio dê Nova Santa

Bárbara.
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LOTE:170
- Lote 170

1 1099 SERINGA DESCARTAVEL DE 20
ML sem agulha, siliconizada, esléril,
graduação nítjdâ permanente, com
ponta conectora tipo luer, embolo
com pistão (bonacha) deslizante,
embalada individualmente com

abertuÍa asséptrca, mntendo dados,
procêdência, data dâ Íabricaçá0,
validade, ôo do lote, câixa c/ 100

unidades

SR cx 30,00 34,56 1.036,80

LOTE: 175
- Lote '175

1 8703 soluÇÂo LiQUTDA D0
PERÓXIDO DE HIOROGÊNIO sob a

Íórmula química H202, dissolvida
em água 3% de peÍóxido de

hidrogênio 97% de água.

Embalagem com 'l litÍo-

SEPTMA
Ã

UN 5,00 4,98 24.90

LOTE: 178
- Lote 178

1 6897 SONDA FOLLEY 2V N" 16

SILICONE Balâo resistente a alta
pressáo e de fácil insullaÉo; Sonda
com orifício distal e diâmetro intemo
liso; Válvula de insuflação; Conector

univeÍsal; Sonda fabricada em 100%

silicone, com ponla distal

atrau máticâ;

SOLIDOR UN 100,00 17,00 1.700,00

LOTE:183
- Lote 183

1 8086 SORO FISIOLOGICO 250 ml
(solução de cloreto de sodio a 0,9%)
injeÉvel e sem conservantes.
Amndicionado em hascos plásticos

transparentes.

JP UN 1.700,00 2,58 4.386,00

LOTE: 184
- Lote 184

1 1035 SORO FISIOLOGICO ftasco 1000m1

(solução de doreto de sodio a 0,9%)
injetável e sem conservantes.
acondioonado em Írasms plásücos

transparentes

JP FR 200,00 4,83 966,00

LOTE: 185
- Lote 185

1 1072 S0R0 FISoLÓGICO frasco 'l00ml

(solução de doreto de sodio a 0,9%)
injetável e sem conservantes.
acondicionado em ftascos plástrcos

transparentes.

JP FR 1.500,00 2,27 3.40s,00

LoTE: 186
- Lote 186

1 1034 S0R0 FlSloLÓGICO frasco 500 ml
(solução de doreto de sodio a 0,9%)
injetável e sem conservantes.
acondicionado em Írascos plásticos

hansparentes

JP FR 400,00 3,53 1.412,00

LOTE: 192
- Lote 192

1 49/.1 TOPIRI{MATO DE 50MG, caixa com
60 comprimidos

SANDOZ CX 20,00 43,80 876,00

TOTAL 34.7íí,05
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PREFEruRÂ MUNIOPAL

NOVA SANTA BARBARA
EsTrDo Do P^nÀ{Á

cuaúsuu ouanm - DA DorAçÃo oRçmerurÁnn
As des sas deconentes desta Li coneÉo mnta da inte mentária

cúusull eunrA. DA VAUDADE Dos pREços

A presente Ata de RegisEo dê Preços têrá yelidâdê dê 12 (dozê) mêsês, a mnlar da assinâtura da mesma,

enquanto a proposta conünuaÍ se mostrando mais vantajosa para a Administraçáo Pública e satisfazendo os

demais requisitos da noíma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a Preíeitura Municipal de Nova Santa Báôara, não será obrigada a

adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo fazê-lo através de oufa licitação quando julgaÍ @nveniêntê, sêm quê caiba reorrso ou indenizaçâo de

qualquer espécie à empresa beneficiána, ou, cancelar a Ab, na oconência de alguma das hipoteses legalmente

previstas para tanto, garantrdos à benefioána, neste caso, o mntraditório e a ampla defesa.

cúusuu sexrl. Do cANcELAitEMTo DA ATA DE REGtsrRo DE pREços

A Ata de RegistÍo de Preços poderá ser cancelada pela Administraçáo:

- automaücamenle:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando náo restarem íomecedores registrados;

- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de preços

câncelado na Ata, por intermédio de procêsso administrativo específim, assegurado o contraditóno e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- mmpÍovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocoÍrência de cásos Íortuitos ou de Íorçâ

maior;

- o seu preço registrado se tomar, compÍovadamente, inexequível em funçáo da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do produto. A solicitaçâo dos fomecedores para cancelamento dos

preços registrados deverá ser Íormulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a

aplicaÉo das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razôes do pedido.

- por iniciaüva do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- náo aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar supenor àqueles praticados no mercado;
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DotaÉes

2019 IZS1O lOa.OOr . r O.aOr .OSZO.ZOZS o F.3.9o.3o.oo.oo Do Exercício

2019 PSZO lOa.Oor.rO.aOr.OSZO.ZOZS 303 IS.S.SO.SO.OO.OO Do Exercício

2o1s psao loa.oor.ro.sor.oazo.zozs 324 B.a.so.ao.oo.oo Do Exercício

2019 12540 108.001.10.301.0320.2025 325 13.3.90.30.00.00 Do Exercício

2019 IZsSO lOA.OOr.rO.rOr.OSZO.ZOZS 326 B.a.SO.SO.OO.OO

2019 IZSOO lOe.OOr.rO.eOr.Oa2O.ZOZS 327 Ia.3.SO.SO.OO.OO Do Exercício

2019 IZ1ZO lOe.OOr.rO.aOr.O3ZO.ZOZS 0 14.4.90.52.00.00 Do Exercício

2019 lZtlO IOA.OOr.rO.aOr.OaZO.ZOZS 303 l+.l.so.sz.oo.oo Do Exercício

2019 paSO 
lOa.OOZ rO.lOr.OISO ZOZa 494 le.r.SO.rO.OO.OO Do Exercícro

20í9 IZS1O IO8.OOZ.,IO.OO1 OSOO ZOZS 494 Ir.S.SO.SO.OO.OO Do Exercício

2019 lzsrs loe.ooz.ro.oor.oeoo.zozs 498 IS.S.SO.3O.OO.OO Do Exercício

2019 IZSaO lOe.OOZ.rO.aOr.OSOO.ZOZS 494 I+.4.SO.SZ.OO.OO Do Exercicio

498 p.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercicro20'19 BStZ IOO.OOZ.TO.OO1OaOO.ZOZS

#ffiffi.'.1----44.:+:,='íEEE{S.ÊÊ+*Êi ++É€=
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PREFBruRA MUNIqPAL

NOVA SANTA BARBARA
esrroo oo penetÁ

- perder qualquer condiÉo de habilitaÉo ou qualiÍicaÉo técnica exigida no processo licitatório;

- por razões de interesse público, devidamente motrvadas e justificadas;

- não cumprir as obriga@es decoÍrentes desta Ata de Registro de Preços;

- náo comparecer ou se recusâr a retirar, no prazo estâbelecido, os pedidos deconentes destâ Ata de Regislro

de Preços;

- câracterizada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das condiçoes estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicaçáo do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será feita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusuu sÉTtirA - DAs oBRrcAÇÕes ol geteRcÉnh DA ATA

A Adjudicatária obrigaÊseá a:

- EntrqaÍ o pÍoduto adjudicado estntamente de acordo mm as especificações descritas no Termo de Referência

- ANEXO 01, bem mmo no pÍazo estabelecido e quantitativo solicitado pela Prefeitura, responsabilizandesê

inteiramente pela entrega inadequada;

- Manter-se Íegular (documenlação obrigatória não podeÉ estar vencida) durante toda a vigência da Ata de

Registro de Preços;

- Responder por todo o ônus referente à entrega dos produtos, tais mmo, encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais e mmerciais, deconentes da contmtaÉo do objeto;

cúusuLA orrAvA - DAs oBRTGAçoES Do MuNtclplo

Câbeíá a PrefeituÍa:

- prestar as inÍormaçoes e os esdarecimentos, atnentes ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneficiária

da Ata;

- rejeitar os produtos entregues equivocadamente ou em desâcordo com as orienta@es passadas pelo Órgão

Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato Convocatóno, em paÍticular, de seu ANEXO 01.

CúUSUIá I{ONA- DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

0 prazo de entrêga será de até 05 (cinco) dias corÍidos, contados a paÍtir da autorizaçáo de fomecimento

emiüdo pela PÍeÍeiturâ, caso a entrega não seja efetivada neste prazo, seÉ imêdiatamente solicitada à entÍega

para o pÍóximo fomecedor classificado, cabendo ao liotante inadlmplente as sanções previstas na legislaçâo e

neste edital.

CúUSUlj DÉCIMA - DO LOCAL DA ENTREGA

0s pÍodutos deverão ser entregue na Secretana Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Báóara - PR, em horário comercial de segunda a sexta{eira, com seguro, frete, carga e

descarga inclusos no valor da mercadona, ficando o Órgão GeÍenciador isento de quaisqueÍ responsabilidades.

cúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Do PAGAI,ENTo

O pâgamento ocorerá em até 0 30 (tdnta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota

fiscál acompanhada da certrdáo expedida conjuntamente pelâ Secretana da Receita Federal do Brasil (RFB) e

pela Procuradona-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os crájitos tributarios federais e à

Díúda Ativa da União (DAU) poÍ elas adminisEados, indusive os crálitos tributários relalivos às mntrbuiçoes

sociais pÍevistas nas alíneas'a", 'b" e'c'do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.2121991, às

mntribuiçoes instituídas a título de substituiçã0, e às contÍibuiçoes devidas, por lei, a terceiros e CertiÍicado de

Regularidade de Situaçáo junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgâos citados, a Prefeitura

aguardará a regularizaçâo por parte da contratada, iniciandese novo prazo para o pagamento. Sendo que a
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NOVA SANTA BARBARA
ESTÊOO DO PAR^ttIÁ

PreÍeitura Municipal de Nova Santa Báóara faÉ o devido pagamento mediante depósito bancário.

Na Nota Fiscal Eleúônica deveÉ constar o nome do banco, agência e o N' da conta bancária receptora do

depósito e especificado a quantidade de cada medicamento entregue e a data de validade, sendo ainda

obrigatódo o prêenchimento do Código GTIN e dos campos dos Grupos 180 ê K das notas fiscáis eletrônicas

conespondentes. Quando da entÍega dos medicámentos, o fomecedor deveÉ comprovar, medianle

apresentação do respectivo arquivo XML, o preenchimento dos referidos campos na Nota Fiscal Eletrônica - NF-

e, modelo 55. O Município de Nova Santa BáÍbara poderá deduzir do montante a pagaÍ os valores

corespondentes a multas, indenizapes, encargos, tributos, etc., deüdas pela licitante vencedora, previstos em

lei ou nos teÍmos do Pregão Eletrônico n' 39/20í9. Nenhum pagamento será eÍetuado a beneficiária da Ata

enquanto pendente de liquidação qualquer obrigaçáo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de

preços ou a correção monetária.

CúUSULA DÉCI}IA SEGUNDA - DAS CONDICOES GERAIS A SERET ATENDIDAS

A benêficiária dâ Ata deverá (âo) obedecer às seguintes exigências:

- Assumir inteiÍa Íesponsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as especificâções constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Náo contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execuÉo do objeto contralado.

- Nâo veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver pévia autoÍizaÉo da AdministraÉo da

Prefeitura Municipal de Nova Santa 8árbara.

- ManteÍem durante a execuÉo da ata de registÍo de preços todas as condiÇoes de habilitação e qualificação

exigidas na licitaçã0.

CúUSULA DÉCITA TERCEIRA - DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS

O descumpnmênto totâl ou paÍcial das obriga@s assumidas pelo Íomecedor no momento da execuçáo da Ata

de RegistÍo de Preços, a não entrega dos produtos no pÍazo esüpulado sem justificativa aceita pelo órgão ou

entidade usuária, resguaÍdados os procedimentos legais peÍtrnentes, poderá acanetaÍ, isolada ou

cumulâtivamente, nas seguintes sançôes:

. Advertência;

. Multa de 10% (dez poí cento) sobre o valor estimado total da ata, em caso de recusa do 1.0

colocada do item em assinar a Ata de Registro de PÍeços;

o Multa de 0,3% (zero vkgula Íês por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de '10% (dez por cento), incidentes sobre o velor estrmado da contrutaÉo, elém do desconto do

valor mnespondente ao fomecimento não realizado pela beneficiária da Ata, Íecolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias mnidos, uma vez comunicados oficialmente;

. Suspensão tempoÉria do direito de participar de licitação e de fomecer à Administraçáo Pública,

por prazo de até 05 (onm) anos;

Em qualquer hipotese de aplicaçáo de penalidades seÉ assegurado ao fomecedor o contrdditóno e ampla

defesa.

A aplicâÉo das sanÉes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicaçáo de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do fomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.

As importancias relativas a mullas serão descontadas dos pagamentos â serem efetuados à beneÍiciária da Ata,

podendo, entÍetanto, conforme o caso processaÍ-se a cobÍança judicialmente.

As penalidades seráo aplicadas sem pÍêjuízo das demais sanções cabiveis, sejam estas administrativas ou

penais, preústas na Lei no 8.666/93 e alteraçoes.

Considerar-se-á justfficado o atraso no atendimento somente nos seguintes câsos:
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a) greves;

b)epidemias;

c) cortes frequentes de energia elétrica e água;

d) enchêntes;

e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à intenupção das vias de acesso às mesmas;

q acréscimos de volumes ou modifica@es substanciais nos materiais;

g) esc€ssez, Íalta de materiais e/ou mão{eobra no mercado;

h) atrasos demrentes de outros seÍviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados diretamente pelo

Município.

GúUSUIá DÉCIIíA QUARTA - DA FRAUDE E DA CoRRUPçÃO

A Beneficiária da Ata deve observar e fazer observar, por seus fomecedores e submntratados, se admitida

submntrataÉo, o mais alto padráo de ética duranle todo o processo de licitação, de contrctaçáo e de execuÉo

do objeto. Parâ os proÉsitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) 'prática comtptâ': oferecer, dar, receber ou solicitar, diÍeta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo de influenoaÍ a aÉo de servidor públim no processo de licitação ou na execução da ata;

b) "prática Íraudulenta": a ÍalsificaÉo ou omissão dos fatos, com o objetivo de inf,uenciar o pmcesso de

liciteÉo ou de execuçao da ata;

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

conhecimento de repÍesentantes ou prepostos do órgáo liotador, visando êstabelecer preços em níveis

artificiais e não-competitivos;

d) 'prática co€rcitiva": causar dano ou ameaçar câusar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando inlluenciar sua participação em um processo licitatóÍio ou afetar a execuçáo da

ata;

e) "pnática obstrutiva": (i) des[uir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspe@s ou Íazer declaraçóes

falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impediÍ matenalmente

a apuÍação de alegaÉes de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenÉo seja impedir

mateíialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeçáo.

Parágrafo Primeiro. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,

mediante adianlamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa fisica,

inclusive decleÍandce inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outoÍga de contratos

financiados pelo organismo se, em qualquer momento, consbtaÍ o envolvimento da empresa, dirêtamente ou por

meio de um agente, em práticas corÍuptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da

licitaÉo ou da execuçâo um contÍato financiado pelo organismo.

ParágraÍo Segundo - Considerando os pÍopósitos das dáusulas acima, o licihnte vencedor, como mndiçáo

para a contrataçao, deveÉ @ncordaÍ e autoÍizar que, na hipótese da ata vir a ser financiado, em parte ou

integralmente, por organismo financeiro multilâleral, mediante adiantamento ou Íeembolso, peÍmitirá que o

organismo financeiro e/ou pessoas por ele ÍoÍmalmente indicadas possam inspecionar o local de execução da

eta e todos os dooJmentos, contas e regislros relaqonados à licitação e à execução da ata.

cúusuLA DÉcHA eurNTA - DAs DrsposrçoEs FrNArs

lntegram está Ata, o edital do Pregão Elekônico No 39/20í9 e a proposta da emprêsa dassificada em ordem

crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com observância

das disposiçoes constantes das Leis n0 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertrnentes.
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EST'DO DO PTNA}IÁ

cúusur-A DÉclirA sErÍA - Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de Sâo Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para serem dinmidas possiveis dúvidas oriundas destâ licitação.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, seÉ assinada pelos

representantes das partes, Ôrgão Gerenciador e a benelicrária da Ata, e pelo responsável pelo ammpanhamento

da ata.

Nova Santa Báôara, 0A 142019

Kondo

Prefeito Municipal Autoridade Compêtente

RG n' 5.943.1846 SESP/PR

il

Empresa el Hospitala reli

CNPJ: 29.907.666/0001{0

BeneÍiciária da Ata

Ítlichele esus Soares

SecÍetária Municipal de Saúde - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata
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PREFETURA MUNICIPAL

l*l NOVA SANTA BARBARA 1'i3íIi._ ESTÂEIO DO PARANA

ATA DE REG|STRO DE PREçO t{." ís6t20í9 - prNSB

REFERENTE Ao pREGÃo ELETRôNtco N" 3980í9 - ptNSB

0 MUNICIPIO DE NOVA SAilTA BÁRBARA, mm personalidade jurídica de direito púdico intemo, inscrita no

CNPJ sob n0 95.56í.080/000150, com sede na Rua Walfredo Bi[encourt de Moraes,2n - Cento, Nova Santa
Bárbara - Paraná, CEP - 86250{00, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, brasileiro,
casado, RG n'5.943.18{-6 SESP/PR, inscrilo no CPF sob. o no 0í8.ú8.959-50,, doravante denominado Órgáo
Gerenciador, em conformidade corn a Lei Complementar Federal n.o í232006 e n" 14712014, Lei Federai n."
10.52012002, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n" 8.250/2014, Decreto Federal No 3.555/00, Decreto Municrpal

no M1/2009 e, no que couber, a Lei Federal no 8.666, de 21 de lunho de 1993, com as alteraçoes posteriores,

em face da dassificafo das propostas apresentadas no PREGÃO EI-ETRÔNICO 1{'3920í9, hunobgada pelo

Prefeito Municipal, que RESOLVE regisrar os prcços para eventual aquisi$o de mateiais de enÍermagem,

materiais odontologicos, medicamentos, injetáveis e Íórmuhs inÍantis - leites especiais, oÍerecido pela empresa

S.V. BRAGA TTPORTADORA EIREU, pessoa juídica de direib privado, inscdta no CNPJ sob rf.
30.888.107/0001-72, com endereço à Rua Dom Luiz, 171 - CEP: 88337'100 - Baino: Vila Real, Balneário
Camboriú/SC, neste ato representada por seu prmrrador, Sr. Henrique d€ Lima Santo§, inscrito no CPF só
no. 027.755.98048, RG n" 'lí006338í5, doravante denominado beneficiáÍh da Aa, arja progosta for

classificada, observada as especificaçoes, os preços, os quanlitâüvos na licitação supracitada, bem como as

cláusulas e condições abaixo eslabelecidas:

CúUSULA PRITEIRÂ - DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços para aquisit'o de materiais de e ermagem, materiais
odoúológicc, medicamentos, iúetáveis e 6nmlhs infârfis - leites especiais, pan supir as
necessidades da Secretaria tunicipal de Saúde, conÍorme especifcado no AI{EXO 01, que integra o Edital
de Pregào Ebffinico N.' 39/2019, küependentemente de tsanscriçáo. O Orgá: Gerenciador ná: se obriga a

adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quanlidade indicada no ANEXO 0í, podendo até
realizar licitação específica para adquiÍir um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condiçoes, o

beneficiário do Íegistro teÉ preferência, nos lermos do art. 15, § 4", da Lei no 8.666/93, reafirmada no art. i", do

Decreto no 6.906/03.

CLAUSUI.A SEGUNDA - ESPECIF DO OBJETO E PRE REGISTRADOS

ITENS

Lote hem Codigo

do
ptoduto/

seÍviço

thsctiçáo do ptodúdserviço Marca

do
prodtÍo

Lhidade
d€

medida

Gnnüdade Preço

unilário
PrEço total

LOTE: 028
- Lote 028

'I 1M8 ATADURA DE CREPOM DE 10

CM de largura po|l.80 m de
comprimento contendo no mínimo
13 fios cm2, pacote c/ 12

unidades, coníecicionada em

algodão cru ou componente

sintélico, bordas com acâbamento
que impeça o dêsfamento,
dasücidade adequada, erolada
uniÍormemente de forma contínua

e cilíndrica, ná estéril, embalagem
lndiüdual e corn dados de
idenüficaçã0, pÍoc€dência, data e

tipo de estuilizaçáo, no do lote,

regisfo MS.

UNITEX PCTE 500,00 4,80 2.400,00

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n' 222, Centro, t 43. 3266.8100, H - 86.250{00
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LOTE: 029
- Lote 029

1 1047 ATADURA DE CREPOM DE 15

CM de largura por 1.80 m de

comprimento contendo no mínimo
'13 fios cm2, pacote cJ 12

unidades, confecicionada em
algodão uu ou componente

sintéüco, bordas com acabamento
que impeça o desfiamento,
dasücidade adequada, erolada
uniformemente de forma contínua
e cilindrica, ná estéril, eínbalagem
indiüdual e corn dados de
idenüficaçá0, procedência, data e
üpo de esierilzaÉo, no do lote,

registo MS.

UNITEX PCTE 230,00 5,79 1.331,70

LOTE: 030
- Lote 030

I 1049 ATADURA DE CREPOM OE 20

CM de largura por 1.8 m de
comprimento contendo no mínimo

í 3 fios crn2, pacote cJ 12

unidades, confecicionada em

algodáo cÍu ou componente
sintético, bordas com acabamento
que impeça o desfiamento,

dasücidade adequada, erolada

uniformemente de foíma contínua
e cilÍndrica, ná estéril, embalagem
indiüdual e com dados de
identificaçá0, procedência, data e

tipo de esterilizaçá0, no do lote,

regisüo MS.

UNITEX PCTE 200,00 7.74 1.548,00

LOTE: 064
- Lote 064

1 4711 COMPRESSA DE GAZE hidrófila

7.5x 7.5 cm com den§dade de í'l
fios/crn2, conÍemonada em tecido
'100% algodã0, de cor branca,
isento de impurezas,

apresentando-se em 8 camadas e

5 dóras (para denúo) Famedo no

tecido, náo estéril, pacotes c/ 500

compressas

CLEAN PCTE 1.600,00 12,00 19.200,00

LOTE: 094
- Lote 094

I 8689 Fl0 DE SUTURA +0 mononylm
fio 45on (agulha 2,5cm 3/8
trianguhr) cun 24 unidades.

PROCA
RE

cx 21 00 27,50 577,50

LOTE: 136
- Lote 136

I 2527 LWA DESCARTAVEL LATEX
TAMANHOEXTRA PCXC/íOt)
UNDS

TALGE cx 160,00 15,57 2.491,20

.'
Rua Walfredo Bitteacourt de Moraes no 222, Cento, I 43. 3266.8100, E - Eó.250400

-r1-1lrr l,r -..,...'...r rrrl,;.: :r,'. r.rNova Santa Bárbara, Paraná - E- - E-mail - lr.,t :i.r



PREFBTURA MUNICIPAL

l,'t NOVA SANTA BARBARA
I.

.: 1866
ESTÁOO DO PARÂNA

cuúsuua reRcErRA - DA ucÊNch
0 prazo de úgência da Ata de Registro de Preçm seÉ de 12 (doze) meses, a contaÍ da assinauJra do mesmo,

com validade e eficácia legal apos a puUicação do szu exfralo no Diário Ofcial do Município de Nova Santa

Báôara.

CLAÚSULA AUARTA - DA OOTAçÃO ORçAf,ENTÁRA

As des as deconer es desta Licita mÍTenlo conta da nle a

LOTE: '155 
l

- Lote 155 ]

1 8079 PAPEL GRAU CIRURGICO
papel grau cirurgico para

auloclave a vapor e eto, seÍn pin-

holes e de porosidade controhda,
com indicadores químims para

vapor e eto que mudam de cor

d iÍerenciando os produtos já
processadc. Orba Íace mm
filme termoplásbm bilaminado de
polietileno e polipropileno, colorido
para facilitar a üsualização da

selagem.Tubos de 'l00mm X
100M

ESTERI

LCARE

ROLO 20,00 34,50 690,00

LOTE:156 l

- Lote 156

,|
8078 PAPEL GRÂU CIRURGICO paTa

autoclave a vapor e eto, sem pin-
holes e de porosidade controlada,

com indicadores químic6 para

vapor e eto que mudam de cor
diÍercncjando os produtos lá
processados. Ortra face com

filme termoplástim bilaminado de
polietileno e pdipropileno, colorido
para facilitar a üsualizaçáo da
selagem. Tubos de 300mm

x100M

ESTERI

LCARE

ROLO 15,00 100,00 1.500,00

TOIAT 29.?38,10

Dotaçóes

t*atureza da
despesa

Grupo da Íuttehomaa

f*e*"

Exercício
da

despesa

Funcimal programáüca Fonte de

l**
3.3.90.30.00.00 Do Exercicio2019 pSrO 08.001.10.301.0320.2025 l0

2o1e pszo 08.001.10.301.0320.2025 pOS 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

Do Exercício2019 PSeO 08.001.10.301.0320.2025 bZ+ 3.3.90.30.00.00

2019 PS+O 08.001.í0.301.0320.2025 FZS 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

Do Exercício2o1e psso 08.001.Í0.30í.0320.2025 Fzo 3.3.90.30.00.00

2o1e Psoo 08.001.10.301.0320.2025 FZt 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

08.001.10.30í.0320.2025 l0 1.4.$.52.00.00 Do Exercício2019 ptzO

2o1s ptzo 08.001.10.301.0320.2025 lsos 1.4.90.52.00.00 Do Exercício

2019 paSO 08.002.10.s01.0350.2028 [494 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio

2019 pSrO 08.002.Í0.30í.0360.2029 l+s+ 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2019 pSrS 08.002.í0.30'r.0360.2m9 Fsa 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2019 PS3O 08.002.í0.301.0360.2029 hg+ 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

mle @tz 08.002.í0.30í.0360.2029 hsa 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

3
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cúusull euntA - DA vAUDADE oos pREços
A presente Ata de Regisúo de Preços terá validade de í2 (doze) meses, a contar da assinaúra da mesma,

enquanto a Foposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Adminisfafo Publica e satisÍazendo os

demais requisilos da norma, AÍt. 57, § 4" da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decreto no 6.906O3. Durante o prazo de

validade desta Alá de RegistÍo de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não seÉ obrigada a

adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sisterna de Regisúo de Preços,

podendo fazêJo através de outra licitaçáo quando julgar conveniente, sem que caiba Íeorrso ou indeflização de

qualquer espécie à empresa benefciária, ou, cancelar a Ata, na omnencia de alguma das hipoteses legalmente

preüstas para tanto, garantrdos à benefciária, neste caso, o contsaditoio e a ampla deÍesa.

cúusuLA sExIA - Do cAt{cELÂtEt{To DA AIA DE REGISIRO DE PREÇOS

A Ata de Registo de Preços podeÉ ser cancelada pela Adminisração:

- âutomaticamente:

- por dearrso de prazo de vigência;

- quando náo restarem fomecedores registsados;

- pelo Órgáo Gerenoador, quando caracteüado o interesse púUico. O Propmente teÉ o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo adminisFativo específco, assegurado o contraditorio e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estaÍ impossibilitado de cumpnr as exigências da Ata, por oconêncra de casos fortuitm ou de forp
maior;

- o seu pÍ@ registrado se tomar, coÍnpmvadamente, inexequível em funçáo da elevaçáo dos preços de

mercado dos insumos que compoem o custo do produto. A solicitação dos íomecedores para cancelamento dos

preços registrados deverá ser Íormulada mm a antecedência de 15 (quinze) dias, Íao:ltada à Administração a

aflicação das penalidades preüslas no edital, caso náo aceitas as razóes do pedido.

- por inioativa do Órgáo Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzr o preço regisFado, na hipotese deste se tomar supuior àqueles praücados no mercado;

- perder qualquer mndiçao de habilitaçao ou qualihcaçao tecnica exigida no processo licitatório;

- por razões de interesse público, deüdamente motivadas e justifcadas;

- não cumprir as obriga@s deconentes desta Ata de Regisfo de Preços;

- náo comparecer ou se recusar a reürar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ala de Regisbo

de Preçm;

- caraclerizada qualquer hiÉtese de inexeort'o total ou parcial das cmdições estabelecidas nesta Ata de

Regisfo de Preço ou nc pedidos dela deconentes; A comunicaÉo do cancelâmento do preço registrâdo, nos

casos preüstos, será feita pessoalmente ou por conepondência com aviso de recebimento, juntando-se o

compÍovante aos autos que deram uigem ao regisEo de preços.

cúusuLA SÉTHA - DAS OBRTGAçOES DA BENEFrCnnrn Ol ml
A Adludicatária obrigar-se-á a:

- Entregar o produto adjudicado estritamente de acordo cun as especifica@ desoitas no Termo de Reíerência

- ANEXO 01, bem como no prezo estabelecido e quantitativo sdicitado p€la PrefeiUra, responsabiluandose

intaramente pela entrega inadequada;

- Manter-se regular (documentaÉo obrigatóÍia não poderá estaÍ vencida) durante toda a vigência da Ata de

RegisÍo de Preços;

- Responder por todo o ônus reÍerente à entrega dc pÍodutos, tais como, encaryos trabalhislas, preüdenciános,

fiscais e mmerciais, decorÍentes da cmtrataçáo do objeto;

cúusull otrAvA - oAs oBRtGAçoEs oo tulllcíprc
CabeÉ a PreÍeilura:

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n'222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250{00
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- prestar as infoÍma$es e os esclarecimentos, atinentes ao ob.;eto, que venham a ser solicitado pela beneficiária

da Ata;

- rejeitar os produtos entregues equivocadamente ou em desaco.do com as orienta@es passadas peb Órgão

Gerenciador ou mm as especifica@es constantes do Ato Convocatório, em partidlar, de seu ANEXO 01.

CúUSUIÁ }IONA - DO PRÂZO DE EilTREGA DO OBJETO

O prazo de entrega seÉ de até 05 (clnco) dias conidos, mntados a parlir da autorização de fsnecjmenlo

emrüdo pela Prefdtura, caso a entrega náo seja efeüvada neste prazo, seÉ imediatamente solicitada à entrega

para o próximo fomecedor dassificado, cabendo ao licitante inadimplente as sanFes preüstâs na legislação e

neste edital.

cúUsUtA DÉcilA. Do LocAL DA EIIREGA
0s produtos deverão ser enfegue na Secretaria Municipal de Saude, sito a Rua Ântônio Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário cornercial de segunda a sexta{eira, com seguro, frete, carga e

descarga incJusos no valor da mercadoria, ficando o Órgáo Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉGHA PRITEIRÂ - Do PAGAIIENTo

0 pagamento oconerá em até o 30 (finla) dias apos a enfega dos produtos, rnediante apresentação da nota

fiscal acornpanhada da cerlidáo ex@ida conjuntamente pela SecÍetaÍia da Receita Federal do Bmsil (RFB) e

pela Procrradona-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tribuÉrios federais e à

Dívida Ativa da Uniáo (DAU) por elas administrados, indusive os créditos úibutiários rdativos às conuibuiçoes

sociais preüstas nas alíneas'a', 'b' e'c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às

contribui@s instituídas a título de substituiçá0, e às conüibuiçoes devilas, por lei, a terceiros e Certificado de

Regularidade de Situaçá: junto ao FGTS. Na existênoa de détitc junlo aos orgàs citade, a Prefeitura

aguardará a regularização por paÍle da contratada, iniciandlse novo prazo para o pagamento. sendo que a

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara faÉ o deüdo pagamento mediante depósilo bancário.

Na Nota Fiscal Eleúônica deverá constar o nome do banco, agàrcia e o N' da conta bancária receptora do

depósito e especifcado a quantidade de cada medicamento entregue e a data de validade, sendo ainda

obrigatório o preefictimento do Codigo GTIN e dos campc dos Grupc 180 e K dâs notas fiscais eletrô,nicas

corÍespondentes. Quando da entrega dos medicamentos, o fomecedor deveÉ mmprovar, mediante

apresentaçáo do respectivo arquivo XML, o preenchimênto dos referidos campos na Nota Fiscal Ele[onica - NF-

e, modelo 55. O MunicÍçio de Nova Santa Báóan poderá deduzir do montante a pagar os valores

co[espondentes a multas, indeniza@, encâÍgo§, tribúos, etc., deüdas pela licihnte veflcedora, píevistos em

lei ou nos têÍmos do Pregão Eleúonico n' 392019. Nenhum pagamento seÉ eÍetuado a beneficiária da Ata

enquanlo pendente de liquidação qualquer obrigação fnanceira, sem que isso gere diÍeito a reajustamento de

preços ou a coíreÉo mmetária.

cúUsuLA DÉcilÂ SEGUNDA - DAS COT{OICÔES GERAIS A SERET ATENDIDAS

À beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às squinles exigências:

- Assumir inteira responsabilidade pela enúega dos produtos, de acordo com as especifcaçoes constantes do

presente Edital e Anexos, bem mmo da respecliva propmta;

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Não contratar seruidor pertencente ao quadro da PreÍeifura, durante a execrçáo do obieto contratado.

- Náo veicular publicidade acerca do objeto desta âta, salvo se houver preüa autoüaçáo da Administraçáo da

Preíeitura Municipal de Nova Santa Báóara.

- ManteÍem durante a execllÉo da atâ de regisfo de preços todas as mndi@s de habilitaio e qualificaÉo

exigidas na liotaçã0.

cúusuLA oÊcflA ÍERGEIRA- DAS SAI{çOES ADilS{§TRATMS
0 descumprimento total ou parcial das obrigaÉes assumidas pelo fomecedor no momento da exeHção da Ata
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de Registro de Preços, a não entega dos produtos no prazo estipulado sem justificativa aceita pelo órgáo ar
entidade usuária, resguardadm os pocedimentos legais pertinentes, podeÉ acanetar, isolada ou

cumulativamente, nas seguintes sanÉes:
o Advertência;

. Multa de í0% (dez poÍ cento) sobre o valor esümado total da ata, em caso de recusa do 1.0

colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

. Mutta de 0,3% (zero vÍgula três por cento) por dia de fomecimento incornplelo o.r em atraso, até o

máximo de 10% (dez por cento), incidentes soke o valor e$imado da contsatação, além do desconto do

valor conespondente ao Íomecimento não realizado pela beneficiária da Ata, remlhida no prazo maximo

de 15 (quinze) dias conidos, uma vez mmunicados oficialmente;

. Suspensão tempuária do direito de participar de licitaçao e de fomecer à Administraçáo PúHica,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicaçáo de penalidades será assegurado ao fomecedor o mnhaditório e ampla

deíesa.

A aplicaçáo das san@s preüstas nesta Ata não exclui a possitilidade de aplicaÉo de ortras, previstas em Lei,

indusive responsabilização do Íomecedor por evenfuais perdas e danm causados à Administração.

As importáncias relãti\râs a muhâs seráo descontadas dos pagamentos a serem eÍetuadm à benefciária da Ata,

podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judioalmente.

As penalidades serão aplicadas sem preju2o das demais san@ cabíveis, sejam estas adminisfativas ar
penais, preüstas na Lei n0 8.666/93 e attera@s.

Considerarse-á jusüficado o afaso no atendimento somente nos seguinles casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) coÍtes Írequêntes de energia elétrica e água;

d) enúentes,

e) impedimento de suprir os serviços mm materiais deüdo à intenupÉo das vias de acesso às mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modrficaÉes substanciais nos materiais;

g) escassez, Íalta de materiais e/ou mãoie.obra no mercado;

h) atrasos deffirentes de outros seÍviços e/ou instalação inerentes aos termos contahdos diretamente pelo

Município.

cúusuLA DÉctA QUARTA- DA FRAUDE E DA coRRupÇÃo
A Benefcjária da Ata deve observar e Íazer observar, por seus fomecedores e submntratados, se admitida

subconbataçã0, o mais alto padráo de ética durante todo o processo de licitaçã0, de contratação e de execução

do objeto. Para os propositos desta cláusula, definem-se as seguintes pÉticas:

a) 'pÉtica conupta': oferecer, dar, receber ru solicitar, dircta ou indiretamente, qualquer vantagem mm o

ot{etivo de influenciar a ação de servidor públim no processo de licitat'o or na exeflção da ata;

b) 'pÉtica frauduleda': a falsificação ou omissáo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de

licitação ou de exerução da ata;

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo enúe dois ou nrab licitantes, com ou sem o

mnhecimento de representanbs ou prepostos do órgão licitador, üsando estabelecer preços em níveis

artifi ciais e náo-competitivos;

d) 'pnítica coercitiva': causar dano ou ameapr causar dano, direta ou indirehmente, às pessoas ou sua

propriedade, üsando influenciar sua participaçâo em um procêsso licitatorio ou afetar a execuÉo da

ata;

e) "prática obstnÍiva': (i) destruir, falsilcal alterar ou ocuttar provas em inspe@s w fazer dedaraçoes

falsas aos repÍesentantes do organismo fnanceiro multilateral, com o o§elivo de impedir materialm€nte

Rua Walliedo Bittencourt de Moraes n" 222, eentro, t 43.3266.810il, E - 86,250{00
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a apuraçáo de alegaçoes de práüca prevista, deste Edital; (ii) atos flja intenÉo seja impedir

materialmenle o exercício do direito de o organismo fnancdro multilateral pmmover inspeÉ0.

PaÉgrafo Pdmeiro - Na hiÉtese de Íinanciamento, parciel ou integrel, por organisrno financeiro multileteral,

mediante adiantamento ou reembobo, este oíganismo imporá sanção sobre uma empresa ou pêssoa fisica,

indusive declarandca inelegÍvel, indefinidamente ou por pftlzo deteÍminado, para a outoÍga de contsatos

financjadm pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empÍesa, diretâmeírte ou por

meio de um agente, em pÉticas corÍuptas, Íraudubntas, mlusivas, merciüvas ou obsÍutivas ao paÍticipar da

licitaçáo ou da execuÉo um contÍato fnanciado pelo organismo.

PaÉgrafo Segundo - Considerando os pÍopo§tos dâs cláusulas acima, o licitante vencedor, como condiçáo

para a conhataÉo, deveÉ concordar e autoüar que, na hipotese da ata úr a ser financiado, em paÍte otl

integralmênte, por organismo fnancdro muttilateral, medhnte adiâfitamento ou reembolso, permiürá que o
organismo fnanceiro e/ou pessoas por ele Íormalmente indicadas possam inspecionar o local de execr.:So da

ata e lodos os doormentos, cortas e íegistros relacionados à licitaçáo e à execrifo da ata.

cúusulá DÉCHA ourilTA - DAs DrsposrçoEs Hilas
lntegram está Ata, o êdital do Pregão Eletrônico tf 39#20í I e a propostâ da empresâ dassificada em ordem

cres@rÍte respectivamente, no certame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidm corn observância

das disposi@s constantes das Leis no 1052012002, Lei 8.666/'1993 e demais legida@s pertinentes.

CúUSULA DÉCITA SEXTA - DO FORO

Fkx eleito o foro da Comarca de Sáo Jeóninrc da Sena - Pr., com renúncia de qudquer oubo, poÍ mais

pívilegiado que seja, para serem diÍimidas posslveis dúvidas oriundas desta licitaçao.

E, para lirmeza e validade do que foi pac{uado, lawou-se a presente ata, que depds de lida, será assinada pelm
representantes das partes, 0rgáo Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo responúvel pelo acompanhamento

da ata.

Nova nt" {ruo, oztzzols.

t

PreÍeito Municipal Autoridade Competente

RG n' 5.943.184{ SESP/PR

C:rÇu'-* |
-Henrique 

De Lima

i))Kí<c^
Santos

Empresa: S.V- Braga lmportadora Eireli

CNPJ: 30.888.'l 87/000í-72

Beneficiária da Ata

ichele Jesus Soares
Seuetária Municipal de Saúde - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

7
Rua \Yalfiedo BittencouÍr de Moraes n'222, Centro, 8 43. 1266.8100, F^l - 86.250400

E - E-mail - lt';ilac,tr,,r r,sNova Santa Bárbara. Paraná - l,r - .r .t 'r ;.1. '. l,r
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PRODUTOS DE HIGIENE E LliilPEZ TRANSPOflTE ROOOVIARIO DE CARGAS. EXCETO
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Junta Comercial do [istado de Santa Catarina rctt1tzo:tr,
Certifico o Regrsuo sm 10/07201 8
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í" ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE

TRANSFORMACÃO EM EIRELI

Pelo pÍesente instrumento do Ato Constitutivo de transformaÉo de empÍesáno para
ElREL|, SOLIANA VERGINIA BRAGA, brasileire, solteire, nascida em 0111O11992,
empresária, portadora do RG 4108833262, inscÍila no CPF O3O.178.600-35, residentê
e domiciliada sito a rua 2480, n" 255, apto 5O2, Bairro Centro, Cep 88.330-407 na
qualidade de empresária da empresa S.V BRAGA IMPORTADORA, com sede sito e
Rua Dom Luiz, no í71, Baino Vila Real, cidade de Balneário Camboriú- SC, Cep
88.337-100 , cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do eslado
de Santa Catarina, sob Nirê 42'104649662 em 1OlO7l2O18, devidamente inscrita no
CNPJ 30.888.1 87|OOO1-72, ora transforma seu registro de Empresário em EM PRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - ElRELl, a qual se regerá,
doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prêvista no parágrafo único,
do artigo '1O33 e 980A da Lei no 10406|02, resolve:

CLAUSULA PRIMEIRA - Fica transformada esta empresa em EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - ElRELl, sob a denomineÉo
S.V BRAGA IMPORTADORA EIRELI com sub-rogaÉo de todos os direatos e
obrigaçóes pertinentes.

CLAUSULA SEGUNDA - O acervo da empresa que era de R$ 1O.OOO,O0 (Dez Mil
Reais) em Íazâo da transformâção, passe e ser alterado pere o valor de R$
100,000,00 (Cem Mil Reais), totalmente rntegralizados em moeda nacional pela titular,
nesta data.

CLÁUSULA TERCEIRA - Para tanto, passa e transcrever, ne integra, o ato
constitutivo da reÍerida ElREL|, com o teoÍ seguinte:

ATO CONSTITUTIVO DE
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA POR

TRANSFORTIAçÂO DE SOCIEDADE LII,IITADA

SOLIANA VERGINIA BRAGA, brasilerra, solteira, empresária, portadora do RG
4108833262, inscrita no CPF 030.1 78.600-35, residente e domiciliada sito a rua 2480,
no 255, apto 502, Bairro Centro, Cep 88.330-407, constitui umâ Empresâ lndividual de
Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL

CLAUS. 1" A empresa usa o nome empresarial como *S.V BRAGA
IMPORTADORA EIRELI'"
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Junta ComeÍcial do Estado de Santa Catarioa 26/082019
Ccíi fi co o Registro m 26108/2019

Árquiva.mcnro 426m5qi7I5 Pfl,lElo I9J807t47 de 2ll0E20I9 NIRE 426m59ó715
Nom€ dâ emFEsâ S. V. BRÀGA IMFORTADORÁ EIRELI
Este do€umanto pode s€Í v€Íifrcâdo €Ín http-//Íegrnjú€sc sc 8ov.k/autetrticzcaoDoflúaroJartendcâeo aspx

CtEncela ll Lx7]4023619
Estâ copiâ foi aúáticada digrt2l-úenÉ e assiíada cm 2d08/2019 poÍ Blas{o Borg€s BaE€llos - S€creúrio-geral;
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DO ENDEREçO

CLAUS. 20 A empresa passa a ter sua sede no endereço da Rua Dom Luiz, no 171,
Bairro Vila Reã|, cidade dê Bâlneário Camboriú- SC, Cep 88.337-1OO

DO OBJETO

CLAUS.3" _O objeto de empresa passa a ser: COMERCIO ATACADISTA E
IMPORTAçAO OE MATERIAIS PARA USO CIRURGICO, HOSPITALAR E DE
LABORATORIOS, ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA E PRODUTOS DE
HIGIENE E LTMPEZA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, EXCETO
PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANçAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E
INTERNACIONAL.

DO INíGIO E PRAZO DE DURAÇÃO

CLAUS. 40 A emprese iniciou suas atividades em 1OlO7l2O18 e seu prazo de
duração é indeterminado. (art. 997, ll, CC|?OO2)

DO CAPITAL

CLAUS. So Ocapital é de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)divididos em 100-000 (cem
Mil) quotas, no velor de R$ 1,00 (um Íeal) cada uma, totalmente subscrites e
integralizedas neste ato em moêde coÍrente do país.

oo oor'11151naÇÃo

CLAUS.6" A administração da empresa é exercida por sua titular SOLIANA
VERGINIA BRAGA com os poderes e atribuiÉes de ADMINISTRADORA autorizado
o uso do nome empresarial, vedada, no entanto, em atividades estranhas ao interesse
empresarial da empresa.

CLÁUS. 7a A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida
de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação
cnminal, ou por se encontrar sob os eÍeitos dela, a pena que vede, ainda que
tempoÍariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricaÉo, peita ou subomo, concussão, peculeto, ou contre e êconomia popular,
contra o sisteme financeiro nacionel, contra normas de defesa da concorÍência, contra
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1o, CC/2002)

CLAUS. 8' Declara a titular da ElREL|, para os devidos fins e efeitos de direito, que
e mesmo não participa de nenhuma ouúa pessoa Jurídice desse modalidede.

CLAUS. 9a A responsabilidade da titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUS. íOâ O exercício coincidirá com o ano civil, sendo quê êm 31 de dezembro de
czrda ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de Íesultado
econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuÍados.

Junta Comsrcial do Estado de Santa Catarina 26,/0820t9
CeÍrifico o RegúEo €Ín 26108/2019

^rquivamento 
4260059ó715 Protocolo 195807847 d€ 21108/2019 NIR-E 426ú5 715

Nom€ dâ eÍlpÍc§3 S. V- BRAGA IMPORTADORA EIRELI
Esrc documetrto pode s€Í veÍifrcádo em h@r/rEginjuc{sc sc.gov br/aútsnhcâcsDocmdoslarÍoricacâo.aspx
Charrcela 3l 1 147f4021636.1

Éstâ ct pia foi aúeíricâdâ digilalíÍt€lte e ÀssiÉdâ eÍr| 26/08/2019 poÍ Blasco BoíEÉs &Ícellos - S€cretârio-gcral.
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CLÁUS. í la Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de
MICROEMPRESA - ÍvtE nos termos da Lei Complementar no 123, de 14l1012006.

CLÁUS. 12" Para todas as questôes onundas deste contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Balneário Camboriú/SC, para o exercício e o cumprimento dos direitos ê
obrigeções resultentes deste contrato.

E, por estar desta forma justa e combinada, assina o presente instrumento

Balneário Camboriú/SC, 22 de Agosto de 2019

(Assanatura digital ))

SOLIANA VERGINIA BRÂGA

Junta Comercial do Estâdo de Satrta Catarina 26toanot9
Cenifico o Registo €zn 26108/2019

Arqt'ivâmeÍo 426m5 715 Prot(Eolo 195807M7 de 231082019 NIRE 426m5!X715
NorÍ€ da €mpresâ S. V- 8RÁGA IMPORTADOR^ EIRELÍ
Est€ documedo p{de sq vGrficádo sr hQlirEgin juesc s. aov k/âuteDtrcaÉoDoorÍÍErtos/uÍmticâcâo.aspr
Charrc€lâ ll I 147140236364

Eslã copia foi aúaticadâ digirtâlÍn€óle e âsip,l, eÍn 2í0t/2019 poÍ Blasco BoÍges BârE€llos - S€úÍehrio-gerali
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Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 16/o1no§
Ceíifico o Regrs§o ãD 26l'0&2019
ÁÍquiva-oeío 42óü)5 715 Prda.lo 195E07M7 de 23i08n019 NIRE 426m59ó715
Nom€ dâ empresâ S- V BRAGÂ IMPORTÁDOR { EIRELI
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* NOVA SANTA BARBARA

ATA DE REGISTRO DE PRÊçO N.O 137/20í9- PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNtCO NO 39/2019 - PMNSB

0 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA. com personalidade jurídica de direito público intemo inscrita no

CNPJ sob n' 95.561 .080/0001-60 com sede na Rua Walfredo Bittencourt de lvloraes, 222 - Centro. Nova Santa

BárDara - Paraná. CEP - 8625C-000. representada neste ato por seu Prefeito, Sr, Eric Kondo, brasileiro,

casado. RG n'5.943.184-6 SESP/PR. inscrilo no CPF sob. o no 018.008.959-5C,, doravanle denomtnado Ôrgào

Gerencjador. em confoÍmrdade conn a rei Complemenlar Federal n.0 12312A06 e n' 14712014, Lei Federal n.0

il.52Cl20C2 Decreto tederal n.o 7 8922013 e n" 8.250/2014 Decreto Federal N0 3.555/00, Decreto li,4unicipal

nc 041r20C9 e no que couber, a Lei Federal n0 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alteraçôes posteriores

em Íace da classrÍrcação das propostas apresenladas no PREGAO ELETRONICO N" 39/20í9, homologada pelo
preíeito Municrpal. que RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de materiais de enfermagem.

materiars oclontologicos. medicamentos, inletáveis e Íórmulas infantis - leites especiais oÍerecido pela empresa

SAVIMED COiIERCIO DE PRODUTOS MEDICOS ElRELl, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ

scb :' 26.640.'161 C001-33, ccm endereço à Avenida Anita Gaíbaldi, 2480. Loja 09 - CEP; 82200550 - Bairro:

Bca\./rsta Curiliba/PR nesle atc representada por sua procuradora, Sra. lvania Escudero inscrita no CPF sob

rr. C94.005.39y-32 cG n' 12.743.020-9. doravante denominado beneÍiciária da Ata, cuja proposta foi
..tiass í.3da obse.Jada as especiÍicaÇoes. os preÇos os quantitativos na licitaÇào supracitaCa, beln conno as

aláúa'-ias e condiÇoes aL?rxr 3slabelecrdasl

CLAUSULA PRIMEIRA . OO OBJETO

il,nsl:; Jcleto iesia Ala c registro oe preços para aquisigão de mateÍiais dê enÍermagem, materiais

,dontoiógicos, medicamentos, injetávêis e fórmulas infantis - leites especiais, para suprir as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. conÍonne especiÍicado no ANEXO 01. que lntegre o Edital

de Pregão Eletrónico N.' 39/2019 Inoepenoen(ernenle de tÍanscriçeo. O Orgão Gerencrador'rão se obnEa a

lccuirir cs pfoiútos Ielacionados 0o lrcrtâfte vencêdor nem na quantidade indicada no ÂNEXO 01, pcoencjo até

ii3iize. l.rlação especiÍica parz adqu;r,r i,m ou mals itens. hipotese ern que. em igualdadê de condiÇóes. o

De.eiciario0': reg stro rerá preíerênc a nostermosdcad. 15.§4" oaiei r0 8 666/93 reaÍlrmada lc 2Í1.7c dc
llr. -i? .: ^ Ci_,Àrl?

CLÂUSULA SEGUNDA - ESPECIFICA AO DO OBJETO E PRE OS REGISTRÂDOS

temLcte

t-:r. c
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,. a,a '

Codigo

do
produto
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Unidade
de
mêdida

Pí@
unitáÍio

Píeço
total

r-liil 'r'.:iiil-cco Biite,rcoL,l c. Níoi-aei rr" lll. Cer:::c. Íl +1. iló6.8100. 5 .- 8'i.l!0-i,':r
\1,)\?i:..::t:l ÍlarLriir.. Pr13r,i - -: - [.-qrail iicitrt,:;:r',rl
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LOTE 105

- Lore 105

7303

1 i5985

Fórm,Jla inÍantil (0 a 'l2m)

hipoalergênrca à base de
proteína do soro do leite
parcralmente hidÍolisada. com
adiÇáo de ácidos graxos de

adera longa -LcPUFAs (DHA

cido docosahexaenóico e
crdo araqujdônico) e

nucleolideos. lsento de

carose írulose e glúten

Densidaoe calórica 65 a 67
Kcal/100m1. Embalagem de

00

Fórmula inÍantii de partida em

oc a,jicionada de prebiótrcos

C.4 a C 8gr100mi. Contém

LcPUFAS ácidos graxos de
cadeia longa - ácidos

araquidônico (ARA) e

docosanexaenoico (DHA) e

nucleotídeos. Atende a todas

as recornendaÇÕes do Codex

iArimentarlus i--AO/OlúS e RDC

in-+Jilr.r r | (etaçaú

seina:sorc 40:60 ou 30 70

Densioade caiónca 66 a 77

Kcal/1COml. 10C% lactose.

mbal em 40

nnquecicia ccm feno e selênio
m relaÇão caselna:soro

N

I

Ll., t lUo

Loie 106

LOTE: 10i

- Lcle 108

NESTLE

NAN

CON,lFOR

1 400GR

'150,00

989

Lote 'l 07

LOTE 108 987 Fórmula infantil de rotina

0:60 ou . Fornece os

nulnentes em quantidades

deqLraoas para lactentes no
prirneiro semestre de vida

Densicade caiór1ca 67
Kcat/100m1 Embal em 40

LATA

OGR

NESTLE

NAN H,A
0.00 24 80 496.00

15 00 2 250.00

Fórrnula infantil de partida para

actentes à base de proleína

rsolada de soja. enriquec da
m feno e adicionada de L-

metionina. lsenta de sacarose

actose e proteínas iácteas

lndicada para a alimentaçâo de

aclentes alé os 06 (seis)

meses de rdade. com
rnioierância à lactose ou para

ietas restritas ao leite de vaca

1 C0% l\.4altodext,.rna

Embal em 4009

UNNESTLE

NAN

SOJA

20.00 22 03 440 60

NESTTE

NESTOG

ENO 1

4OOGR

UN 20,00 15.00 300,00

2

R Lra \\ alriedo B irte|lc:[rn dc ),lcraes n" ]21. Centro. E 4i. ,1266.8 I 00. E - 86.250-000
r. g'r)\ irr - \\\\\\.ttsb.DI.{o\.br\o\ a Sar'rta Bárbar.r- i),.re,.:i - - E-naii licirac;i; ii tirb

.l<
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LOrE: 109

- Lote 109

LOTE: 1 '10

- Lote 1 10

5986

u77 FóÍmula inÍantil de seguimento
riqueciCa com ferro e selênio

relação caseina: soro

50:50 CU 35:ô5. Fornece os
nulrientes em qúantjdaoes

adequadas para iactentes a

partir do 6" mês de vida,

Densidade calórica 67 a 68
Kcaii 100mi. Fossui 69.9% a

M% de lactose, Minimo de
16% de maltodextrina.

Émbala ern 40

599C Fórmula inÍantl de seguimento
para lactentes à base de
proteina isolada de soja,

riquecida com Íerro e
adrcionada de L-metionina.

lsenta de sacarose lactose e
proteinas lácteas. lndicada
para a alimentaçâo de lactenle

acima de 06 (se,s) meses de
ioade. com rntolerância à

lactose cu para dietas restriias

ao lelte de vacâ. 100%

lúaltodextrina. Possui 10% de
proteinas vegetais (proteína

isolada de soja + L-metionina),

8% de carboidratos (100%

mallodextrina) e 42% de
lipídios (1C094 Ce gordura

vegetai- óleos de palma

girassoi canoiâ e ccco).

EnrbalâSefi,4úC!.

iLoTE: 1 11

-Lcte111

Fónnula rnfantil de segurmento

em pó adrcionada de
prebióticos 0,4 A 0.89i 100m1,

Coniém LcPUFAs ácidos
graxos de cacleia longa - ácidos
araquidôn co (ARA) e

docosahexaenoico (DHA) e

nucleotídeos. Atende a todas

as recomendações do Codex
Alimentarius FAO/0MS e RDC

ra 44 1201 1. Fornece nutrientes

em quantidades aoequadas
para lactentes a panir do 6'
mês oe vida. Densidade

calórica 67 a 68 Kcal/100m1.

Possui 12% de proteÍnas

lácreas (relação

caseÍna/pÍoteinas do soro

50:50 ou 60:40), 100% lactose.

ErnDalagem 4C0g.

NESTLE

NAN

COIúFOR

2

UN Po oo 15.00 450.00

NESTLE

NESTOG

ENO 2

4OOGR

UN 20,00 12,00 240,00

UN

!

NESILE
NAN

SOJA

20.00 23 00 460.00

\c\a Santa []árhara. Par:;ná - - E-r:rail -.r - rrtiu.tisL, Dt gor.b.

J

Rira \\ altl edo Bittencor,rr dc \loraes n' lll. Centro. t -11. 1266.8100.. - 86.150-000
i rI r \Lr. nL!r')l

,t .\\4



5993 Fórmula infantii isenta de

lactose contendo vitaminas

minerais e oligoelementos

necessários ao bom

desenvolvimento e

crescrment0. contérn
nucleotrdeos e LCPUÍas (ácido
graxos de cadera longa).
principalmente os ácidos

araquidônico (ARA) e

docosahexaenóico (DHA).

Fonte de carboiorato'1 00%
maltodextrina. Embalagem

4009.

NESTLE

NAN S.L
4OOGR

UN 50,00 24.00 1.200.00

TOTAL 6.636,60
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LOTE: 1 '12

Lote 112

CLAÚSULA TERCEIRA . DA VIGÊNClA

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eÍicàcra legai após a publicação do seu extrato no Diáno Oficial do lúunic[pio de Nova Santa

Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA- DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

As des esas decorrentes ,Jesta Lici ão cofferão or conta da s uinte d ao 0r mentária

Do Exercício

CLAUSULA QUINTA. DA VALIDADE DOS PREçOS
A presente Ata dê Registro de Preços terá validade de 12 (dozê) meses, a contar da assinatura da mesma,

enqiianto a proposta continuar se rnostrando mais vantajosa para a Administração Públlca e satisfazendo os

demais rêquislros da norma, Art. 57. § 43 da Lei 8,666/93 e Afl. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de

vaiidade desta Ara de ReEistro ce P,eÇos, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Báóara, neo será obrigada a

acquirr cs o:cdutos refenCcs na Ciáusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

oodendo fazêlo através de cutra iicliaÇãc quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

quaiquer especie à empresa benetrc á'ia. :u, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hrpóteses legalmente

.+

Rua \\'altiedo Birtenco,,rn lc ',iirra;::r'222. Centro. E -13. 3:66.8100. X - 86.250-000
\ora Santa Bárbaia. ilurarrá - -- -!-rnail licitacaoir r::b.Fi.qo.,.l-.r - rrrr ri.nsb pr.qol.bl

Dotações

ExercÍcÍo

da

despesa

Coflta da

despesa

Funcronal programática Fonte dê
ÍecuÍso

l'{atueza da
@pesa

GnryodaÍot*e

2C19 251A 108.001.10.301.0320.2025 0 3,3.90.30.00,00 Do Exercício

c8.001.1c.301.0320.2025 JUJ2A19 i2520 3,3.90,30.00,00 Dc Exercício

2019 2530 08.00'1.1 0.301.c320.2025 324 3,3.90 30.00.00 Do Exercíclo

08.001 10.301.0320.20252019 2540 325 3,3.90.30.00.00 Do Exercício

2419 2550 08.001.10,301.0320.2025 326 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2019 2560 08.001.10.301.0320.2025 327 3.3.90.30.00 00 Do Exercício

2Aie 2720 08.001.1 0.301.0320.2025 0 4,4,9C.52.00.00 Do Exercício

2019 2730 08.001.'1 0.30i.0320.2025 303 4.4.90.52.00.00

2419 2850 08.002.1 0.301.0350.2028 494

24.,9 291A 08.002.1 0.301.c360,2029 491 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2019 2915 08.002.1 0.30'1.03ôc.2029 ,104 3,3.90.30.00.00 Do Exercício

2019 lZg-.0 08.002.1 0.301.03ô0 2029 494 4,4,90,52.00.00 Do Exercício

2019 2932 08.002.1 0.301.0360.2029 498 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

l:.:,so.so.oo.oo lDoExercicio
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previstas para tanto garantjdos à beneficiária. neste caso, o conlraditório e a ampla defesa

cLAUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REctSTRO DE pREçOS

A Ata de Registro de PreÇos poderá ser cancelada pela AdministraÇao:
- aulom3lrtamente

- por decurso de prazo de vrgência:

- q,Jando não restarem fornecedores regtstracjos:

- pelo Orgeo Gerenciador. quando caracterizado o lnteresse públco. O Proponenle lerá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo admrnislrativo específico, assegurado o contraditório e ampla

A pedido. quando:

- comprovar estar impossibilúadc de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuilos ou de força

rn3 0r

- c seL preÇo regisuado se tomar. cornprovadarneÍlte inexequivel eÍn ÍunÇeo da elevaÇão dos preços de

mei'cado dos insumos que cornpõem o custo do produto, A solicitaçào dos Íornecedores para cancelamento dos

preços regisrados deverá ser Íormulada ccrn a antecedência de 15 (quínze) dias. facultada à Administração a

aDlicaÇão das penalidades previstas no ecital. caso não aceitas as razÕes do pedido.

- por rniciatrva do Orgão Gerenciacior. quando a venceocra:

- não acertar reduzir o preço registrado na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado:

- oerder qualquer condiçáo de habilitação ou qualiÍlcação técnica exigida no pÍocesso licitatório;

- oor razÕes de lnleresse público, iev damente motivacas e justiÍlcadas;

-:ào cLmpÍrr as obrigações Cecorrentes desta Ata de Registro de Preços;

- iãc comparecer ou se recusar a retirar no prazo estabelecido. os pedioos decorrentes desta Ala de Regislro

de PreÇJs:

- caractenzada qlalquer hipótese de inexecução total ou parcial das condiÇÕes estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preçc ou nos pedidcs dela decorrentes A comunicação do cancelamento do preço registrado. nos

casos previstos. será Íeita pessoalmente ou por conespondência com avrso de rec€bimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram ongem ao registro de preços.

cLÁUSULA SÉTIMA - DAS oBRIGAÇOES DA BENEFIcÁRIA DA ATA

A Aolud caiarra cbrigar-se-á a

- :rti'ecat'o produio adlüdjcadc estritamênte de acorCc com as especificações descritas no Termo de Referência

- ÂiiEXO 01. bem como no prazo esrabelecido e quantitatlvo solicitado pela PreÍeitura. responsabilizando-se

inteiramente pela entrega inadequada

- l\.4anter-se regular (documenração obrigatória não poderá eslar vencrda) durante toda a vigência da Ata de

R.eg stro de Preços

- Responder por todo o ônus referente à entrega dos produtos, tais como. encargos trabalhistas previdenciários.

Ílscais e comerciais. decorenles da contratação do objeto,

cLÁUSULA oITAVA - DAS oBRIGAçÔES DO MUNICíPIO

Caberá a PreÍe tura:

- prestar as inÍormações e os esclarecimentos. atinentes ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneficiária

Ja Ata

- rejetar cs prooutos enlregues equ vocadamente ou em desacordo coín as orientaÇôes passadas pelo Orgêo

Gerencraocr ou com as especiícaçoes conslantes do Ato Convocatório em panicular, de seu AN EXO 01 .

\/

0-000
Lo\ br

)

Rua \\ alÍiedo BinencoLu'l de \lorers n' ]22. Centro. E -i3. 3166.8 100. >., - 86
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CúUSULA NoNA - Do PRAzo DE ENTREGA Do oBJETo
O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias conidos contados a paniÍ da autorizêção de Íomecimento
em tido pela PreÍeitura. caso a entrega náo seia efetivada neste prazo, será imediatamente solicltada à entrega
para o próxrmo fornecedor classtficado cabendo ao Iicitante inadimDlenre as sanções previstas na legislação e
neste edr:al

cLÁUSULA DÉcIMA . Do LocAL DA ENTREGA

Cs orccutos ieverão ser eniregue na Secretana lúunicrpal de Saúde sito a RJa Antônro Joaqurm Rodrigues

S.N Ncva Santa Bárbara - PR. em horário comercial de segunda a sextaJeira, com seguro, frete carga e

0escarga rnciusos no valor da mercadoria ficando o Orgão Gerenciador isenlo de quaisquer responsabilidades.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

0 Dagamenlo ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nola

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

pela Procuradoria-Gerat da Fazenda Nacional (PGFN), reíerenle a todos os créditos tributários federais e à

Divida Ativa da Uniác íDAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributános relativos às contnbuiçÕes

socLais orevistas nas al neas "a" "b" e 'c" c1o parágraÍo único do artigo 11 da Lei Federal n.0 8.212'1991. às

ccntr burçces instituidas a tiiulo de substituição e às contribuiçÕes devrdas, por lei. a terceiros e Cerliíicado de

Regularidade de Situação lunto ao FGÍS. Na existência de débitos junto aos órgâos citados. a Preíetura

a',nrdará a regularizaçãc por pane ca coniratada. inrciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a

Preíe(ura lVunicipal de Nova Santa Bárbara Íará c devido pagamento mediante depósito bancário.

Nâ Uota Fiscal Eletrônica deverá constar o norne do banco. agência e o N' da conta bancária recêptora do

depósrto e especificado a quantidade de cada medicamento entregue e a data de validade, sendo ainda

obnqatório o preenchimento do Código GTIN e dos campos dos Grupos 180 e K das notas flscais eletrônicas

coresponoentes Quando da entrega dos medicamentos. o fomecedor deverá comprovar. medianle

aoresentaçáo do !.espectivo arqu vo Xl\.41, o preenchimento dos refendos campos na Nota Fiscal Eletrônica - NF-

e modelo 55. O lúunicípio cje liova Sania Bárbara poderà deduzir do montante a pagar os valores

coÍespondentes a multas, indenizaçÕes, encargos. iributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previsios em

tei oL ncs le.rnos do Pregão Eletrônico n'39/2019. Nenhum pagamento será efetuado a bêneficiária da Ata

enqilanto pendente de ltquidaçáo qualquer obngação flnance,ra sem que isso gere direito a reaiuslamento de

preços ou a correção monetária.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OAS CONOICÔES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneÍciária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:

- ASSUnrir inletra responsabiiidade pela entrega dos produtos de acordo com as especificaÇoes constantes do

presente Edital e Anexos. bem como da respectiva proposta.

: oelet;c:á.a da Àta lcàra conçada a:

- !',1ão contratar servrdor pertencente ao quadro da PreÍeitura, durante a execuçâo do obieto contratado.

- Não yeicuiar publicidade acerca do obleto desla ata. salvo se houver prévia autorizaÇáo Ca AdministraÇão da

Prefe tura [úunrcrpal de Nova Santa Bárbara.

- IVanterem durante a execúção da ata de r.egistro de preÇos todas as condiÇóes de habilitaÇão e qualiÍcação

ex gioas na lrcrtaÇão.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANçÔES ADMINISTRÂTIVAS

O oescumpnmento total ou parclal das obrigaçÕes assumidas pelo fornecedor no momento da execuÇão da Ata

ce Registro de Preços. a não entrela dos produtos no prazo estrpulado sem .ustiÍlcariva acelta peio órgão cu

:ntroaCe usrária resguardadcs os prccedimentos regeis oertirentes, poderá acarretat. isolada ou

6

Rua \\alÍiedo Ílirtencourt {e l!'loriies no l2l. Cenrro. E l-i.3lóó.Ei00. ! - 8ó.150-000

,.\t
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cumulatrvamente nas seguintes sançôes

. Advertêncra

. lvlulta de i0% (dez por cento) sobre o valoÍ estrmado total da ata. em caso de recusa do 1.0

colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços:

. ["4ulta de 0,3% (zero vírgula três por cenlo) por dia de fomecimenlo incompleto ou em alraso até o

máximo de '10% (dez por cento) Incrdentes sobre o valor estimado da contrataçâo. além do desconto do

valor correspondenie ao fornecrmenlo não realizado pela beneÍiciária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias corndos. uma vez comunicados oficlalmente;

. Suspensão temporária do diÍeito de pa(icipar de licilação e de fomecer à Admrnistração Pública

pcr prazo de até 05 (crnco) anos.

Em qualquer hipótese de aplicaçâo de penalidades será assegurado ao fomecedor o contraditório e ampla

A aplcação das sanções previstas nesta Ata i.râo exclui a possibílidade de aplicaÇão de outras previstas em Lei.

nclusrve responsabilizaÇão do forneceoor por eventuais perdas e danos causados à Administração

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à beneÍlciária da Ata.

podendo. enlretanto. conÍorme o caso processar-se a cobrança ludicialmente

As penalidades serào aplicadas sem prejuÍzo das demais sanÇões cabíveis, sejam estas administrativas ou

p€na s prev sias na Lei no 8.666/9-l e alleraçoes.

aons deraÊse-a justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

aj greves

bieprdern/asl

J Cones rrequenres oe energra etetrica € água:

Jl enchentes:

e) rnpedimento de suprir os servlços corn materiais devido à interrupÇâo das vias de acesso às mesmas:

[r acréscimcs oe volumes ou rnodiÍcaçoes substancrais nos materiars:

gl escassez falta cje materats e/ou mào-de-obra no n ercado:

h) arrasos decorrentes de oüúos serviços e/ou instalação inerentes aos termos contralados diretamenle pelo

lÍuricioro.

cLÁUSULA DÊcIMA QUARTA - DA FRÂUDE E DA CORRUPçÃO

A Beneficrára da Ata deve observar e fazer observar, por seus fomecedores e subcontratados se admitida

subconlralação o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitaÇão. de contrataÇão e de execução

cc cblelo. Para os propósitos desta cláusula. deflnem-se as seEUintes oráticas:

ai prática conupta : oÍerecer. dai'. receber ou solicitar. direta ou indlretamente, qualquer vantagem com o

objet vo de rnfluenciar a açãc de servrCor púolico no processc de licitação ou na execução da ata;

h) prática Íraudulentr-: a falsifcaÇâo ou omissão dos fatos, ccm o objetivo de influenciar o processo de

licitação ou de execução da ata;

c ) prática colusiva esquematrzar ou estabelecer ur.n accrdo entre dois ou mars licitantes com ou sem o

conhecimento de represêntanles cu preposlos dc órgAo licitador visando estabelecer preços em niveis

artificia s e não-competrtivos,

J ) prática coercitiva": caLSar danc cu ameaçar causar dano. direta ou indiretamente. às pessoas ou sua

propnedaoê visando in'Ílúenc,ar-sua oarticlpaçâc em ür,n processo licitatório ou aÍetar a execuÇão da

ata

ü ) prática obstrutiva': (i) destfi.j r íalsúlcar allêrar ou ccultar olovas em inspeçoes ou íazeÍ declaraÇões

laisas aos ieprêseniar:es Co crganismo f nancerrc rnultilareral. ccrn o obletivo de rmpeciir materialmente

a apuraçãc dê alegações ce prática prevjsta. Ceste Edital, (ii) atos cuja intenção seja impedrr

7

R ura \\ allicrio Birlerrc.tirn de \ lirlae: n' lll. Centro- t +3. il6ó.8 100. I - 8ó.:50-000
\ova Santa Bárbara. Para;á - I - E-rnail licirh--ao rr,rsb o\ .br - uir \\.1tsb.pt.Lô\.br

IV



t NOVA SANTA BARBARA
FFIEFEITt: RÁ hlUNia PAL

188{
FaTnn _i r,T !LFceli

malerialmente o exercício do direrto de o organismo Íinanceiro multilateral promover rnspeção

ParágraÍo Primeiro - Na hrpotese de financiamento. parcial ou integral. por organismo financeiro multilateral.

medrante adiantamento ou reembolso, este organismo lmporá sanção sobre uma empresa ou pessoa íísica,

rnclusrve declarando-a inelegível. indeÍinidamente ou por prazo determinado para a outorga de contratos

f nancrados pelo organismo se. em qualquêr momento. conslarar o envolvimentc da empresa. diretamente ou por

mero de urn agente em práticas corrupias fraudulentas. colusivas coercitivas ou obstrutivas ao participar da

lc tação ou da execuçáo um contralo financiado pelo organrsmo.

ParágraÍo Segundo - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condiÇêo

para a contrataÇao. deverá concordar e autonzar que na hrpótese da ata vir a ser Ílnanciado. em parte ou

nregralmente. por organismo financeiro multilateral mediante adiantamento ou reembolso permitirá que o

crg3nrsTro Íinancerro eiou Dessoas por ele Íormalmente indicadas possam inspecionar o local de execuÇão da

ala e rodos os documentos. contas e regisúos relacionados à licitaÇão e à execução da ata.

cLÁusuLA DÉctMA eutNTA - DAs otspostçôEs FtNAts

lrlegram está Ata. o edital do Pregão Eletrônico N" 39/2019 e a proposta da empresa ciassiÍicada em ordem

crescente respectjvamente. no certame supra numerado. 0s casos omrssos serão resolvidos com observância

das disposiçÕes constantes das Leis n" 10520i 2002. Lei 8.666/1993 e dernais legislaÇÕes pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. DO FORO

Frca eieto o foro da Comarca de Sáo ierônimo da Serra - Pr. com renúncia de qualquer outro por mais

priv legiacjo que se1a. para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitação.

E para Írmeza e validade do que foi pactuado. lavrou-se a presente ata. que depois de lida. será assinada peios

representantes das partes Orgão Gerenciador e a beneflciária daAta e pelo responsável pelo acompanhamento

iia ata

No,a s,1.ta BfdÍa oztiztzois

fl;.,"
Prefeito Municipal - Autoridade Competente

RG n' 5.943.184-6 SESP/ PR

7") l(
ta Escudero

Empresa: Savi d Comercio de Produtos Médicos Eirelre

CNPJ: 26.640.161/0001-33

BeneÍlc ária da Ata

nC
Michele S{ Jesus Soares

Secíetária N.4iri'ricipal de Saude - Fiscal responsavel pelo acompanhamento da ata
8
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ATA DE REGTSTRO DE PREçO N.0 138/20í9 - PMNSB

REFERENTE Ao pnecÃo eurnôNco No 39/2019 - pMNsB

O lrlUtttCíptO DE NOVA SlHtl eÁnaeRA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrita no
CNPJ sob n" 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bitlencourt de Moraes,222 - Cenlro, Nova Santa
Báóâra - Paraná, CEP - 86250-000, representada nesle ato por seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, brasileiro,
casado, RG n'5.943.184S SESP/PR, inscnto no CPF sob. o n0 018.008.959-50,, doravante denominado Orgão
Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementar Federal n.o 12312006 e n" 14712014, Lei Federal n.0

10.52012002, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n" 8.25012014, Decreto Federal No 3.555/00, Decreto Municipal
no 041/2009 e, no que muber, â Lei Federal n0 8.666, de 21 de junho de 1993, com as altera@es posteriores,

em face dâ classificâção das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNrcO N" 392019, homologada pelo

Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os preços para eventual aquisiçâo de matenais de enfermagem,
matenais odontologtcos, medicamentos, injetáveis e fórmulas infantis - leites especiais, oÍerecido pela empresa
VALE COMERCIO DE PRODUTOS ilIEDICOS E HOSPITALARES - ElRELl, pessoa jurídica de direito privado,

inscnta no CNPJ sob n". 32.635.445/0001-34, com endereço à Avenida Ladislao Gil Femandez, No 10 - CEP:
86870000 - BaiÍo. Jardim Belo HoÍizonte, lvaiporã/PR, neste ato representada por seu procurador, Sr. EveÉon
Custodio Cherpinski, inscrito no CPF sob n0. 007.288.509-23, RG n' 8536160-0, doravante denominado
beneficiária da Ata, cuja proposta foi classiflcada, observada as especificaçoes, os preços, os quantitativos na

licitaçáo supracitada, bem como as dáusulas e condiçoes abaixo estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA. OO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços para aquisição de materiais de enfermagem, materiais
odontológicos, medicamentos, injetáveis e fórmulas inÍantis - leites especiais, para suprir as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conÍorme especificado no ANEXO 0í, que integra o Edital
de Pregão Eletrônico N.'39/20í9, independenlemente de transcrição. O Orgão Gerenoador nâo se obriga a

adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 01 , podendo até

realizar licitação específica para adquinr um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condiçoes, o

beneficiário do registro terá preÍerência, nos termos do art. 15, § 4", da Lei n" 8.6ô6/93, reafirmada no an. f, do

Decreto no 6.906/03.

CúUSULA SEGUNDA - ESPECIFI DO OBJETO E PRE REGISTRADOS

1885

T

I
I
t

i
)
l
I

l

t

ITENS

Codigo
do
produb/
seÍYi9o

Preço

total

Lote Itom Des{íi@ do pÍodutÍseÍviço Marca

do
píodub

Unidade

dê

medida

Quantidade PrBço

unitário

5,00 31,00 155,00LOTE: 001

- Lote 001

1 4671 ABOCATH No 20G, caixa mm 50

unidades

DESCA

RPACK

CX

L0TE: 003
- Lote 003

1 4673 ABOCATH No 24G, caixa com 50

unidades

DESCA

RPACK

CX 5,00 33,00 165,00

1 7U7 ABOCATH N"18 COM 50

UNIDADES

DESCA

RPACK
CX 3,00 29,00 87,00LOTE: 004

- Lote 004

1 3413 ACIDO FOSFORICO A 37% +

CLORHEXIDINAA2% (ACID

GEL CONDICIONADOR DE

ESMALTE E DENTINA) SERINGA

COM 2,5 ML

MAOUI

RA

UN 50,00 3,49 17 4,50LOTE: 008
- Lote 008

25,50 1,020,001 7196 AGULHA GENGIVAL CURTA O,30

MMX22MM30G CXC/1OO

UNDS

PROCA
RE

CX 40,00LOTE: 011
- Lote 01 1

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222. Centro, t 43. 3266.8100, i{ - 86.250-000
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I
iLOTE: 035

- Lote 035

1 837 BROMETO DE IPRATROPIO

0,2SMG/ml solução de inalação d
20ml

HIPOLA
BOR

UN 100,00 1,10 110,00

LOTE: 037
- Lote 037

1 8533 Bromoprida 4mg/mL,solução oral
gotâs

MARIO

L

FR 300,00 2,ô0 780,00

LOTE: 042
- Lote 042

1 8093 Ceftnaxona Sódica 1 grama

injetável via intravenosa + ampola
de diluenle 3,5 ml,

BtocHt
MICO

UN 1.000,00 13,90 13.900,00

LOTE: 046
- Lote 046

1 8537 Citalopram 20 mg, caixa com 30

mmpnmidos
PRATI

DONAD

UTZI

CX 200,00 6,00 1.200,00

LOTE: 048
- Lote 048

1 8539 Clonazepan 0,5 mg, câixa com 30

compnmidos
GEOLA

B

CX 100,00 3,30 330,00

LOTE: 049
- Lote 049

1 853 CLORETO DE POTASSIO í9,1%
inletável ampola com10 ml.

SAMTE AMP 25,00 0,23 5,75

LOTE: 050
- Lote 050

1 6899 CLORETO DE SODIO 20%

solução injetável, ampola mm 10

ml

SAMTE

c
UN 25,00 0,24 6,00

LOTE: 068
- Lote 068

1 6959 DETERGENTE DE USO

PROFISSIONAL PARA ARTIGOS
MÉDICOS HOSPITALARES

Embalagem '1000 ml

RIOQUI

MICA
UN 30,00 '14,00 420,00

LOTE: 069
- Lote 069

I 4780 DEXAMETASONA SOLUÇÃO

OFTALMICA FR. C/ 5 ML

ALCON FR 20,00 8,14 162,80

LOTE: 080
- Lote 080

1 872 ENALAPRIL (MALEATO) 5 MG CIMED CPR 3.000,00 0,06 180,00

LOTE: 091
- Lote 091

1 8705 FILTRO PARA DESTILADOR DE

ÁGUA UN CRISTOFOLI 
,

CRIST

OFOLI

UN 10,00 24,00 240,00

LOTE: 095
- Lote 095

1 M62 FIO DE SUTURA CATGUT
CRAMADO 3-0 (Agulha 1/2 -

2,0 cm) com 24 unidades

SHALO
N

CX 1,00 8s,90 8s,90

LOTE: 097
- Lote 097

1 8072 FIO DE SUTURA CATGUT
SIMPLES 3-0 (Agulha 1/2 - 3,0cm)

mm 24 unidades

SHALO

N

CX 1,00 85,00 85,00

LOTE: 103
- Lote l03

1 4823 FIXADOR PRONTO PARA USO

FRASCO C/ 475 ML

DPC

ERASIL

FR 10,00 15,11 1 5 1
,|

0

LOTE: 118

- Lote 118

1 5672 GLUCONATO DE CALCIO.

Frasco - ampola com 10 ml a 10%

(100mm/ml)

ISOFAR

MA

AMP 20,00 2,00 40,00

L0TE: 121

- Lote 121

1
'1083 HASTES FLEXIVEIS COM 75

UNIDADES DE POLIPR@ILENO,
ALGODÃO,
HIDROXIETILCELULOSE E
TRICLOSAN

POLAR

ZINHO
UN 250,00 1,27 3'17,50

1 4733 HIPOCLORITO DE SODIO 1%

galão 5 litros.

CICLO

FARMA

GL 25,00 7,30 182,50LOIÉ:124
Lote 124

{

2
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LOTE: 126
- Lote 126

1 4735 INFUSOR 2 VIAS COM CLAI\,IP

Dispositivo para administração de
medicamentos/soluçoes; possui 2

conectores luer lock fêmea

universais mm tampas; Tubo

fexível e transparente em PVC de
60mm de compnmento; 2 clamp

corta fluxo; Coneclor 2 vias, um

conector luer slip macho universal

com pÍotetor. Embalado

individualmente em Papel Grau

Ciúrgico e filme termoplástico,

contendo os dados impressos de
identifcaçã0, ódigo, lote, data de
Íabricação e validade e registro no

Ministério da Saúde, conforme

NBR 14041/1998

DESCA
RPACK

UN 120,00 0,59 70,80

LOTE: 152
- Lote 152

1 8702 OCULOS DE PROTEÇÃo. Lente

inmlor com katamento AE
SUPER

MEDY

UN 4,00 27,61 110.44

LOTE: 162
- Lote162

1 47 47 POTE COLETOR DE URINA

estéril 80 ml .

J

PROLA

B

UN 300,00 0,43 129,00

LOTE: 164
- Lote 'l 64

1 4847 REVELADOR PRONTO PARA

USO FRASCOC/475M1
DPC

BRASIL

FR 10,00 15,00 150,00

LOTE: 165

- Lote í65
1 4927 RISPERIDONA 1 mg/ml - soluÉo

oral - frasco com 30m1,

PRATI

DONAD

UZZI

FR 120,00 't6,00 1.920,00

LOTE: 174
- Lote 174

1 4754 SOLUÇÃO DE RINGER

LACTATO Cada frasco 1.000 mL
proporciona: '130 mEq de sódioi 4

mEq de potássio; 3 mEq de úlcio;
'109 mEq de cloreto; 28 mEq de

lactato

EQUIPL

EX

FR 20,00 7 ,19 143,80

LOTE: 179
- Lote lT9

1 5939 SONDAURETRqL DEALIVIO
N.o 08, estéril, descartável
confeccionada em mâteriâl de

resistência adequada, atóxico,

siliconizada, transparente, fl exível,

apirogênica, com a ponta

anedonadada e fechada com

orificio lateral, embalada

individualmente em papel grau

cirúrgico.

BIOSA
NI

UN 12,00 0,52 6,24

3

I
I
I
I
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LOTE: 180

- Lote 180

1 5938 SONDAURETRAL oeRIívIo
N.o 10, estéril, descârtável

confeccionada em material de
Íesistência adequada, atóxico,
siliconizada, transparente, fl exível,
apirogênica, com a ponla

arredonadada e íechada com
orifício lateral, embalada
individualmenle em papel grau

cirúrgim.

BIOSA

NI

UN 12,00 0,528 6,34

LOTE: 182

- Lote 182

1 8084 SONDA URETRAL DE ALÍVIO N.O

16, esléril, descartável
confeccionada em material de
resistência adequada, alóxico,
silimnizada, transparenle, ff exível,
apirogênica, com a ponta

arredondada e fechada com
onÍício lateral, embalado .

individualmente em papel grau

ciúrgico.

BIOSA

NI

UN 20,00 0,78 15,60

LOTE: 189

- Lote 189

1 665 TERMOMETRO DIGITAL AXILAR

C0MPACTo resistente a água,
sua memória permite regiskar a
última medição; auto-teste; emite

sinal sonoro; desliga

automaticamente; acompanha um

eslojo, garantia de 1 ano, nas

mres verde e amarelo

SOLID

OR

UN 't0,00 10,00 100,00

LOTE: 194
- Lote 194

1 s665 VASELINA LIQUIDA frasco c/
1000 ml

FARMA

X
FR 5,00 16,89 84,45

TOTAL 22.534,72

l
I

cLAÚSULA TERCEIRA . DA vrcÊNcn
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eficácia legal após a publicação do seu exlrato no Diário Ofrcial do Município de Nova Santa

Bárbara.

CLAÚSUU QUARTA- OA DOTAçÃO ORçAIúENTÁR|A

As de decorrentes desta L coÍTerao conta da nte dota oo mentária

4

Dotações

Exercício
da

desp€sa

Conh da
despesa

uncional gognmática lFonte oe

r.,-
tlat Íeza da
dospêsa

Gíupo & hnte

2019 2510 lOo.OOr.rO.aOr.OeZo.ZOZs lO 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

3.3.90.30.00.00 Do Exercício2019 2520 IOA.OOr.rO.SOr.O:ZO.ZOZS laOa

2019 2530 lOe.OOr.rO.SOr.OSZO.zOZs ltzq 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

3.3.90.30.00.00 Do Exercício2019 2il0 IOA.OOr.rO.SOr.O3ZO.ZOZS llZS
2550 lOe.OOr.rO.aOr.OaZO.ZOZS leZO 3.3.90.30.00.00 Do Exercício2019

3.3.90.30.00.00 Do Exercício2019 2560 foo.oor.ro.eor.oazo.zozs lszt
2720 lOA.OOr.rO.aOr.O3ZO.zOZS l0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício2019

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.Dr.gov.br
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2019 Btlo loe.oor,ro.lor.oezo.zozs 303 [.a.so.sz.oo.oo lDo Exercício

2019 lzeso loa.ooz.ro.sor.osso.zoze 494 le.a.so.ao.oo.oo lDoExercício
2019 lzsro loe.ooz.ro.aor.oloo.zozs 494 p.s.so.eo.oo.oo lDo Exercicio

zols Bsrs loa.ooz.ro.sor.osoo.zoes
2019 lzsao loa ooz ro eor.oroo.zozs 494 l+.+.so.sz.oo.oo lDoExercício
20i9 lzstz loa.ooz.ro.aor.oroo.zozs 498 l+.+.so.sz.oo.oo lDoExercício

cúusuu eurlrA - DA VALIDADE Dos pREços

A presente Ata de Registro de PÍeços terá yalidade de í2 (doze) meses, a contar da assinatura da mesma,

enquanto a proposta continuar se moslrando mais vantalosa para a Adminrstração Pública e satisíazendo os

demais requisitos dâ norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a PrefeiÍura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obngada a

adquinr os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Regisko de Preços,

podendo fazê{o através de outra licitaÉo quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie à empresa beneficiária, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipóteses legalmenle

previstas para lanlo, garantidos à beneficiáriâ, neste caso, o conhadilóno e a ampla deÍesa.

cúusuLA sExTA - Do cANcELAlitENTo DA ATA oE REctsrRo DE PREçoS

A Ata de Regisho de Preços poderá ser cancelada pela Adminiskaçáo:

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores registrados;

- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterzado o interesse públim. 0 Proponenle terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo adrninistrativo específico, assegurado o contraditóno e ampla

deÍesa:

A pedido, quando:

- comprovaÍ estar imposibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos fortuitos ou de Íorp

maior;

- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexequivel em funçâo da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compôem o custo do produto. A solicitaÉo dos fomecedores para cancelamento dos

preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, Íacultada à AdministraÉo a

aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.

- por iniciativa do Orgáo Gerenciador, quando a vencedora:

- náo aceitar reduzir o preço registrado, na hrpótese deste se tomar supenoi' àqueles pratrcados no mercado;

- perder qualquer mndiçáo de habilitação ou qualiÍicação técnica exrgida no processo licitatório;

- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justiflcadas;

- não cumprir as obngaçoes deconentes desta Ata de Registro de Preços;

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caractenzada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condiçoes estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicaÉo do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será feita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

GúUSULA sÉnMA - DAS OBRIGAçOES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

A Adjudicâtária obrigar-se-á a:

- Entregar o produto adjudicado estritamente de acordo com as especificâções descítas no Termo de Reíerência

5
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- ANEXo 01, bem como no prazo estabelecido e quantitatrvo solicitado pela Prefeitura, responsabilizando-se

inteiramente pela entregâ inâdequada;

- ManteÊse regular (documentaÉo obrigatória não poderá eslaÍ vencida) durante toda a vigência da Ata de

Registro de Preços;

- Responder por todo o ônus reÍerente à entrega dos produtos, tais como, encargos trabalhistas, previdenciános,

Íiscais e comerciais, deconentes da contratação do objeto;

cúusuLÂ orrAvA - DAs oBRrcAçoes oo mur,rrcipro

Caberá a Prefeitura:

- prestar as informa@es e os esdareomentos, atinentes ao ob.leto, que venham a ser solicitado pela beneficiária

da Ata;

- rejeitar os produtos entregues equivocadamente ou em desacordo com as orientaçóes passadas pelo Orgâo

Gerenciador ou com as especificaçoes constantes do Alo Convocatóno, em particular, de seu ANEXO 01.

CúUSULA NONA - Do PRAZO DE ENTREGA oo oBJETo
0 prazo de entrega será de âlé 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da autorização de fomecimento

emitido pela Prefeitura, caso a enlrega não seja eÍetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega

para o próximo fornecedor classrficado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na legislação e

neste edital.

CIáUSULA DECIiIA. DO LOCAL DA ENTREGA

0s produtos deverão ser entregue na Secretana Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio Joaquim Rodrigues.

S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horáno comeÍcial de segunda a sexta-Íeira, com seguro, írete, carga e

descarga inclusos no valor da meÍcadona, ficando o OÍgão Gerencrador isenlo de quaisquer responsabilidades.

cúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAIIENTO

0 pagamento oconerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega dos produlos, mediante apresentação da nota

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

pela Procuradona-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à

Dívida Ativa da Uniâo (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contnbuiçoes

sociais previslas nas alíneas'a', "b'e "c'do parágrafo único do artigo 11 da Lei Fedêral n.o 8.21211991, às

contribuiçóes instituídas a título de substituiçá0, e àls mntnbuipes devidas, por lei, a terceiros e CertiÍlcado de

Regularidade de Situação lunto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura

aguardará a regulanzaçáo por parte da contratadâ, iniciandese novo prazo para o pagamento. Sendo que a

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara Íará o devido pagamento mediante depósito bancário.

Na Nota Fiscal Eletrônica deveÉ constar o nome do banco, agência e o N" da conta banúria receptora do

depósito e especificado a quantidade de cada medicamento enlregue e a data de validade, sendo ainda

obrigatório o preenchimento do Código GTIN e dos campos dos Grupos 180 e K das notas fiscais eletrônicas

conespondentes. Quando da entrega dos medicámentos, o fornecedor deverá comprovar, mediante

apresentação do rêspectivo arquivo XML, o prêenúimento dos referidos campos na Nota Fiscal Eletrônica - NF-

e, modelo 55. 0 Município de Nova Santa Báóara poderá deduzir do montante a pagaÍ os valores

correspondentes a multas, indenizaçoes, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, pÍevistos em

ler ou nos lermos do Pregáo Eletrônico n" 39/20'19. Nenhum pagamento será efetuado a beneÍiciária da Ata

enquanto pendente de llquidaçáo qualquer obngação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de

preços ou a correÉo monetána.
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CúUSULA DÉcmA SEGUNDA - DAs CoNDICÔES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às seguinles exigências:

- Assumir rnteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as especifcaçoes constantes do
presente Edital e Anexos, bem como da respectivâ proposta,

A beneÍiciária da Ata ficará obrigada a:

- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execuÉo do objeto contratado.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autonzação da Administraçâo da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- l\.4anterem durante a execuçáo da ata de registro de preços todas as mndições de habilitação e qualificação

exigidas na licitaÉo.

CúUSULA DÉCIilA TERCEIRA - DAS SANçoES ADMINISTRATIVAS

0 descumpnmento tolal ou parcial das obngações assumidas pelo Íomecedor no momento da execução da Ata

de Registro de PreÇos, a não entrega dos produtos no prazo estipulado sem justiÍicativa aceita pelo órgão ou

entidade usuária, resguaÍdados os procedimentos legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou

cumulativamente, nas seguintes sançÕes:

. Advertência;

. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total da ata, em caso de recusa do 1.0

colocada do item em assinar a Ata de Regislro de Preços;

. Multa de 0,370 (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de í0% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contratação, além do desconlo do

valor correspondente ao fornecimento não realizado pela beneÍiciária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias cor dos, uma vez comunicados oficialmente;

. Suspensão temporária do direito de particlpar de licitaÉo e de fomecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinm) anos;

Em qualquer hipotese de aplicáÉo de penalidades será assegurado ao fomecedor o contraditório e ampla

defesa.

A aplicação das sançoes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicaçâo de outÍas, previstas em Lei,

inclusive responsabrlizâção do fomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administração,

As importâncias relativas a multas serão descontâdâs dos pagamentos a serem efetuados à beneÍiciária da Ata,

podendo, entretanto, mnforme o caso procêssar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serâo aplicadas sem prejuízo das demais sançoes cabíveis, sejam estas administrativas ou

penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alteraçoes.

Considerar-se-á justificado o akaso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemiâs;

c) cortes frequentes de energia elétrica e água;

d) enchentesi

e) impedimento de supnr os serviços com materiais devido à interÍupÉo das vias de acesso às mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modificaçoes substanciais nos materiais;

g) escassez, falta de matenais e/ou mãodeobra no mercado;

h) atrasos deconentes de outros serviços e/ou instalaçáo inerentes aos termos contratados diretamente pelo

lllunicípio.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO

A BeneÍiciária da Ata deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
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subcontrataÉo, o mais allo padrâo de ética durante todo o processo de licitaÉo, de contratação e de execuÉo

do objeto. Para os propositos desta cláusula, definem-se as seguintes práticási

a) 'prática corrupta': oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamenle, qualquer vantagem com o

objetivo de influenciar a aÉo de servidor público no processo de licitação ou na execução da ata;

b) 'prática ftaudulenta". a falsificação ou omrssão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de

licitação ou de execuÉo da ata:

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

conhecrmento de representantes ou preposlos do órgão licitador, visando estabelecer preços em nÍveis

artiÍlciais e não-mmpetiüvos;

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

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitalório ou afetar a execução da

ata;

c) -prática obstrutiva": (i) destruir, falsificár, alterar ou ocullar provas em inspeFes ou fazer declarações

falsas aos representanles do organismo Íinanceiro multilateral, com o objetivo de impedir matenalmente

a apuÍação de alegaçoes de prálica prevista, deste Edital; (ii) alos cuja intenção seja impedir

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeçã0.

ParágraÍo Primeiro - Na hipotese de Íinanciamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa Íísica,

inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos

financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por

meio de um agente, em pÉticas corruptas, fraudulentas, mlusivas, coeícrtivas ou obstrutivas ao partrcipar da

licitação ou da execução um contrato fnancrado pelo organismo.

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

para a contratação, deverá mncordar e autorizar que, na hipótese da ata vir a ser financiado, em parte ou

integralmente, por organrsmo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o

organismo Íinanceiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução da

ata e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução da ata.

cúusur-A DÉcrMA eurNTA - DAs DrsposçÕEs FrNArs

lntegram está Ata, o edital do Pregão Eletrônico No 39/2019 e a proposta da empresa classiÍicada em ordem

crescenle respectivamenle, no certame supra numerado. 0s casos omissos serão resolvidos com observância

das disposições conslantes das Leis n" 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legisla@es pertinentes.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA. DO FORO

Ftca eleito o foro da Comarcâ de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitaçáo.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

representantes das partes, Orgão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo Íesponsável pelo acompanhamento

da ata.

Nova Santa Bárbara, 021 1212019.
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PreÍeito Municipal - toridade Competente

RG n' 5.943.184{ SESP/PR

Everto

Empresa: Vale Co b de Produtos e Hospitalares - Eireli

CNPJ: 32.635 445/0 1-34

BeneÍioária da Ata

Michele de Jesus S
Secretária Municipal de Saúde - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

I
)
t
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PORTARIA .c '114/20í 9

0 PRÉFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA, no uso de suas atribuiçôes legais ê de conÍormidade mm o Art.58 e ss, da Lei Municipal no 588/2011,
Plano de Cargo, Câíeira e RemuneraÇão do Pessoaldo quadro do Magislério Públtco irunicÍÍ 31, Resolve:

PRORROGAR

Art. íô. LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAM|LIA coocedida a Sra. SIitONIAPARECIDA ERAZ OE LllilA, ocupante do cârgo
de PRoFESSORA, lotadâ na Secretaria Municipalde Educaçao, pelo p€ríodo de 30 (trinta) dias, compreendida entíe 22 de novembro de 2019 a 21 de dezembro
de 2019, confoíme despacho de auloízação.

Ad. f - Esla Portâía entra em vigoÍ na dala de sua publicação, com efeito ÍetÍoativo a 22 de novembro de 2019, revogadas as disposiçôes em
contrário.

Nova Sanla Bárbarâ, 28 de novembro de 2019

Etic Kondo
Prct'eito Municipal

1894

PORTARTA N.o 11512019

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA, no uso de suas atribuiçoes legâis e de conformidade com o art.118 e ss, da Ler Municipal no.586i2011,
Estatuto dos ServidoÍes Públicos Municipais de Nova Santâ Bárbarâ e ou Art. 64 do Estatuto do MagistéÍio, Resolve:

CONCEDER

^ 
Ad. ío. A Sra. ROMILDA DUTRÂ RODRIGUES, ocupante do cargo de MeÍendeira, matricula 3620'1, RG no 7 097.502-5 SSP-PR, lotada nâ Secretâria

r ' I rca Fo, Esporte e Cultura, LICENçA ESPECIÂI, de 02 (dois) meses, compreendida entre o período de 02 de dezembro de 2019 a 30 de janeiro de 2020.
Arl. 20 - Esta PoÍtaÍia entÍa em vigor na dala de sua publiczçáo, revogadàs as disposiçóes em mntráno.

Nova Santa BárbaÍa, 02 de dezembro de 2019

Eric Kondo

EXT TO DA ATA DE REGISTRO OE PRE oN.o1 19-
REFERENTE AO PREGÃO ELET N" 39/20í9 - Pt N

oBJETC - Regisko de preços para eventual aqú çao de materiais de enÍermagem, materiais odontologicos, medicâmentos; injetáveis e fórmulas
inhntis - leites especiais

VALIDAoE DÂ ÂTA: De0211212019 à0111212020.

BENEFICÉRlA DA ATA: A C MÂTERIÂIS MEDICOS LTDA
CNPJ sob n". 11.138.620/0001{8
Rua Joaquim Nabuco, 205. Sala 8 - CEP: 87014000 - Barrro: Centro. l\raringá/PR

RESPONSÁVEL JURíDICO: Carmen Corlez wilcken, OAB/PR no 22.932.

ESPECIF DO OBJETO E P REGISTRADOS

Código do MeÍca do

@ulo
Unidadê dê

mêdda
Olanlidsdc Prcço

uniládo
PÍEço tolâl!lem

IÍENS

thscdéo & pÍodutdservkD

18,30 1.0s8,00Neslle

lsosoprce Soya

Fiber 1000m1

UN 60,00LOTE:021
- Lote 021

1 7271 Alimento nulricional completo para nulriÉo enteral Densidade c€lóÍic€r 1 2

kcali ml 1200xcal por lilro; proleinas: 15%t carboidralos: 55%; gorduras:

30%; Fonte de macronutrienlesi Fonte de proleínas: 1000/0 proleÍna

isolada de soja. Fonte de carboidralos: 100% maltodextrina. Fonte de

lipídeos; 49% óleo de canola; 44% TCM; 4% mono e diglicerídeos e 03%

lecitina de soja. Fonle de Íbras: 159/L; 55% í1bra de soja; 28% goma guar
paroalmente hidrolisada e 17% inulina. 1000 ml SaboÍ: Baunilha.

1.935,801 5995 Diela (Íórmula iníantil) semi€lementaÍ e hipoaleÍgênica, à base de
proteina extensamente hidrolisada de soro de leite, TCM, LCPUÍas (ARÂ e

oHA) e de peixe, maltodextrina, vitaminas, mrnerais e oligoelementos.

lsento de lactose, sacárose, frutose e glúlen. Alimentaçáo de lacte,lles e

cflançás que apÍesentem alergia à pÍoteioa do leite de vaca e/ou de sqa,
disúÍbios absorlivos ou outras condiçoes dinicas que requerem lerapia

nulncionalcom diela ou Íórmula semi€lementaÍ e hipoalergênicá.

Embalagem de 400 gr

Nestle Alíare

400S

UN 20,00 96,79LOTE:071
. Lole 071

Nufrção completa e balanceada oÍalou enteÍal paÍa cnançás de 1 a 10

anos. Suplemenla: Cálcio, Feno, Àcido Fólico. 86 e 812. lndicada para

cnanças seletivas e/ou inapelenles entÍe 01 e 10 anos de idade.

DislnbuiÉo eneeética: 12% de Proteina, 53% de Carboidrato e 3570 de

Lrpidio sendo 15% de TCM. Contém DHÀ e ARA, prebióllm e proDrorim.

Sabor Baunilha Chocolate ê Morango. Densidade calórica: 1 kcãl/Ínl.

ApÍesentaÉo lata 400 gramas.

Abbott
Pediasure

400S

UN 900.00 3314 29.826,00LoTE:150
. Lole 150

1 M76

TOTAL 32.859,80

Dlário Olicial Elêtrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Buâ:Walkedo Bitlênôourt dê MoÍaês n'222 - CenlÍo

Fone/Far: í43) 3266€100
E -mail : diaÍiooÍicral@ nsb.pí.gov- br

pmnsb@nsD.DÍ_qov.bÍ

O@uÍnênro assnado por Con'licado Oigilal Nola Sanla
Báóara PÍo,sirura Munrcipal: 95561080000160-ÀC SEÊASA
Suâ aulsniicldad6 ó g.r.ndd. dêtde quê vÉuâluàdo aú.vér do
,tt€:@
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OBJETO - Registro de preços para eve
infantis - lêites especiais.

DAA EGISTRO DE PR N," í
REFERENTE AO PREGAO ELETR Nlco No 39/20't9 - PMNSB

is de enfermagem, s

1895
medicamentos, injeláveis e íóÍmulas

1É

VALIDADE DA ATA: De0?j1 20'tg à01'1ru2020.
BENEFICÉRlA DA ATA: CLASSMED . PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ sob no. 01.328.535/0001-59
Rua Picâ Pau, 1211 - CEP: 86701040 - 8aiÍro. Centro, Arapoogas/PR
RESPONSÁVEL JUR|DICO: Carmen Cortez Wtcken, OAB/PR n" 22.932.

ESPECIFIC DO OBJETO E PRE OS REGISTRADOS

Dlário o,icial Eletrônico do Município de Nova Sânta Bárbara
RuaiWalÍÍedo Eitlencourt de MoÍaes n'222 - Centío

Fone/Fâx: (43) 3266€100
E-maÍ: drariooÍicial@nsb.pr-9ov.bÍ

pÍnnsb@nsb.pí-qov.bÍ

ITENS

Códlpi,o
xoOuOlsàryh!

kite Item De.s{Íhão ú pmdutd8eÍvho MaÍra do
píduto

Unlradê de
fltsdida

AEitidado PíeçD

unilário
f,ÍE{4 btal

LOTE:010
- Lole 010

1 825 ADRENALINA (Epinelrina) soluqão injetavel'lmgimL Caixa contendo 100

ampolas de 1Ml.

HIPOLABOR CX 5,00 202.00 1.010,00

LOTE:012
- Lole 012

1 4675 AGULHA HIPODERMICA 13x 4, 5 descârtável, estéril, silicônizada, hasle de
aÇo inoxidável com ponta em bisel kifacetado, canháo plástico em cor
universal conector padráo adaplávela seringas e oufos dispositivos,
embalagem individual, com cobertuía asséplicá. deveÉ conslar
erlemamente dados de ideolificâçáo, procedência, tipo dê esteÍilizaÇáo, data
de validade, nô do lole, registro ms. cI d '100 unidades

SR cx 30,00 5,20 156,00

LoTE:013
.rA013

1 4678 AGULHA HIPoDERMICA 25x 8 mm desc€Ítàvel, estéÍil, siliconizada, haste

de aço inoxidável com ponta em bisel lÍiÍac€lado, c€nháo e oulros
dispositivos, protetoí Dláslico, embalagem rndividual, dados de identifcaÇão
procedencia, tipo de esteílizaÉo, data de validade, n0 do lole, registro ms.
cx cJ 100 unidades

SR cx 60,00 5,10 306,00

LOTE:014
. Lote 0'14

1 4679 AGULHA HIPoDERMICA 40x12 mm descaílável, estéril, siliconizada. haste
de aço inoxidávelcom ponta em biseltÍiÍacelado, canháo e oukos
dispositivos, proletor plástico, embalagem individual, dados de identificáÉ0,
procedência, tipo de eslerilizaÇio data de validade, no do lote, registro ms.

cx d 100 unidades

SR cx 30,00 5,97 179,10

L0ÍEi023 1 4872 ATOPURINOL 1OO MG PRÁTI CPR 1.000,00 0,099 99,00

LOTE: 038
- Lole 038

1 8090 EUTILBRoMEÍ0 DE ESCoPOLAMINA 2omgiml SduÉo lnjetável, crixa
mnlendo 50 ampolas de 1mL.

FARMACE cx 6,00 55,66 333,96

LOTE: 043
- Lote 043

1 8094 CEToPRoFENO 50 MG/ML em embalagens conlendo4S ampolas de 2 mL,
via lnkamuscular

UNIAO

OUIMICA

CX 12,00 67,45 809,40

LOTE: 0,l4 1 8536 Cinarizina 25 mg, câirc com 30 compnmidos NEO Q cx 300,00 4,80 1.440,00

LOTE: 053
- Lole 053

1 8096 CLORIDRATO DE AMIODARONA somgr'd soluÉo injetável, ampola 3ml,

Caixa com 50 ampola 3ml.

HIPOLABOR cx 3,00 99,90 299,70

1LOTE: 055 4773 CLORIDRÂTO 0E D0PÂMINA 10 ml TEUTO 100,00 1,79 179,00

LOTE: 056 1 4775 CLORIDRATO DE PETIDINÂ soMG/ML âmpola com 2 mlcx ôôm 25 amoolas t niáo Ouimica cx 6,00 57,90 347,40

8,00 194.00 1.552,00LOTE:057
- Lote 057

1 8337 Cloridrato de PÍometazina 2smg/ml, soluÉo injelávelcaixa com 100

ampolas de 2 mL
SANVAL cx

1 4813 COLETOR DE MAÍERIAL PERFURO CORTANTE 7 LITROS DESCARBOX UN 40,00 2.45 98,00!qrEi9s
L -:061
- Lole 061

1 47M COLEIoR DE PERFUROCORTANÍE 13 LITRoS material descartavel,

localpara descaíe de agulhas, lâminas e outros materiais contaminados
peíuranles e corlantes descartáveisi - total pÍoleçáo contía peíuraçáo e

vazamenlo de fluidos; - exigido pela vigilânc,a sênilána; - maior proteção

para profissionais e pesso€lde limpeza.'caracleristicas técnicas - cor

exlemai amarela, com dizeres em preto; - Íabncado dentrc das normas

alua s exigidas pelo ipl;

DESCARBOX UN 120,00 2,90 348,00

4.145,00LoTE:063 1 4781 COMPLEXo B injelável cx d100 amp HYPOFARMA CX 50,00 82,90

Uniao 0urmica cx 10,00 43.00 430,00LoTE:067 1 8694. oecânoalo de HabpeÍidol sonE/ml,soluÉo njelável câixa d 5 ampolasde lml

1 713á DIAZEPAM 10 mg/ml, solução injetável, caxa com 100 ampolas de 2 ml TEUTO CX 6,00 81.00 486,00LOTE:070

cx 10,00 160,00 1.600,00LoTE: 072
- Lote 072

1 4785 0IMENIDRÂTO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA lML 5,0 + 50MG/ml

injetável caixa com'100 amp

UNIÂO

OUIMICA

LoTE: 077
- Lote 077

1 8697 oipÍoplonalo de belamelasona + fosfato dissodico de betametasona 5mg/ml
+ 2mg/ml, suspensào injetável, câixa com 25 amplas de 1ml.

CRISTALIA CX 5,00 142,00 710,00

ZERMÂTT cx 100,00 28,50 2.850 00LoTE: 08'1

- Lote 081

1 8067 ÉNVELOPE AUTO.SELANTEIscm X 25cm esteÍilizaÉo em Autoclave

caixa com í00 unds.

LoTE:082
- Lote 082

1 4720 EOUIPo MACROGOTÂS PARA SORO crm camara de gotejamento flexível

e transparente (ÍelaÉo 20 golas/ml), ponta períurante (penetrado4 paÍa

adaptação em Írasco (ampolas) bolsas, proleloÍ da poflta peíuranl€
(penetrador), pinça Íolele, tubo flexíveltÍansparente, coneclor luer macho
(encarxe por pressão), proletoÍ do coneclor. eslénl. descâúvel, embalado

indMdualmente com dados de identiÍicaÉo, pÍocedência, ljpo e daia de

esteíilizaçáo, validade, n" do lote, Íegislrado ms., de acordo com as noÍmas

da abnt

LABOR I UN 4.000,00 0,75 3.000,00

OocuDnro âssnâdo poÍ CeÍtfi.ádô O'gital - Nôva Sanla
qá.baÍa Prerêrlura Muniiipâl 95561080000160-AC SERASÀ-
Sua aulonltõd€Í,ê á a.rôntrd. dei.,e que vlu.lüádo ãrEvés do
íte h lrh^!.c.$b\0(CsLürhoírlbül(lcií,lli bla{ial{ÍliE
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6LOTE:083

' Lote 083

1 6153 EOUIPo PARA NUTRTÇÂO ENTERAT MACRO Dispositivo para
admlnislraÉo de iníusão de soluçoes enle.ais. - Conecta o recipiente de
soluÉes (frasco ou bolsa) à sonda de alrmentaÇao enteÍal. - PerÍurador para

conexão ao recipiente de soluçáo, pinça íolete com excelente clnlrole de
gotelamento, coneráo lueÍ slip ou escalonado, especifico paÍa nulriFo
enteral, prevenrndo riscos na ulilizaçáo. - Cor azul (especiÍica paÍa pÍodutos
de nutnÉo enteral); -Esténl: -Alóxico: - Apirogênrco.

DESCARPACK UN 2.000,00 0,83 1 6h:sÔ d

LoTE: 088 1 8103 FENIÍOiNA SÓDICA somgy'ml, Soluçáo injetável, caixa mm 50 ampolas TEUTO cx 1,00 125,00 125,00

LOTE:089
- Lole 089

1 81M FENOBARBITAL SÔDICO 200mg/mlsolução lntetávê|, câixa com 50
ampolas de 2ml.

CRISTALIA CX 2,00 105,00 210.00

LOTE: 113
- Lole 113

1 4786 FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA INJETAVEL 4 MG/ML
INJETÁVEL 2,5 ML CX d 50 ,

TEUTO cx 30,00 37.00 1.110,00

ILOTE| 117 935 GENTAMICINA 80MG in,elável cx d100 ampolas de 2ml. HYPOFÂRMA cx 6,00 81,20 487,20

LOTE: 122
- Late 122

1 8105 HEMIÍARTARATO DE NoREPINEFRINÂ 2mghL: Caira clm 50 ampolas
de 4mL.

HYPOFARMA cx 2,00 111,45 222,90

LOTE: 123 1 4787 TEUIO cx 10,00 280,00 2.800,00

1LOTE: 132 889

HIDROCORTISONA 500 MG injetavelfíasclldiluente 5 mlcx d50 ampolas

LIDoCAINA 2% sem vasoconstíitoí 20 mlinj cx d12 HYPOFARMA cx 40,00 34,13 1.365,20

LOÍE: 137 1 8077 LUVA DESCARTAVEL LATEX TAMANHO G CX C/ 100 unidâdes NUGARD cx 20,00 15,20 304,00

LOTE: 138 1 438 LUVA DESCARTAVEL úTEX TAMANHO M CX C/ lOO UNDS NUGARD cx 400,00 15,20 6.080,00

LOTE: 139 1 1060 LUVA DESCARTAVEL úTEX TAMANHO P CX C/ 1OO UNDS NUGARD cx 960,00 15,20 14.592,00

LOTE:143
- Lote 143

1 4789 UNIAO

OUIMICA

CX 3,00 78.00 234,00

1LoTE: 147 8S6

METHERGIN (MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2m9lml) Sduçáo
lnielável, cáixa com 50 ampolas de 1ml.

NIFEDIPINO RETARD 20 MG MEOQUIMICA CPR í0.000,00 0,13 1.300,00

1 8699 Paracetomol+Íosíalo de codeina 500m9+30m9, cáixa com 96 coÍnpÍimidos GEOLAB CX 20,00 53,00 1.060,00{--l!1
LOrE:161
- Lote 161

1 47% POMADA OFIÁLMTCA COM 3,5G C0MPOSTÇÃO CLORANFENTCOL +

AMINOÁCIDOS +METIONINA + RETINOL
CRISTALIA UN 15,00 9,76 146,40

HIPOLABOR cx 4,00 81,24 324,96LOTE: 166 1 SALBUTAMOL 0,5 MG/ML soluçáo intravenosa cx. com 50 ampolas

1 SCALP N" 23G dispositivo para infusào venosa, desc2Ítável, estéril,

siliconizada, com cânula de aço iooxidável, parede Ína com bisel
triÍacetado, asa plásticá flexivel ou similar, com idenúÍicaçáo do calibre na

asa, protelor rigido tubo transparente Ílexivel, conector luer e tampa
proletora, cor padrão universal. embalagem rndividualcom abeíura
assépticâ, contendo exlemamente dados de rdentilicação, prccedéncia, Ípo
e data de esteÍilizaFo, validade, no do lote e Íegrstío ms

SOLIOOR UN 3.000.00 0,168 504,00LOTE: 167

- Lole 167

1066

LOTE: 168 1 6896 SERINGA oESCARTAVEL 1 ML com agulha insulina 13 X 4.5 SR cx 2.500,00 0,17 425,00

LOTE: 171

- Lole i7'1

1 1069 SERINGA DESCARTAVEL DE 5 ML sem agulha , siliconizada, estéÍrl,
graduaÇáo nitida permanente, com ponla conectora tipo lueÍ embolo com
pislão (bonacha) deslizante, embalada rndivÉualmentê com aberlura
asséptica, conlêndo dados, procedêncra, dala da fabricaçao, validade, no do

lote, caixa d 100 unidades

SR cx 60.00 12.57 754,20

LOTE:187
- Lote 187

1 1074 SORo GLICOFISIOLÔGICO 500 ml injelável e sem conseNanles
acondicionado em Írascos plásticos transparentes, tipo bolsa

JP UN 400,00 1.340,00

EMS CX 20,00 48,46 s69,20LOTE: 190 1 4%2 TOPIRAMATO DE 100MG, cáixâ com 60 compnmidos

TOPIRAMATO DE 25m9, caixa com 60 compírmrdos GERMED cx 20,00 25,36 fi7.20LOTE: 191 1 4940

DESCÂRPACK PCTE 50,00 5,48 274 00LAÍ§: 193

- .i 193

1 4314 ÍOUCA DESCÀRTAVEL prcdulo produzdos em polipíopilêno (lnt) , foímto
ânalómi@, com ê6stico em lodâ bordâ, cor bíanc2- Embalagem d 100 unidades

-!z:!3,82AL

TREXTRÁTO DA ATA DE REGISÍRO DE P N.. 13í/2019 - PM -P SB

oBJETO - Registro dê prêços para eventual aquisição dema
infantis - leites especiais.

VALIDADE DA ATA; De 021'12J2019 à 0111212020.

BENEFICúRA DA ATA: DATA. MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LÍDA
CNPJ sob n'. 29.032.826/0001 -14

Rua Barão do CeÍo Azul, 210 .CEP: M010210 - 8aiÍÍo: Centro, Ponta GÍossa/PR

RESPONSÁVEL JURÍolCO: Carmen Cortez wilcken, OAB/PR n" 22.932.

s odontológicos, medicamentos, inietáveis e fórmulas

ESPECIFIC Âo DO OBJETO E PRE OS REGISÍRADOS

ITENS

ffigp do Ouaoüd€de Píê@
unilário

PÍe{o lolâlItem Descrição do prcduldsêít/ip M?ma do
píodub

Unilade &
raedda

LoE

Mark lúed no I UN 2.000,00 7 0'l 14.020,001 5660 SON0A ASPIRAÇÁO TRAOUEAL n"!8 com válmla digital{sonda suga).
pcl. com 10 unidades. FunÉo: aspiÍação de secÍeçoes do sistema

respÍalóÍio e viâs aéÍêâs cárâcleííshc€s gêrâis. composição básica - lubo
PVC alóxico, llêxivel, coneclor e úlvula de pÍessão negaliva distal

inlermilente. -a váfuuh peÍmrle !"na@s na pressáo dê suc4io de

sêcÍêçoes pêrmiÍndo períonnance murlo sLrpenor no procêdimento

LOTEi 177

- Lole 177

11.020,00TOTAL

Documenlo assrÉdo pd Ceílifcado Drgíal - Nova SanÉ
Báôâla PÍelernra Mun@páJ' 955610800001ôo-AC SEFASÁ-
Sua autsntoda(b é r.rànndà desdê 4É visúôi,.dô àtíavér do

rn€i ln+.Il"1{!,r!h,!Í.sr)JkheílyEr-bIcffrdljrÍb{rkialtnr,lÊ

Diário Olicial EletÍônlco do Município de Nova Sanla Bárbara
Rua:Walrrêdo Binêncourt de Moíaes n"222 - Cenlro

Fone/Fax: (43) 3266'8100
E-merl: draíiooÍicial@nsb.pí.gov bÍ

pmnsb@nsb.PÍ.qov bí
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DA ATA DE R R oN..I -PMNSB. RÉFEREN PREGÃO EL 89?N 019 - PM

s, inje s e fórmulasOBJETO -
infantis - leites especiais

s para even ual aquisiçào de materiais de enÍeÍmagem, materiais odontológicos, medica mento

VALIDADE DA ATA: De 02J'12J2019 à 0111212020.
BENEFICúRA DA ATA: FERNAMED LTDA
CNPJ sob no. 04.759.433/0001{6
Rua Cassiano Jorge Femandes, 2058 - CEP: 85802240 - Bairro;Vila Íotentino, Cascavet/pR
RESPONSAVEL JURIoICO: Carmen Coíez Wilcken. oAB/PR no 22.932.

ITENS

Lote tem Maíca do
prcóno

Unidadê
de medids

Ouaüdado f,íeço
unitáÍio

PrEço tdtal

LOÍE: 1021 1 hipolabor CX 6,00 61,99 37194
LOTE, 125 1

ITOMENADIONA íO , soluÉo inletável, caixa com 50 ampi às

lmipramina 25 mg, caixa com 200 rimido

: Çódgo do Des{ÍiÉo & pldulo/seNi$

6464

8555 costalia cx 50,00 66,59 3.329,50

LoTE: 131 1 7M3 lLidocaína(Cloridrato )20m9/g 2%, geléia. Bisnaga com 309 hipolabor TUBO 100,00 2,77 277,04

LOTE: 146 1 8107 IMIDAZOLAM smg/ML, caixa com 5 ampotas de 3mt leuto cx 10 00 9,00 90,00

LoTE: 148 1 lHrtr,lesulroa roo uo980 pratad CPR 3.600,00 0,107 385,20

408,60ato de potássio 100 mg, c€ xa com 500 comprimidos8559 íarmax 6,00 68,'t01 CXLOTE: 158

OTAL 4,862,24

ESPECIFICA Ão Do oBJETo E pRE OS REGISTRADOS

ATA EGISTRO DE PR N.",1 . REFERENTE AO PREG EL tco N.

so^rO-Reg de preços para eventuâl aquisição de materiais de enÍermagem, mate
intantiÊ - leiles especiais.

VALIoADE DA ATA: De 0U1212019 à0'tt'1212020.
BENEFICúRIA DA AÍA: PRIORIÍTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI
CNPJ sob n". 29.700.587/0001-23
Rua SaíIa Militar, 570 - CEP: 86702700 - Bairro: Parque lndustrialV, AÍapongas/PR
RESPONSÁVEL JURíDICO; Carmen Corlez Wilcken, OAB/PR no 22.932.

rmu las

CodSo doLoitÉ llem MaÍca do

Fodtb
Uniúde ê

rn€dda
ouanüdsde PÍeço

uniláÍio

ITENS

Des.riÉo do pÍodutdseM@ PrE@ lotal

LoTE: 002 1 4672 ABOCATH N" 22G, cáixa com 50 unidades DESCARPACK CX 15,00 30.99 464,85

LOTE:017
- Lote 017

I 3416 ALGODÃO EM ROLETE 1OO% HIGIENICO SUPER ABSORVENTE

CONTEM lOO UNIDADES
SSPLUS UN 60,00 2,795 167,S4

LOTE:018 1 1046 ALGODÁO HIDROFILO rolo com 500 gramas FAROL UN 4,00 10,59 42,36

LOÍE:025 1 4686 PREMISSE UN 20,00 45,45 909,00

LOTEr026 1 8686

ANTISSEPTICO tuCOOL GEL 70% + hrdÍâtânle ghcennâ gê15000 ML

ANTISSÉPTICO TÓPICO lOOO I\,IL PREMISSE UN 20,00 17,416 348,32

16,76 83,80LOTEi 032

- Lole 032

1 4ô93 BANDAGEM INFANTIL para uso aDós punç20 venoe ou injê@s. Embalêdas

individualmenle em papelgÍau oruÍg co, com desenhos inÍantil- Ester,lizadas
poÍ óxido de zincD. Formalo redondo; .25 mm Hipo+lérgicá Câixa d:O0 unids

COPERÍINA cx 5,00

OESCARPACK UN 250,00 2.789 697,25L- \ Ol4
- Lole 034

1 4698 BOLSA COLEToRA DE URINA 2000 ML coníeccionada com material

Iaminado plástico de PVC âtóxico, lermo soldado em formalo de bolsa, com

uma íace transparente e outra leilosa, sistema de válvula anti refluxo, alça
plásticá resistente, tipo óculos para sustentação e manipulaçáo, tubo

extensor com aproximadamenle 110 cm, diâmelÍo inlemo de 7mm, com

sistema de corta fluxo. lendo em sua extremdade conectoÍ universal e

tampa, com ponto auto retrálilpara coleta recente de urina, sislema rápido

de dÍenagem, dampodusor dentado, esleíelrzado a oxido de etleno.

1 7476 CABO PARA ESPELHO de aço inoxidávelauloclavável IODONTOSUL UN 10,00 7,7W 77.99LOTE, O39

TECNIMED UN 1,00 55,49 55,49LoTE: Cl45

- Lote 045

1 4703 CINTO ARANHA com Íilas de nylon altamente resistente. PÍesilhas Ém

velcm. Cintas móveis com regulagem de comprimento. Coíes indiúduais
para ÍacilrtaÍ a imobilizaÇáo de vílimas. Desenho padronEado para 3plicaçáo

em pranchas de imobilizaÇão

10.00 16,54 165,401 4702 CLOREXIoINA DEGERMANTE 2% írasco 1000m1 VICPHARMA UNLOTEi05l

10.00 9,749 97,49Conjunto de Máscára de Oxigénio Adulto paÍa Nebulização sendc Corpo e

copo em material inquebrável; mascara em srlicooe atóxico; lnjetor de

polipÍopilenot Conerôes de exlensão adaplávelem qualquer srslema
propulsorde oxigênio ou aÍ Exlensão em tubo de PVC maleável,,,ióxico e

1,3m de comprimento.

DARU CJLoTE: 065
- Lote 065

1 8687

10.00 6,762 67,62Conjunto de Máscara de oxrgênio Pediátrica para Nebulização sendo:

Coípo e copo em mateÍial inquebráyel; mascara em silicone atóxilo; lnjelor

de pohpropileno; Conexôes de extensào adaptávelem qualquer sislema
propulsorde oxigênio ou ai Eíensão em lubo de PVC maleável, atóxico e

1,3m de comprimento.

DARU CJLoÍE: 066
- Lote 066

1 8688

UN 50,00 3,24 1ô2,00ESPATULA EM MADEIRÂ (ÂBAIXADOR DE LINGUA)pácotê com 100 unidades THEOTOLOTE: 0M 1 6447

ESPECIFIC DO OBJEÍO E PRE OS REGISTRADOS

Dlárlo Olicial Eletrônico do Município de Nova Santa BéÍbara
RLrâ: walkedo Binencou4 dê MoÍaes n'222 -Centío

Fone/Fax: {43) 3266i100
E-mâil: dianoofi ciâl@nsb.pí.go!.br

pmnsb@nsb.pr.qov.bí

DocuÍEnlo ass nado pd Cemficado Oigilai - Nova Sanla
Báôâ,a Pr6r6,lu.a Munaipál: 95561080000160-ÀC SERÀSA
Suâ a!4€ntiodad. á sà6n dr .r6d€ q@ v6uálü.do aríavós tlo
5ft .: [n!11*vw nô.tr sqv hÍ/M,udbli.*r.r'd j]rjedis.knljlr
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-16l ILOÍE: 085 1 u37 ESPELHO BUCAL PLANO NO 5 CX C/ 1 UND (FRONT SURFACÉ) IODONTOSUL UN 20,00 5,706 tlt.tl "

LOTE: 086 1 10M ETER EM FR,ASCO C/ 1OOO ML VICPHARMA UN 5,00 31.84 159,20
LOTE: 087
- Lote 087

1 8080 EXTENÇÃO OE OXEÉNtO 2 METROS Extensãp em pVC;

compatível com cilindros e concentradores de oxigênio; com conectoÍes
univel§ais nas extremidades.

transparentê, MARKMED UN 4,00 3,99 15,96

LOTE:092
- Lole 092

1 5651 FIO DE SUTURA 2{ mononylon llo 45cm (agulha 2,0 cm , 3/8 lriangutar)
com 24 unidades.

PROCARE CX 2,00 29,9S 59,98

LOTE:093
- Lote 093

1 6891 FIO DE SUÍURA 3{ monon}4on fro 45cm (agulha 2,0 cm . 3/8 triangular)
com 24 unidades.

PROCARE CX 5,00 29,S6 149,80

LOÍE:096 1 8071 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 24 (Agulha 12 . 3,ocm) com 24 unidades ÍECHNOFIO CX 1,00 86,80 86,80

toTE 098 1 M61 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4{ (Agulha 12 .2,ocm) com 24 unídades TECHNOFIO cx 1,00 88,499 88,50

LOTE 099
- Lole 099

1 u41 FIO DE SUTURA DE SEoA ESTERIL N" 4/0 CX C/24 45CM Fi. não
absoívivel e esléÍil. Composta por agulha de aço tnoxrdável acoplara a um
fio de seda mullilllamenlar. É indicado para uso em apíoxrmação dcs lecrdos
intemos, ligaduras e suluras. Produto de uso únEo. Desc€dar sltuías
âbêílás ê náo uliliuadas. Nào rê€sleíilizaÍ

PROCARE cx 40,00 38,99 1.559,60

LoTE: 100 I 4128 FITA AUÍOCLAVE 1gmm x 30m ctEx UN 60,00 2,80 168,00

LoTE: 115 1 8691 Ganote Grosso Lálex para Procedimentos. Pacote com 1 rolo de 15 melros LATEX BR ROLO 1,00 't9,81 19,81

LOTE: 116

- Lole 116

1 8074 GEL PARA ULTRASSOI/ 5 KILOS gel náo gorduroso, inodoro e
translúcido, labricado com maléÍias-primas quâljÍicadas, que conÍercm uma
consistência adequada para a realizaçáo de erames E'acilmente absoílido
por guardanapos de papel ou tecido, Íavorecendo sua Íemoção apos o
procedimento. Por ser isento de sal. PossuipH neutrc.

ADLIN UN 4,00 19,99 79.96

LoI\11e
.. 119

1 8058 GORRo 0ESCARTÂVEL lipo goÍo d liÍas laço de amaíar, produlo
produzidos em polipropileno (tnt), íorÍnato analômico, coÍ bÍanca. Pacrte
com 100 undades.

ANADONA PCTE 10,00 13,39 133,90

NEW HÂND PAR 100,00 1,09 109,00LOTE: 133

- Lote 133

1 1061 LUVA CIRÚRGrcA ESTERIL, tamanho nô 7,5 d 1 pâr, conlecoonada em látex

naluíal, inlegío e uniíome, formalo anatômEo, minimo 28 cm de compíimenlo,
punho alustávelcom bâinha ou Ííiso, lubíifcáda com mâtênal bio-absorvivel êm
quanlidade adequada, alórica, hipoalergênica, invólucro inteho com idenlifcação
dê mào dircib e esqueÍda, embalagem externa em pâp€lgíau cirurgim, mm
abenura asséplicâ, conlendo dados de identillcaÉo, proc€dência, tipo edata de

esteril2aÉo, vahdade, no do lole, ÍegrstÍo ms

1,09 163 50LOTE: 13,4

- Lote 134

1 3456 LUVA CIRURGICA ESTERIL, tâmanho n" 7.0 d 1 paí, coníeccionada Êm lábx
nalural, ínlego e uniforme. Iormalo anatômico, minimo 28 cm de compÍ nenlo,
punlo âjustávelclm bainha ou friso, lubrificada com malerial bio-absoN,vel ern

qua0tidade adeq uada, alóxica, hipoaleÍgêncá, rnvólucÍos rntemo com

idênÍfc€Éo de máodireita e esqueda, embalagêm exlema em papelgmu

cjruÍgico, com aberluc asséplicá, conteMo dados dê dênüilcáÉo pÍocêdênc.la,

lipo e dala de esterilizaÉo, validade, n0 do lote regrstro ms

NEW HAND PAR 150.00

1,08 32,40NEW HANO PAR 30,001 11 10 LUVA CtRÚRGCA ESÍER|L, tamanho n"8 0 d 1 pâr, conÍecooflada em látêx

naluÍal, ínlegÍo e unríoÍme, Íoímâlo anatômEo, mínimo 28 cm de comDrimênlo,

punho âlustávelcom bâinhâ ou Íírso, lubrifc2da com mateÍial bio-absorvivel em
quêntidade adequada, atoxica, h poalêÍgênicá, hvólucÍo intêmo com idênülicação

de máo drre[a e esquerda, êínbalagêm êxlernâ em papelgrau orurgico, com

âbêÍtuÉ asséplica, conlendo dados de dentllcâÉo procêdênoâ, tipo e data de

eslerilizaFo, validade, n0 do lotê, Íêg stío MS

5,64 28,20TECNIMEO UN 5,00MANTA ALUMINIZADA ( COBERTOR ÍERMICO) conÍeccpnada em
poliesteí metalizada de 23 microns; rndic€da paía o Íesgate de pacienle,

quando for neccssáno manter o caloÍ do corpo, evitando o ch@ue
térmico';pÍodulo inflamável lamanho 2,10 x 1,40

LOTE: 135

- Lole 135

Lr-t 140

--.i140
1 4731

3,00 38,99 116,97PLASÍCOR CXMÁSCARA DE PROTEÇÃO Ng5 indicado para proleÉo respiratória em

ambientes hospitalares contra presença de aerodispeÍsode.s e bacilos da

tuberculose e oulros agentes biologicos, aplicandese ainda conlra fumos,

névoas e poeiras lóxicas. Caixa com 20 unidades

LOTE, 142
- Lote 142

1 8709

UN 3,00 9,98 29,UPREVEN87ULOTE: 163 1

PCTE 10,00 21,98 219,80UNIOMED

PRENDEDoR DE BABADOR TIPO JACÂRE êm aç! inoxidável au toclavável

SER|NGA DESCARTÁVEL PARÁ INSULINA com c€pacrdade paÍ? 100 tJl,

com escâla exlerna gravada, pecisa e visÍvel de 2 em 2 unidades. agulha

fxa (integÍada) de 6 mm de compnmento ('15i64') por 0,25 mm de diámetro

(31 G). Embalada em pacoles com 10 senngas

LoTE: 172

- Lote 172

1 8081

8.89 44,45MARKMED PCTE 5,00SONDA ASPIRAÇ40 TRAQUEÂL no 12 com válvula digital (sonda suga).

pct. com 10 unidades. Função: aspiÍaçào de secreçoes do sislema
resprratóno e vias aéreas. cáracteÍisticas geraist composição básica - tubo

PVC atóxrco, flexivel. conectore válvula de píessáo negattva distal

inteÍmilente. - a válvula permile variaÇoes na pÍessão de sucçáo de

secÍeçoes permrlindo perÍomance muito superior no procedimento

LOIE: 176

- Lote 176

1 5661

0,819 16.38UN 20,00MARKMEDSONDA URETRÂL OE ALÍV|O N." 14. esléril, desca dável coníeccionada

em mateíal de resislência adequada. alóxico, stlicontzada, transpatenle,

flexivel, apirogênrca, com a ponta aÍedonadadâ e Íechada com orifício

lâteral, embalada rndividualmenle em papel grau ct,uÍg,co.

LOTE: 181

. Lote 181

1 5940

6.735,7ôÍOTAL

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua Walíredo Bitlencoun de Moíaes n'222 - Cênlro

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E'mâil : drariooÍicia l@nsb.p r-gov. bí

Dmnsb@nsb.pÍ.qov.bí

o@urBnlo assrnado DoÍ C€njficâdo olorlai Novâ Sarla
E!áÍbaÍa PÍsl6D.a Municrpal: 95561080@0160 aCSERAS^-
Suâ autonlodad€ é aarânúda desde qü. vi5uáh:.do atÍavê! do

sire: Lq!jr{]!ç* i.h r rov lÍhoraltxülE!Âúlirior[linf{únE
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RATO DA AÍ GISTRO DE P N.o í 34/20'19 - PMN B
REFER PREGÀO E 9-P

OBJETO - Registro de preços paÍa eventual aqu materiais de enfermagem, materiais odontológicos, medicamêntos, injetáveis e íórmulâs
inhnlis - leites especiais.

VALIDADE DA ATA; De 0A1A2019 à 0111212020.
BENEFICIARIÂ DA ATA; PROMISSE COITERCIO DE MATERTÂ|S IED|CO HOSpIALARES LTDA
CNPJ sob no.09 396.523/0001-73
Rua Lopes Trovão, 266 - CEP: 870'14080 - Bâino: Zona 04, MaringíPR
RESPONSAVEL JURIDICO: Carmen Cortez Wilcken, oAB/PR no 22.932.

-l7l
1899

ESPECIFICA Ão Oo OBJETo E PRE REGISTRADOS
ENS

Lot6 tem Cfiigo do Marca do Unidade
de medrda

PÍeço
unitário

Preço tohl

LOTE: 020
- Lote 020

1 5994 limentação de laclentes e crianças que apresenlem alêígia a proteina de
ite de vaca e/ou de soja, sem quadío de problemas gaslÍointestinais.

ui proleína do soro do leite extensamenle htdrolisada, caÍboidralos
mallodextina e laclose)e lipídios (99% de oleos vegetais ). Possui

ARIy'DHA e Nucleotídeos. Em em

Aplamil Peptii
Danone

UN 40,00 73,00 2.920,00

LOÍEi022
- Lole 022

1 6160 imento para inÍância composto lácteo com óleos vegetais e fibras sem
adiçáo de sâcárose, acrescido de DHA e prébióticos, utilizaçáo a partir dos

anos, podendo ser utilizado até os 5 anos de idade. Apresentaçáo
lâta de 400 tamas

Milnubi

PremiuÍl/
Danone

LATA 20,00 29,80 596,00

LTE\ 041

041

1 4700 TETER NÁSAL TIPO OCULOS mêdda ún ca, eslerilizado a raio g;mma,
m bâlado individuâlÍnente em saco pbslco, mnstando exlemamente os

os de identifcaÉo, procêdêncrá, marca, dala de íabÍi o e validade

Medsonda UN 200,00 0,84 168,00

LoTE:062
- Lote 062

1 5991 pleÍnenlo aliÍnenlar lácteo para cnançás Fomece câôokJratos, pioteinase
os nulíienles nêcessáÍios para complementaí a altmentâçáo diáÍia, além

L{amitina, colíoa e inosilol. Não mnlém glúten Alimenlafáo de cr,anças
maus hábilos alimênlaÍes e/ou que nec€ssilam de !m êporte maioÍde

utÍienles. CaÍboiJrabs (mallodêxlnnâ, sácaÍose e laclose). Sâbores

, chocohtê ou bâunilhâ Embalagem 350 a 3809

Sustain JÍ/
Danone

UN 20,00 16,50 330,00

LOTE; 128 1 563 INAS DE BISTURI n" 23 cx d100 Advantive cx 5,00 25,00 125,00

LOTE: 129 1 8692 INAS PARA BISTURI NO 11 CX C/ lOO Àdvanbve CX 10,00 25,00 250,00

LoTE: 159 1 47 45 lNÇA HENIOSÍATIVA modelo Kelly reta 14 cm Golgran UN 10,00 21,00 210,00

AL 4.599,00

ELETRTRA OA ÂTA DE REGISTRO DE P N

oBJETO - RegistÍo de preços pâra de maleriais de eníermagem, mateÍiais odonlol os las
iníantis - leiles especiais,

VALIDAoE 0A ATA: De 0zfi12015 à011'12J2020.

BENEFICIÀRIA DA ATA: RÁNGEL HOSPITALAR EIRELI

CNPJ sob no. 29.907.666i000140
Rua Joaqu m ouarle Moleiíinho, 3501 - CEP: 87060676 - BairrorJd ltáha ll, ManngrPR
RE§(O SÁVEL JURíDICO: Carmen Coíez wilckên, OAB/PR.n" 22 932

IÍENS

Lob Item Códgo do
pÍodulds€wiç

o

Dessi@ do pÍoduldseívi(p lbrca do
píoduto

Lrnlladê
de medlde

Quanüdade Preço
unilário

PÍeço total

CX 10,00 70,00 700,00LOTE:006 1 4761 ÀcrDo AscóRBrco s00 MG sol rNJ c/sMLcxc/iooAMpoLAs HYPOFARMA

EUROFARMA FR 60,00 56,71 3.402,60LoTE:015 8530 Aidê 3 (Vitamina D3), lgola = 200Ulde vitarnina 0),líasco com 20ml

LoTE:016 397 Âlcooletilico - 70% com 1 litÍo. Caixa com 12 unidades TUPI cx 50,00 46,00 2.300.00

ORTOFEN UN 30.00 4,38 131,40LoTE:019
- Lote 019

1 1079 ALGODÃO oRToPEDICO 10 cm com llbras 100% algodâo cru, com

baixo teor de impurezas, em rolos de manlas uníormes, não esténl. Com

capa de cola vegetalhipoalergênicâ aplicáda em uma das faces.Tamanho

10 cm x 1 metro. Pcte com 12 unidades

1 AMINOFILINA 24 mg/mlsoluÉo inlêlável embalâgem cJ 50 ampolâs de 10 ml FARMACE cx 8,00 60,00 480,00LOTE:024 829

30,00 5.14 154,20LoTE:036 1 5670 BROMIoRÂTO DE FENOTEROL smg/mluso orai e analatóno golas.20 ml HIPOLABOR UN

CX 130,00 45,00 5.850,00LoTE:M0 1 2726 CARBAMAZEPINA CR 4M MG CX, C/ 20 CPR NOVARTIS

LOTE Os8 i 1 4778 CLORIDRÁTO 0E RANITIDINA 50MG/2mld 50 ampolas DE 2 ml HYPOFARMA CX 50,00 29,45 1.472,fi

LOTE:059
- Lote 059

1 6449 CLORIDRATO DE TETRACAINA 1ol" + CLORIDRATO DE FENILEFRINA

1% Soluçà oflálmicr esléril
ALLERGAN UN 15,00 9,43 14r,45

Dimenidrâto 3Íng/ml + cloridralo de prndox nâ smg/ml glicose 100íng/Írl +

Írutose 100rÍE/ml, sol4zo rqetâvêllso êndôyênoso. caüa de l0oampdas de 10 mr.

TAKEDA cx 5.00 320.00 1.600 00LOTE:073
- Lole 073

1 967

30,00 52,00 1.560,00LOTE:076 1 932 SANTISA cx
RANBÀXY cx 50,00 4,90 245,04LoTE.079 1 8550

DIPIRONA 500 MGníL INJETAVEL Ampolâ com 2 ml. Câixâ com 100 ampolas

Domperidona 10m9, caixa com 30 comprimidos

ESPECIFIC OO OBJETO E PR OS REGISTRÂDOS

Diárlo Olicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: walkedo Bitlencouí dê Moíâês n"222 - Cênúo

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E'marl: dianooÍicial@nsb.pí.gov.bí

pmnsb@nsb.pr.qov br

Documnlo 6sinado por CêÍüfcado Drgilal - No!à Sanl,a
&írbaE Pí6,ôiúra Mu.icipai: 95561080000160-AC SEBÁ§Á-
Sua autonriddâdê é 8ôranrlda desdê qu€ ütualnàdo at,avês do
5iter r,ro'Jlw*w.nrb,Dr.rÀahúhoEÂllgluj$§rúli iq!ficúl-oÍli'E

do pÍodutdsôrvço

N0'I
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LOTE; 101

- Lote 101

1 4729 FITA MICROPORE medindo 25 mm x 10 m de
fita ciúrgica, porosa, supeÍÍicie adesiva. hipoal

compÍimento com cêpâ,
eígênicâ - rolos

CIEX UN 200,00 1,95 390,

LOTE: 127 1 886 ISOSSORBIOA 20 MG CAIXÂ COM 30 COMPRIMIDOS Biosintetica cx 70.00 8,51 595,70
LOTE:141
- Lole 141

I 3515 OLIMED cx 30,00 4,75 142,50

LoTE:145 1 4790

CARA CIRURGICA OESCARTAVEL BRANCA, TRIPLA, COM
IRAS CAIXA COM 50 UNIOADES.

EToCLoPRAMIDA soluçáo inietávet 5 ml cx d 100 ampolas ISOFARMA cx 10,00 38,90 389,00
LOTE: 169

- Lote 169
1 1098 SERINGA oESCARTAVEL DE 10 ML sem agutha, siticonizada, estérii,

graduação nílida permanênle, com ponla conectoÍa tipo lueÍ, embolo com
pistao (borracha) deslizante, embalada individualmentecom abedura
asséobcá, clnlendo dados, procedéncra. data da ÍabÍicaçâo, validade, no
do lote, câixa c/ 100 unidades

SR 60,00 22,50 1350,00

LOTE: 170
- Loie 170

1 1099 SERINGA DESCARTAVEL DE 20 ML sem agutha, siliconrzada, estéril,
gíaduaÉo nítida permanente, com ponta conectora tipo lueí, embolo crm
pistão (boÍacha) deslizante, embalada individualmente com aberluÍa
asséptica contendo dados, píocedência, dala da ÍabÍicâção, vatidade, n"
do lote, câixa cl 100 unidades

SR CX 30.00 34,56 1.036,80

LOTE: 175
- Lole 175

1 8703 SEPTMÁX UN 5,00 4,98 24,X

1LoTE: 178

- Lote 1/8
6897

SOLUÇÃO LíOUIDA DO PERÓXIDO DE HIDR
químicá H202, dissolvida em água 3% de peróxido de hidíogênio 97% de
água. Embalagem com 1 lilro.

SONDA FOLLEY 2V N" 16 SILICONE Baláo resistente a alta pressão e
de Íácil insuflação; Sonda coo oriÍício distal e diàmetro rnterno liso;
Váfuula de rnsuÍaÉo; Coneclor universal; Sonda Íabricada em 100%
silicone, com ponla distal alraumátic€;

oGÉNl0 sob a ÍóÍmula

SOLIDOR UN 100,00 17.00 1700,00

1 8086 SORo FISIOLÔGICO 250 ml (soluÉo dê cloíêto de sódio a 0,9%) injetávele
sem mnsêívantes- Amndicionado em frascos pláslicos L-ansparenles.

JP UN 1.700,00 4.386,00LoTE: 183
,1,1183

L0 -: 144

- Lote 184

1 1035 SORO FISIOLÓGICO Írasco 't000ml 
lsoluçao de cloreto ae sodio a 0,9/4

inletávele sem conservantes acondicronado em frascos plásticos

transparenles

JP FR ?00,00 4,83 966,00

LOTÊ 185

- Loie 185

1 1012 SORO FISIOLÔGCO Írasco 100m1 (soluçáo de cloÍeto de sodio a 0,9%)
injetávele sem conseNantes. acondicronado em [rascos plásticos

lransparentes.

JP FR 1.500,00 2,27 3.405,00

LoTE: i86
- Lote 186

1 1034 SORO FlSlotÓGlco frasco 500 ml (solução de cloreto de sodio a 0,S/o)
injetável e sem conservantes. acondicionado em Ííascos plásücos

transparentes

JP FR 400,00 3,53 1.412,00

LoTE: 192 1 4941 TOPIRÁMATO DE 50MG, carxa com 60 compÍimidos SANOOZ cx 20,00 43,80 876,00

TOTAT 34.711,05

0

,TXTRÂTO DA ATÂ DE REGISTRO DE PRECO N.O í36/2019 - PMNSB . REFERENÍE AO PRE ELETR tco No 3s/2019 - PMNSB

OBJETO - egl e preç aqursiç 0 ê matêÍiais de enfer
inÍantis - leites especiais.

VALIDADE' DA ATA: D e Oufilz}'lg à O1l12l2O2O .

BENEFICIÁRlA OA ATA:S.V. BRAGA IMPORTADORÁ EIRELI

CNPJ sob no. 30.888.187/0001 -72

Rua Dom Lurz. 171 - CEP 88337100 - Bairroi Vila Real. Balneáno Camboriú/Sc
RESPONSÁVEL JUR|DICO: Carmen Correz Wilcken, OA8/PR n" 22.932.

magem, m nat tcos, me is e Íórmulas

AraolÍdade Píeço
unitário

Pmço totalMarca do

Êodub

UnHadB de
msdida

Lole Item ct dgo ó
irodutolseNiç

.0

o€s.ÍíÉo do pÍoduto/seíviç,

2.400,00UNITEX PCTE 500.00 4,80LoTE: 028
- Lote 028

J 1048 ATADURA DE CREPOM DE 10 CM de largura por 1.80 m de comprimento

contendo no minimo 13 Íios cm2, pacote d '12 unidades, conlecicionada em

algodão cÍu ou componenle srnlélico, bordas com ac€bamenlo que impeçâ o

desfamento, elasticidade adequada, erolada unrÍormemenle de forma

continua e crlíndnca ná esténl, embalagem indrviduale com dados de

identifcação, procedência, data e tipo de esleíilização, no do lote, registro MS.

1.331 70UNITEX PCTE 230,00 5,791 1U7 ATADURA DE CREPOM DE 15 CM de laÍgura por 1.80 m de comprimento

contendo no minimo 13 íos cÍn2, pacote d 12 unidades coníecicionada em

algodáo cru ou componenle srntétrco, bordas clm acâbamento que impeÉ o
desfamento, elasticidade adequada, erolada uni[ormemente de íorna
contínua e cilindrica, ná estênl, embalagem individual e com dados Ce

dala e tipo de esterilizaÉo, nldo lote, Íe3isúo MSidentiicaÉ0, procedência

L0TE: 029
- Lote 029

1548,00PCTE 200.00 1,74UNITEXLoTE;030
' Lote 030

1 1049 ATADURA DE CREPOM 0E 20 CM de hÍguía por 1.8 m de compnmento

contendo no mínimo 13 fios cm2, pamte d 12 unidades, coniecicionada em

algodão cru ou componente srnlélico, bordas com acabamenlo que impeça o

desfiamento, elaslicidade adequada, eÍolada uniÍolmemente de Íorma

continua e cilíndnca, ná estéril, embalagem rndividual e com dados de

dentifcação, procedência, dala e trpo de êsterilização, n" do hle, Íêgislío MS.

19.200,00PCTE 1.600,00 12,00CLEÂNCOMPRESSÂ 0E GAZE hrdróÍila 7.5x 7 5 cm com densidade de 11LOTE: 064 1 4711

ENS

ESPECIFIC DO OBJETO E PRE OS REGISTRADOS

Dlárlo Olicial Elelrônico do Município de Nova Santa BárbaÍa
Ruâ:wâííedo Bitlencouí de Moíaes n"222 - Cenlío

Fonê/Far: (43) 3266€100
E-mail: dieriooÍiciâ@nsb.pr gov.br

Dmnsb@nsb.oÍ.qov.br

D@urenlo assnado pd Cenrlrcâdo Dioilal - Nova Sata
&áôaía PÍele u.a MunEpd. 95561000@0160-ÀC SERÁ§Â
Sua aúântodâdo á gàEntldô dêrd. qre visualuôdo .rÍavês do

srtê, níp"í!v-!s,À!n !Í.goy,ldDoíryglu!ff ddÉÉealill0|!n1!!.
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- Lole 0M fros/cm2, conÍeccionada em tecido 100% algodáo, de clr brancá, isento de

impurezas, apresentandGse em 8 camadas e 5 dobÍas (para dentro)
tramado no Iecido, náo estéril, pacoles d 500 compíessas

l.9u
LOTE: 094
- Lole 094

1 8689 FIO DE SUTURA a{ mononylon fio 45cm (agulha 2,scm 3i8 lriangulao com
24 unidades.

Procare cx 21.00 27,50 577.50

LOÍE:136 1 2527 LUVA DESCARTAVEL úTEX TAMANHO EXTRA P CX C/ lOO UNDS TALGE CX 160,00 15.57 2.491,20
LoTEr 155
- Lote 155

1 8079 PAPEL GRÂU CIRURGIC0 papelgrau ciruÍgico paÍa autoctave a vapor e
eto, sem pinioles e de porosidadê controlada, com indicadoÍes químicos
para vapor e elo que mudam de cor diÍerenciando os produtosjá
procêssados. Outra face com filme lermoplástico bilaminado de polietilêno e
polipropileno, colorido para íacilitaÍ a visualEação da selagem.Tubos de
100mm X 100M

ESTERIL

CARE

ROLO 20,00 34.50 690,00

LOTE 156

- Lole 156

1 8078 PAPEL GRAU CIRURGICO para autoclave a vapor e elo sem pin-holes e
de porosidade contíolada, com indicadoÍes químtcls para vapoí e elo que
mudam de cor diÍeÍenciando os produtos já píocessado§. Oulra face coín
Íilme termoplástico bilaminado de polietileno e polipÍopileno, colorido para

facililara visualizaçáo da selagem. Tubos de 300mm X100M

ESTERIL

CARE

ROLO 15,00 100,00 1500,00

29.738,40AL

EXTRAÍO DA ATA DE REGISTRO DE PR ON SB . REFERENTE AO P ELETR N B)
OBJETO - ro de preços para eventual aquisição de materiais dê êníeÍmagem, materiais odontológicos, medicamentos, injetávêis e fórmulas
infantis - leites especiais,

VALIDADE DA ATA: De 02hU2019 à011'12!2020.
BEIEFTCúRlA DA ATA: SAVTMEO COTTTERCTO DE PRODUÍOS TTEOTCOS E|RELt
C 'sob no. 26 M0.161/0001-33
Avenida Anila Garibaldi, 2480, Loja 09 - CEP: 82200550 - Bârrro. Boa Vista, CuntibrPR
RESPoNSÁVEL JURIDICO: Carmen Cortez Wllcken, OAB/PR no 22.932.

ITENS

Lole Itêm Codgo do .

píDdub/seÍriço
Desüiçáo do pÍrdutíseÍvirp t aíca do

trldub
Unidôde d€

medira
Ouanüdadô Pí@

unilário
Pre@ hbl

5996 Fórmula anti-regurgilação (0 a 12m) Íormulada paía condiçoes de

refluxo gaskoesofágico. Contém goíra jalai, agente espessanle que
pÍopoÍciona maior viscosidade da Íóímula ou amido oÍé gelaíinizado de

batata. Densidade caló.ica 67 Kcal/100m1. Possuino minlmo 75% de

lactose. Embalagem 4009

NESTLE NAN

ESPESSAR

4OOGR

UN 40,00 20,00 800,00LOTE 104

- Lole 104

LOTE 105

- Lole 105

1

1 7303 Fórmula infantl (0 a 12m) hipoalergênica á base de pÍoteina do scÍo do
leite parcialmente hidrolisada, com adrçáo de ácrdos gÍaxos de cadeia

longa -LoPUFAs (DHA ácido docosahexaenórco e ARA ácrdo

araquidônico)e nucleotídeos. lsenlo de sacârose, Írulose e glúlen.

Densidade caló.ica 65 a 67 Kcál/100m1. Embalagem de 4009.

NESTLE NAN

HA 4O()GR

20,00 24,80 496.00

NESTLE NAN

COMFOR 1

4OOGR

UN 150,00 15,00 2.250,00LoTE: 106

- Lote 106

1 5985 Fórmula iníanlilde partida em É adiclonada de prebiólicos 0,4 a

0,89y'100m1. Contém LCPUFAS ácidos gÍaxos de cadeia longa - ácidos

araquidonico (ARA) e docosahexaenoico (DHA) e nucleotideos. Arende

a todas as recomendaçoes do Coder AlimentaÍius FAOiOMS e RDC

n0432011. RelaÉo caseinarsoro 40:60 ou 30 70. Densidade cálóíica 6ô

a 77 Kcat/100m1. 1otP/o lactose. Embalagem 4009.

NESTLE NAN

SOJA

UN 20,00 22.03 440,60LOTE:107
- Lote 107

1 5989 Fórmula iníantil de partida para lactenles à base de pÍoteína isolada de

soja, eniquecida com Íeno e adicionada de L-melionina. lsenla de

sacarose, lactose e proleinas lácteas. lndicáda paÍa a alimenlaçáo de

lactentes alé os 06 (seis) meses de idade, com intoleÍáncia à lactose ou
para dietas restrilas ao leite de vacâ. 100% Maltodertnna Embalagem

4009.

NESTLE

NÉSTOGENO
1400GR

UN 20,00 15,00 300,00LOTE: 108
- Lole 108

1 5987 Fórmula infanlil de rotrna enriquecida com ÍeÍo e selênio com relação

caseina:soro 40:60 ou . Fomece os nutnentes em quafltidades

adequadas para lactenles no pnmeiro semestÍe de vida. Densidade

câlóricá 67 Kcat/100m1. Embalagem 4009.

UN 30,00 15,00 450,00NESTLE NAN

COMFOR 2

LOÍE: 109
- Lole 109

1 5986 Fórmula iníantil de seguimento em É adicionada de píebióticos 0.4 Á
0,89i 100m1. Contém LoPUFAs ácidos gíaxos de cadeia longa - ácidos

araquidônico (ARÂ) e docosahexaenoico (DHA) e nucleotídeos. Alende

a todas as recomendaçoes do Codex Alimenlarius FAO/OMS e RDC

no44/2011. Fomece nutnentes em quantdades adequadas para

lactentes a parlir do 6" més de vida. Densidade c€lónca 67 a 68

Kcaul00ml. Possui 12" de poleínas lácteas (relação caseína/proteínas

do soío 50:50 ou 60:10). 100% lactose. Embalagem 4009.

UN 20,00 12.00 240,00NESTLE

NESTOGENO

2 400GR

LOTE: 110

- Lote 110

1 u77 Fórmula inhnül de seguimento enÍiqueclda com Íerro e selênio com

relaÉo caseína;soro 50:50 0U 35:65. Fomec€ os nulnenles em

quantidades adequadas para laclenles a parlir do 6" més de vida.

DeÍrsidade calórica 67 a 68 Kcaulooml. Possui69.9% a 84% de

lactose. Minimo de 16% de maltodextnna. Embalagem 4009.

ESPECIFIC DO OBJETO E PRE OS REGISÍRÂDOS

Diário Oíiclal Eletrônico do Municipio de Nova Santa BárbaÍa
Rua: Walííedo Binencoun de MoÍaes n'222- Cenlío

Fone/FaÍ (43)3266€100
E-mail: diariooÍicial@nsb.pí.gov-br

Pmnsb@nsb.Pr.qov.br

D@u,rEnlo assnâdo por CoÍliicado Ooilal - Nova Sanla
&ióaÉ PÍolôiiüra Monêpar 955610800001ôo-AC SEBASA-
Sla aulênüodado á gàÍ.níd. .,.tdê que vitú.rrr.do .ravés do

5itei [!lDlt§!rÊ,í§!a{,go!,ItôaE1llürbli.r,o/dixriô-l,rhr{nrinê
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LOTE: '111

- Lote 111

1 5990 NESTLE NAN

SOJA
UN 20.00 23,00 460,00

19

LOTE: 112
- Lote 1í2

1 5993 Fórmula inlantil isenla de lactose contendo vitaminas, minerais e
oligo€lementos necessários ao bom desenvolvimenlo e crescimento
Contém nudeotídeos e LCPufas (ácido gÍaros de cadeia longa),
principalmenleos ácidosaÍaquidônico (ARÂ) edocosaheraenólco
(DHÁ). Fonte de carboidrato:100% maliodextrina. Embala gem 4009

NESTLE NAN

s.L 400GR
L]N 50,00 24,00 1.200,00

6.636,60

Fóímula inÍantilde seguimento paÍa lactentes à base de proteina
isolada de soja, enriquecida com feno e adicjonada de L-melionrna
lsenla de sacárose, lactose e píoteínas lácteas. lndicada paÍa a
llmentaçào de lactentes acima de 06 (seis) meses de idade, com

nloleráncia à laclose ou para dietas restritas ao leite de vaca. 100%
Itodextrina. Possui 10% de p.oteinas vegetais (proteina isolada de

+ L-metionina), 48% de cáôoidÍatos (100ô/o mattodertÍina)e 42%
lipídios (100% de gordura vegetal- óleos de patma, giÍassol, canola

coco Embalagem 4

t,

OTAL

DA ATA OE R DE PR

para evenlual aquisição de

019. PMNSB _ F TE AO PR

rmagem, ma so

N" 39/2019 -
OBJETO - me is e íórmulas
iníantis - leites especlais.

VALIDAoE DA ATA: De 0A1A2019 à 0111212020.
BENEFICIÁRA DA ATA: VALE COMERCIO DE PRODUTOS i,lEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI
CNPJ sob no. 32.635.,145/0001-34
Avenrda Ladislao Gil F€rnandez, No 10 - CEP: 86870000 - Bairro; Jardim Beto Honzonte, tvaiporã/pR
RESPONSÁVEL JURíDICO: Carmen Co(ez tMtcken, OAB/pR n'22.932.

Códgo ô ILoE Itêm DesaÍiÉ do pÍodutdsêÍviço Míoa &
í{Dduto

Uddado
dê medide

qrarlidade PÍe@
unitâio

PÍ@ tobl

LoTE:001 1 4671 AEOCATH N" 20G. cáixa com 50 unidades DESCARPACK cx 5,00 31,00 155,00

LOTE:003 1 4673 ABOCATH N0 24G. caixa com 50 unidades DESCARPACK cx 5,00 33,00 165,00

LoTE 004 1 7M7 ABOCAÍH NO18 COM 50 UNIDADES DESCARPACK cx 3.00 29,00 87,00

LOTE: 008
- Lole 008

1 3413

CONDICIONADOR DE ESMALTE E DENTINA )SERINGA COM 2,5 ML

ACIDO FOSFORICO A 37% + CLORHEXIDINA A 2% (ACIDGEL MAOUIRÂ UN 50,00 3.49 174,50

LoTE:011 1 7196 PROCARE CX 40,00 25,50 1.020,00

LOTE: 035 1 837

AGULHA GENGÍVAL CURTÂ O,3O MM X22 MM 30 G CXC/IOOUIiJS

BROMETo DE IPRATRoPIO 0,25MG/ml soluçào de inalaÇão c/ 20mt HIPOLABOR UN '100,00 1,10 110,00

LOTE: 037 1 8533 Bromoprida 4mg/ml,solução oral gotas MARIOL FR 300,00 2,60 780,00

LOÍE:042
- Lote 042

1 8093 Ceftnaxona Sódica 1 grama injetávelvia tntravenosa + ampola de
diluente 3,5 ml.

BtocHlMrco UN 1.000,00 13,90 13.900,00

LoTE: M6
- Lole 046

1 8537 PRAÍI
DONADUzzI

CX 200,00 6,00 1.200,00

LOTEiMS 1 8539

Citalopram 20 mg, caixa com 30 cornpÍimidos

Clonazepân 0.5 mg. caixa com 30 compnmrdos GEOLAB cx 100,00 3,30 330,00

LOTE:049 1 853 CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% injetavel ampola clm10 mt SAMTEC A[/P 25,00 0,23

LOTE:050 1 ô899 CLORETO 0E SODIO 2flo solução inteÉvel, ampola com 10 ml SAMTEC UN 25,00 0,24 600

1 ô959 DETERGENTE DE USO PROFISSIONAL PARAARÍIGOS MEDICOS
HOSPIÍALARES Embalagem 1000 ml

RIOOUIMICA UN 30,00 14,00 420,00

LOTE: 069

LO\068
- 068

1 4780 DEXAMETASONA SOLUÇÀO OFTALMICA FR, Ci 5 ML ALCON FR 20,00 8,14 162,80

LOTE: 080 1 872 ENALAPRIL (MALEATO) 5 MG CIMED CPR 3.000.00 0,06 180,00

LOTE: 091 1 8705 FILTRO PARA DESTILADOR DÊ ÁGUA UN CRISTOFOLI CRISTOFOLI UN 10,00 24,00 240,00

LoTE:095
- Lole 095

I 6462 FIO DE SUTURA CATGUT CRAMADo 34 (Agulha 1/2 - 2,0 cm) com
24 unidades

SHALON cx 1,00 85,m 85.90

LoTE:097
- Lote 097

1 8072 FIO DE SUÍURA CATGUT SIMPLES 34 (Agulha 1/2 - 3,ocm)com 24

unrdades
SHALON cx 1,00 85.00 85,00

LOÍE| 103 1 4823 FIXADOR PRONTO PARÀ USO FRASCO C/475 ML DPC BRASIL FR 10,00 r5,11 151,10

LOTE: 118 1 5672 GTUCONÀTO DE CÂLCIO. Fcsco -ampola com 10 mla 10% (100mínrml) ISOFARMA AMP 20,00 2,üJ 40,00

LOÍE:121
- Lote 12'l

1 1083 HASTES FLEXIVEIS COM 75 UNIDADES OE POLIPROPILENO,

ALGODÃO, HIDROXIETITCELULOSE E TRICLOSAN

POLARZINHO UN 250,00 1,27 317,50

LOÍE:124 1 4733 HIPoCLORITo DE SODI0 1%. galão 5 litros. CICLO FARMA GL 25,00 7,30 182,50

70,80LoTE: 126
- Lote126

1 4735 INFUSoR 2 VIAS CoM CLÂMP Dispositivo para administração de

medicamentos/solu@s, possua2 conectoÍes lueí lock Íêmea universais

com tampast Tubo ílexivel e transparente em PVC de 60mm de
comprimento; 2 clamp @rta fluxo; Conector 2 vias, um conector luer slip
macho univer5alcom pÍoletor. Embalado indrvidualmente em Papel

Grau Ciúrgico e lllme termodástico, contendo os dados impressos de

idenhficação, codigo lote, data de íabricáÉo e validade e Íegistro no

Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998

DESCARPÂCK UN 120,00 0,59

UN 4,00 27,61 110,44LoTE: 152 1 8702 OCULoS DE PROIEÇÁO. Lenle incoror com trâlamenlo AE SUPERMEDY

UN 300,00 0,43 129,00LoTE: 162 1 4717 POTE COLETOR DE URINA estérit80 ml J PROLAB

ITENS

ESPECIF Ão Do oBJETo E pRE REGISTRAOOS

Dlário Oíiclal Eletrônlco do Munlcípio de Nova Santa Bárbara
Rua:Waíredo Bitlencouí de MoÍaes n"222 - CenlÍo

Fonê/Far: (13) 32664100
E-mail: diâriooÍiciâl@nsb.pí.gov-br

pmnsb@nsb.pí.qov bÍ

Ooctirunlo assrnado poí Ceítfcado Digi6l - No!â SártÁ
AáÍbara P,âlotura MunÉipâl: 95s61080000 l6O-AC SEÂASÁ-
Sua aúonllodadô ó g.Êntldá d6de qoê vkuarir.do .tEvés do
,hÉ: hxllsy{,E|-oíal}Y,k&.daylrlli§!ÊrútiâIbrLiúdúr
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LOTE: 164 1 48/.7 REVELADOR PRONTO PARA USO FRASCO C/ 475 ML

RISPERIoONA 1 mg/ml - soluçao oral- Írasco com 30m1.

DPC ERASIL FR 10,00 15 00 150,Gó U ,

LOTE: 1ô5

- Lote 165

1 4527 PRATI
DONADUZzI

FR 120,00 16,00 1.920,00

LOTE: 174

- Lote 174

1 4754 SOLUÇÃO DE RINGER LACT,ATO CAdA Írasco 1.000 ínL propoiciona
130 mEq de sodioi 4 mEq de potássio, 3 mEq de cálcio; 109 mEq de
cloreto; 28 mEq de lactato

EOUIPLEX FR 20,00 7,19 143,80

LOTE: 179
- Lote 179

1 5939 SONDA URETRAL DE ALiVIO N."08, estérit, descáúvet
confeccionada em material de Íesistência adequada, atórico,
siliconizada, lransparente, flexivel, apiíogênica, com a ponta
anedonadada e fechada com orifício lateíal, embalada indivldualmente
em papelgrau cirurgico.

BIOSANI UN 12,00 0.52 6,24

LOTE: 180

- Lole 180

1 5938 SONDA URETRAL DE ALíV|O N.o 10, estéÍil, descaúvet.
conÍeccionada em malerial de Íesislêncra adequada, alóxtco,
siliconizada, transparente, llerivel, ap!Íogênica, com a ponla

arÍedonadada e Íechada com orificio laleral, embalada individualmente
em papelgÍau c,rurgico.

BIOSANI UN 12 00 0,528 6,34

LOTE: 182

' Lole 182

1 8084 SONDA URETRAL DE ALiVIO N." 16, estéril, descrrláver
conÍeccionada em malenal de resistência adequada, alórico,
siliconizáda, tlansparente, flexivel, apirogênica, com a ponta

aredondada e fechada com oriÍício lateral, embalado individualmenle

em pap€lgÍau cirurgic!.

TERMÔMETRO DTGITAL ÁxtLÂR COMúCIO resisterr" 
" 

agra .ut
memória permile registrara úllima mediÉo; aulo-leste; emite sinal
sonoro;desliga aulomalicamenle;acompanha um estojo gaÍanlia de I
ano, nas cores verde e amarelo

BIOSANI UN 20,00 0.78 15,60

LOTE: 189

- Lote ldg
1 665 SOLIOOR UN 10,00 10.00 100.00

L( 194 1 5665 ASELINA LIQUIDÂ írasco d 1000 ml FARMAX FR 5,00 16,89

TAL

84,45

22.534,72

LEtNo,913/2019

SúmulaiAltera os anexos da Lei nô 934/2019, que dispoe sobre a Leide Drrelrizes Orçamenlánas pard o exercício llnanceirode 2020 e dá oukas píovidêncBs.

A Càmara Municipalde Nova Santa Báôara, no uso de suas atribuiÇoes Legais, apÍovou e eu PÍeÍeito Municipalsanciona a seguinte Lei:

Art. 1" - Fica alterado os anexos da Lei n" 9?Á/2019, que dispoe sobre a Lei de DiretÍizes orçamentánas para o exeícício llnanceiro de 2019, sendo necessáfia
a compatibilidade dos instrumentos de planejamenlo Plano Plurianual - PPA e Ler OÍçamentária Anual - LOA.

AÍ1. 2 - Esla lei entrará em vrgor na data de sua publicaçáo, revogadas as disposiçoes em contráflo.

Nova Sânta Bárbara, 28 de novembro dê 2019

^.tEi

Eric Kondo
PREFEITO MUNICIPAL

üonrci,'o d. Àovr s. .3.Í6.Ír
TEI OE OIREIRIZES ORçAI\'EÍ{TARIAS

ÁilEro oE À.ÉT s E pRloRtoADEs

Progr. ' !o- Éú.,Íhe dd

P,ogre.: ,a - rl.úrirlc dc 6

trograt, ú-§ .if.c { tMr.{b *d

Do.umenro assrnado poÍ Cerlilicado DEilal Nova Sanla
Báôara Pretoituía Muniêpálr 95561080000160-AC SEBÂSA-
Sua aulôntodacra á sàE.rld. desde qe sealrado arravé! do
site, h{s/!!!,$fur.sa!ütírÉItüàl&rcÂútu4oíriqhrüInÊ

Diário OÍicial Eletrônlco do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walíredo Eittencourt de MoÍâes n'222 - Cen!Ío

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-mail: dianooÍcial@nsb.pr.gov.bí

pmnsb@nsb.pr qov.br
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C. Procópio, Quarta-Feira, 04 de Dezembro de 21

Prefeitura Municipi
ÉJrrRÂro-aÂ ÂÍÂ oE REGtsrRo oE.PREoo N.. í2!yao10 - P NSB' 

'FEERErIE 
^o 

pREGÁo ElErRôrlcô x.39n019 - pxNsB
OBJETO : Rogist o de prôç6 pâ.á 4entúel ,quisrÉo dB malenâis de áníenãgeE

mlêriÉ odúlotóSk$. rEdl6mnl6. inFtávêis . ló.hulás inÍenüs - lei!$ espêoars.
VALIDADE OAÁTA: Oê 02,1 212019 à01l12nO2A.
BENEFTctÀRIaDAATAT ac MATERTÂrs MEorcos LToA
CNPJ so$ n', 11 .134.62019001{a
Rúa Jo8qu,m N6buco. 205. Salâ 8 - CEP, 87014000- BârEô: Cênúo. Mã.ingá/PR
RESPONSÀIEL JURIOICO. Câmá Co.rêz !!í.1ên. OÀB/PR n. 22 932
ESPECIFI OO OBJÊÍOEPR REGISTRÀDOS

, EXÍR ,ODÀAT OE REGtsÍRO OE PREç! X.. üaiirolD -prír{!iB
REFEREIÍE ao pREGlo Ét-EÍRôMco N.39ao19 - pllrsB

oBJEÍO - RêlrsuD dc pe(Éó p.ó @nl!d âqui.J@ (r! ôâl!ú6 d6 .nÍ.ru!.h, malêÍiai3
odololô06. trÉdhlcnlo3. in,êláv.G. ltá@le Lle& - L{s osp.drs-

VAIIDÁDE DA^T : D. 0212/2019a 01/12,2020.
BENEFC]ÁR|À04ÂTÀi CLÁSSMEO - PÊOoUTOS HOSPÍINIRES ElÂELl
CNPJ !ôô ,f. 01 .!26 53510@ 1-59
RdPhá Pà l21l . CEP 36r01ôa0 . Sá'm' Csh Á.rmàJPR
ÂÉsPoN§ÀvE L JUFIOTCO Csmn Correz Wi'd.., OAri/P{n! 22912
ESPECTFTCÁçÀO OO OSJÉÍO E PÂEÇOS REGTSIRÂDOS
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 0211212019

De: Setor de Licitações e Contratos

Para: Fiscal das Atas de Registro de Preços n' 129-130-131-132-133-134-135-
136-137-138/2019

Prezada Senhora,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópia das
Atas de Registro de Preços n' 129-130-131-132-133-134-135-136-137-13812019,
decorrente do Pregáo Eletrônico n'39/2019, cujo objeto'e o registro de preços para

eventual aquisiçâo de materiais de enfermagem, materiais odontológicos,
medicamentos, injetáveis e fórmulas infantis - leites especiais, para suprir as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a fim de que a mesma seja
acompanhada, assegurando-se o cumprimento integral das obrigaçÕes assumidas.

Sendo o que se apresenta parà o momento.

Atenci nte,

Elaine Cri a dos
Setor de Licitaçôes

Michele Soares de Jesus I Data:ro //Z / l3

antos

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 22f, Centro, I .13. 3266.8100, E - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitaca tQit sb r'.1rr - rvrvrv. nsb. rrr.gov. bl
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NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO OO PARANÁ

GHEK LIST

MODALIDADE: PREGÃO - REGTSTRO DE PREÇOS

()a ELETRONTCO ( ) PRESENCIAL

N' el / f,os\

Rua Waltredo Bitter)couú dc I\lorâes ,ro 222, Centro. Fone 4J. 3266.8100. CEP - 86 250'000 Nova Santa

Bárbara, Paraná E-nrail - licilÂcao(arnsb.pr.eov.br - §1§§'.nsb.pÍ.goY.br
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1 Ca ado rocesso ÔK
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PREFEITURA IMUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITÀTORIO
pRncÁo plnrRôNtco N. 39/2ol 9

Aos 1 1 de dezembro de 20 1 9, lavrei o presente termo de encenamento do
processo licitatório Pregão Eletrônico no 3912019, registrado em 17ll0l20l9,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do no 1380 ao no 1907, que corresponde a este terrno.

lEkine LuditL Santos
Responsável pelo Setor de L tações

Rua Walt'redo Biflcncoun de luoraes no 222. Centro. l"onc -1,'i. J266 8100. CEP - 86.250-000 Novâ Salrta BárbaÍa. Paraná

ll-mail licitacaoansb.Pr.!o\.hr_ \v§1\.llsb.DJ.gQ!.U
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PUBLIC TRIMESTRÁL DO RA DA 12912019 - PiíNSB

REFERENTE AO PR EL rcoNo 392019 - PMàtSE 1908
OBJETO - Registro de pÍeços para eventual aquisição de materiais de enfermagem, materiais odontológicos, medicamentos, injetáveis e
fórrnulas infantis - leites espêciais.

VI.LIDADE DA ATA: De h2J1212019 à 0111212020.

SiNEtrlCtêRlA DA ATA: A C MATERIAIS MEDICOS LTDA
Ci,lPJ sob n'. 11.138.620/0001-08
Rua Joaq;Jim Nabuco,205, Sala 8 - CEP:87014000 - Bairrot Centro, MaÍingá/PR
RESPOr{gÁVEL JURíDICO: Carmen Cortez Wilckeo, OAB/PR n" 22.932.

EÜEçI4CAçÃO DO OBJETO E PREçOS REGISTRADOS

,::CédiilÔdo,,il
prodrtÍ{§êrÍço

7271

Ocscriçáo do podúo/sert'@

Alimento nutricional mmpleto paía nutri!áo e, rral
Densidade calóricá: 1.2 kcal / ml 1200Kcal pc litro;
proteínas: '15%; carboidralos: 55%; gorduras: 30%; Fonte

de macronutrientes: Fonte de proteínas: 100% pÍoteina

isolada de soja. Fonte de carboidralos: 100%

maltodextrina. Fonte de lipídeos: 49% óleo c: canola,
44% TCM;4% mono e diglicerideos e 03% lecitina de
soja. Fonte de Íibras: 159/L; 55% Ílbra de sojat 28% goma
guar parcialmente hidrolisada d17% inulina. 1000 ml.

Sabor: Baunilha.

Nestle Alfare
4009

Dieta (fóímula infantil) semialementar e hipoalergênicâ, à

base de proteína exlensamenle hidÍolisada de soro de
leile, TCM, LCPufas (ARA e DHA) e de peixe,

maltodextÍina, vitaminas, minerais e oligoelementos.
lsento de lactose, sacârosd, Írutose e glúten. Alimentaçáo

de lactentes e criançâs que apÍesentem aleÍgia à proteína

do leite de vaca e/ou de soja, distúrbios absÍivos ou

outras condiçres clinicas que requeÍem ter,,Êl;a nuhicional

mm diela ou ÍóÍmula semr€lemenlaí e hipoa :-gênica.
Embalagem de 400 gr

NutriÉo mmpleta e balanceada oÍalou ênie; paÍa.

cÍianças de 1 a 10 anos. Suplementa: Cálcio, .:eÍo, Acido

Fólico. 86 e 812. lndicada para crianças seletras e/ou

inapetentes entre 01 e 10 anos de idade. Distíibuição

energética: '12% de Proleina, 53% de Carboidiato e 35lc
de Lipídio, sendo 15% de TCM. Contém DHA e ARA,
prebiótico e prDbíotico. Saboí Baunilha, Chocolate e

MoÍango. Densidade calórica: 1 kcal/ml. Apresentaçáo

lata 400 gramas.

ITENS

:rrlgLt

LOTE: :2i
- Lo:ú .'2r

1.098.00Nestle

lsot,ource
Soya Fiber

1000m1

Abbott

Peri,asure
4009

UN 20,00r-r)TE. i,7l i 1 5995
- rote 071

LOTE: '5"t
- [ci" l5r

u76 uN gcl t0

t$r'.i, .?

uN 6r.ji0

!n
13,30

96,79 1.335 B0

33,'i4 29.ô24,04 'l

32.859 80
L
Er

PUB DE RE DE PRE o N.0 í30/20í9 - PllNsg
ELE tco N" 392019 - PMNSB

OBJETJ - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de enÍermagem, mateÍiais odontológicos, med)Íamentos, iiljetá'rêis ê
fórmulas inÍantis - leites espêciais.

VALID/.;E DÂ ATA: De 0211212019 à 0111212020.

BENET .IÁRIA DA ATA: CLASSMEO . PRODUTOS HOSPITALARES E.( ELI

CNPJ :,rL ;^. 01 .328.535/0001-59

Rua Piín :au, 1211 - CEP: 8ô701040 - Bairro: Centro, Arapongas/PF

REg;.-, ,l..iVEL JURíDICO: Carmen Cortez wilcken, OAB/PR n0 22,932.

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREC,)S REGISTRÂDOI,

E

ITENS

PIÉçQ

'1.C'10,C0RENALINA (Epinefrina) soluçáo injetável1 mg/ml
aixa mntendo 100 ampolas de 1l\41

Diário Oficial Eletrônico do Município dê Nova Santa BárbaÍâ
Rua:Walfrêdo BittencouÍt dê Morâes n'222 - Centro

Fone/Fâxr (43) 32663100
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ICA '13x 4, 5 descârlável, estéril,
siliconizada, haste de aço inoxidável com oonla em
bisel lÍiíacetâdo, cânhão plástim em mr u.;versal

eclor padrão adaptável a seringas e cJk:,s
isposrtivos, embalagêm individual, clm c"rerluÍa
sséplica. deverá constaÍ externamen'. Je.'os de

idenliÍlcaçã0, procedência, lipo de esteÍilizâç,J, data
de validade, no do lote, registÍo ms. cx c/ 10O,,nidades

LHA HIPODE

1

4675LOTE: 012
- Lote C12

LOTE:013
- Lote01§

tHA HIPoDERMICA 25x I mm descaíável,
estéril, silimnizada, hasle de aço inoxidávelcom pontâ

m bisel triÍacelâdo, canhão e outros dispositjvos,
protetor pláslico, embalagem individual. dados de
identilicação, procedencia, lipo de esteÍilizaçao,.data

vahdade, no do lote, regislro ms. cx c/ 100 unidades

SR 5,10

LOIE: 011
, Lote 011

4678

46;9 AGULHA HIPODERMICA 40x12 mm descârlável,
esléÍil, siliconizada, hasle de aço inoxidável com ponta

em bisel lrifacetado, canhão e outros dispositNos,
protetoÍ plástico, embalâgem individual, dados de
idenliíicação, procedência, tipo de esterilização, data
de validade, n0 do lole, registro ms. cx d 100 unidades

SR í79,10

LOTE: 023
,| 4872 [lOeUnNOL rOO ue PRATI

FARMACE1

1

LOTE: 038

- Lote ri43

te Ci8

t 43 UNIAO

QUTMtCA

NEO Q 1.440,001

1

LOTE: 14.1

1oTE.053
. Lote 053

HIPOLÀBOR

30,00 5,97cx

CX

CX

67,45

CPR

CX

3.10

0,099

4,80

99,90

1.00c.r-,1

| 3CC,00

ó5,666,0c 
I

_. I

',2,0!

10TE.055 1

ETOPROFENO 501íG/l\.41 em embalagens conlende

inanzina 25 mg, câixa com 30 comprirnidos

L0RIDRATo DE AMIoDARONA somg/ml soluçao
etável, ampola 3ml, Caixa com 50 ampola 3ml

8üvC

4773

8094

n

I s de 2 mL, via lntramuscular

LORIDRATO DE DOPAMINA 10 ml

853ô

8096

TEUTO AMP '100,00 '1,79 179,00

LOTE, C56
- Loie 056

1

ll
L0RIDRATO DE PETIDINA SOMG/ML ampola com
ml cx com 25 ampolas

4775 UNIAO

QUIMICA I

CX 6,00 57,90 347 40

1

I

CX 8,00 19.1,00 1.552,00loíidrato de Prometazina 2smg/ml, soluçáo rnFtável

OLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7

TROS

8337 SANVAL

4813 DESCARBOX

xa com 100 ampolas de 2 mL

98,00

LOTE 061
- Lote 0ô"

4704

La.,TE:í6C
- Lote C6C

LOTE, C57
- Lcte C57

DESCARBOX

82,90 4.145,00,4781

8694

OLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS
aterial descârtável, localpara descarte de agulhas,
minas e outros materiars mntaminados períurantes ê

ntes descârtáveis: - lolal protêÉo mnka
uraçáo e vazamento de lluidos; - exigido pela

vigiláncia sanitária; - maioí proteção para pí(/issionais
pessoal de limpeza.' caraclerislicas lécnicas: - cor

rna: amarela, com dizeÍes em prelo; - fabricado

enko das normas atuais exigidas pelorl',

ecanoalo de Haloperidol.S0mg/ml, soluçã0.'rjelável
ixa mm 5 ampolasde 1ml

UN:AO

QUIMICA

10 00

UN

UN

HYPOFTCMÁ 5! C0CX

40,00

120,00

2,45

290

43,00

LUIT: U.1

t OTE: C67

- Lote 067

6,00 81,00 486,00LOTE O7O

- Lote C70

1 713/. DIAZEPA[.,] '10 mg/ml, soluÉo injetável, caixa com 100

ampolas de 2 ml

TEUTO

160,00 '1.600,00UNIAO

QUIMICA

10,40CXLOTÉ: 072
- Lcre 072

1 4785 OIMENIDRATC + CLORIDRAÍO DE PIRIDOXINA

1 ML 50 + s0Mc/ml injetável caixa com 100 amp.

CX 5,00 142,00 710,00Dipropionalo de belâmelasona + ÍosÍato dissódico de

belâmetasona smg/ml + 2mg/ml, suspensão injetável,

caixa mm 25 amplas de 1ml.

CRISTALIA

2.850,0C100,00 ?8.50ZERMATT CX

LOTE,C77
- '-oie 077

86971

1 8067 ENVELOPE AUTO-SELANTElscm X 25cm

eslerilizaÉo em Autoclave caixa com 100 unds
LOTE 081
- Lote 081

4720

Nova Santa Bárbara - PR, 02 de MARÇO de 2020 - Diário OÍlciat Etekônico . Ediçâo: 16101202, -l3l

SR CX 30 5.20 156.00

EQUIP0 tulACROGoTAS PARA SORO com cámara

de gotejamento flexível e transparente (relação 20

LABOR I UN

olas/ml), ponta perfuÍanle (penetrador) paÍa

daptaÉo em ÍÍasco (ampolas) bolsas, pro(lror da

ponla perfurante (penelradoo, pinça rolete,ll bo

Ívellransparente, mnector luer macho {-^ncâixe pcr

ssão), pÍoletor do conector. esléril, di.:âdável,
balado individualmente com dados cê ider :ficáçac

cx 60,00 306,00

99,00

333 96

8C9.40

299 70

348 00

430,00

0,75 3.030,000004 ,t

I

I
I

00

Diário OÍicial EletÍônico do Município de Nova Santa BárbaÍa
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I
I

LoTE: 082
- Lote 082

Doc!íÉítc assnádo por Ceôncarlo Eligrtll - Nova Sânlâ
&áÉàrâ dÍsillÍa MunidÉi 95561@0000160-Âc SERAS^-
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1

BUTILBR0METO DE ESCOPOLAMINA 2C"19/ml

Solução lnjetável, caixa contendo 50 ampolas de 1mL.

1

1

,1 COMPLEXo B injetávelcx c/l00 amp

1

I
i





LoTE: 083
- Lote 08i1

1 6'!53 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL I\,,!ACRO

Dispositivo para administÍaçáo de iníusáo de soluções
enterais. - Conecta o recipiente de soluçoes (frasco ou
bolsa) à sonda de alimentação enteral. - PerÍurador
para mnexão ao recipienle de soluÇã0, pinça rolete
mm excelente controle de gotejamento, conexáo luer
slip ou escâlonado, especíÍim paía nutriçáo enteral,
prevenindo riscos na utilizaÇão. - Cor azul (especíÍicá
paÍa produtos de nutriÇão enteÍal); -EstéÍil; -Atóxico: -
Apirogênico.

iDESCARPACK UTJ 2.000,00 0,83

1,00 i25,0c

2,C,-1 105,00

--l3C,C0 I 37,00
,I

LoTE: 083
- Lote c88

I 8103 FENITOíNA SÓDICA SOmg/ml, Solução nletável,
câixa com 50 ampolas.

TEUTO CX 125.00

LOTE: 089
- Lote C89

1 8104

1 4786

FENOBARBITAL SÓDICO 200mg/ml Solução
lnjetável, caixa mm 50 ampolas de 2ml.

CRISTALIA CX

LOTE: I 13

- Lote 1 iJ
FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASbNA
INJETÁVEL 4 I!,,IG/ML INJETÁVEL 2,5 ML CX d 50

GENTAI\4lClNA 80MG injetável cx d100 ..nóolâs de
2ml.

HEMITARTARATO DE N REPINEFRINA 2mE/mL

Caixa com 50 ampolas de 4mL

TEUTO CX 1,'110,00

LoTE: 117

- Lote r17

LOTE 
,i22

-hP122
L, . i: 123

- Lote 12.1

1 935 HYPOFARMA CX 6,00

cx 210

81,20 487.20

,|
8í 05 HYPOFARMA 111,45

1 4787 HIDRoCORTISoNA 500 MG injetável Írasco+diluentr i

5 mlcx cJ50 ampolas- |

TEUTO '10,00 280,00

40,c0 34,'13

2.800,00

LoTE: 132 1 889 LIDOCAINA 2% sem vasomnstritor 20 ml inj. cx d12 HYPOFARMA CX 1.365,20

LOTÉ: r 37
- Lote 137

,|
8077

438

LUVA DESCARTAVEL LATEX TAMANHO G CX C/
'100 unidades.

NUGARD CX 20,00 15,20 3C4,00

Loie: iael r
- Lore i38 I

LUVA DESCARTAVEL LATEX TAMANHO M CX Ci
1OO UNDS

NUGARD

LUVA DESCARTAVEL úTEX TAMANHO P CX C/

1OO UNDS

NUGARD

CX 400,00 15,20 6.08C,00

LoTE: 139

- Lote 139

I 1060 CX 960,00 15,20 14.592,00

LoTE: 143

- Lote 143

1 4789 METHERGIN (MALEATO DE METILERGOMETRINA

0,2mgiml) SoluÉo lnjetável, caixa com 50 ampolas de

1ml.

NIFEDIPINO RETARD 20 MG

UNIAO

QUIMICA

CX 3,00 I 78,0C

CPR 10.0c11,00 0,13

CX :0,00 53,00

LOTE: le,
LOTE: i7
- Lote i57

1 896 MEDQUIMICA 1.300,00

1 8699 Paracetomol+fostato de codeina 500m9+30nrg, caixa

com 96 compÍimidos

POMADA OFTÁLMICA COI\,,I 3,5G COI/PO3'?ÃO
CLORANFENICOL + AMINOÁCIDOS +[4ET:ONINA +

RETINOL

GEOLAB 1.060,00

LoTE: 161
- Lotê 15i

1 4794 CRISTALIA UN 15,00 9,76

| ^IE; 16§

- -(e'lô6

1 7222 SALBUTAI\,'IOL 0,5 l\.'lGil\41 solução intravenosa cx

com 50 ampolas

I HtpoueoR
I

CX 4,00 81,24 324,96

LOTE: 167
. Lore 167

1 1066 SCALP N0 23G dispositivo para infusão venosa,

descártável, esléril, siliconizada, com cânula de aço

inoxidável, parede fina, mm bísel triÍacetado, asa
plásticâ Ílexívelou similar, com identificaçao do calible
na asa, protetor rígide, tubo lransparente flexível,

mnector luer e tâmpa protetora, cor padrão universal.

embalagem individual com abertura assépticâ,

contendo extemamente dados de identificação,
procedência, tipo e dala de esterilização, validade, no

do lote e Íegistro ms

SOLIDOR

LOTE: 168

- Lote 168

LoTE. í71
I Lote tz1

1

1 1069

ERINGA DESCARTÁVEL 1 ML com aguha insulina SR

13 X 4,5

ERINGA DESCARTAVEL DE 5 ML sem ai.rlha , SR

iliconizada, estéril, graduação nilida peÍman3nte, c0m
ponta conectora tipo lúer, embolo com Di: ãa

(borracha) deslizante, embalada individualm€ 'Íe com

abertura asséptica, conlendo dados, procedêrcia, data

da fabricá , validade, no do lote, caixa c/ 100 unidades

CX

400,00 3,35 1.340,00LoTE: 187

- Lote '87
1 1074 UU

Nova Santa Bárbara - PR, 02 de MARÇO de 2020.- Diádo OÍicial Eletrônico - Ediçãn: t 6701272l -l4l 1910
cedência, lipo e data de esterilizaçác, Jai',iade, n0

lote, regislrado mr, de acordo com as no,nas da

'1.660,00

210,00

222,90

234.00

146.40

UN 3.0c0,00 0,158 504,00

2.500."j0

cx

i',,17

5ir,d0 i 12,57

425 00

75420

SORO GLICOFISIOL ICO 500 ml injetável e sem

nservanles. acondicionado em frascos plásticos

nsparentes, tipo bolsa
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LOTE, 190 1 49/'2 OPIRÂMATO DE 100MG, caixa com 60 mm mdos

4940 IRAMATo DE 25m9, caixa com 60 com primidos GERfuIED
4314 CA DESCARTAIEL produto pÍoduzrdos em ESCARPAC

proprleno (tnt) , foÍmato anatômico, com elástico
em toda borda, coÍ branca. Embalagem com 100
unidades

CX 20,c0 48,46 969 20
LOTE: 19'1 1 20,c0 25,36 507,20
LOÍE 193
- Lole 193

1 PCTE 274.A0

57.'t73,82

50,c0 5,48

TAL

Ltc TRI DO EXT TA DE DE PR I't." í 9 - PHNSB
REFER E AO PREGAO MCO lio 39/20í - PMNSB

OBJET! - Registro dí preços para êventual aquisição dê materiais de enÍermagem, materiais odontológicos, medicanrentos, injetáveis â
fórmulai.inÍantis - leites especiais.

VALIoAoE DA ATA: Oe 0A1A2U9 à0'1112J2020.
BENEFICIARIA DA ATA: DATA . MEDICAL PROOUTOS MEDTCOS :; )SotTALÂREs LTDA
CNPJ sob.no. 29.032.826/0001 -'14

Rua Barão cio Cerro Azul, 210 - CEP: 84010210 - Bairro: CenlÍo, ponta Grossa/pR
RESPONSÁVEL JURíDICO: Carmen Correz Wilcken. OABipR no 22.932.

ITENS

do

1 5660 UN

'14.020,00

[bte ':

Lv 
'E.177

- Lote 177

ESPECIFICA AO DO OBJETO E PRE OS REGISTRADOS

oNDA ASPTRAÇÃo TRAQUEAL no08 com vátvuta iilark i,led no I
digital (sonda suga). pct. com'10 unidades. FunÉo:
aspiraÉo de secreçôes do sistema respiratóÍio e viâs

reas. caracteristicas gerais: composição básica -
lubo PVC atóxico, nexivel, conectoÍ e válvula de
pressáo negaliva dislal intemilenle. - a válvula

itê vaÍiações na pressãode suc{áo de secreçoe
ilindo peíormance muilo superior no

mento

2.000,00 7 ,01 14.020,00

OTAL

P ÃO TRIMESTRAL DO EXTRÂT ,ÀT GISTRO DE PRE i'1.0 _Í32,2019 - P N B
REFERENTE AO PRE ELET o N0 3920i9 - Pi {SB

0BJETO - Registro de preços para eventual aquisição de mateÍiais de enfermagem, materiais odontológicos, medicamentos, inietáveis e
ÍóÍmulas infantis - leites especiais.

VALIDADE DA ATA: De 0U't212019 à 0111212020.
BENEFICúRIA DA ATA: FERNAMED, LTDA
CNPJ sob no. 04.759.433/0001 -86

P Cassrano Jorge Fernandes,2058 - CEP:85802240 - Barrro:Vila Tolentino, CascaveUPR
R-.,PONSAVEL JURIDICO: Carmên Corlez Wilcken, OAB/PR no 22.932.

ESPECIF AO DO OBJETO E PR REGISTRADOS

ITENS

ntidzde

371,34

385,20

4c8,60

.Códr$do
pr.diir.d§êMça

ItemLote Prelo to.,@t

LOTE] i02
- Lote É2

1 64b4

3.329,50LOTE: ' 25 1 8555

LOTE: 131 1 7U3 277 ,00

90.c0LoTE: 14i 1 8107

I-OTE: i48 | 1 980

FIToMENADIoNA 10íng/ml, solução injetáier, caixa com 50

idocáina (Cloridrato) 20mg/9 2%, geléia.'.ls.aga com 309

6,00

I

utdsewipdoDes{ÍiÉo pÍod

lmipÍamina 25 , caixa com 200 comprimidc

MIDAZOLAM ML, caixa com 5 ampolas : ' 3ml

ffitI7Er,,d
,t|]llld

hrpolabor CX

NIMESULIDA 1OO MG

CX

TUBO

CX

51,99

66,59

0,107

2,77

9,00

cÍistalia

prali d

hipolabor

leuio

50.00

3.ô00,00

190,00

'0,00

CPR

PÍêga.
unitâríó'

68,10Permanganato de potássio 100 mg, caixa com 500

compÍimidos

Íarmax CX 6,00LOTE, 158

- Lole 158

1 8559

1.862,21ÍOTAL

mffi

P IjIESTRÂL DO EXTRATO DÂ ATA DE REGISTRO DE PRE :1
REFERENTE AO PREG ELETR tco l,lo 39/20í9 - PMNSB

OBJETo - Registro de pÍeços para eventual aquisição de materiais de enfermagem, mateÍiais odonlológicos, medicamentos, injetáveis e

Íórmulas.infantis - leites especiais.

Diário oíicial Eletrônico do Municipio de Nova Santa BárbaÍa
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Fone/Fâr (13)32ô6€100
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VAL|DAôE DA ATA: De o2r12no$ à oifia2o2o.
BENEFICIÁRIA DA ATA: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI
CNPJ sob no, 29.700.587/0001 -23

Rua Saira Militar,570 - CEP:86702700 - Bairro: Parque lndustrialV, Arapongas/PR
RESPONSÁVEL JURiDICO: CaÍmen CoÍtez Wilcken, OAB/PR n" 22.%à.

ESPECIRCA Ão Do oBJETo E PRE OS REGISTRADOS

TENS

10,00 ,7 49 97,49

10,01 762 67,62

EOTO tii{

t9Ll.

-PJqP 
lotat

,85

167,94

697,25

16?,01

111,12

29,96 í49,80

1

I

I

I

DARU J

0050

00

5

Diário OÍicial Eletrônico do MunicíPio de NoYs Santa Bárbara
Rua' Walfredo Bittencourt de Moraês n'222 - Cellro' Fone/Fax: (43) 3266{100

E-Ínail' diaÍiooícial@nsb.pÍ gov.bÍ

Pmnsb(@nsb.Pr.qov.br

tr:ÇflDqql:,:l
B(íüfoHlriço

, UBldáde.i
'demedlda

LoTE: 002

t;!o!e .,.r

1 4672 DESCARPACK cx 115,0s 30,99

1LOTE:C17
- Lote 01;

3416 SSPLLIS UN 6C r..0 2,799

LoTE: 018 1 1046

ABoCATH No 22G, caixa com 50 unidadeÍ

ALGODÃO EM ROLETE 1OO% HIGIENICOI'JPER
ABSORVENTE: CONTEM 100 UNIDADES

ALGoDÃo HIDR0FILO rolo com 500 gÍamas 4,00 10,59 423eFARoL iuN
20 00 45,45 -LoTE: 025

- Lote 025

1 4686 ANIISSÉPTICO ÁLCoOL GEL 70% + hidratante glicerira
gel 5000 [íL

PREI\4ISSE NI
348,32LOTE: 026 1 8ô8ô ANTISSEPTICO TOPICO lOOO ML PREMISSE UN 20,00 117,116

83,80BANDAGEM INFANTIL para uso após punção venosa ou

inieçóes. Embaladas individualmente em papel grau

cirúrgim. com desênhos infantil - EsteÍilizadas: por óxido

de zinco- Formalo redondo; -25 mm.HipcaléÍgica. Caixa

com 500 unidades

46931

1 4698t 034
- Lote 034

LOTE:032
- Lcte 032

BoLSA CoLEToRA DE URINA 2000 ML conÍeccionada

com material hminado plástico de PVC atóxico, termo

soldado em formalo de bolsa, com uma Íace lÍanspaÍente

e outra leitosa, sistema de válvula anti relluxo, alça
plástica íesislente, tipo óculos para sustenttaão e

Íríanipulação, tubo extensor com aproximada!-rente 110

cm, diâmeko intemo de 7mm, mm sistema de Jorta íluxo,

lendo em sua extremiíade conectoí univer al e lampa,

mm ponlo aulo rêhátil para coleta recer e dê rina,

sistema rápido de drenagem, clampoclusor dentado,

esterelizado a oxido de etleno:

77,99

5,00 16,76COPERTINA

7po

'10,00

X

00

799

DESCARPACK UN

IODONTOSUL tl..iNCABO PARA ESPELHO de aço inoxidável autoclavávelLoTE:039 I
55,49 49

|''
I

i

UN 1,00CINTO ARANHA com filas de nylon allamentp resistente

Presilhas em velcro. Cintas móveis mm regulagem de

compÍimenlo. Cores individuais paÍa facilitâr a

imobilizaçáo de vitimas. Desenho pâdÍonizado paÍâ

aplicâÉo em pranchâs de imobilizaÉo

TECNIMED1

7 476

4703

UN 10,00 16,s4 lrel,acVICPHARI\,,!AI 4702 CLOREXIDINA DEGERI\.'IANTE 2% frasco 'l000mlLCTÉ,051

LoTE {45
- Lole 045

CJDARU

3,24ESPÁTULA EI\,I MADEIRA (ABAIXADOR DE L

pacole com '100 unidades

íNGUA)1

5,706UNIODONTOSULESPELHO BUCÀL PLANO N" 5 CX C/ 1 UND (FRONT

SURFACE)

brávelt mascaÍa em silicone atóxicot lnjetor de

polipropilenot Conexões de extensão adaptável em

ualquer sistema propulsor de oxigênio ou aÍ; Extensão

m lubo de PVC maleável, atóxim ê 1,3m de comprimento.

njunto de l\4áscarâ de Oxigênio Pediátrica rrara
bulização sendo: CorPo e copo em materii,l

inquebrável, mascara em silimne atóxico; I!jelor de

polipropileno; Conexóes de extensão ad' - á""lem
qualquer sistema propulsor de oxigênio ou ar, -xtensáJ
eí, lubo de PVC maleável, âtóxim e 1,3m de conprimentc

8687

u47

8684

rnque

LOTE: 5

LOTE:084

- Lote 085

Lol:

LoTE:065
- Lote 065

LoTE. 0ô6
- Lote i'66

onjunto de Máscara d9 Oxigênio Adullo parâ

ebulizaçáo sendo: Corpo e copo em malerial

srSa lrs'r,zo5,0cUN

3437

1084

1

1LOTE: 086
4,00 15,963,99UN

nsparente; mmpalivel com cilindros e concentÍadores ie
com mnectoles universais nâs extÍemidades

FIO DE SUTURA 2-0 mononylon fio 45cm (agulha 2,0 cm - PROCARE

NÇÃO DE OXIG NI0 2 METRoS ExtensãP em PVCi

enlo;

3/8 kiangular com 24 unidades

ICPHARMA

MARKT\,4ED

ETER EM FRASCO C/ lOOO [/L

1 8080LOTE 087

- Loie 087

I

I

59,98,ú oo2,00CX
1 5651LoTE: 092

- Lote 092
CXPROCARE689í FIO OE SUTURA 3-0 mononylon llo 45cm (agulha2,0cm

- 3/8 triangulao com 24 unidades
ILoTE: 093

- Lote C93

Deurento assrôádo fú CêrEiz-1. Ogild Nova Sánb
Bá.baÍa Prôfenura Múrtcaal' 9555iO8oOoOliOlS SÉ;rsÀ
Suá âut€íiodade É s,.aítldl drJ. t. *-aê.$.rês do

3ite ]ÚDr,iw.n§.:?!x,hÉÀraYllllÀiÍ+§:rHl{ilisê

'.[@JE,{o]:.i]...,.1.pÍcÍjuts.:,:i :l

do

lsou 

oo

I



LOTE 096
- Lote 096

1 8071 Flo DE SUIURA CATGUT S|i/PLES 2.0 (Agulha 1/2 -
3,ocm) com 24 unidades

TECHNOFIO CX 1,00 86,80 86,80

LOTE:098
- Lote 098

1 6461 Fl0 DE SUTURA CATGUT Sl[.,lPLES 4-0 (Agulha 1/2 -
2,0cm) com 24 unidades

TECHNOFIO CX 1,00 88,499 88,50

CX 40,00 J8,99

UN 60,,i0 280 168,00

LoTE:099
- Lote 099

LoTEj :00

1 3441 FIO DE SUTURA DE SEDA ESTERIL NO 4/O CX CI24 45
C[/ Fio não absorvivel e estéril. Composta poÍ agulha de
aço inoxidável acoplada a um Íio de seda multifilamentar.
E indicado para uso em âproximação dos tecidos internos,
ligaduras e suturas. Produto de uso únim. DÊ.cârtar
suturas abertas e não utilizdâs. Não Íe-esrerilizâÍ

PROCARE

1 4728 FITA AUTOCLAVE 19mm x 30m

GaÍote Grosso Látex para PÍocêdiment:õ. F-aote com'1
rolo de 15 metros

CIEX

LOTE: 115
- Lote 115

1 8691 LATEX BR ROLO r,c0

ÀDLIN UN 4,00

'19,81

LoTE: 115
- Lote 116

LOTE: i19
- Lote '119

1

- Lote 133

1

807 4 GEL PARÂ ULTRASSOM 5 KILOS gel não gcrduroso,
rnodoro e translúcido, íabricado com matéÍias-pnmas
qualiíicadas, que confeíem uma consistência adequadà
para a Íealizaçáo de exames. É Íacilmente absorvido pot'

guardanapos Ce papel ou tecido, favorecendo sua
remoÇão apos o procedimenlo. PoÍ ser isento de sal.
Possui pH neutro.

'19,99

8058 GORRO DESCARTAVEL tipo gorro d tiras laçode
amaÍTar, pÍoduto produzidos em polipÍopileno (tnt),

Íonnato anatômico, mr branca.facote mm 100 unidades.

ANADONA PCTE 10,00 13,39 r33,90

10ô1 LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, tamanho n" 7,5 c./ 1 par,

conÍeccionada em látex natural, íntegro e unlforme,
Íormato anatômico, mínimo 28 cm de comprimenlo, punho

ajustávelcom bainha ou friso, lubriÍicada com material biG
absorvível em quanlidade adequada, atóx.ct
hipoaleígênica, invólucro inlerno com identiíicaÇão de mão

direita e esquerda, embalagem externa em peoelgrau

cirúÍgico, com abeÍtuÍa assépticâ, contend( aiados de

identiÍlcaçáo, procedência, lipo e data dr. este rizaçáo.

vahdade, nô do lote, rsgistÍo ms

NEW HAND PAR 100,00 1,09

LOTE: í 3.1

- Lote 'l 34

i E: í35
- Lote '135

1 3456

1 1110

LUVA CIRURGICA EST RlL, tamanho no 7.0c/ 1 par, NEW HAND

confeccionada em látex natural, íntegro e unifcÍme,
rmato anatômico, mínimo 28 cm de mmprimento, punho

ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bi}
absorvível em quanlidade adequada, atóxica.

hipoalergênica, invólucros interno com identiÍicação de
mão direita e esqueÍda, embalagem exteÍna em papel

rau cirúrgico, com abertura assépticâ, contendo dados dê

ntiÍicaçã0, procedência, tipo e data de esteÍilização,

lidade, no do lote, registro ms

uvA clRÚRGtcA ESTERIL, tamanho n" 8,0 c/ 'r par,

nfeccionada em látex nalural, íntegro e unifoÍme,

ato anatômico, mínimo 28 cm de comprimento, punho

ustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-

orvível em quanlidade adequada, atóxicá

poalergênicâ, invólucro interno com identil:cação de mão

reita e esquerda, embalagem externa erl p22el grau

rgim, com aberlurâ asséptica, contendc iados de

identiÍlcaÉo, procedência, tipo e data d. este rlzaÉo,

lidade, no do lote, istro MS

FAR 150,00 1.09

LOTE: 140
- Lote 140,

1 4737 i/ANTA ALUI\,,IINIZADA ( COBERTOR TERMICO)

confeccionada em poliesler metalizada de 23 nicrons;
indicada para o resgate de paciente, quando Í.or

necessádo manter o calor do corpo, evitando o choque

térmico';produio inflamável tamanho 2,10 x 1,40

UN 5,00 5,64

L0TE 1 42

42

1

Lote

8709 MÁSCARA DE PRoTEÇÃo N95 indicádo para proteÉo

respiratóÍia em ambientes hospitalares contra presença de

aerodispersódes e bacilos da tuberculose e outÍos age:ltes

biológims, aplicândo-se ainda contra fumos, névoas e

PLASTCOR

poeiras tóxicas. Caixa com 20 unidades

CX 3,C0 16.97

LOTE: 163

- Lote 163

1 8704 PRENDED0R DE BABADoR TlP0 JACARE em aÇo

inoxidável autoclavável.

PREVEN UN 3,00 9,98 29 94

Nova Santa Bárbara - PR, 02 de MARÇO de 2020 - Diário OÍlcial Elekônico - Edição: í670/2020 -l7l 1913

1.559,60

19,8'i

79,96

109,00

163,50

NEW HAND PAR 30,00 1 ,08 32.40

TECNIMED 28 20
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Fone/Fax(43)32664100'
f -mail drâíiooÍiciâl@nsb.pÍ.gov bÍ

omnsb@nsb.Pr-oov.bÍ
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SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA :OM UNiQ[4ED PcÉl 1 t,00 2'19,80

pacidade para 100 Ul, mm escala exierna g;avada,
precisa e visivelde 2 em 2 unidades, agulha lixa
(integrada) de 6 mm de comprimento ('15/6d') por 0,25 irm

diâmeko (31 G). Embalada em pamtes com'10
enngas

5,t0 8,89 44,45

NDA URETRAL DE Vl0 N." 14, estéril, descartável UN 20,,10 0,819 ,6,38

nada em matêrialde resistênciâ a;iluada,
atóxico, siliconizada, transpaÍente, flexivê1, apirogênica,
com a ponta ârÍedonadada e íechada com oÍiício lateÍal,
embalada indivdualmente em papel Ât c' rco

TAL

LOÍE:112
' Lote 172

80811 21,98

LoTE: i76
, Lote '176

1 5661 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL n" 12 com vátvuta
dlgital (sonda suga). pct. com 10 unidades. Função
aspiÍação de secreçoes do sistema respiratório e vtas
âéreas. caraclerísticâs gerais: composiçâo básica - tubo
PVC atóxim, flexível, mnecloÍ e válvula de pressáo
negaliva distal inlermitenle. - a válvula peímite váriaçóes
na pÍessão de sucçáo de secreções permittndo
performance muito superior no procêdimenlo

MARKI\,íED PCTE

LOTE: '181

- Lote 181

1 5940 MARKMED

6.735,78

TRIIIESTRAL DO EXTRATO DA ATA OE DE N." í34r2rlg - P NSB
R REI{TE AO PREGÃO ELETB lf 9- 3B

0- iTO - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de enrêrmagem, materiais odontológicos, medicamentos, injetáveis e
Íórmuias inÍantis - leites especiais.

VALIDADE DA ATA: De 02/12/2019 à0111212020.

BENEÊiCÁRIA OA ATA: PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CNPJ sob i^0. 09.396.523/0001-73
Rua Lopes irovã0,266 - CEP: 87014080 - Bairro: Zona 04, Maringá/PR

BESPOTISAVEL JURIDIC0: Carmen Corlez Wilcken, OAB/PR no 22.932.

Marca do
prdfub

Ânlãmil Pêôli

Unidade de
' mÊdrda

LOTE: ' 2C

- Lote {]20

Lotê

1

CodS,do
píodukr'§êíYiço

5994

l.ê{E: J22
.Ê 022

1 6160 Alimento para iníáncia composlo lácleo mm óleos vegetais

e llbras, sem adição de sacarose, acÍescido de DHA ê
prébióticos, ulihzação a parlir dos dois anos, podendo ser

utilizado até os 5 anos de idade. ApresentaÉo lata de 400
gramas.

Milnutri
Premium/

Danone

tATA 20,00 29,80 596,00

CATETER NASAL TIPO OCULoS medida únicâ,

esterilizado a raio gamma, em balado individualmente em

sam plástico, constando exlêrnamente os dados de
identiÍlcaÉo, procedência, marca, data de íabricação e

validade

l\4edsonda UN 200,00 1ô8 000,84LoTE: 04i
- Lote C41

47001

Complemenlo alimentar lácteo para crianÇas Fornece

carbordralos, proteínas e lodos os nutrientes necessáÍios
para mmplementar a almentâQão diária, aléni de L-

carnitina, colina e inositol. Não contém glúten: AhmentaÇâo

de crianças com maus hábilos alimentares e/ou que

necessitam de um apoÍte mâior de nutrieilrs Caíboidratos
(maltodextrina, sacarose e laclose). Sabcres: órangc.

chocolate ou baunilha. Embalagem 350 a 38C,1.

59911LoTE: 062
- Lote 062

,n n4UN 16,50

25,00Advantive 5,00

Sustain Jí
Danone

125,001 563 LAMINAS DE BISTURI no 23 cx d100LOTE: 128

CX 10,00 25,00 250,00LAMINAS PARA BISTURI NO 11 CX C/ 1OO AdvantiveLoTE. 120 1 8692

21,00 210,00Golgran UN 10,00LOTE: 159 1 4745 PINÇA HEMOSTATIVA modelo Kelly reta 14 bm

4.599,00TOTAL

TENS

ESPECIF Ão Do oBJETo E PRE OS REGISTRADOS

thseÍi@ do píoduld,§eÍYiç) Preço
xniÉfio

PÍe@ total

Alimentação de lactentes e crianças que apresentem alergia

a proleína de leile de vacâ e/ou de soja, s. 1 ouadro de
problemas gaslÍointestinais. Possui pro-sina. r soro d3

leile extensamenle hidrolisada, carboidratos (i.laltodextrina e

laclose) e lipÍdios (99% de orcos vegetâis ). Possui adição
de ARIúDHA e Nucleotídeos. Embalagem 4009.

mil

Danone
UN 40 r0 73,00 2.920,00

330,00

oocúrÉnro assinado F. Cêíríi€do oigiral - Nc,a Sata
BáôaÍa P,.ian@ Múiapá: 95561080@01@-aC SERÁsÁ-
Sua aulonDodádê é !-íãnt5. .t8de q* sri.lí..!o artuÉ .ío
snê:h@áa iE!.pr"c!},kl!oúlhrt{iç?@1i!!EJ:§ÍcúIirIt

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Ruâ:Waírêdo Bittencou( do Moíâes n"222 - Centro

Fone/Fax: (43) 3266€100
E-mâil: diánooíiclal@nsb.pr.gov bÍ

Pmnsb@nsb.Dr.qov.bÍ
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Nova sanla Bárbara - PR, 02 de MARÇO de 2020 - Diáric cx.cial Eletrônico - Ediçãc: i67012020 -l9l 1915PUBL TRIM LDO
TE AO PRE

DA
E

N.o 135/2019 - PlilN B
REF O \RRI2O19 - F NSB

OBJETO - Regisko dê preços para evêntual aquisição de materiais ü enÍermagem, materiars odontológicos, medicamentc,sj injetáveis e
Íórmulas inÍantis - lêites especiais

VALIDADE 0A ATA: De 0211212019 à O1h2tZO2O.
BENEFICÁRIA DA ATA: RANGEL HOSPITALAR EIRELI
CNPJ sob no. 29.907.666/0001.00
Rua Joaquim Duarte MoleiÍinho, 3501 - CEp: 87060676 - Bairro. Jd ltál;a I
RESPoNSÁVEL JURÍDtCO: Carmen cortez witcken, onalpn n" iiJíi.

l.hringíPR

ITENS

Lote

LoTE: 006
- Lote 0C6

ESPECIFICA Âo DO 09, E]O E FREÇOS REGISTRADOS

De$íi@ do píoduto/sedçt:. to. td

T9m

180,00

i 54,20

5.850,00 |

29,45 1 472,5C

1600,c0

r.5S0,00 .

595,70

142,50

38,90 389,00

1.350,00

5,00 4,98 24,90

IDO ASCOR Blco 500 MG soL.tNJ. C/ sML CX ,1.\ HYPOFARMA
lOO AI\4POLAS

idê 3 (Vllâ,,tina D3), ígota = 200U1 de vitamrna D), EUROFARMA
sm mm 20ml

cooletílico - 70% com 1 litÍo. Caixa com 12 unidades

LGODÃO ORTOP DICO 10 cm com fibras 100%
godão cÍu, com baixo teor de impurezas, êm rolos de

mantas uniformes, não esléril. Com capa de cola
getal hrpoalergênica aplicada em uma das

Íaces.Tamanho 10 cm x '1 metro. Pcle mm 12 unidades

D;árlo OÍicial Eletrônico do Município de Nova s,inta BáÍbara
Rua: WalÍÍedo Brtlencôurl de Moraes n'222 - CenlÍo

Fone/Fax (43)3266410O
E.maÍ dranooficial@nsb pr gov.br '.

pmnsb@nsb.pr qov.bí

60.40256,71 3

EN UN

4761

do

\
'Marcado
! .úoduto

U!',idel-e de
medi{íâ l

Quân$aú ,lPr@-
rnitáÍio

,|

CX 10,00 70,00

LOTE: C15

- Lcte 015
1 8530 FR 6C,00

397 CX 50,00 46,00 I 2.300,00LOTE:0'16

LOTE: 019
- Lote 019

1079 30,00 4,38 - i31.40

1 FARMACE CX

1

829

5670

AMINOFILINA 24 mg/ml solução injetável embalagem
com 50 ampolas de 10 ml

BR0l\4lDRATo DE FENOTEROL smg/mluso oÍale
analatório gotas 20 ml

HIPOLABOR UN

LOTE O4O

LOTE: C24

- Lole 024

LOTE: 036
- Lote r)36

1 2726 NOVARTIS CX

8,CC

130,C0

3ÍJ,00

45,00

5,14

60,00-

4778 HYPOFARiIA cx 50,001

i

LOTE:058
- LotÊ ,53

LoiE: 059
- Lole 059

M49

CARBAMAZEPINA CR 4OO MG CX, C/ 2C ü.R
CLORIORATO DE RANITIDINÀ sOMG,2MIC 50

ampolas DE 2 ml.

CLORIDRATO OE TETRACA|NA 1% + CLORIDRATO
DE FENILEFRINA 1% Soluçáo oÍlàlmica estéril :

ALLERGAN UN 15,00 9,43
"41,45

LoTE: 0t3
- Lote 073

1 967 Dimenidrato 3mgiml + cloridrato de piridoxina smg/ml
glicose 1oomgiml + frutose.1oomg/ml, soluÉo inlelável

uso endovenoso, caixa de 100 âmpolas de 10 ml.

TAKEDA CX 5,00 320,00

LOTE:076
- Lot: 075

1 932 SANTISA CX

LOTE:079 1 8550 RANBAXY CX 4,9050,00

30,00 ; 52,00

115,00

DIPIRONA 500 MG/ML INJETÁVEL Ampola com 2 ml

Caixa com 100 ampolas

DompeÍidona 10m9, caixa com 30 mmprimidos

LOTE 101
'101

,|
4729 FITA MICRoPoRE medindo 25 mm x 10 m de

comprimento com câpâ, fita cirúÍgica, porosa, supeíície
adesiva, hipoalergênicâ - rolos

ctEx UN ? 0ú90

I

LoTE: 127 1 88ô CXISOSSORBIDA 20 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS BIOSINTETICA

LoTE: '141

- Lote 141

1 3515 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL BRANCA,
IRIPLA. COM TIRAS CAIXA COM 50 UNiüiDES,

OLIMED CX

200,00 1,95

&51

4,15

70,01

30,cc

10,00CXLOTE: ,45
- Lote 45

1 4790 ISOFARMA

22,50'SR CX 6C,001LoTE: '169

- Lote '169
1098

NtEToCLoPRAi/lDA soluçáo injetável 5 mg/ mlcx c/
100 ampolas .

SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML s.rri airlha,
siliconizada, estéril, graduâÇão nitrda perman!,r'rle, com
ponta mnectora tipo luer, embolo com pistão (ooÍacha)
deslizante, embalada individualmente com aberlúra

assépticâ, conlendo dados, procedéncia. dala da

Íabricâção, vahdade, n0 do lote, caixa c/ 100 unidades

SR CX 30,00 34,56 | 1.C36.801099 SERINGA DESCARTAVEL DE 20 ML sem agulha,

silimnizada, esléÍil, graduaÇáo nítida permanente, com
ponta mnecloÍa tipo luer, embolo com pistão (boÍracha)

deslizante, embalada individualmente com abertuÍa

asséptica, conlendo dados, procedência, data da

ÍabÍicaçáo, validade, n0 do lole, câixa d 100 unidades

LoTE: 17C

- Lole 170

1

SEPTMÂX UNLoTE. 175
- Lote 175

1 8703 SOLUÇÃO LIOUIDA DO PERÓXIDO OE HIDROGÊNIO

sob a fórmula quimica H202, dissolvida êm água 3%

de peróxido de hrdrogênio 97% de água. Embalagem

O@u@nto as§nado Fo. cslif@do Or9 ál - Novâ sdtâ
BáóiÉ PÍêlsitu_à Munropdi 95J61c80@016o-ac SEFÁsa-
S@ Búenu.jdatê é aa-.ntE eÍde q@ úluelú.do atl?G do

ír. hnplÉÀ\§ÀrbJ,.dNÀ4esÂIuDlic. rllli){6.úl{nhÉ

I
i

i
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com 1 lilro

6897 SONDA.FoLLEY 2V N' 16 SILICONE Bal,'.r resistente

a alta pÍessão e de Íácil insuflação; Son.-a m. oriíicio
dislale diámetro inlerno lisot Válvula de insuí,tÇáo;
Conector universal; Sonda Íabricada em 1009í silicone,
com ponla dislal akaumática;

SOLIDOR r7,00

LOTE: 183
- Lote 183

1 8086 SORo FlSl0L0G|C0 250 ml (solução de cloreto de
sódio a 0,9%) injetávele sem mnservantes.
Amndicionado em ÍÍascos plástcos tÍansparenles.

JP 1.700,00 2,58 4.386,00

LoiE: 184

- Lotê 184

1 1035 S0R0 FISIOLOGICO írasco 1000m1 (soluçáo de cloreto
de sódio a 0,9%) injetável e sem conservanles
amndiconado em íÍascos pláslicos transparentes

JP FR 200,00 4,83 966,00

LOTE: 185

- Lote 185

1 1072 SORO FISIOLÓGICO fasco '1OOml (solução de cloreto
de sódio a 0,9%) injetávele sem conservantes.
acondicionado em frascos pláslicos tíansparentes.

JP FR 1.500,00 2,27 3.405,00

LoTE: 186

- Lote 186

1 t0y SORO FISIOLÓGICO Írasm 500 ml (soluçâo de cloÍeto
de sódio a 0,9%) injelável e sem conservanles
acondicionado em fÍascos plásticos transparentes

TOPIRAI\,IATO DE 50MG, caixa com 60 comírÍrmidos

JP FR 400,00 3,53

LoTE: 192 1 4941 SANDOZ cx 20,1t0 43,80 876,00

31.7'11,05

LOTE: 178
- Lote i78

UN 10c,0íJ 1.700,00

UN

1.412,00

OTAL

LICA TRIMESTRAL DO EXTRATO
REFERENTE ÂO PRE o

OBJET0 - RegistÍo de preços para eventual aquisição de matêÍiais dê enÍermâgem, materiais odontológicos, mêdicamentos, in etáveis e

fórmulas inÍantis - leites espêciais. .

VALIDADE 0A ATA: Oe 0211212019 à 0111212020.

BENEFICúRIA OA ATA:S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI

CNPJ scb n". 30.888.18710001-72
Rua Drm Luiz, '171 - CEP: 88337100 - Bairro:Vila Real, Balneário Camboriú/SC

RESPoNSÁVEL JURíDICO: Carmen Cortêz wilcken, oAB/PR n0 22.932.

ITENS

' ,Código do I

Foduto/seÍ.itp

fteço
unilario

Prcço tolal'Marcâ do
i pÍoduto

Unidads ds
'íÉdida

ouantidacaLote Item Des{ÍtÉô do pÍodúo/seNiço

1 10d8 ATADURA DE CREPOM DE '10 CM de lârgura poÍ 1.80 m de

cnmprimento conlendo no mínimo 13 Íios cn:, pacole cl 12

unidades, confecicionada em algodão cru ou componente

sinlético, bordas com acabamenlo que impeça o desfiamento,

elaslicidade adequada, erolada uniforme- .nle de forma

continua e cilíndriÉ, ná estéril, embalâgêm rr, vidualí, com

dados de identiÍicaçao, procedência, data e tjto de eslerilizaÉo
no do lole, registro MS.

PCTE 50c,00 1,80UNITEXLOTE: 028

- Lote 028

230,00UNITEX PCTEATADURA DE CREPOM DE 15 CM de largura poÍ 1.80 m de

comprimento contendo no mínimo 13 fios cm2, pacote c/ 12

unidades, confecicionada em algodão cru oL componente

sinlético, bordas com acabameOto que impeÇa o desíiamento,

elasticidade adequâda, erolada uniíormemente de forma

continua e cilíndrica, ná estéril, embalagem rndividual e com

dados de ldenlificâção, procedência, data e tipo de esleÍilizaçáo,

n" do lote, regisro MS

LoTEr C29
. Lore ó29

1U7

UNITEX

1

,1
1049LoTE] 030

- Lote 030

12,00 19.200,001.600,00LEAN PCTEc

ATAoURA DE CREPoM DE 20 CM de larguÍa por 1.8 m de

comprimento contendo no mínimo 13 lios cm2,pacÃle d 12

unidades, confecicionada em algodão cru ou componenle

sintétic!, bordas com acâbamento que impeça o desfiamenlo,

elasticidade adequada, eÍolâda unifoÍmemenle de íorma

contínua e cilíndrica, ná estéÍil, embalagem'ii^,oividuâl e com

dados de identiÍlcaçã0, pÍocedência, data e liFo de esterilizaçáo,

COMPRESSA DE GAZE hidófila 7.5x7.i.n com dens.dade

de 1'l Ílos/cm2, coníeccionada em tecido 1009, algodão, de cor

branca, isento de impurezas, apÍesentando'se em I camadas e

para dentÍo)tramado no tecidc, náo esléril, pâcptes d
Íessas

15 dôbras Í

lsoo *rp

no do lote, registlo MS

I 4711LOTE: 064

- Lote B

ESPECIF ÃO Do oBJETO E PR REGISTRADOS

Oiário oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua:WâÍredo Binencoun de Moía€s n'222 - Cênlro

FondFax: (43)32664100
E{nailr diariooÍcial@nsb pr.gov.bÍ

pmnsb@nsb.Pí.qov br

002.400

PCTE

5,79 1331,7C

200,00 7,74 1.548,00

Docu@to âssinado por cerü6Édo oigital_ \ova sa4É
BárbáÉ Peíeúura Munl.iDal: 95561080O0O16O_aC SEllÁS^-
Suâ ãLrt .lid{,âdê ó a...ntiir. .r.!dê qu. vitualiÊ1. ôlÍa!É @

!h€: hm-/,tft. ilh rí gôy b..iEndbdriíncdilariadiÊrÀlrnbe

1



LOTE: 094
- Lote 091

1 8689 tl0 DE SUTURA 4-0 mononylon Íio 45cm (agr-,lha 2,Scn 3/8
tíangula0 com 24 unidades.

CXPR0cARE 21,00 27 ,50 SzZso

LOTE: 136

- Lore 136

I 2527 LUVA DESCARTAVEL úTEX TAMANHO IXTRÁ P CX C/ 1OO

UNDS
TALGE CX 160,00 15,57 2.491,20

,|LOÍE: 155

- Lote 155

8079 PAPEL GRÁU CIRURGICO papelgrau ciÍúrgico para auloclave
a vapor e elo, sem pin-holes e de poÍosidade contÍolada, com
indicadores químims para vapor e eto que mudam de Jcr
diferenciando os produtos já processados. 0ulra face com Íilme
termoplástico bilaminado de polietileno e polipÍopileno, colorido
para faciltaÍ a visualizâçào da selagem.Tubos de'100mm X 100[.4

ESTERILC
ARE

ROLO 20,00 34,50 690,00

1 8078 ESTERILC
ARE

ROLO 15,00 10c 00

29.73E,40

Nova Santa Bárbara - PR, 02 dê MARçO de 2020 - Diário OÍcial Eretrônico . EdiÇãô. 1670'2020 -11 1l 1

LOTE: 15ô

- Lote í56
APEL GRAU CIRURGICO para autoclave a vâpoÍ e eto, sem 1.500,00
n-holes e de porosidade corÍtíolada, mm indicâdoÍes químicos

vapor e eto que mudam de mÍ difeÍenciando os produtos já

dos. ouka face com Íilme lermopláô lJo bilaminado de

ielileno e polipropileno, colorido paÍa Íac,1ikr a visualizaçâo

sel em. Tubos de 300mm X'I00[4

AL

PUBL TRITIIESTRAL DO EXTRATO DA I.TA DE R RO DE PR B-. l37l?0í9 - PMNSB
REFERENTE AO PR tco No 39,20í9 - PMNSB

0BJETO - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de ehÍernragem, mateÍiais odontológicos, medicamentos, injetáveis e

fórmulas iníantis - leites êspeciais.

^!. DADE DA ATA: Oe 041212019 à 0111212020.

BENEFICIÁRIA DA ATA: SAVIMED COMERCIO OE PROOUTOS MEDICOS EIRE!-I

CNP,.l scb n". 26.640. 161/0001 -33

Avenida Anita Gâribaldi,2480, Loja 09-CEP:82200550 - Baino: Boa Vista, Curiliba/PR

RESPONSÁVEL JURíDICO: Caímen Cortez wilcken, OAB/PR no 22.932.

ITENS

Unilde de
rcdi&

ouaiuáael Pmço
' iwilaÍÍo

MaÍca do EodutoLote Item Çódrgo do. .

pÍodúe*tviço
20,00NESTLE NAN

ESPESSAR
4OOGR

UN 40,03Fórmula ant-reguÍgitaÉo (0 a 12m)Íormubda para

condiçôês de refluxo gastroesolágico. Contém goma jataí.

agenle espessante que pÍoporciona maioÍ ,scosidade da

fórmula ou amido oré gelarinizado de ba.ata. I -'nsidade
calórica 67 Kcal/100m1. Possuino minimo 757, de lactose

Embalagem 4OOg

DescÍíÉo do pÍodutdserviço

59961LoTE: ,.r4

- Lole 1 -'4

20,00 24,80 496,00NESTLE NAN

H.A 4OOGR

LATAFórmula iníantil (0 a 12m) hipoalergênica à base de

proleína do soro do leitê paÍcialmente hidrolis?da, coÍn

adiÉo de ácidos graxos de cadeia longa -LcPUFAS (DHA

ácido docosahexaenóico e ARA ácido araquidônim) e

nucleotÍdeos. lsento de sacarose, ÍIulose e glúten.

Densidade calóÍica 65 a 67 KcaU100ml. EmbalageÍn de 4009.

LCTE 105
, Lote i05

1 7303

UNNESTLE NAN

COMFOR 1

4OOGR

5985LCTE'106
- Lote rC6

,l

22,03 44C,60

Fórmula iníantil de paÍtida em É adicionada de

prebiólicrs 0,4 a 0,89/'l00ml. Contém LCPUFAs ácidos

graxos de cadeia longa - ácrdos araquidÔnico (ARA) e

ocosahexaenoico (DHA) e nucleolídeos. Atende a todas

s Íecomendaçóes do Codex Ahmentarius FAO/OMS e

DC n043i2011. Relação caseína:soro 40:60 ou 30:70

sidade calórica 66 a 77 Kcal/100m1. 100'/o lactose

Fórmula iníantilde partida para lactentes à sase de

proteina isolada de soja, enriquecrda com Íeno ê

adicionada de L-metionina. lsenta de sacar jsê; lactose e

pÍoteÍnas tácteas. lndicada para a alimerrtaçãt'Je

nles alé os 06 (seis) meses de idade, conr

ntoleÍância à lactose ou para dietas restiitas aJ leite de

aca. 100% Maltodextrina. Embala

Fórmula inÍantilde rotina enriquecida com ferio e selênic

Íelaçáo cáseína:soro 40:60 ou . Fornece os nulrientes

em quanlidades adequadas para lactentes no pÍimerro

semestre de vida. Densidade calóíica 67 KcaU100ml.

400S

Embalagem 400

m4

,|
5989LOTE: '1ü7

- Lote 1J7

15,00 300,00Ui\j 20,00NEST!E
NESTOGENO 1

4OOGR

1 5987LoTE: 108

- Lole 108

ESPECIFICA DO OBJETO E PRE OS REGISTRAOOS

Diário oÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua WaíÍedo Bitlencou( de Moraes n"222 - Cêntí9

Fone/Fax: (43) 3266€!00
E-mâil diariooÍioâl@nsb.pr'gov br

Pmnsb@nsb Pr qov.br

150,00

Preço tolâl

800,00

't5,00 2 250,00

NESTLE NAN

SOJA

UN 20,00

DoaúrÉnto asgÉdo F. Cêrl'ÍÉdo O.Jilal - Nova Sanla
BáÍb.ía PÍsí.d@ Muniopal: 9556i06C«,O160 AC SERÁSA-

Sua eulànúodádê é CaÍanlü. dêld. que visu.lúado àkavés do

rire: h&/:lÀ4ÀrÀJ§!,$.caüí!QEúJ!uàhcmd/di2ÍiÔ{&irÀI{nl!}Ê
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LoTE: 109
- Lote 109

1 5986 Fórmula iníantil de seguimento em pó adicionada de
prebiólicos 0,4 A 0,89/100m1. Contém LCPUFAs ácidos
graxos de cadeia longa - ácidos araquidônico (ARA) e
docosahexaenoico (DHA)e nucleotideos. At-: Ce a todas
as ÍecomendaÇões do Codex Alimentarius =A0/0MS e
RDC no44l201 1. Fomece nutrientes em quanlCades
adequadas para laclenles a parliÍ do 6' rhr; i,e vida.
Densrdade calóíca 67 a 68 Kcal/loomt. pods- t2?" d.
proleÍnas lácteas (relaÇão caseina/proteínas cc soro 5C:50]
ou 60:40). '100% lactosê. Embalagem 4C 0g

NESTLE NAN
c0r\,1FoR 2

UN 30,cc 15,00

I

LoTE: 11C

- Lole 110

1

LoTE: 111

- Lote 11'l
1

6477

5990

Fórmula infantilde seguimento enriquecida corn Íerro e
selênio com relaÇão caseina: soÍo 50:50 OU 35:65.
Fornece os nutrientes em quantidades adeqradas para
aclenles a partir do 6" mês de vida. Densidade calóricá
7 a 68 Kcali100ml. Possui 69,9% a 84% de lactose
ínimo de 16% de maltodexlrina 4009

NESTLE
NESTOGENO 2

4OOGR

UN 20,00 12,00 240,00

rmula inÍantil de seguimento para lactentes à base de
oteína isolada de soja. enriquecida clm Íerro e

adrcionada de L-melionina. lsenta de sacârose, lactose e
proteínas lácteas. lndicada para â alimentação de
laclentes acima de 06 (seis) meses de idade, com
intolerância à lactose ou para dielas restritas ao leite de
aca. 100% Maltodexkina. Possui '10% de proleínas

is (proleÍna isolada de soja + L-metiori ,a),48% de
rboidratos ('100% mallodextÍina)e 42% d-. li)ídios

100% de gordura vegetal- óleos de palma, grrassol,
e coco). Embalagem 4

óÍmula iníantil isenla de laclose contendo viti ninas,
inerais e oligoelementos necessários ao bonr

desenvolvrmento e crescimenlo. Contém nucleotídeos e
LCPuÍas (ácido graxos de cadeia longa), princtpatmente
os ácidos araquidônim (ARA) e docosahexáenóim (DHA)
Fonle de carboidrato;1000/0 maltodextrina. Eroalâgem 40

NESTLE NAN

SOJA

LOTE: l1?
- Lcte 112

1 5993 NES-ILE \AtI
s.L 400GR

50,00 24,00 1.200,00

TOTAL 6 636,60

450,00

UN 20,00 23,00 460.00

PUELIC DO EXTRATO DA AT
EAOPR ELETR

OE PRE oN."í
9 - PMNSB

0BJETO - Regisko de preços paÍa êventuâl aquisiçâo dê materiais de enÍêrmagem, materiais odontológicos, medicamêntos,
fórmulas iníantis - leites especiais.

VALIDADE DA ATA: Oe OZt12l2O1g àO1t12l2O2O,
BENEFICIÁRIA DA ATA: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI
CNPJ sDb no. 32,635.415/0001-34
l-ida :-adrslao Gil Fêrnandez, Nô '10 - CEP: 8ô870000 - Bairro: Jardim tsêlo Horizonte, lvaiporíPR
R.oPO'{SÁVEL JURíDICO: Carmen Cortez Wilcken. OAB/PR no 22.932.

_r.

F N

injetáveis e

ITENS

ESPECTFTCAÇAO D0 OB.i; fC E PRE OS REGISTRAOOS

thscdÉo do produtdseNiQ

CilalopÍam 20 , caixa com 30 compÍimdos

Diário Oíicial Eletrônlco do Município de Nova gãnta Bárbara

. Códrgo@.
pro.dútlrsoNirh

Lole otEnlidado PÍ!ço
unÍlánb

PreçD totâl

LOTÉ:00: ,| 4671 ABOCATH No 20G, caixa mm 50 unidades 5,00DESCARPACK cx

llaÍca do Unirrade do
' medlda

31,00 155,00

LOTE: 003 1 4673 ABOCATH N" 24G, caixa com 50 unidâdes DESCARPACK CX 5,00 33,00 165,00

LOTE:004 1 7U7 ABOCATH NO18 COM 50 UNIDADES DESCARPACK CX 3,00 29,00 87,00

UN 174,50LoTE: 008
- Lore 008

1 3413 ACIDO FOSFORICO A 37% + CLORHEXIDINA A 2%
(ACID GEL CONDICIONADOR DE ESMALTE E

OENTINA) SERINGA COM 2,5 ML

MAQUIRA 50,00 3,19

7196 AGULHA GENGIVAL CURTA O,3O MM X 22 MM 30 G
CX C/ 1OO UNDS

PROCARE CX 40,0Ô 1.020,00LoTE: 011

- Lote 011

1 25,50

LOTE: 035
- Lote 035

1 837 BR0l\4ETo DE IPRATRoPIO 0,25MG/ml soluÉo de

inalaÉo d 20ml

HIPOLABOR UN 100,00 1,10 110,00

Bromoprida 4mgimL,soluÉo oral golas MARIOL FR 780,008533

8093 Ceftriaxona Sódica'1 gÍama lhjelávelvia ln'javenosa +

ampolà de diluente 3,5 ml.
Br0cHtMtc0 UN 13,90

3C0,00 12,60

1.000,00 13.900,00

PRATI CX 2C0,00 6,00 1.200,00

LoTE: 037

LOTE: ú46

LOTE: 042
- Lote C.a2

1 8537

Rua:WálÍredo Billencourl de Moíaes n'222 - CentÍo
Fone/Fax: (43) 3266{100

E{nail diâriooÍcral@nsb.pr gov.bÍ
. pmnsb@nsD pr qov br

D@uÉnro rssinêdô por cênl5cadô Digital Nova sanrà
Bárbara PrêÍeíuÍâ Municjpal: 95561000000160-Ac SERASA-
Suâ Butentcídáde é j.r.ntB. dêrdê q@ ütu.Iüâdo .t.avés do
nte: [ejtj]rrw 6b ú.gôv br'úúlnúhll@/J'rtu{akitr.nrit

l
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DONADUZZI

LOTE: 048 1 8539 Clonazepan 0,5 mg, caixa com 30 comprimidos GEOLAB CX 100,00 3,m 330,00

LOTE: 049 1 853 CLORETo DE PoTÁSSIO 19,1% injetávetampota comlO mt SAMTEC AMP 25,00 0,23 | 5,75

1 6899 CLoRETo OE SoDl0 20% solução rnjetável, ampola com
10 ml

SAMTEC UN 25,00LOTE,OsC
- Lote ,50
LoTE:068
- Lote 068

1 6959 DETERGENTE DE USO PROFISSIONAL PARA
ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES Embalagem'1000 ml

RIOQUIMICA UN 30,00

0,24 6,00

14,00 120,00

LOTE: 069 1 4780 DEXAMETASONA SOLUÇÃO OFTALMICA FR,C/ 5ML ALCON FR 2o,co i s,14 162,80

LOTE: 080 1 872 ENALAPRIL (MALEATO) 5 MG crtúED CPR 3.00c.i0 o 06 I i8o,oo

LOTE: 09'1 1 8705 FILTRO PARA DESIILADOR DE AGUA UN CRISTCFOLI CRISTOFOLI UN 240,40

LOTE: 095
- Lote C -)5

1 61õ2 SHALON

8072 SHALON

4823 DPC BFxSIL FÊ 10,00 15,11 i 5',10

1

LOTE: 'i03

LoTE: í,37

- Lote 097

LCTE r13
- Lote '118

5672 IôOFARMA AMP 20,00

LOTE 121

- Lote 121

1 1083

FIO DE SUTURA CAIGUT CRAMADO 3 ^ lAgulha 1/2 '
2.0 cm) com 24 unidades

Flo DE SUIURA CATGUT SIMPLES 3-Cr/t.gulha 1/2 -

3,ocm)com 24 unidades

FIXADOR PRONTOPARA USO FRASCO C I75 ML

GLUCoNATO DE CALCIO Frasco - ampol3com 10 rnl a

10% (100mmiml)

HASTES FLEXIVEIS COM 75 UNIDADES DE

POLIPROPILENO, ALGODÃ0, HIDROXIETILCELULOSE

E TRICLOSAN

POLARZINHC Lfl 250,00 1,27

CICLO FARMA GL 25,0CLQIE: 124 1 4733 HIPOCL0RIT0 DE SODI0 1%. galão 5litros

DESCARPACK,|
4735 INFUSOR 2 VIAS C0l\.1 CLAlr4P Dispositivo para

adminislração de medicamentoísoluÇoes; possui 2

mnectores luer lock fémea universais com tampas; Tubo

flexívêl e lransparente em PVC de 60mm de comprimenlo;

2 clamp corta íuxo; Conector 2 vias, um conector luÊi slip

macho universal mm protelor. Embalado individualmente

em Papel Grau CrrúÍgim e lilÍIe termoplástico, contendo

os dados impressos de identillcaÉo, código, lote, data de

labricação e validade e registÍo no Minrstéi4 da Saúde,

confoÍme NBR 14041i 1998

27,61 I i 10.41LOTE: ':2

,1

L

Lote

25

to

1 8702
0,43 129,004747LOTE: 162 i 1

15,00 150 00
1 4847

I 4927

LoTE: 152

tclE 165

- Lole 165

7 ,19

CULoS DE PRoTEÇÀo. Lente inmloÍ cor uâlamenlo AE

REVELADOR PRoNTo PARA USo ijRAS, C C/ 475 [41

RISPERIDoNA 1 mg/ml - soluÇão oral - frascl com 30ínl

soLuÇÀo DE RINGER LACTATO Cada, frasco 1.CCl

mL proporciona: 130mEq de sodio;4 mEq ije potássioi 3

mEq de cálcio; 109 mEq de cloretoi 28 mEq de laclato

FR

t- R

SUPERi,,IEDY

DPt BR,rSIl-

20,00EQUIPLEX

UN

FR

UN

t n,t,

120,00

300,00

10,00

J PROLABoTE COLEToR DE URINA estéril 80 'Y .'

PRAII
DONAOUZz!

LOTE, 171

- Lote ;71
1 4754

UN ..2,00BIOSANISONDA URETRÁL DE ALIVIO N."08, estéril, descadável

confeccionada em material de resistência adequada,

atóxiro, silimnizâda, fansparente, flexível, aprrogênicâ

com a ponta alredonadada e íechada com oriÍício lateral,

ernbalada individualmente em papel grau ciúrgim

1LOTE 179

âle 17e

5939

BIOSANI UNLoTE: 181

. Lote 180

1 5938

BIOSANI80841LoTE: iô2
- Lote 1ô2

10,00'10,00SOLIDOR

SoNDA URETRAL DE AL|VIO N.0'10, estéril, descertável

confeccionada em material de resislência adequada,

atóxico, silimnizada, transpaÍente, flexível, apiÍogênica,

m a ponta arredonadada e fechada com oriíício latÊral,

OloeÚnerner- oe nlÍvlO N." 16, es:ér;1, descârtável

íeccionada em mâterial dq resistência aCequada,

alóxico, silimnizada, transparente, flexívr :, âpirogênica,

com a ponla aÍedondada e Íechada crm oi :io lateral,

embalado individualmente em papel

MÔMETRO DIGITAL AXILAR COI,(PACTO TESiSIENtE

água, sua memória permite regisÍar a úliftna mediÉ),

uto-teste; emite sinal sonoÍol desliga autrnaticamenl-',

acompanha um estojo, garantla de 1 ano. las coÍes veÍde

e amarelo

a individualmente em papel u ri:1kgrco

rau crl tco

1 ôô5

16,89FR 5,00FARMAXVASELINA LIOUIDA fÍasm c/ 1000 ml1 5665LOTE 194

LoÍE: 189

- Lote í89

22.531,72A-
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í,,,00 24,C0

CX ,,0c 85,9C 85,90

',cc 85,00 d5,00

2,00 10,00

317,50

7,30 ,82,50

Ut\ 120,00 0,59 70,80

16 00 1320,00

'143.80

0,52 ^)t

12,00 0,528 6,:,{

UN 20.0t 078 15.60

i00,00

54,45

CX

Diário OÍicial Eletrônico do Município dê Nova santa Bárbara
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C. Procópio, Quarta-Feira, 04 de Março de 2020

Prefeitura Municipa
PUAUCACÃO ITIIIÉ§'RAL DO EXiNÂTO DÀ AÍA OE REGISÍRC OE PFEçN {'
12!'2DI9. PTRSE REFEREI{ÍE ÀO PREGÀO ELETROI{ICO I.I'§'TICig . PMflYJ'

oBJÉTO - R.gÉh dé p.!ços p.6 .6tu.r .qrr'çlo d€ úr.na§ dê..r4ftoêr. Fãl€.ãis
.dont!lóE@s, mêdk!ftnics, inÍoráváE . rômura! inÍaíüi - rêitê. e.Fe â's.

VÂL|DÀOE OAÀÍÀ OÉ o2rrzQo l9 à 0111 2,-.-C29

BENEFICIARIÀ OA ATÀ. A C MAT€RIAIS MEOICOS LTOA
CNPJ 3.b n' 11.I lA 62011§11 44
R@ Jéeoúim N5!e, 205. SÉI. I - CEP 37014000 - Aárrc: C€nlrc MedíorPR
RESPoNSÁVÉLJlJRlolco: c.mên cor1.. wi.lcn, oÀúPR n' 22 932
ESP€CIFICAçÀO OO O€JETO E PREçOS REGIS'IRÂOOS

.+"+r-;

r'

PUBUCAÇÀO ÍR|MESTF^I- OO ÉXTRÂTO DAATÁ OE REGISÍRO DEPI'f,CD I] t
l Jorrol! - p NsB RÊFERÉx íÉ ao pREGÀo ELETRôNICo H' r9,?oí9 . p{NsB

OBJETO - R.s6iro dé pÍê(a. .E6.6ruaráquis'Êo d€ h6lem's 6. qnrÉhaçêh. mâronârs
dr.nbló§i@. âÉd'Émê.1o5. inlêtávêú . íómulês iníànlis - !ilo. esp.clais
v LrDÀo€ D^aÍÀ D.02n22!r9 â 0r/lz2a20
BENEÉICIÀRIÂ OA AÍÂ, CLÀSSMEO - PRODIJTOS NOSPITAIARES EIRELI
CNPJ rob n'. 01 323.53rt'@1 -59
Rua PLá P6u. r2r1 - CEP:367010!0 'gaircr C€ôró. AÉponsârIPR
RESpoNsÂvEL JuRloEo câ@â c@r eírdá oÁs,PR nt 22032
ESPECIFICAÇÀO DO OBJEÍO E PFEÇOS ÊÉGISÍRÀDOS
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PREFBruRA MUNIOPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO OO PARANA

TERMo DE JrrNTÂDA DE FoLITA No pRocEsso LICITATónro on
pnncÃo PRESENcIÀL N" 39/2019

Aos 06 dias do mês de março de 2020, lavrei o presente termo de juntada de

folhas no processo licitatório de Pregão Presencial n" 39/2019, numeradas do no

1908 ao f 7921, que corresponde a este termo.

EkiwüistituLútí Santos
icitaçõesResponsável pelo Setor de

Rua WalfrEdo Bitt€ncout de Moracs n' 222, Cenrro, Fonc 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Ssnta Bfubar4 Parüá
- E-mail - licitacao@nsb.pr.pov.bÍ - llrÀw.nsb.pr.gov.br



Nova Santa

oBJETo - Registro de pÍeços paÍa eventual aqu

de 2020 - tcla Eletrônico - Ediçáo: í733/2020 -l3l 19 Z:

ção de materiais de em, materiais odontológicos, medicamentos, injetáveis es
fórmulas infanlis - leites especiais.

VALIDADE DA ATA: De 0211420'19 à 01h2J2020.

BENEFICIÂRlA DA ATA: A C MATERIÂ|S MEDIC0S LTDA
CNPJ sob n". 11.138.620/0001.08

Rua Joaquim Nabum,.205, Sala 8 - CEP: 87014000 . Barrro: Centro, Maringá/PR

RESPONSAVEL JURIDICo: CaÍmen Cortez Wilcken. OAB/PR n" 22.932.

UBLIC LDT T R T
F N0 M

Í0D

ITENS

Lote Item ,Códigq do

troduto/seÍviço

oes(Íiçâo do produlo/Bervrço i4elea dst'Fnilúi'r Unldâde de
. nreitúa

:fu:
ig.xtáÍlo

'PrÊç9.tolal

Neslle
lsosource

Soya Fiber
'l000ml

UN 60,00 18,30 1.098,00LOTE: 021
- Lote 021

,1
7271 Alimento nulricional completD para nutriçâo enleral Densidâde

câlórica: '1.2 kcál / ml 1200Kcal por litro; proteinas: 15%;

carbordratos: 55%; gorduÍas: 30%, Fonte de macronutrienlesl
Fonle de proleínas: '100% proleína isolada de soja. Fonte de

carbordratos: '100% maltodextrina. Fonte de lipídms; 49% óleo

de canola; 44% TC[.4; 4% mono e digliceÍidêos e 03% lecitina

de soja. Fonte de Íibras: 1sgil; 55% fibra de soja,2\ok gona
guar parcialmenle hdrolisada e 17% lnulina. 1000 ml. Sabor:

Baunilha.

Dieta (íóÍmula infanlil) semi€lementar e hipoalergênica, á

base de proteínâ extensamente hidrolisada de soro de leile,
TCM, LCPulas (ARA ê DHA) e de peixe, maltodextrina,
vitaminas, minerais e oligoelementos. lsenlo de lâctose,
sâcarose, írutose e glúten. Alimenlaçao de lactenles e

crianÇâs que apÍesentem alergia à proteína do leite de vaca

e/ou de soja, distúrbios absortivos ou outras condições

clínrcês que requerem terapia nulricional com dieta ou fóímula

semr-elemenlar e hipoalerqênicâ. Embalagem de 400 gr

Nestle
AlÍare 4009

UN 20,00 96,79 1.935,80LOTE: 071
. Lote 071

1 5995

900,00 33,14 29.826,00LoTE: 150

- Loie 150

1 M76 NutriÉo completa e balanceada oÍalou enteral para criançâs
de 1 a 'O anos. Suplemenla: Câlcio. Ferro, Ácrdo Fólico. 86 e
812. lndicâda paÍa criançâs seletivas e/ou rnapelentes entre
01 e 10 anos de idade. Distribuição energélicâ: 12% de

PÍoteina, 53% de CarboidÍato e 35% de Lrpídio, sendo 15% de
TC[,l. Contém DHA e ARA, prebiótico e probiolico. Sabor
Baunilha, Chocolate e Morango. Densidade cálórica: 1 kcâyml.
Apresentação lala 400 gramas.

Abbott
Pediasure

4009

UN

TOTAL 32.859,E0

TRIMESTRAL OO EXTRAÍO OA ATA DE REGISTRO E PRE 0 N." í30/2019 - PMPUBLICA

REFERENTE AO PREGÃO ELET t'ltco N0 39/2019 - PMNSB

ESPECIFI Áo OO OBJEÍo E PRE OS REGISTRÂDOS

oBJETo - Registro de píeços para eventual aquisição de materiais de enÍermagem, materiais
Íórmulas infantis - leites especiais.

VALIDADE 0A ATA: De 041212019 à 011'12J2020.

BENEFICIÁRlA DA ATA: CLASSMED . PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ sob n". 01 .328.535/0001-59
Rua Pica Pau, 121 1 - C EP: 86701040 . Barrro: CentÍo, AÍapongas/PR
RESPONSÁVEL JURIDICO: CaÍmen Cortez Wilcken, OAB/PR no 22.932.

o tcos, icamenlos, inietáveis e

ITENS

Lote Item Codigo.do
produldsêrvi@

Desqição do produtdsêrviço 'rllarça-dó '
'' 
Éídrib ..

UnHãh dê
'a m6dlda

Pteço
unMío

PÍeçolotal

LOTE:010
- Lote 010

1 825 ADRENALINA (EpineÍrina) soluçáo injelávellmg/mL
Caixa contendo 100 ampolas de 1Ml.

HIPOLABOR CX 5,00 202,00 1.010,00

LOTE:012
- Lote 0'12

1 4675 AGULHA HIPODERt\rlCA 13x 4, 5 descârlável, esléril,
siliconizada, haste de aço inoxdável mm ponla em bisel
lriÍacetado, canhão plástico em mr universal conector
padrão adaplável a seringas e oukos dispositjvos,
embalagem individual, com mberlurâ asséplica. deverá

SR CX 30,00 5,20 156,00

ESPECIFI O DO OBJETO E PRE S REGISTRAOOS

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Sanla Bárbara
Rua: Walfredo Bittêncourl de Moraes n'222 - Centro

Fone/Fax: (43) 32664100
E-mail. dianocfi cial@nsb.pr.gov.br

www.nsb.pr.gov.br

OrlÍrH1o ásradô Év açíín.a3o Dg]ial N."a S,,':.
BaÍMrâ Píêrê,luÍa Muniepal. 95561040'lllrl6O-ÁC SEIASA
Suá aulsnlrodldê é sar$id! dêt.lê qJê v(lalruàdo rlÍólJ, d!
!trê. hbr'/M Bà !ôr h.rlMilt{bli.r.4Jdir16.fiêia,inlim
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constar externamente dados de idenlillcaçá0,
pÍocedência, tipo de esterilizaÉo, dala de validade, n0

do lole, registro ms. cx d '100 unidades

LOTE 013
- Lote 013

,1 4678 AGULHA HIPODERMICA 25x I mm descaíável, esléril,

siliclnrzada, haste de aço jnoxidável com ponta em bisel
lrifacetado, canhão e outros dispositivos, protetor

pláslim, embalagem individual, dados de rdentiÍlcâÉo,
procedencia, lipo de esterilizaÉo, data de validade, no

do lole, registro ms. cx d 100 unidades

SR CX 60,00 5,10 306,00

LOTE:014
- Lote 014

1 4679 AGULHA HIPoDERMICA 40x'12 mm descârtável,

estéril, siliconizada, haste de aço inoxrdável com ponta

em brsel trifacetado, canhão e outros dispositivos,
protetoÍ plástrm, embalagem individual, dados de

identrÍicâção, pÍocedência, tipo de esterilizaÉo, data de

validade, no do lole, rêgistÍo ms. cx c/ 100 unidades

SR CX 30,00 5,97 179.10

LOTE:023 1 4872 ALOPURINOL 1OO MG PRATI CPR 1.000,00 0,099 99,00

LOTE: 038
- Lote 038

1 8090 BUTILBR0MET0 DE ESC0POLAi/lNA 20mg/ml

Solução lnjetável, caixa contendo 50 ampolas de 1mL

FARMACE CX 6,00 55,66 333,96

LOTE;M3
- Lote 043

1 8094 CEToPROFENO 50 MG/ML em embalagens conlendo
48 ampolas de 2 mL, via lntramuscular

UNIAO

QUIMICA

cx 12,00 67,45 809,40

LOTE 044 1 8536 Cinaíizina 25 mg, câixa com 30 comprimidos NEO Q CX 300,00 4,80 1.440,00

LOTE: 053

1e oss

LOTE: 055

1 8096 CL0RI0RAT0 DE AMI0DARONA 50mg/ml solução

lnjetável, ampola 3ml, Caixa mm 50 ampola 3ml.

HIPOLABOR CX 3,00 99,90 299,70

1 4773 CLORIDRATo DE DOPA[,4lNA 10 ml TÉUTO AMP 100,00 1,79 179,00

LOTE: 056
- Lote 056

1 4775 CL0Rl0RÁTo DE PETI0INA 50MG/ML ampola com 2

ml cx crrn 25 ampolas

UNIAO

OUIMICA

CX 6,00 57,90 y7 ,40

LOTE: 057
- Lote 057

1 8337 Cloridrato de Prometazina zsrng/ml, soluÉo injetável

câixa com 100 ampolas de 2 mL
SANVAL CX 8,00 194,00 1.552,00

LOTÉ:060 1 4813 COLETOR DE MAÍERIAL PERFURO CORTANTE 7

LITROS

DESCARBOX UN 40,00 2,45 98,00

LOTE:061
- Lote 061

1 47c/ COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS
malerial descartável, locâl para dêscâíe de agulhas,

lâminas e outros materiais contaminados peduranles e

cortanles descarláveis; - lolal proteção contra
perfuÍaçáo e vazamento de Íluidos; - exrgido pela

vigiláncia sanitária; - maior proteÉo para profssionars e

pessoal de limpeza.'caracteristicas técnicas: - cor

exlerna: amarela, mm dizeres em prelol - fabncado

deltÍo das normas aruais exigidas pelo ipt:

DESCARBOX tJN 120,00 2,90 348,00

LOTE: 063 1 4781 CoMPLEXO B injetávelcx c/100 amp HYPOFARMA CX 50,00 82,90 4.145,00

LOTE: 067

jr{€ !91

Lu . c: 070
- Lote 070

1 8694 Decanoato de Haloperidol somgJml, soluÉo inlelável

caixa com 5 ampolas de 1ml.

UNIAO

QUIMICA

cx 10,00 43,00 430,00

1 713Á DIAZEPAI\, 10 mgiml, soluçâo injetável, caixa com 100

ampolas de 2 ml

TEUTO CX 6,00 81,00 486,00

LOTE:072
- Lote 072

1 4785 DIMENIDRATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA lML
50 + SoMGiml inietável caixa com 100 amp.

UNIAO

QUIMICA

CX 10,00 160,00 '1.600,00

LOTE 077
- Lote 077

1 8697 Dipropionato de betametasona + fosÍalo dissódico de

belametasona smg,/ml + 2mg/ml, suspensão injetável,

câixa com 25 amplas de 1ml.

CRISTALIA CX 5,00 142,00 710,00

LoTE;081
' Lote 081

1 8067 ENVELOPE AUT0-SELANTElscm X 25cm
esterilizaÉo em Autoclave caixa com '100 unds

ZERMATT cx 100,00 28,50 2 850,00

LOTE: 082
- Lote 082

,1

4720 EQUIP0 i,llAcRoGOTAS PARA SOR0 com càmarâ de

golejamento Ílexível e transpaÍente (relaÇão 20

golasiml), ponla peÍÍurante (penetrador) para adaptaçâo
em frasco (ampolas) bolsas, protetor da ponta

peíuranle {penetrador), pinç3 rolete, lubo llexivel
lransparente, mnector luer macho (encaixe por
pressáo), protetor do mneclor. estéril, descârlável,
embalado individualmente mm dados de identiíicaçâo,
procedência, lipo e data de estêrilização, validade, n0 do
lole, regrslrado ms., de acoÍdo mm as normas da abnl

LABOR I UN 4.000,00 0,75 3.000,00

LOTE: 083
- Lole 083

1 6153 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERÂL MACRO
Disposrlivo para adminiskação de infusão de soluçóes

DESCARPACK UN 2.000,00 0,83 1.660,00

DiáÍio Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: WalÍredo Bittencourt de Moraês n"222 - Cenko

Fone/Fax: (43) 3266+100
E-mail: diariooficial@nsb.pr.gov.br

www.nsb.pÍ gov.br

DocLMio á5s.ado pu Ceíll.adi D€ rnr r.lcra Sai'ê
AáíDarã PrêÍelura !tr.@par 95561040il0r60 AC SEÂASA
Sua a!t4üodãd. é saràtrttú deüe qrc viluaLràdo .rràv.l !o
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enlerais. - Conecta o recipiente de soluÇões (frasm ou

bolsa) à sonda de alimentaÉo enteral. - PeÍfuÍadoÍ para

conexáo ao recipiênte de soluÉo, pinÇâ rolete mm
excelenle controle de gotejamento, conexão luer slip ou

escalonado, específico para nutrição enteral, prevenindo

riscos na utilizaÉ0. - Cor azul (especiÍicâ para pÍodulos

de nulíção enleral); -Esténl: -Atóxico: - ApiÍogênic!.

LOTE:088
- Lote 088

1 8103 FENITOíNA SODICA 50mg/ml, Soluçâo injetávet, caixa
com 50 ampolas.

TEUTO CX 1,00 125,00 125,00

LoTE:089
- Lote 089

1 8104 FENOBARBITAL SÓDICO 2oomgiml SoluÉo lnjerável,

caixa com 50 ampolas de 2ml.

CRISTALIA CX 2,00 105,00 210,00

LOTÉ: 113
- Lote 1'13

1 4186 FOSFAIO DISSODICO DE DEXAMETASONA

INJETÁVEL 4 MG/ML INJETÁVEL 2,5 I!,IL cx d 50

TEUÍO CX 30,00 37,00 1.110,00

LoTE: 117 1 935 GENTAMICINA 80MG injetávelcx d100 ampolas dê 2ml HYPOFARMA CX 6,00 81,20 487 ,20

LOlÉ..122
- Lole '122

1 8105 HEI\TITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2mg/mL:
Caixa com 50 ampolas de 4mL.

HYPOFARMA CX 2,00 111,45 ,r) o

LOTE: 123

- Lole 123

1 4787 HIDRoCoRTISONA 500 MG injelável frasco+diluente 5

ml cx c/50 ampolas

IEUÍO cx 10,00 280,00 2.800,00

LOTE: 132 1 889 LIDOCAINA 2% sem vasoconsÍitor 20 ml inj. cx cl12 HYPOFARMA cx 40,00 34,13 1.365,20

LoTE: '137

- Lote 137

1 8077 LUVA DESCARTAVEL LATEX TAMANHO G CX C/ lOO

unidades.

NUGARD cx 20,00 15,20 304.00

râ{F 138
- ,e '138

1 438 LUVA DESCARIAVEL LATEX TAMANHO M CX C/ 1OO

UNDS

NUGARD CX 400,00 15,20 6.080,00

LOTE: 139

- Lote 139

1 1060 LUVA DESCARTAVEL úTEX TAi/ANHO P CX C/ ,1OO

UNDS

NUGARD CX 960,00 15,20 14.592,00

LOTE; 143
- Lote 143

1 4789 METHERGIN (MALEATO DE METILERGOMEIRINA

0,2m9/ml) Soluçao lnjetável, câixa mm 50 ampolas de

1ml.

UNIAO

QUIMICA

CX 3,00 78,00 234,00

LOTE: 147 1 896 NIFEDIPINO RETARD 20 MG MEDQUIMICA CPR 10.000,00 0,13 1.300,00

LOTE: 157

- Lote 157

1 8699 Paracêlomol+ÍosÍato de codelna 500m9+30íng, caixa

mm 96 mmprimidos
GEOLAB cx 20,00 53,00 1.060,00

LoTE: 161

- Lote 161

1 4794 PoMADA OFTÁtMtCA COM 3,5G COr!!POSrÇÃ0

CLORANFENICOL + AI\,4INOÁCIDOS +METIONINA +

RETINOL

CRISTALIA UN 15,00 9,76 146,40

LOTE 166

- Lote 166

1 7222 SALBUTAMOL 0,5 MGiML solução intrâvenosa cx. com

50 ampolas

HIPOLABOR CX 4,00 81,24 324,96

LOTE 167

- Lote 167

,1

1066 SCALP N0 23G dispositivo para iníusão venosa,

descartável, estéril, siliconizada, com cánula de aço

inoxidável, parede llna, mm bisel triÍacetado, asa
pláslicâ flexível ou simrlar, mm rdentiÍcaÉo do câlibre
na asa, protelor rígido, tubo tÍansparente flexível,

conector luer e lâmpa protetora, cor padráo universal.
embalagem individual com abertuÍâ asséplicá, contendo
exlemamenle dados de identiÍicaçáo, procedência, tipo

e dala de esteriljzaÉo, validade, no do lote e regislro ms

SOLIDOR UN 3.000,00 0,168 504,00

LoTE: 168

- Lote 168

1 6896 SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML com agulha insulina 13

x 4,5
SR CX 2.500,00 0,17 425,00

LOTE: '17'l

- Lote 171

1 1069 SERINGA DESCARTAVEL DE 5l\.41 semagulha,
silimnizada, estéril, graduaÉo nilida permanente, mm
ponla coneclora üpo luer, embolo com pistão (borracha)

deslizanle, embalada individualmente mm abertura
asséplica, contendo dados, procedência, dala da

ÍabricaÇão, validade, n0 do lote, caixa d 100 unidades

SR CX 60,00 12,57 754,20

LOTE; '187

- Lote 187

1 107 4 SORO GLICOFISIOLOGICO 5OO ml injelávele sem

conservantes. acondicionado em frascos plásúms

kansparentes, tipo bolsa

J,P UN 400,00 3 1.340,00

LOTE: 190 1 49/2 TOPIRAMATO DE 1001\4G, caixa com 60 mmprimidos EMS CX 20,00 48,46 969,20

LOTE:191 1 4940 ToPIRAMATO DE 25m9, câixa com 60 mmprimidos GERMED CX 20,00 25,36 507 ,20

LOTE 193
- Lole 193

1 4314 TOUCA DESCARTAVEL produto pÍoduzidos em
polipropileno (lnt) , formalo anatômrco, mm €lástico em
loda borda, mr branca. Embalagem com '100 unidades

DESCARPACK PCTE 50,00 5,48 214,00

TOTAL 57.',t73,82

Co.umofLo zssmadô pd CêÍlilroàdo D,grirl N.,a Sâr:ra
&ióãra Prêíelura r unicrpzt. 955610êoloor6o,ac sERÂsÂ-
SE autenhdlade é BàÍrnrdi drsde qle ,isurllado itÍrvJi do
§nê. htq\r'/m rch.tí Eôv hrlmí.U.úhliÉddirr..Êç. i,lrÀaliÉ
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oBJETo - Registro de preços paÍa eventual aquisiçâo de materiaic de enfermagem, mateÍiais odontológicos, medicamentos, inietáveis e

fórmulas inÍantis - leites especiais.

VALIDADE DA ATA: De 041212019 à 0111212020.

BENEFICÁRÁ DA ATA: DATA . MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ sob no. 29.032.826/0001-14
Rua Baráo do Ceío Azul, 2'10 - CEP: 84010210 - BaLrro: Centro, Ponta Grossa/PR
RESPONSÁVEL JURíOICO: Carmen Cortez wilcken, OAB/PR no 22.932.

SBP BLI OÂ ATA OE RE
ELETR tco N" 39/20 t9 - PMNSB

Ão TRIMESTRÂL Oo EXTRÂ
REFERENTE AO PRE

DE PR

ITENS

Cód'rgs do
píoduldservi@

rooutueerviVtDesei'içâo do p d'tpri1&le Unia!àh de
. iiiârEâ'

oueqldêqi .Piefu.ffi1Lote Itêm

UN 2 000,00 7,01 14.020,001 5ô60 SONDA ASPIRAÇÃOIRAQLJEAL n008 mm válvula

digital(sonda suga). pcl. com 10 unidades. FunÉo:
aspiraÉo de secreções do sislema respiratório e vias

aéÍeas. característicás gerais: mmposiÉo básica -

lubo PVC alóxrm, flexivel, conectoÍ e válvula de
pressão negativa distal rnleÍmitente. . a válvula
permite variaçoes na pressão de sucÇão de secÍeÇoes

permilindo perÍormance muito superior no

procêdimenlo

MaÍt Med n" 8LOTE: '177

- Lote 177

't4.020,00TOTAL

ÍRIMESTRÁL DO EXTRATO DA ATA OE REGISTRO DE PRE 0 N." 'í32
REFERENÍE

P B
PRE

ESPECIFI DO OBJÉTO E PRE S REGISÍRADOS

ELETR rco No 39/2019 - PÍúNSB

oBJETO - RegistÍo de preços paÍa eventual aquisição de mateÍiais de enfermagem, matêriais odonto , medicamentos, injetáveis e

fórmulas infantis - leites especiâis.

VÂL|oADE DA AÍA: De 0U1U2019 à UnA2020.
BENEFICÁRlÂ DA ATA: FERNAMED LTDA

CNPJ sob no. 04.759 433/0001-86

Rua Cassiano Jorge Fernandes, 2058 - CEP: 85802240 - Bairro: Vila Tolentino, CascaveuPR

RESP0NSÀVÉL JURIDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR n0 22.932.

ITENS

Lote Códiga do

hipolabor CX 6,00 61,99 371,94LOTE: 102

102
1 u64 FIToMENADIONA 10 mg/ml, solução inietável,

ixa mm 50 am

cristaliâ CX 50,00 66,59 3.329,50125L 1 8555 lmipramina 25 m , caixa com 200 compnmido

2,77 277 ,00LOTE: 13'1

- Lote 131

1 78/3 Lidocaína (CloridÍato) 20mg/g 2%, geléia. Bisnaga

m 309

hipolabor TUBO 100,00

LOTE: 146 1 8107 MIDAZOLAM SmgiML, caixa com 5 ampolas de

3ml.

teuto cx 10,00 9,00 90,00

tid CPR 3.600,00 0,107 385,20LOTE: 148 1 980 NIMESULIDA 1OO MG

LOTE: 158

- Lole 158

1 8559 Permanganato de potássio 100 mg, caxa com

500 compÍimidos

faÍmax cx 6,00 68,10 408,60

OTAL 4.862,24

B I N.o 133/2019 - PlrNTRIMESTRAL DO EXTRAT DA ATA DE DEP
1

ESPECIFI O DO OBJETO E PRE S REGISTRADOS

OBJETO - Regislro de preços para eventual aquisiçào de materiais de eníermagem, materiais odontológicos, medicamentos, injetáveis e

fórmulas inÍantis - leites especiais.

VALIDADE DA ATA: De 0211A20'tg à 0111212020.

BENEFICIÁRA DA ATA: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI
CNPJ sob n". 29.700.587/0001-23
Rua Saía Militar,570 - CEP;86702700 - BaiÍo: PaÍque lndustriâlV, ArâpongaíPR
RESPONSÁVEL JURíDICO: CaÍmen Cortez Wilcken, OAB/PR no 22.932.
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ESPECIFICÂ DO OBJETO E PR OS REGISTRADOS

ITENS

Itôm Código do
pÍodutolseÍviço

Lotâ úo/sêíYi1D€s(Íição do Fod i,.qrqqo
poduto .r:

Uniiede oe
.rÉUa

Ouanüade PÍeçg

urüÉrio
Pre{9 tobl

LOTEr002 1 4672 ABoCATH N" 22G, câixa mm 50 unidades DESCARPACK CX 15,00 30,99 4M,85

LOTE:017
- Lote 017

1 3416 ALGODÃO EM ROLETE lOO% HIGIENICO SUPER
ABSORVENTE: CONTEM 100 UNIDADES

SSPLUS UN 60,00 2,799 167,94

LOTE 018
,1 1M6 ALGODÃo HIDROFILO rolo com 5OO gramas FAROL UN 4,00 10,59 42,36

LOTE:025
- Lote 025

1 4686 ANTISSEPTIC0 ÁLC0OL GEL 70% + hrdíatante
gliceÍina gel 5000 ML

PREMISSE UN 20,00 45,45 909,00

LoTE: 026 '1 8686 ANTISSÉPTICO TÓPICO 1 OOO ML PREMISSE UN 20,00 17,416 348,32

LOTE: 032
- Lore 032

1 4693 BANDAGEM INFANTIL para uso apos punÉo venosa
ou injeçoes. Embaladas individualmente em papelgrau
cirúrgim, com desenhos infanlil - Esterilizadas: poÍ

óxido de zinco- Formato rêdondo, -25 mm.Hipo-alérgicâ
Caixa mm 500 unidades

COPERTINA cx 5,00 16,76 83,80

2,789 697,25LoTE: 034
- Lote 034

1 4698 BoLSA COLEToRA DE URINA 2000 ML mnfeccionada
mm mâterial laminado plástico de PVC atóxico, lermo
soldado em Íormato de bolsa, com uma Íace

lranspârenle e ouira leitosa, sistema de válvula anti
refluxo, alça plásticâ resistente, tipo óculos para

suslentaçáo e manipulaçâo, tubo extensoÍ com

aproximadamenle '1 10 cm, diâmetro inlerno de 7mm,

mm sistema de corta fluxo. tendo em sua exlremidâde

coneclor universal e tampa, com ponto aulo reÍátil paÍa

coleta Íecente de uÍina, sistema rápido de díenagem,

clampoclusor dentado, esterelizado a oxido de elleno.

DESCARPACK UN 250,00

77,99L0TE:039 1 7476 CABO PARA ESPELHo de aço inoxidável autoclavável IODONTOSUL UN 10,00 7,799

1,00 55,49 55,49LOTE:045
- Lole M5

1 4703 CINTO ARANHA com Íilas de nylon altamenle
resislenle. Presilhas em velcro C,ntas móveis com
regulagem de compnmento. Cores rndividuais para

tacililar a imobilização de vitimas. Desenho padronizado

para ap|cação em pranchas de imobil,zaÉo

TECNIMED UN

10,00 16,54 165,40LoÍE 051
,| 4702 CLoREXIDINA DEGERMANTE 2% fÍasco 1000m1 VICPHARMA UN

DARU CJ 10,00 9,749 97,49LoTE: 065
- Lote 065

1 8687 Conjunto de Máscara de oxigênio Adullo para

NebulizaÉo sendo: Corpo e copo em mateÍial
inquebrável; mascâra em silicone atóxim, lnjetor de

polipropileno; Conexóes de exlensão adaptável em
qualquer sistema propulsor de oxrgênio ou ar, Exlensão

em lubo de PVC maleável, atóxico e 1,3m de

comprlmento.

CJ 10,00 6,762 67 ,62LÇI§: 066
i 066

1 8688 Conjunto de iráscâra de Oxigênio Pediátricâ para

Nebulizaçáo sêndo: Corpo e copo em mateÍ al

inquebrável; mascara em silicone alóxico, lnjetor de

polipropileno, Conexoes de extensão adaptável em
qualquer srstema propulsor de oxigênio ou ar; Eíensão
em lubo de PVC maleável, atóxico e 1,3m de

compnmento.

DARU

3,24 162,00LoTE:084
- Lote 084

1 6447 ESPÁTULA EM MADEIRA (ABAIXADOR DE LíNGUA)
pamle com 100 unidades

THEOTO UN 50,00

LoTE:085
- Lote 085

1 u37 ESPELHO BUCAL PLANO N" 5 CX C/ 1 UND (FRONT

SURFACE)

IODONTOSUL UN 20,00 5,706 114,12

1 ETER EM FRASCO C/ lOOO ML VICPHARMA UN 5,00 31,84 159,20LOTE:086 1084

LoTE: 087
- Lote 087

1 8080 EXTENÇÃO DE OXIGÊNlO 2 METRoS Extensãp em
PVC; lransparentet compativel com cilindros e
conce.rt.adoÍes de oxgêno, com colectoÍes unrversais

nas extremidades.

MARKMED UN 4,00 3,99 15,96

Fl0 0E SUTURA 2-0 mononylon Íio 45cm (agulha 2,0
cm - 3/8 triangular) mm 24 unidades.

PROCARE CX 2,00 29,99 59,98LOTE:092
- Lote 092

1 5651

Fl0 DE SUTURA 3-0 mononybn Íio 45cm (agulha 2,0

cm - 3/S lriangular)mm 24 unrdades.

PROCARE CX 5,00 29,96 149,80LOTE:093
- Lote 093

1 6891

86,80LoTE:096
- Lote 096

1 8071 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0 (Agulha 1/2 -
3,ocm) com 24 unidades

IECHNOFIO CX 100 86,80

Diário Oficial Elêtrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: walfÍêdo Bittêncoun dê Moraes n'222 - Centro
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LOTE:098
- Lote 098

1 6461 Fl0 DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 (Agulha 1/2 -

2,ocm) com 24 undades
TECHNOFIO CX 1,00 88,499 88,50

LoTE:099
. Lote 099

1 u41 FIO OE SUTURA DE SEDA ESTERIL N" 4/O CX C/24

45 CM Fio náo absorvivele esténl. Composla por

agulha de aço inoxidávelacoplada a um Íio de seda

nultrÍrlamêntar. E rndrcado para Jso em apÍoximaÉo
dos tecidos internos, ligaduras e suluras. PÍodulo de

uso único. Descaíar suturas abertas e não ulllizadas.
Não Íe-eslerilizar

PROCARE CX 40,00 38,99 1.559,60

LoTE: '100 1 4728 FITA AUTOCLAVE 19mm x 30m CIEX UN 60,00 2,80 168,00

LoTE: í 15

- Lote 115

1 8691 Garrote Grosso Lálex para Procedimentos. Pacote com
1 rolo de '15 melros

LÁTEX BR ROLO 1,00 19,81 19,81

LoTE: 116
- Lote 116

1 8074 GEL PARA ULIRÁSSoM 5 KILOS gel não gorduroso,

inodoro e l.anslúcido. ÍabÍicado com matéÍias-pÍrmas
qualiÍcádas, que mnÍerem uma consislência adequada
paÂ a tealizaçz,o de exames E íacilmente absorvido
por guardanapos de papelou tecido, favorecendo sua
remoção apos o pÍocedimento. Por ser isenlo de sal.

PossuipH neutro.

ADLIN UN 4,00 19,99 79,96

LOTE: 119

- Lore 119

LU IE: 133
- Lote 133

,1

8058 GORRo DESCARTAVEL tipo gorÍo d trras laço de
amarrar, produto píoduzidos em polipÍopileno (tnt),

íormalo anatômim, cor branca Pacote com 100

unidades.

ANADONA PCTE 10,00 13,39 133,90

1 1061 LUVA CtRÚRGiCA ESTERtL, ramanho no 7,5 d 1 paÍ,

coníeccionada em látex nalural, íntegro e uniÍorme,
Íormalo anatômrco, mínimo 28 cm de comprimento,
punho ajuslável com bainha ou friso, lubrificada com

mateflal bio-absorvivel em quantidadê adequada,
atóxicâ, hipoalergênicá, invólucro interno com

idenlÍÍcâção de mão drreita e esquerda, embalagem

exlernâ êm papel grau cirúrgico, com abertura

asséplicâ, contendo dados de identificâÉ0,
procedência, tipo e data de esterilizaçáo, valdade, no do

lole, registro ms

NEW HAND PAR 100,00 '1,09 109,00

LoTE: 134
- Lote 134

1 3456 LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, tamanho n" 7.0 cJ 1 pâr,

confeccronada em látex natural, ínlegro e uniforme,
formalo analômico, mínimo 28 cm de compnÍnenlo,
punho ajuslável com bainha ou Ínso, lubriÍcâda com

material bro-absorvivel em quanlidade adequada,

alóxica, hipoalergênicá, rnvólucros interno com

identiÍlcâção de mão direita e esquerda, embalagem

externa em papelgÍau cirúÍgim, com abertura

asséplica, contendo dados de identificâÇâo,

procedência, tipo e dala de esterilizaÇão, validade, no do

lole, registrc ms

NEW HAND PAR 150,00 1,09 163,50

LOTE: 135

- Lote 135

1 1 110 LUVA CIRÚRGtCA ESTERTL, ramanho n" 8,0 d 1 par,

confeccionada em látex natural, íntegro e unilorme,

Íormato anatômico, minimo 28 cm de mmpÍimenlo,
punho ajustável com bainha ou íriso, lubrificada com

material bio-absorvível em quantidade adequada,

alóxica, hipoalergênicâ, invólucro interno com

identiÍlcaçâo de mão diÍeita e esquerda, êmbalagem

externa em papelgÍau ciruÍgico, com abeíurâ
asséplica, conlendo dados de identiÍicâÉo,
procedência, tipo e data de esterilzaçâo, valkjade, no do

lole, registro MS

NEW HAND PAR 30,00 1,08 32,40

LOTE: 140

- Lote 140

,1
4737 MANTA ALUMINIZADA ( COBERTOR TERMICO)

mnfeccronada em poliester metalizada de 23 mtcrons,

indicada para o resgate de pacienle, quando Íor

necessário manter o calor do corpo, evitando o choque

lérmim';pÍoduto inÍlamável tamanho 2,10 x 1,40

TECNIMED UN 5,00 5,64 28,20

LOTE: 142

- Lote 142

1 8709 úÃSCARA DE PRoTEÇÃo N95 rndicado paía proteÉo

respiratória em ambientes hospitalares conlra presença

de aerodispersodes e bacilos da tuberculose e outÍos

agenles biologicos, aplicando-se ainda contra lumos,

PLASTCOR CX 3,00 38,99 1'16,97
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névoas e poeiras tóxicâs. Carxa com 20 unidades

LOTE. 163
. Lore 163

,1

8704 PRENDEDOR DE BABADOR TIPO JACARE em aço
inoxidável autoclavável.

PREVEN UN 3,00 9,98 29,94

LOÍE:172
- Lote 172

1 8081 SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA com

capacidade pâra 100 Ul, com escala exlema gravada,
precisa e visívelde 2 em 2 unidades, agulhâ llxa
(integrada) de 6 mm de compnmento (15i04") poÍ 0,25
mm de diâmetro (31 G). Embalada em pacotes mm 10

seringas.

UNIQMED PCTE 10,00 21,98 219,80

LOTEI 176
- Lole 176

1 5661 SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL n0 '12 c0m vályula
digilal (sonda suga). pct. com 10 unidades: FunÉo:
asplraÉo de secreçoes do sislema respiratóno e vias

aéreas. caracteríslicas gerais composiÉo básica - lubo
PVC atóxim, ílex;vel, conector e vàlvula de pÍessão

negativa distal intermitente. - a válvula permite vanaçoes
na pressão de sucÉo de secÍeÇoes permilindo

peíormance muito superior no pÍocedimenlo

MARKMED PCTE 5,00 8,89 44,45

16,38

6.735,78

UN 0,8195940 MARKMED 20,00

L, AL

,1 SONDA URETRAL DE AL VIO N.o 14, esléril,

scârtável confeccionada em material de Íesistência
uâda, atóxicô, siliconizada, trânsparênte, flexível,

LOTE: 181

- Lole 181

pirogênica, mm a ponta aíedonadada e Íechâdâ mm
riÍicio lateral, embalada individualmente em papelgrau

rgrc!

19 - PMNSBUBLI TRIMEST
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DO Í
REFERENTE AO PR

OBJETO - Registro de preços para evêntual aquisição de materiais de enfermagem, materiais odontológicos, medicamentos, injêtáveis e

fórmulas inrantis - leites especiais.

VALIDADE 0A ATA: Oe 0A1A2U9 à 011'12J2020.

BENEFICÁRlÂ DA ATA: PROMISSE COMERCIO OE MAIERIÂIS MEDICO HOSPITALARES LTDÂ

CNPJ sob no. 09.396.52310001-73

Rua Lopes Trovão. 266 - CEP: 87014080 - Barrro: Zona 04, Maringá/PR

RESPONSÁVEL JURíDICO: Carnen Cortez Wlcken, OAB/PR r" 22.932.

ITE NS

PÍeço tob!Marca'do
pri*uúr

Unidado.!ç
t,.medBâ

Ouaqüdade ,,' PrÊq,:
unitáÍb

Lote , Item Código do
pÍodulo/s€Íviço

DescÍiçãs:do ercduto/ssM{

73,00 2.920,00AlimentaÇão de laclentes e crianças que apÍesentem alergia

a pÍoteína de leite de vacá e/ou de so]a, sem quadro de

problemas gastroinleslinais. Possui proteína do soro do leite

extensamenle hidrolisada, cârboidratos (mallodextÍina e

lactose)e lipídrcs (99% de oleos vegelais ). Possui adição de

AR VDHA e Nucleolideos. Embalagem 4009.

Aptamil Pepti/
Danone

UN 40,00LoTEr020
- Lole 020

1 5994

29,80 596,00Alimenlo para infância composlo lácleo com óleos
vegetals e Ílbras, sem adiÉo de sacárose, acrescido de

DHA e pébiótjcos, utilizaçáo a partlr dos dois anos,
podendo ser utilizado até os 5 anos de idade

ApÍesentação lala de 400 gramas.

Milnutri

Premium/

Danone

LATA 20,00LOIE 022
- Lole 022

1 6160

200,00 0,84 168,00LoTE:041
- Lole 04'1

1 4700 CATETER NASAL ÍIPO OCULOS medida única,

esterilizado a raio gamma, em balado indivrduâlmente em

saco plástico, constando exteÍnamente os dados de

identiíicação, procedência, maÍcâ, data de ÍabricaÉo e

alidade

[/edsonda UN

330.00LOTE, 062
- Lole 062

1 5991 Complemento alimenlar lácteo paÍa cnanças Fornece

carbo'dralos, proleínas e todos os nJlflenles necessáÍios
para complementar a alimentação diária, além de L-

carnilina, mlina e inositol. Não contém glúten.

AlimentaÉo de crianFs com maus hábilos al!menlares
e/ou que necessltam de um aporte malor de nutrienles.

Carboidratos (maltodextÍina, sacarose e lactose).

Sabores: morango, chocolale ou baunilha. Embalagem
350 a 3809.

Sustain Jr/
Danone

UN 20,00 16,50

ESPECIFIC ÀO OO OBJETO E P OS RÉGISTRADOS

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfrêdo Bittencourt de Moraes n'222 - Cêntro

Fone/Faxr (43) 32664100
E'mail: diariooÍicial@nsb.pí gov.br

lqww nsb.pr.gov.br
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LOTE: 128 1 563 LAMINAS 0E BISTURI no 23 cx d100 Advantive CX 5,00 25,00 125,00

LoTE: 129 1 8692 LAi/INAS PARA BISTURI N" 11 CX Ci 1OO Advantive CX 10,00 25,00 250,00

LOTE: 159 1 47 45 PINÇA HEMoSTATIVA modelo Kelly Íeta'14 cm UNGolgran 10,00 21,00 210,00

1.599,00OTAL

BLI TRIM TRAL
REF

oBJETO - Registro de preços para

fórmulas inÍantis - leites especiais.

VALIDAOE DA ATA: Oe O2J'l2l2O'lg à O'lt12l2O2O.

BENEFrcÁRÁ DA ATA: RÂNGEL HOSPTÍALAR EIRELI
CNPJ sob no. 29.907.666/0001-00
Rua Joaquim Duarte Moleirinho, 3501 - CEP: 87060676 - Baino: Jd llália ll, Maringá/PR
RESPONSAVEL JURIDICO: Carmen Corlez Wilcken, OAB/PR n" 22 932.

ESPECIFICA DO OBJETO E PR OS REGISTRADOS

DiáÍio Oficial Eletrônico do Município de Nova Sanla Bárbara
Rúa: WalfÍedo Bittencourt dê Moraes n'222 - Centro

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-rnail: diarioolicial@nsb.pr.gov.bÍ

www.nsb.pr.gov.br

P T DA ATA DE OE N -PM
T A P

uisiçào de materiais de enÍermagem, materiais odontológicos, medicamentos, injetáveis e

ITENS

DescíiÉo do nroduto/serviCo 

I
MirÉádo slquto Unusire dá

',i*ridâ
O. uan$dade q'EC()..

uniÉrb
P@bhlLote Item Código do.

troduto/seÍviço
10,00 70,00 700,00LoTE: 006

- Lole 006

1 4761 ÁctDo AscoRBrco 500 iJG soL.tNJ. c/ 5t\.41 cx c/
1OO AI\4POLAS

HYPOFARMA CX

3.402,60L'A: 015
- r-",e 0'15

1 8530 Aidê 3 (Vitamina D3), lgota = 200U1 de vilaminâ D),

lrasm com 20ml

EUROFARMA FR 60,00 56,7'1

Álmol etilico - 70% mm 1 litÍo. Caxa com 12

unidades

TUPI CX 50,00 46,00 2.300,00LOTE:016
' Lote 016

1 397

LoTE:019
- Lote 019

1 1079 ALGODÂO ORTOPÉDtCO 1O cm com fibras 100%

algodão cru, com baixo teor de impurêzas, em rolos

de manlas uniÍormes, não estéril. Com capa de cola

vegetal hipoalergénica aplrcáda em uma das
íaces.Tamanho 10 cm x 1 metÍo. Pcle mm 12

unidades

ORTOFEN UN 30,00 4,38 131,40

CX 8,00 60,00 480,00LOTE 024
- Lote 024

1 829 AMIN0FILINA 24 mg/ml soluÉo injetável embalagem
com 50 ampolas de 10 ml

FARMACE

154,20LOTE:036
- Lole 036

1 5670 BROlvllDRATo DE FENOTEROL smg/ml uso oral e
analatório gotas. 20 ml

HIPOLABOR UN 30,00 5,14

LOTE:040 1 2126 CARBAi/AZEPINA CR 4OO MG CX, C/ 20 CPR NOVARTIS CX 130,00 45,00 5.850,00

LoTE:058
- Lole 058

1 4778 CLORIDRATO DE RANITIDINA 50MGi2Ínl d 50

ampolas DE 2 ml.

HYPOFARMA CX 50,00 29,45 1.472,54

CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 1% + CLORIDRATO

0E FENILEFRINA 1% Soluçâo oÍtálmica esléril

ALLERGAN UN 15,00 9,43 141,45LoTE:059
- Lote 059

1 6449

1.600,00LQr(: 073
- . :073

1 967 Dimenidrato 3mg/ml + cloÍidÍato de piridoxlna 5mg/ml
glicose l00mgiml + Írutose 100m9/ml, soluçâo injetável

uso endovenoso, cáixa de 100 ampolas de 10 ml

TAKEDA CX 5,00 320,00

LOTE: 076
- Lote 076

1 932 DIPIRONA 500 MGiML INJETAVEL Ampola com 2 ml

Caixa com '1 00 ampolas
SANTISA CX 30,00 52,00 1.560,00

LOTE: 079 1 8550 Domperidona 10m9, caixa com 30 comprimidos RANBAXY CX 50,00 4,90 245,00

LOTE: 101

- Lote 101

1 4729 FITA MICRoPORE medindo 25 mm x '10 m de

mmprimento com capa, Íita ciÍúrgica, porosa,

superíície adesiva, hipoalergênica - rolos

crEx UN 200,00 1,95 390,00

LOTE 127
- Lole 127

1 886 ISOSSORBIDA 20 IUG CAIXA COi/ 30

COÀ,,IPRIMIDOS

CX 70,00 8,51 595,70BIOSINTETICA

LOTE 141

- Lole 141

1 3515 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL BRANCA,
TRIPLA, COM TIRAS CAIXA COM 50 UNIDADES,

OLIÀ,,lED CX 30,00 4,7 5 142,50

LOTE 145

- Lote 145

1 4790 METOCLOPRAMIDA soluÇão injetável 5 mgl ml cx d
100 ampolas.

ISOFARMA cx 10,00 38,90 389,00

LOTE: 169

- Lote 169

1 1098 SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML sem agulha,
silimnizada, esléril, graduaÉo níhda perÍnanente,

com ponla conectora tipo lueÍ, embolo mm pislão
(borracha) deslizante, embalada individualmente com
abertura asséptica, mntendo dados, procedência,

data da fabricaÉo, validade, n0 do lote, câixa d 100

unidades

SR CX 60,00 22,50 1.350 00

OúuíBrb !$s.adD ps aàínn.âlo DLg,,ât N)?a Sa.ir
BáÍbáG PreÍêrluÍã tlLn@pêr 9556I0ô0m0 l6!-AC SE{ASA-
Sla altenljódâde é Brra.ndr dén. quc a6ualir o ir3vEj do
rE' h'+/lw nót' rov b.1!ótul/p!àlilroalÍlifià-6.iâl-ntim
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LoTE: 170

- Lote '1 70

1 1099 SERINGA DESCARTAVEL DE 20 ML sem agulha,
siliconizada, estéril, gÍaduaçao nitida permanente,

com ponta conectora lipo luer, êmbolo com pistão
(borracha) desliza nle, embalada individualmenle com
aberlura assépticá, contendo dados, procedência,

data da fabricaÉo, validade, n" do lote, câixa d 100

unidades

SR CX 30,00 34,56 1.036,80

LOTE: 175
- Lole 175

1 8703 SOLUÇÁO LíOUIDA DO PEROXIDO DE

HIDRoGÊNl0 sob a Íórmula química H202,
dissolvida em água 3% de peÍóxido de hidrogênio
97% de água. Embalagem com 1 litro

SEPTMAX UN 5,00 4,98 24,90

LOTE: 178
- Lote 178

1 6897 S0NDA FOLLEY 2V N' 16 SILICONE Balão

íesistente a alla pÍessão e de fácil insuflaÉo; Sonda
com oriÍício distal e diâmetro interno liso; Válvula de

insuflação, Conector universal; Sonda fabricâda em
100% silimne, com ponta dista I atÍaumálica;

SOLIDOR UN 100,00 17,00 1.700,00

UN 1700,00 2,58 4.386,00LoTE: 183
- Lote '183

1 8086 SORO FISIOLÓGICO 250 ml (soluÉo de cloreto de

sódio a 0,9%) injetávele sem conservantes.
Acondicionado em írascos pláslicos transparentes.

JP

SORO FISIOLÓGICO írasco 100oml (soluçáo de

cloreto de sódio a 0,9%) injelável e sem mnservantes

amndicionado em Írasms plásticos transparentes

JP FR 200,00 4,83 966,00LOTE; 184

- Lole 184

1 1035

1.500,00 2,27 3.405,00tãE: 185
- ."te 185

1 1072 S0RO FlSlotoGlCO frasco'100m1 (soluÉo de

clorêto de sódio a 0,9%) inJelável e sem mnservantes

acondicionâdo em Írasms plásticos transparentes.

JP FR

SORO FlSlotÓGICO frasco 500 ml {solução de
clorelo de sódio a 0,9%) injetável e sem conservantes
amndicionado em frasms plásticos transparentes

JP FR 400,00 3,53 1.412,40LOTE: 186

- Lote 186

1 1034

ToPIRAMATo DE 50MG, caixa mm 60 mmprimidos SANDOZ CX 20,00 43,80 876,00LOTE: 192 1 4941

34.711,05TOTAL

TRIMESTRAL OO EXTRÂTO OA AT 0,1EGI - PMN BUBLICA
REFE AO PREGÃO

oBJETO - RegistÍo de preços para eventual aquisição de materiais de enfermagem, materiais odontológicos, medicamentos, injetáveis e

fórmulas inÍantis - leites especiais.

VALIDADE DA ATA: De 0A1U2019 à 0'1h22020.
BENEFICÉRA OA ATA:S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI

CNPJ sob n". 30.888.1 87 10001 -l 2
Rua oom Luiz, 171 - CÉP: 88337100 - BaiÍo: Vila Real, Balneáno Camboriú/Sc
RESPONSÁVEL JURIDICO: Carmen Corlez wilcken, oAB/PR no 22.932.

ESPECIFI ÀO DO OBJETO E PRE S REGISTRÂOOS

[. ,s

UíUaG dê
.. mêdidâ:

0uedidAdç ,..,F.rFço
úniLáÍío'

Pi oçS tottLote Item ' CódisO do
produto/seÍviço

Dês(riÉo.do produtY6eMço l Iletpq'do i:
prodúo ,

LoTE:028
- Lote 028

1 1048 ATADURÁ DE CREPoI, DE 10 C[,4 de largura por

1.80 m de mmprimento contendo no minimo 13 Íios

cm2, pacote d 12 unidades, confecicronada em
algodão cru ou componenle sintético, boÍdas com
acabamento que impeçá o desÍiamenlo, elaslicidade
adequada, erolada uniÍormemente de Íorma mnlínua
e cilíndrica, ná estéril, embalagem indivrduale com

dados de idenliílcâçâo, procedência, dala e lipo de

esterillzação, no do lote, regislro MS

UNITEX PCÍE 500,00 4,80 2.400,00

L0TE: 029
- Lote 029

1 1047 ATADURA DE CREPOM DE 15 C[4 de largura por
'1.80 m de comprimento conlendo no mínimo 13 íios

cm2, pamle d 12 unidades, confecicionada em
algodão cru ou componente sintético, boÍdas com

acabamenlo que impeça o desÍlamento, elaslicidade
adequada, erolada unifoÍmemente de formâ continua
e cilindÍicâ, ná estéril, embahgem individuale com

dados de identrÍlcâÉo, procedência, data e lipo de
eslêrilizaÉo, no do lote, registro MS.

UNITEX PCTE 230,00 5,79 1.331,70

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Ruâ. Wâlfredo Bittencourt de Moraes n'222 - Centro

Fone/Fax: (43) 3266-8100
EJnail: diariooÍicial@nsb.pr.gov br

www.nsb.pr.gov-br
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1LOTE: 030

- Lote 030
1049 ATADURA DE CREPOM DE 20 CM de largura por 1.8

m de compnmento conlendo no mínimo 13 fios cm2,
pacote c/ 12 unidades. confecicionada em algodão cru
ou mmponente sintético, bordas com acabamento que

impeça o desÍlamento, elaslicidade adequada, erolada
uniÍorneÍnenle de forma continua e crlldricâ, ná

estéÍil, embalagem individuale com dados de

identillcâÉ0, procedênciâ, datâ ê tipo de esterilização,
no do lote, Íegistro MS

UNITEX PCTE 200,00 7.74 1.548,00

19.200,00LOTE: 0M
- Lote 064

1 4711 CoIVIPRESSA DE GAZE hidrófila 7.5x7.5cm com

densidade de 1'1 Íioícm2, coníeccionada em lecido
'100% algodão, de mr brancâ, rsento de rmpuÍezas,

apresentando-se em I camadas e 5 dobÍas (para

denlro) tramado no lecido, não estéril, pamtes c/ 500
c0mpressas

CLEAN PCTE 1.600,00 12,00

LOTE: 094
- Lole 094

1 8689 Flo DE SUTURA 4-0 mononylon Íio 45cm (agulha

2,scm 3/8 lriangular)mm 24 unidades

PROCARE cx 21,00 27 ,50 577 ,50

15,57 2.491,20LoTE: 136

- Lote 136

1 2527 LUVA DESCARTAVEL úTEX TAMANHO EXTRA P

CX C/ lOO UNDS

TALGE CX 160,00

ROLO 20,00 34,50 690,00LoTE: '155

- Lote'155

1 8079 PAPEL GRAU CIRURGICO papelgÍau ciruÍgico para

auloclave â vapor e eto, sem pin-holes e de
porosrdade contÍolada, mm indrcadores quimims para

vapor e elo que mudam de cor diÍerenciando os
produtos já processados. 0utra face com Íllme

termoplástim bilaminado de poliêtileno e polipropilêno,

mlorido para íacilitar a visualizaçáo da selagem.Tubos
de 100mm X '100M

ESTERILCARE

ESTERILCARE ROLO 15,00 100,00 1.500,00LoTE: 156

- Lote 156

1 8078 PAPEL GRÁU CIRURGICo para autoclave a vapor e
elo, sem pin-holes e de porosidade controlada, com

indrcâdores quimims para vapor e eto que mudam de

cor diíerenciando os produtos já processados. OutÍa

face com lllme lermoplástico bilaminado de polietileno

e polipropileno, mlorido paÍa fâcilitar a visualizaÉo da

selâgem. Tubos de 300mm X100Nl

29.738,40OTAL

PUBLICÂ
É.

N.o 137/2019 - PMNSBTRI A E TTO

- PMN B
PRE

oBJETO - Registro de preços paÍa êventual aquisição de mateÍiais de enfermagem, matêriais odontológicos, medicamentos, injetáveis ê

fórmulas infantis - leites especiais.

VALIDADE DA ATA: De 0412j2019 à01h42020.
BENEFICÁRlA DA ATA: SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

CÊsob no. 26.M0.161/0001 -33

Avc,,rda Anita Garibaldi,2480, Loja 09 - CEP: 82200550 - Bairro: Boa Visla, Curitiba/PR

RESPONSAVEL JURIDIC0: Carnen Conez Wrlcken, OAB/PR n" 22.932.

ITENS

aflÍÊçA-..
,r,úiÉÍlir,,.

PÍep hlalLote Item Código do
produto&erviço

.oescÍi@ do padutdserviço [&rça
t,pqde..,.. UnrdacE,.de-'l,:in€dr&i 

l'

Ouanlidade

800,00LoTE: 104
- Lote '104

1 5996 FóÍmula antr-ÍegurgitaÉo (0 a '12m) formulada
para cond,çôes de refluxo gastroesoÍágim.

Contém goma jatai, agente espessante que
proporciona maior viscosidade da fórmula ou
amido oré gelarinizado de batala. Densidade
calóricá 67 Kcal/100m1. Possui no mínimo 75% de
lactose. Embalagem 4009

NESTLE NAN

ESPESSAR 4OOGR

UN 40,00 20,00

LOTE: 105
- Lote 105

1 7303 Fórmula infantil(0 a 12m) hipoalergênica à base

de proteína do soro do leite parcialmenle

hidrolisada, mm adrÉo de ácidos graxos de

câdeia longa -LcPUFAS (DHA ácido

domsâhexaenóico e ARA ácido araquidônim) e

nudeolídeos. lsenlo de sacaíose, Írutose e glúlen

Densidade calórica 65 a 67 KcaU100ml.

NESTLE NAN HA
4OOGR

LATA 20,00 24,80 496,00

ESPECIFI ÁO DO OBJETO E PRE S REGISTRADOS

Diário OÍicial Eletrônico do Município dê Nova Sanla Bárbara
Ruar WalÍredo Bittencourt de Moraês n'222 - Cenko

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-mail: diarioof cial@nsb-pr.gov.br

www.nsb.pr.gov.br
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Embalagem de 4009

LoTE: 106

- Lote 106

1 5985 FóÍmula inÍantilde partida em pó adicionada de
prebiólicos 0,4 a 0,89i100m1. Conlém LCPUFAS

ácidos graxos de cadeia longa - ácidos
ârâquidônico (ARA) e docosahexaenolco (DHA)e
nucleolideos. Atende a todas as recomendaFes
do Codex Alimentarius FAo/OMS e RoC
n043/201'1. RelaÉo câseína:soro 40:60 ou 30 70.

Densidade calórica 66 a 77 Kcal/100ml. 100%

lactose. Embalagem 4009.

NESTLE NAN

COMFOR 1 4OOGR

UN 150,00 15,00 2.250,00

LoTE: 107
- Lote 107

1 5989 Fórmula iníanlilde partida para lactenles à base

de proleína lsolada de soja, enÍiquecrda com lerro

e adicionada de L-metionina. Isenta de sacarose,
lactose e proteinas lácteas. hdicada para a

alimentação de lactentes até os 06 (sers) meses

de idade, com intolerância à lactose ou paía

dietas reslÍitas ao leite de vacâ. 100%

Mallodextrina. Embalagem 4009.

NESTLE NAN

SOJA

UN 20,00 22,03 440,60

LOTE: 108

- Lote 108

LoTE: 109

- Lole 109

1 5987 Fórmula rnfantil de Íotina enÍrquecida mm ferro e

selênio mm relaÉo caseína:soro 40:60 ou .

Fornece os nutrientes em quantidades adequadas
para laclentes no pÍimeiro semeske de vida.

Densidade calóricá 67 Kcát/100m1. Embalagem
4009.

NESTLE

NESTOGENO 1

4OOGR

UN 20,00 15,00 300,00

1 5986 Fórmula infântil de seguimenlo em pó adicionada

de pÍebiót,ms 0,4 A 0,89/100m1. Contém
LCPUFAS ácrdos graxos de cadeia longâ - ácidos

araquidônico (ARA) e docosahexaenoim (DHA) e

nucleotideos. Atende a lodas as Íecomendaçóes

do Codex Alimentanus FAO/OMS e RDC

no44i20'11. Fomece nukientes em quantidades

adequadas para lactentes a partir do 6' mês de

vida. Densidade câlórica 67 a 68 Kcau100ml.

Possui 12% de proteinas lácteas (relaÉo
caseína/proteínas do soro 50:50 ou 60:40). 100%

laclose. Embalagem 4009.

NESTLE NAN

COMFOR 2

UN 30,00 15,00 450,00

LoTE: 110

- Lole 110

1 6477 Fórmula infantilde seguimento enriquecida mm
ferro e selênio mm relaÉo caseina: soro 50 50

0U 35:65. Fomece os nutrientes em quanlidades

adequadas para lactentes a partiÍ do 6" mês de

vida. Densidade calórica 67 a 68 Kcal/'100m1.

Possui 69,9% a 84% de lactose. Mínimo de 16%

de maltodextrina. Embalagem 4009.

NESTLE
NESTOGENO 2

4OOGR

UN 20,00 12,00 240,00

La: 111

- Lule 111

1 5990 Fórmula inÍantilde seguimenlo paÍa lactenles à

base de proteína isolada de soja, enriquecida com

ferro e adicionada de L-melionina. lsenta de

sacarose, lactose e proleínas lácteas. lndicâda
para a alimentaÉo de lactentes acima de 06

(seis) meses de rdade, com intolerância à lactose

ou para dietas restntas ao lêile de vaca. '100%

Mallodextrinâ. Possui 10% de proleinas vegetais
(proteina rsolada de soja + L-metionina), 48% de

carboidratos (100% maltodextrina) e 42% de

lipidios (100% de gordura vegetâl - óleos de
palma, girassol, canola e mco). Ernbalagem 4009

NESTLE NAN

SOJA

UN 20,00 23,00 460,00

LOTE: 112
- Lote '112

1 5993 Fórmula iníantil isenta de lactose contendo
vrlamrnas, minerars e oligoelementos necessaÍros

ao bom desenvolvimento e crescimento. Contém
nucleotideos e LCPUÍas (ácido graxos de cadeia
longa), principalmente os ácrdos aÍaqurdônim
(ARA) e domsahexaenóico (DHA). Fonte de
cârboidrato:1 00% maltodextrina. Embalagem
4009.

NESTLE NAN S.L

4OOGR

UN 50,00 24,00 1.200,00

TOTÂL 6.636,60

DôclnrÉnlo assrãdo pd Cãr!í.â.lo D.9'Ér uola S,r'iJ
aárbar3 P.eíe'lúa Mrn@p3l 95561080r.)00160 AC SERASA-
Sla auLenlicidade é Bi.a.nLlr d.rd. qee vi:Er àd. rlÍ.rér &l
ík@i[!
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PUBLI Ão rRt ESTRAL EXTRAT DAA 38/201 - PMNSB

REFERENTE AO PRE O ELETR tc

OBJETO - Registro de preços para evêntual aqursrçao de materiais de enfermagem, maleÍiais odontológicos, medicamentos, injetáveis e
fórmulas inÍantis - leites especiais

VALIDADE DA ATA: De 021'12120'tg à 0'th212020.
BENEFICIARIÂ DA ATA: VALE COMERCIO OE PRODUTOS MEDICOS E HOSPTTÂLARES - EIRELI
CNPJ sob n". 32.635.445/0001-34
Avenida Ladislao Gil Fernandez, No 10 - CEP: 86870000 - Ba rro: Jârdim Belo Horizonte, lvaiporíPR
RESP0NSÁVEL JURiOICO: Carmen Cortez Wilcken, oAB/PR n" 22.932.

ESPECIFICA Ão Do oBJÉTo E PR OS REGISTRADOS

ITENS

Lole Itom :.Çódigo do.
pioduo/sérvif»

oedcrição.do produte/servip . ,. Maú.do
$odÚlo

.]üEad.Ê:!q.
:::Ín8dEá'i

Qqâ0qede Prpp
úi{áiro

!F!qtoul

LOTE OO1 1 4671 ABOCATH N" 20G, caixa com 50 unidades DESCARPACK CX 5,00 31,00 155,00

LOTE:003 1 4673 ABOCATH N0 24G, câixa com 50 unidades DESCARPACK CX 5,00 33,00 165,00

LOTE OO4 1 78r''7 ABOCATH N"18 COM 50 UNIDADES DESCARPACK CX 3,00 29,00 87,00

LoTE:008
- Lole 008

1 3413 ACIDO FOSFORICO A 37% + CLORHEXIDINA A 2%
(ACID GEL CONDICIONADOR DE ESMALTE E

DENTTNA) SERTNGA Cot\.,r 2,5 [/L

I\,IAQUIRA UN 50,00 3,49 174,50

La: 011

- rule 011

1 7196 AGULHA GENGIVAL CURTA O,3O I\4M X 22 MM 30 G
cx c/ 100 UNDS

PROCARE CX 40,00 25,50 1.020,00

110,00LOTE: 035
- Lote 035

1 837 BROMETo DE IPRATROPI0 0,25MG/ml soluÉo de
rnalaç3o d 20ml

HIPOLABOR UN 100,00 'l ,10

LOTE:037 1 8533 Bromopada 4mg/mL,soluÉo oÍal gotas MARIOL FR 300,00 2,60 780,00

8093 Cefrriaxona Sódica 1 grama rnjetávelvra inÍavenosa
+ ampola de diluenle 3,5 ml.

Br0cHrMtco UN 1000,00 13,90 13.900,00L0ÍE: 042

- Lote 042

1

6,00 1.200,00LOTE:046
- Lote 046

1 8537 Citâlopram 20 mg, câixa com 30 cornpnmidos PRATI

DONADUzzI
cx 200,00

LOÍE: Mg 1 8539 Clonazepan 0,5 mg, caixa mm 30 comprimidos GEOLAB CX 100,00 3,30 330,00

LoTE:049
- Lote Mg

1 853 CLORET0 DE POTASSIO 19,10/. injeLável ampola
com10 ml.

SAMTEC AMP 25,00 0,23 5,75

SAMTEC UN 25,00 0,24 6,00LoTE: 050
- Lote 050

1 6899 CLoRETo DE SÔDlO 20% solução injetável, ampola
crm 10 ml

14,00 420,00LOTE:068
- Lote 068

1 6959 DETERGENTE DE USO PROFISSIONAL PARA
ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES Embalagem
1000 ml

RIOQUIÀ,,lICA UN 30,00

1 4780 DEXAi/ETASONA SOLUÇÃO 0FTALI,ICA FR. C/ 5
ML

ALCON FR 20,00 8,14 162,80LOTE: 069
- Lote 069

872 ENALAPRIL (MALEATO) 5 MG CIMED CPR 3 000,00 0,06 180,001

CRISTOFOLI UN 10,00 24,00 240,00
!-: j99-

LOÍE;091
- Lote 091

,1

8705 FILTRO PARÁ DESTILADOR DE ÁGUA UN

CRISTOFOLI

L0ÍE:095
- Lole 095

1 u62 FIO DE SUTURA CATGUÍ CRAMADO 3-O

(AguÍha 1/2 - 2,0 cm)com 24 unidades
SHALON CX 1,00 85,90 85,90

CX 1,00 85,00 85,00L0ÍE:097
- Lote 097

1 8072 Fl0 DE SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0 (Agulha 1/2
- 3,ocm) com 24 unidades

SHALON

LoTE: 103
,J

4823 FIXADOR PRONTO PARA USO FRASCO C/ 475 ML DPC BRASIL FR 10,00 15,11 151 ,10

LOTEr '118

- Lole 1'18

1 5672 GLUCoNATo DE CALCl0. FÍasm - ampola com'10
mla 10% ('1oomm/ml)

ISOFARMA AMP 20.00 2,00 40,00

LOTE: 121

- Lote 12'l

1 1083 317,50HASTES FLEXIVEIS COM 75 UNIDADES DE

POLIPROPILENO, ALGODÁO
HIDROXIETITCELULOSE E IRICLOSAN

POLARZINHO UN 250,00 1,27

LOTE: 124 1 4733 HIPoCLORIT0 DE SoDIO 1%. galão 5litros CICLO FARMA GL 25,00 7,30 't82,50

LOTE: 126
- Lote 126

1 4735 INFUSOR 2 VIAS C0M CLAMP Dispositivo paÍa

adminislração de medicamentos/soluções; possui 2
conectores luer lock Íêmea universais com tampas,
Tubo 1lexjvêl e transparente em PVC de 60mm de

comprimento; 2 clamp cortâ Íluxo, Conector 2 vias, um
mnector luer slip macho univeÍsal com pÍotetor.

Embalado individualmente em Papel Grau Cirurgico e

DESCARPACK UN 120,00 0,59 70,80
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filme termoplástico, conlendo os dados impressos de
idenlificaÉo. codigo, lote, dala de Íabricação e

validade e registro no Ministério da Saúde, conforme
NBR 14041/1998

LOTE: 152

- Lote 152

1 8702 ÓCUtos DE PROTEÇÀo. Lenle incotor com
tralamento AE

SUPERMEDY UN 4,00 27 ,61 110,44

LOTE:162 1 4747 PoTE COLEToR DE URINA esléril80 ml J PROLAB UN 300,00 0,43 129,00

LoTE: 164
- Lote 164

1 48/7 REVELADOR PRONTO PARA USO FRÁSCO C/ 475
ML

DPC BRASIL FR 10,00 15,00 150,00

LOTE 165
- Lote 165

,1

4927 RISPERIDoNA 1 mg/ml ' solução oral - fÍasco mm
30m1.

PRÁTI
DONADUzzI

FR 120,00 16,00 1.920,00

LOTE. 174

- Lote 174

1 475/ SOLUÇÀo DE RINGER LACTATO Cada ÍÍasco
1.000 mL propoÍciona: 130 mEq de sódio;4 mEq de

potássio; 3 mEq de úlciot 109 mEq de doÍelo; 28

mEq de lactato

EQUIPLEX FR 20,00 7,19 143,80

LOTE. 179

- Lole 179

1 5939 SONOA URETRAL DE ALíVIO N,O 08, EstériI,

descarlável conÍeccionada em malerial de resistência

adequada, atóxico, siliconizada, transparente, flexivel,

apirogênica, com a ponta aÍredonadadâ e fechada

com oriÍício lateral, embalada individualmente em
papel grau crrúrgim.

BIOSANI UN 12,00 0,52 6,24

LoTE: 180
,1rao 1 5938 SONDA URETRAL DE ALÍVIO N.O 10, CSIériI,

descartável conÍeccionada em maleriâl de resistênciâ

adequada, atóxico, siliconizada, transparente, flexÍvel,

apirogênica, com a ponta arredonadada e fechada
mm oÍifício lateÍal, embalâda individualmenle êm
papelgrau cirúÍgico.

BIOSANI UN 12,00 0,528 6,34

LOTE 182

- Lote 182

1 8084 SoNDA URETRAL DE ALIVIO N." 16, estéril,

descârlável mnfêccionada em malerial de Íesistência

adequada, atóxico, silimnizada, transparente, flexível,

apirogênicâ, com a ponta arredondada e fechada com

orificio lateral, embalado individualmente em papel

grau ciúrgico.

BIOSANI UN 20,00 0,78 '15,60

LOTE 189

- Lole 189

1 665 TERMÔI!,4ETRO DIGITAL AXILAR COMPACTO
resislente a água, sua memória permile registrar a

úllima medição, autGteste, emite sinal sonoro, desliga

automaticamentei ammpanha um estojo, garantia de
'l ano, nas mres verde e amarelo

SOLIDOR UN 10,00 10,00 100,00

LOTE: 194 1 5665 VASELINA LloUlDA frasco d 1000 ml FARMAX FR 5.00 16,89 84,45

TOTAL 22.534,72

ll - Atos do Poder lslativo
Não há publicáçÕes paÍa a pÍesente data

lll- Publicidade
Náo há publicaçoês para a presente data
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r$
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
-,§*E- ESTAD9 Do paRANÁ

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATORIO DE
PREGÀO ELETRÔNICO N" 39/2019

Aos 08 dias do mês de junho de 2020, lavret o presente terÍno de juntada de

folhas no processo licitatório de Pregão Eletrônico n" 3912019, numeradas do no

1922 ao n' 1936, que corresponde a este termo.

EhiuUistitu dos

Responsável pelo Setor de Licitações

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222, Centro, Fone 43 3266.8100, CEP - 86-250-000 Nova Sanra Bfubar4 l,araná

- E-mail - liqilaeaofalnsb-pÍ.gov.br - www.nsb.pr.eov.br
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Poder
Executivo

Ano Vll

IMPRENSA OFICIAL -
Lei n' 660, de 02 de abril
de 20í3.

I . Atos do Poder Execullvo
ETÍRÂTO 1' TERMO OE ADIÍIVO

ReÍerente ao Conlrato n" !gaq20=
REF.: Dispensa de licitaçáo n." 6/2020

PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa juridica de direrto publrco inlema, inscrita no CNPJ sob o n" 95.561 .080/0001 -60, com sede admrnrstrativa na

Rua WalÍÍedo BitlencouÍ de MoÂeq222, nesle alo representado pelo Senhor Prefeito Municipal Eric Kondo, e a empresa STAINLE - SISTEMAS DE

liPrESSÃO - ElRELl, inscrita no CNPJ sob n'02.420.945/0001-98, com sede na Rua Emiho de Menezes, 347 - CEP; 86070590 - Barrro: JaÍdim Sangri{á,
Lo.-..rna/PR.

0BJETO: ConÍatação de empresa para fornecimento de máquinas copiadoras.

VAL0R D0 ADITIVO: R!480,00 (quatrocentos e oitenta reais).

SECRETARIA; Secretaria de Administraçâ0.

RECURSOS: SecÍetaria de Admif istraçã0.

RESPONSÁVEL JURiDICO: CaÍmen Cortez Witcken, OAB/PR no 22 932.

BLI TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE 0 N..129/2019 - P

DATA DE ASSINATURA DO TE 0

- PMNSB

0BJETo - Registro de preços para eventual aquisição de mateÍiais de eníermagem, materiais odonlológicos, medicamenlos, injetáveis e fóÍmulas inÍantis

- leitês especiais,

VALIDAoE DA ATA: De 02112120'tg à 01112n020.

BENEFICúRh DÀ ATA: A C MÀTERIAIS MEOICOS LTDA
CNPJ sob n'. 11.138.620/0001{8
RLra Joaqurm Nabuco,.205, Sala 8 - CEP:87014000 - 8aÍÍo: CentÍo, MaÍingá/PR

RESPONSAVEL JURl0lC0: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR n'22.932.

ESPECIFIC AO DO OBJETO E PR OS REGISTRADOS

Item Codigo ó.
prcdúo/seNiço

DêscdFo do pmdutdserviço friarpq rÍô

.Di!&to
lHà& de
.@idá

Àlanüdad6 PrQço-

unúláÍb

PÍêçn lot8lLote

18,30 1.098,00LoTE:021
- Lote 021

1 7211 Allmento nulricionalcompleto para nutíição enleÍal Densidade calóÍica: 1.2 kcal/
ml 1200Kcâl por lilÍo; proteinasr 15%; carboidÍatos. 55%i gorduras: 30%; Fonte

de macronutÍientes Fonte de proteinas: 100% proteína isolada de soja Fonte de

caÍboidÍatos: '100% maltodexlÍina. Fonte de lipideos 494/a oleg de canola;44o/o

TCM. 4% rono e digliceÍideos e 03% lecrtina de sola. Fonle de fibÍas: 1sg/L:

55% fibÍa de soja: 28% goma guar paícialmente hidrolsada e 17% inulina. 1000

ml. Saboí:Baunilha.

Neslle

lsosource

Soya Fiber

1000m1

UN 60,00

LoTE;071
- Lote 071

1 5995 Diela (Íórmula iníantil) semi€lementaÍ e hipoaleígêoica, à base de píoteina

extensamenle hidÍolisada de soro de leite, TCM, LCPufas (ARÁ e DHA) e de
peLxe, mallodextrinâ, vitaminas, minerais e oligoelementos lsento de laclose,

sacaíose, Írulose e glúten. AlLmenlaÇ€o de lactentes e crianç€s que apresentem

alergra à proteína do leite de vacá e/ou de sola, distúrbios absoíivos ou outras

condrçóes clínEas que requerem terapla nukicronal com dieE ou Íórmula semr-

elementar e hrpoalergên ca. Embalagem de 400 gr

Neste AifaÍe
4009

UN 20,00 96,79 1.935,80

Abbon
PediasuÍe

4009

UN 900,00 33,14 29.826.00LOTE: 150
. Lote 150

1 6{76 NutnÉo completa e balanceada oral ou enteral parc cnanças de 1 a 10 anos

Suplementâ: Cálcio, FeÍro, Àcido Fólico. 86 e 812. lndicada para cnanÉs
seletivas e/ou inapetentes entre 0'l e 10 anos de idade oistribuiÉo eneÍgética:

12% de PÍoteina 53% de Carboidrato e 35% de Lipidio, sendo 15o/" de TCM.

Conlém DHA e ARÂ, prebróüco e probiotico. SaboÍ Baunilha, Chocolate e
Morango. Densidade calórica: 1 kcâUrnl. ApresentaÉo lata 400 gramas.

TOTAL 32.859,80

Diário Olicial Eletrónico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua:Wâlkêdo Bitlencourl de Moraes n'222 - Cenlío
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P DA ER ISTRO DE PR o N." 130/2019 - PMNSB

PR ELET tf 39/20't9 - P NSB

OBJETO - Regisko de preços para e
inlantis - leites especiais.

VALIDADE DA ATA: De 0A1212019 à0111212020.
BENEFICÉRÁ DA ATA: CLASSIIIED . PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ sob no.01 328.535/0001-59
Rua Pica Pau, 1211 - CEP: 86701040 - Eairro: Centro, Arapongas/PR

RESPONSÁVEL JURiDICO; CaÍmen Coíez Wilcken, OAB/PR n" 22.932

ESPECIFIC

,ma teriais odonlológicos, medicamentos, injetáveis e fórmulas

19Jd

DO OBJETO E PR S RÉGISÍRÁDOS

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa BáÍbara
Ruâi WâlÍíedo Bitlencouí1 de Morass n'222 - Contro

Fone/Fâx (43)3266€1ô0
EJnail dranoofioal@nsb pr.gov br

omnsb@nsb.pr.gov.br

IÍENS

P.í@eelLole Item Código dç
produto,§erviç

o

-oescÍiÉo dô produld!Çry|Ço '.1!4?rca dg '
lPÍodulo.

.Udde qt
meddá.i

0tun@êF

LOTE:010
- Lote 010

1 825 A0RENALINA (EpineÍrina) soluçáo injetávellmg/ml Caira contendo 100

ampolas de 1Ml.

Hipolabor CX 5,00 202,00 1.010 00

30,00 5.20 156.001 4675 ÀGULHA HIPODERMICA 131 4, 5 desc€rtáyel, estéril, siliconizada, haste de aç!
rnoxidável com ponla em bisel tÍiÍacetado, canhão plástico em coí universal

conector padráo adaplávela seringas e outros d sposllivos, embalagem

individual, com cobertuÍa asséptica. deverá constar exteÍnamente dados de

identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, no do lote,

reg stro ms. cx d 100 unidades

SR CXLOTE] 012
- Lote 012

SR cx 60,m 5.10 306,00LO.t 013
. -- .: 013

1 4678 AGULHA HIPODERMICA 25x I mm descártávê|, eslénl, siliconizada, haste de

aço inoxidável com ponta em brse I lnfacetado, canhào e outros drspositivos,
proletor plástico, embalagem individual, dados de identrficaçáo, pÍocedencia, úpo

de esterilização, data de validade, n0 do lole, Íegislro ms. cx c/ 100 unidades

SR CX 30,00 5,97 179 10LoTE:014
- Lole 014

1 4679 AGULHA HIPODERMICA 40x12 mm descartável, esteíil siliconizada, haste de

aç! inoxrdável com ponla em bisel lriÍacelado, canháo e outros dispositivos,
protetor plástico, embalagem rndividual, dados de ideftificaÇão, procedência, tipo

de estenlEaÉo, data de validade, n" do lote, Íegistío ms cx c/ 100 unidades

PRATI CPR 1.0m,00 0,099 99.00LoTE:023 1 4872 ALOPURINOL 1OO MG

FARMACE CX 6,00 55,66 333,96LoTE:038
- Lote 038

1 8090 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 2omg/ml Soluçào lnjetável. caixa

contendo 50 ampolas de 1mL.

CX 12,00 67,45 809 40CETOPR0FÊN0 50 MG/ML em embalagens conlendo 48 ampoias de 2 mL, via

lntramuscular

UNIAO

QUIMICA
LOTE:043
- Lote 043

1 80s4

NEO O cx 300,00 4,80 1.440,00LOTE:044 1 8536 Cinarizina 25 mg, ca xa com 30 compnmidos

CX 3,00 99,90 299,70CLoRIDRATO DE AMIODARONA 50mg/ml solução injetável, ampola 3ml, Carxa

com 50 ampolâ 3ml

HipolaborLOÍE:053
- Lote 053

1 8096

TEUTO AMP 100,00 1,19 179,00LOTE:055 1 4773 CLORIoRATO DE DoPAMINA 10 nrl

lJnBo
QuimEa

cx 6.00 57,90 u7,40LOTE.056 1 4775 CLORIDRiTo DE PETIDINA 5oMG/ML ampola com 2 mlcx com 25 ampolas

194,00 1.552,00SANVAL cx 8,00LOTE:057 1 8337 Cloridralo de Prometazina 2smg/rnl, soluÇao rnjelávelcaixa cJ 100 ampolas 2 mL

2,45 98,00Descãóox UN 40,00LOTEr060 1 4813 COLETOR DE MAIERIAL PERFURO CORTANTE 7 LIIROS

DescaÍbox UN 120,00 2,90 348,00L^€: 061

- -,e 061

1 4704 COLETOR 0E PERFUROCORTANIE 13 LlÍRoS malenal descârtável, Iocal

para descaíte de agulhas, lâminas e outÍos rnaleriais contaminados peíuranles e

cortantes descartáveisi - lolal proteÉo mntra perluraÉo e vazamento de fluidos;
- exigido pela vigilància sanitária; - maior proleção para profissionais e pessoal dê
lmpeza. ' caracterislicas técnicas: - cor externa: amaÍela, com drzeÍes em pleto;
- Íabrlcado dentro das noÍmas atuais exígidas pelo ipti

4.145.00HypoÍa.ma cx 50,m 82,mLOÍE:063 1 4781 COMPLEXO B injetável cx c]100 a,rp

Unrao

0uimrcá

cx 10,00 43,00 430,00LOTE:067
- Lote 067

1 8694 Decânoalo de Haloperidol 50mg/ml, solução injetávelcaita cJ 5 ampolas de lml

TEUTO cx 6,00 81,m 48ô,00LoTE:070 1 7134 DIAZEPAM 10.ng/ml, sdução rnjetável, caLxa com 100 ampolas de 2 ml

UNIAO

OUIMICA

CX 10.00 160,00 1.600,00LOTE 072
- Lote 072

1 4785 DIMENIDRATO + CLORIDRÁTO DE PIRIDoXINA 1ML 50 + 50MG/M| lnjelável

Caüa Com 100 Amp.

cx 5,00 142,00 710,00LOTE;077
- Lole 077

1 8697 Drpropronato de betamelasona + Íosfalo drssodico de betametasona srÍE/ml +

2mg/ml, suspensáo injetável, carra com 25 amplas de 1ml.

CRISTALIA

LoTE;081
- Lote 081

1 8067 ENVELoPE AUTO-SELANTEí5cm X 25cm esterilizaçáo em Autoclave carxa

com 100 unds.

ZERMATT cx 100,00 28,í) 2.850,00

10TE.082
- Lote 082

1 4720 EQUIP0 MACRoGOTAS PARA SORO com cámara de goLejamenlo flexívele

tÍanspaíente (relaçáo 20 gotas/ml), ponta períurante (penetrador) paÍa adaplaçâo

em Írasco (ampolas) bolsas, protetor da ponta perfuíante (penetÍado0, pinça

Íolete, lubo íexiveltansparenle, conectoÍ luer macho (e0caixe poÍ pressâo),

pÍotetor do conecloÍ. esléil, descaúvel, embalado ind vidualmenle com dados

de denli{icâçáo, procedência, tipo e data de eslerilizaÉo, validade. no do lote,

rêgistrado ms., de acordo @m as normas da abnl

LABOR I UN 4.000,00 0,75 3.000,00

O€u.rEnlo assin6do por Ceírli.ádo OtElai - Nova $nra
Báôára Píeíêüúà Muô'cipál: 9556108O(D0160-aC sERÀSÂ-
S@ áulstdlad. é srí.nhd. .Lrd. qE ü!.lu.rro àlràvéi d,o

tirê: lÚbriirtwÍEô .ôvh.tBí,!.úhli!Éo/dú,iqli.úl{írii.

i
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LoTE:083
- Lole 083

1 6153 EOUIP0 PARA NUTRIÇÂ0 ENTERÁL MACRO Dispositivo paÍa administraçáo
de infusào de solu@s enteíais. . Conecta o recipiente de sotuÇoes (Írasco ou
bolsa) à sonda de alimentaÉo enteíal - Peíurador paE conexâo ao rectpienle
de soluçáo, pinça Íolete com excelenle contÍole de gotejamento, conexão lueÍ
slip ou escalonado, especifico paÍa nutriçáo enleíal, pÍevenindo riscos na

uülização. . Cor azul (especí,lca paÍa píodulos de nutÍição enteral); -Estérit, -

Atóxrco; . Aprrogênico.

Descarpack UN 2.000,00 0,83 1.660,00

LoTE:088 1 8103 FENIT0INA SODICA s0mg/ml, Soluçá) injelável, caixa com 50 ampolas IEUTO cx 1,00 125,00 125.00

LOTE:089 1 8104 FENOBARBITAL SÓDICO 2oomg/mlsoluçào r0jetávet, cáixa d 50 ampotas 2mt. CRISTALIA CX 2,00 105,00 210,00

LOTE: 113

- Lote 113

1 4786 FosFATo DlssóDtco DE DEXAMETASoNA TNJETAVEL 4 MG/ML
INJETÁVEL 2,5 ML CX d 50 ,

TEUTO CX 30,00 37,00 1 .110,00

LOTE: 117 1 935 GENTAMICINA 80MG injelável cx c1100 ampolas de 2ml Hypofarma cx 6,00 81,20 487.20

LOTE: 122 1 8105 HEMITARTARÂTO DE NOREPINEFRINA 2mg/mL: Caixa d 50 ampolas de 4mL Hypoíarma CX 2,00 111,45 2»,50
LOTEr 123 1 4787 HIDROCORTISONA 500 MG injetávelÍrasco+diluentê 5 mlcx d50 âmpolas TEUTO CX 10,00 280,00 2.8m,00

LOÍE:132 1 889 LIDOCAINA 2% sem vasoconstíitor 20 ml inj. cr d12 HypoÍarma cx 40,00 34,13 1.365,20

LOTE: 137 1 8077 LUVÁ DESCARTAVEL LATEX TAMANHO G CX C/ 100 unrdades NUGARD CX 20,00 15,20 304,00

LOTEI 138 1 438 IUVA DESCARTAVEL LATEX TAMANHO M CX C/ lOO UNDS NUGARD CX 400 00 15,20 6 080,00

LOTE: 139 1 1060 LUVA DESCARTAVEL úTEX TAMANHo p cx c/ 100 uNos NUGARD CX 960,00 15.20 14 592.00

LoTE: 143

- Lole 143

1 4789 UNIAO

0ulMlcÂ
CX 3,00 78,m 234,00MEÍHERGIN (MALEATO DE METILÉRGOMETRINA 0,2mg/ml) SoluÉo

lnjeÉvel, c€ixa com 50 ampolas de íml.

LOTE: 147 1 896 NIFEDIPINO REÍARD 20 MG Medquimicâ CPR 10.000,m 0.13 1.300.00

1 1.0ô0,00LOTE: 157 8699 Paracetomol+losfato de codeina 500m9+30m9, cáixa com 96 comprimidos GEOLAB CX 20,00 53,00

tô\ 161

- 161

1 4794 POMADA OFrÁLMTCA COM 3.5G COMPOSTÇÀO CLORANFENTCOL +

AMINoACID0S +METI0NINA + RETIN0L
CRISTALIA UN 15,00 9,76 146,40

LOTE: 166 1 7222 SALBUÍAMOL 0,5 MGiMI solução intíavenosa cr. com 50 ampolas HIPOLABOR CX 4,00 81,24 324,96

504,00LOTE: 167

- Lote 167

1 1066 SCALP N" 23G disposilivo para inÍusáo venosa, descarlável, esténl, siliconizada,

com cânula de aÇo inoxidável, parede llna, com bisel lÍiíacetado, asa pláslica
Ílerivel ou similar, com idenUncação do calibíe na asa, píotetor rígido, lubo
transpa.enle ílexivel, coneclor luer e tampa proteto.a, coÍ padÉo univeÍsal.
embalagem rndrvrdual com ab€rtura asséptrcr, contendo exlernamente dados de

idenülicação, procedência, lipo e data de estenlizaçáo, validade, no do lote e

Íegisbo ms

SOLIDOR UN 3.000,00 0,168

SR CX 2.500,00 0,17 425,00LOTE: 168 1 6896 SERINGA DESCARÍAVEL 1 ML com agulha insulina 13 X 4,5

SR CX 60,00 12.57 754,20LoTE: l7'1
- Lote 171

1 1m9 SERINGA DESCÂRTAVEL 0E 5 ML sem agulha , srliconizada, eseril, graduaÉo
nitida permanente, mm ponta conectora trpo luer, embolo com pislão (boÍracha)

deslizante, embalâda individualmenle com abertura asséptica, contendo dados,
pÍocedência, dala da Íabricãçáo, validade, no do lote, caixa d 100 unidades

J,P UN 400,00 3,35 1.340,00LOTE: 187

- Lote 187

1 107 4 SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ml injetável e sem conservanles. a@ndicionado

êm ÍrÀscos plásÍcos lransFrenles, tipo bolsa

9ô9,20ToPIRAMATo DE 100MG, cârxa com 60 comprimidos EMS CX 20,00 48,46toTE: 190 1 42
GERMED CX 20,00 25,36 507,20LOTE: 191 1 4940 TOPIRAMATo DE 25m9, carxa com 60 compnmdos

DescaÍpack PCTE 50,00 5,48 274,40LOTE: 193

- Lote 193

1 4314 TOUCA DESCARIAVEL prodirto produzldos em polipropil€no (lnl) , formato

anatômico, com elástico em toda borda, cor bÍanca. Embalagem d 100 unidades

57.173,82

PUBL
AO PRREFE

TRAL D EXTRAT OA ATA DE REGISTRO DE PR 0 N..'t31/20í9 - PM
. PMNSB

OBJETO - Regislro de preços para eventual aquisiÉo de materiais dê enfemagem, materials odontológicos, medicamentos, injetáveis e íórmulas

infantis - leites especiais.

VALIDADE 0A ATA: De 0211212019 à0'111212020.

BENEFICIÁRlA DA ATA: 0ATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HoSPITALÂRES LTDA

CNPJ sob n" 29.032.826/0001'14

Rua Baráo do Cerro Azul, 210 - CEP: 84010210 - BairÍo Centro, Ponla GÍossa/PR

RESPONSÁVEL JURiDICO: Carmen Codez Wilcken, 048/PR n'22.932.

ESPECIFIC DO OBJETO E PR OS REGISTRADOS

IIENS

uÍ@Q.É.
ÍnQiitti.::'

.PÍeÍo
untláÍio

bl,alllaça&@soLote Item Códgo do
prudulo/seÍrÍÇo

. DesÍÍi/ÉodoDílduldseíviso

7,01 14.020,00Mark Med n" 8 UN 2.000,00soNDA ASPIRAÇÁo TRAOUEAL n"08 com vátuula digiral (sonda

suga). pct. com 10 unidades. Funçáor aspi.aÇáo de secreÇo€s do

srstema Íespiratório e vias aéíeas. caracleíisticas gerais: composiÉo

básicá - tubo PVC atóxico, nexível, conector e vátuula de pressào

negativa dislal inlermilente. - a válvuh peímrte variaçoes na pressâo de

sucção de secreções pe.milindo peíoÍmance muito supedor no

pÍocedimento

LoTE: 177

- Lote 177

1 5660

14.020,00TOTAL

ooc!rento a§í.ado po. ceÍtíi@do Dqilal - Nola sánl]â
BárbaB ProÍenúa Mu@pd: 955610600O016G-AC SEFÀSÀ-
S@ et núddad. a s.í.nt[h .Lrdê qE ú5!.1ü.do .ú.Ét do

5ire:t6rÂd 6t 6v h./M.VnLUi"ezô/dn'n-ÍàdàliÍê

Diário Olicial Elêtrônico do Municipio de Nova Santa BárbaÍa
Rua Waírêdo Biltencourl de MoÍaes n'222 - Cenlrc

Fônê/Fax: (a3) 3266€100
E-ínarl d,anoollciâ@nsb pí gov.br

omnsb(Ônsb Dr.qov.br

TOTAL ..---_.-\..,-
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oBJETO - RegislÍo de pÍeços para eventual aqursrçao

TRO OE PRE N.o l
REFERENTE Ao PREGÃO ELETRôNtco N" 39/20r 9 - PMNsB

de materiais de m, mateÍiais odontológ cos, medicamentos, injetáveis e Íórmulase

infantis - leites especiais.

VALIDADE 0A ATA: 0e 0U1A20Í9 àUnA2020.
BENEFICIARIÂ DA ÂÍA: FERNAMEO LÍDA
CNPJ sob no. 04.759.433/0001{6
Rua Cassiano Jorge Fernandes, 2058 - CEP: 85802240 - Bairro Vrla Tolentino, Cascável/PR
RESPONSAVEL JURIDICO: Carmen Cortez Wilcken. OAB/PR n" 22.932.

ITENS

Lole Itêm CóCho do
pÍDdutqtseryiço

D€scri@ do pÍoduto/seÍrip Uaí!8.do
god'P

uÉ@d€
mç@

ouaÍ'E!é P,@
uítEh

PÍ€ço üId

LOTE: 102 1 6464 F|ÍOMENADIONA 10 mg/ml, soluçáo injetável, caixa com 50 ampolas. hipolaboÍ cx 6,00 61,99 37194

LOTE: 125 1 8555 lmipramina 25 mg, caixa com 200 comprimido cÍistalia CX 50,00 66,59 3.329,50

LOIÉ 131 1 7843 Lidocaina (CloÍidrato) 20mg/g 2%, geleia. Bisnaga com 309 hipolabor TUBO 100,00 2,77 271,AA

LOTE: '146 1 8í07 MIDAZoLAM smg/ML, caixa com 5 ampolas de 3ml teuto cx 10,00 9,00 90.00

LOTE: 148 1 980 NIMESULIDA lOO MG prali d CPR 3 600.00 0,107 385,20

LoTE: 158 1 8559 Permanganalo de polássio 100 mg, câixa com 500 compnmidos Íarmax cx 6,00 68,10 408,60

4.862,21AL

ESPECIFIC DO OBJETO E PR REGISTRADOS

E

PREGAO ELEÍR Ntco N.39/2019 -
oBJETO - Registro de preços para eventuâl aquisição de materiais de enÍeÍmagem, matêriais odonlológicos, medicamêntos, injetáveis e íórmulas
inÍantis - leites especiais.

VALIDADE DA ATA: De 02J1A2019 à0111212020.

BENEFrcúRtA oa ATA: pRtoRtrTA pRoDUTos HosptrALARES - EtRELT

CNPJ sob n". 29.700.587/0001-23

Rua SaÍra Militar, 570 - CEP: 86702700 - Baino: Parque lndustrialV, AÍapongas/PR

RESPoNSÁVEL JURíDICO: CaÍmen Cortez Wilcken, OAB/PR no 22.932.

ITENS

Lole lbm Có.digo do
pDduto/§eMço

uni@de:íh
:. mêdidí,,.

oún!!@ -P@.:i
unllário

,!f{ot§|.
LOTEi002 1 4672 ABoCATH No 22G, caixa com 50 unidades DESCÂRPACK cx 15,00 30,99 464,85

LoTE;017 3416 Algodão Em Rolete 100% Higienico Super Absoryente: Contem 100 Unids SSPLUS UN 60,00 , 700 167,941

LOTE:018 1 1046 ALGoDÃo HIDRoFILO Íolo com 500 gramas FAROL UN 4,00 10,59 42,36

PREMISSE UN 45,45 909,00LoTE.025 1 4686 ANÍtSSEPÍrco ÁLCOOL GEL 70% + hidÍaranre glicerina gel 5000 ML 20,00

LOTE:026 1 8686 ANTrssÊPTrco róPrco looo ML PREMISSE UN 20.N 17,416 348.32

1 4693 BANDAGEM INFANTIL para uso após punÉo venosa ou injeçóes.

Embaladas individualmente em papelg.au cüúÍgico, com desenhos inÍantil-
Esterilizadas poróxido de zinco- FoÍmato redondo; -25 mm.Hipo-alérgica.

Caixa com 500 unidades

COPERTINA CX 5,00 16,76 83,80

LoTEi034
- Lote 034

1 4698 BOLSA COLEToRA 0E URINA 2000 ML confeccionada com material

hminado plástico de PVC atóxico, termo soldado em Íormalo de bolsa, coín

uma face líansparenle e outra leitosa, sislema de válvula anti .efluxo, alça
plástic€ resistente, tipo oculos paÍa sustenlação e manipulaçáo, tubo

extensorcom aproximadamenle 110 cm, dÉmelÍo intemo de 7mm, com
sislema de corta Íluxo, lendo em sua extremidade coneclor unrversal e

lampa, com ponlo auto retábl para colela recente de urina, sistema ráprdo

de drenagem, clampoclusoÍ denlado, esterelizado a oxido de etleno.

DESCARPACK UN 250.00 2.?89 697,25

LoTE] 039 1 7 476 CABO PARA ESPELH0 de a@ iooxidável autoclavável IODONTOSUL UN 10,00 7,799 77,99

LOTE] 045
- Lote 045

1 4703 CINTO ARANHA coín filas de nylon allamenle resistente. PÍesilhas em

velcÍo Crntas móveis com regulagem de compÍimento. Coíes individuais
para facilitaÍ a imobilização de víümas Desenho padronizado para aplicaÉo
em pÍanchas de imobilizaÇác

TECNIMED UN 1,00 55 49 55,49

LOTE.051 1 4702 CLOREXIDINA DEGERMANTE I/" Írasco 1000m1 VICPI.IARMA UN 10,00 16 54 165,40

LoTE:065
- Lote 065

1 8687 Conjunto de Máscara de Oxigênio Aduho para Nebulizaç€o sendo; CoÍpo e

copo em malerial inquebíável; masczía em silicone alóxico; lnjetor de

polipropileno; Conexoes de eíensáo adaptável em qualqueí sislema
pÍopulsor de oxlgénio ou a[ Exlensão em lubo de PVC maleável, atóxrco e

1,3m de compÍimento.

DARU CJ 10.00 9,749 97,49

LOTE:066
- Lole 066

1 8688 Conjunto de Másc€E de Oxigênio Pediátrica para Nebulizaçáo sendol
Corpo e copo em malenal inquebrável; mascaÍa em silicone atóxico; lnlelor
de poliproprleno; Conexões de exlensáo adaptávelem qualquer sislema
pÍopulsorde origênio ou ar; Extensáo em tubo de PVC maleável, atóxico e

1,3m de compnmenlo.

OARU CJ 10,00 6.762 61,62

LOTE:032
- Lole 032

ESPECIFIC DO OBJETO E PRE S REGISTRÂDOS

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua WâlÍÍedo Bitlencourl dê Moraes n'222 - Centro

Fone/Fã: (43) 32663100
E{nail drâíooÍc'a@nsb p. gov br

pmnsb(@nsb.pr.qov.br

Oo.úrÉnlo âssinâdo p.. Ceúhcado Ogrid - Nova Sánia
aáÍbaE PÊÍêiur Mulúdpâr: 955ô1o8oeo16{LAC SERAS^-
Sua arênüc6!d. ó s,.nrn 4édê qú *u.ln .ro.rr.var dô
,n r lmr^.tw nh ry-6v !ÍÁún.vNhliEdi..irB6cüldllE

DesrÍiÉo do gldutdseÍYiço . uarà o I
DÍDdub: I
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LoÍE:084 1 u47 ESPATUTA EM MAOÉIRA (ABAIXADOR DE L ÍNGUA)pacote d 100 unids THEOTO UN 50,00 3,24 162,00

L0TÉi085 1 3437 ESPELHO BUCAL PLANO N" 5 CX C/ 1 UND (FRONÍ SURFACE) IODONTOSUT UN 20,00 5,706 111,12

LoTEr 086 1 1084 ETER EM FRASCO C/ IOOO ML VICPHARMA UN 5,00 31,84 159,20

LOTE:087
- Lole 087

1 8080 EXIENÇÃO DE OxtGÉNlO 2 MEÍROS Exlensáp em PVC; transparenre;

compatívelcom cr[ndÍos e concenlÍadores de oxigênio, com conectores
univetsais nas exlremrdades.

MARKMED UN 4,00 3,99 15,96

LoTE: 092
- Lole 092

1 5651 FIO DE SUTURA 2{ mononylon íio 45cm (agulha 2,0 cm - 3/8 triangulad
com 24 unidades.

PROCARE cx 2,00 29,99 59,98

LOTEr093
. Lole 093

1 6891 FIO DE SUTURA 3{ mononylon íio 45cm (agulhâ 2,0cm - 3/8lriangula0
com 24 unidades.

PROCARE cx 5,00 29,96 14S,80

LOTE:096
- Lote 096

1 8071 FIO 0Ê SUTURÂ CAÍGUT SIMPLES 2{ (Àgulha 1/2 - 3,ocrn)com 24

unidadês

IECHNOFIO cx 1,00 86,80 86,80

LOÍE:098
- Lote 098

1 6461 FIO DE SUIURA CATGUT SIMPLES 4O (Agulha 112 - 2,1cn) con 24

unidades

IECHNOFIO cx 1,00 88,499 88,50

LOTE:099
- Lote 099

1 3441 FIO DE SUTURA 0E SEDA ESTERIL N0 4/0 CX C/24 45 CM Fonáo
absorvível e esléfl|- Composla por agulha de aço inoxrdável acoplada a um
íio de seda multifilamentar. E indicado paía uso em aprcxmação dos tecidos
internos, ligaduras e suluras. Produlo de uso único. Descártar suturas

abetus e não utilizadas Náo re+steÍilizar

PROCARE CX 40,00 38,99 't.559,60

LoTE: 100 1 4728 FITA AUTOCLAVE 1gmm x 3Om ctEx UN 60,00 2,80 168 00

LOTE 115 1 8691 GaÍote Grosso Lálex para Procedimenlos. Pacole com 1 rolo de 15 melros LATEX BR ROLO 1,00 19,81 19,81

LoTE: 116
. Lole 116

1 8074 GEL PARA ULTRASSOM 5 KILOS gel náo goÍdLrroso, inodoro e

kanslücido, labÍicado com matérias-pnmas qualiÍicadas que conÍeÍem uma

consistência adequada para a realizaçáo de exames. É íacilmenle absorvido
porguardanapos de papelou lecido, Íavorecendo sua Íemoçáo aús o
pÍocedimento. Por ser isenlo de sal. Possui pH neulro.

ADLIN UN 4,00 19,99 79,96

LoTE: 119
. Lote 119

1 8058 GORR0 DESCÂRÍAVÊL tipo goÍo d llas laço de amaÍaÍ, píoduto
pÍoduzidos em polipropileno (lnl), Íormalo anatômico cor branca. Pacole

com 100 unidades.

ANÂDONA PCTE 10,00 13,39 133,90

LOTE: 133

- Lote 133

1 1061 LUVA CIRÚRGICA ESÍER|L, tamanho no 7,5 d 1 paí, conÍeccionada em

lálex natural, integro e uniÍorme, fonnato anatômico, mínrmo 28 cm de

compÍimento, punho ajustável com barnha ou Íriso, lubaícada com mateíial

bro-absorvivel em quantidade adequada, atóxica, hipoalergénica, involucÍo

rnterno com identificaçáo de máo direita e esqlerda, embalagem externa em
papelgrau crrurgrco, com abertura asséptica, contendo dados de

identillcação, procedência, tipo e data de estenlizaÉo, validade, no do lole,

Íegistro ms

NEW HAND PAR 100,00 1,09 109,00

LoÍE 134

- Lole 134

1 3456 IUVA CIRÚRGtCA ESTERIL, tamanho no 7.0 d 1 paí, conÍeccionada em

látex natuÍal, Íntegío e unifoÍme, formato anatômico, minrmo 28 cm de

compflmento, punho aÍustávelcom bainha ou Íriso,lubÍific€da com maleíial

bro-absorvívelem quantidade adequada, alóxica, hipoaleÍgênica, invólucÍos

lnlerno com identiíicaÉo de máo drreúa e esquerda, embalagem exteÍna em
papelgrau cirurgico, com aberlura asséptrca, contendo dados de

dentllcação, procedência, tipo e data de eslerilização vahdade, no do lole,

rêgisúo ms

NEW HANO PAR 150,00 1,09 163,50

lr{E: 135

ê 135

1 1 110 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRlL, tamanho n" 8,0 c/ 1 paÍ, conÍeccionada em

látex nâtural, ínlegro e uniÍorme, Íonnato anatômico, minimo 28 cm de

comprimento, punho ajuslávelcom barnha ou friso,lubnllc€da com malenal

bio-absoÍyivel em quantidade adequada, aLóxica, hipoalergênicâ, invól!cío
rnlerno com identillcação de mão direita e esquerda, embalagem externa em

papelgrau cirúrgico, com abetura asséptica, conlendo dados de

identiflcação, pÍocedêncla, tipo e data de esterilização, validade, no do lote,

registro MS

NEW HAND PAR 30,00 1,08 32,40

LoTE:140
- Lote 140

1 4737 MÁNTA ALUMINIZADA ( COBERTOR TERMICO) conÍeccionada em
poliester metalrzada de 23 microns; indicáda paÍa o resgale de pacienle,

quando Íor necessáío manleÍ o cabÍ do corpo, evrtando o choque

térmico'lpÍoduto inflamável tamanho 2,10 x 1,40

TECNIMED UN 5,00 5,64 28,20

LOTE: 142
. Lote 142

1 8709 MÁscARA DE PRoTEÇÁO Ng5 indrcado para proteçáo Íesprralória em

ambienles hospitalares contÍa presença de aerodispersodes e bacilos da

luberculose e oulros agentes biologicos, aplicando-se alnda conlra Íumos,

névoas e poeiras lóxrcâs. Caixa com 20 unidades

PLASTCOR cx 3,00 38.99 116,97

LOTE: 163 1 8704 PRENDEDOR DE BABAooa tteo LeclaÉ em ap inoxrdáve I âutoclavável PREVEN UN 3,00 9,98 29,54

LoTE: 172
. Lote 172

1 8081 SERINGA DESCÂRIÁVEL PARA INSULINA com capacidade paÍa 100 Ul,

com escâla exlema gravada, pÍecisa e vsívelde 2 em 2 undades, agulha

íixa (integrada) de 6 mm de comprimenlo (15/64') por 0,25 mm de diámetÍo

(3' G). Embalada em pacotes co- 10 senngas.

UNIOMED PCTE 10,00 21.98 219,80

LOÍE: 176

- Lote 176

1 5661 SONDA ASPIRÂÇÃ0 TRAOUEAL n" 12 com válvula digital (sonda suga).

pcl. com 10 unidades Função: aspiíaçáo dê secÍeçóes do srstema

Íesprralório ê vias aéreas. cáracterisücas geÍaisr composiçáo básEá - tubo

PVC atóxico, flexível, clnector e válvula de pÍessão oegattva distal

intermitente. - a váfuula perÍnite vaÍraçoes na pressão de sucção de

secreçóes peÍmitindo perÍormance muito superioÍ no procedlmenlo

MARKMED PCTE 5,00 8,89 44,45

DiáÍio OÍicial Eletrônico do Municipio dê Nova Santa Bárbara
Rua:Walkedo Brnêncourl óe Moraes n'222 - CêntÍo

Fone/Far (.13) 32664100
É',1rârlr drariooÍicral@nsb.pr. gov.bí

pmnsb@nsb pí.oov.br

Deuftnio a§rEdo po. Ceíifi€do Drqilal - Nora Sanla
Sáôarâ PÍoíeáúà Mln(ipá| 95,561080@O160-aC SERIS^-
s@ elÔntcilad€ é rr.nÚd. détle qG üsu.roa.ro .r..eér .lo
lil! hfrrlwE Nll r Êôv b./mn Nbli..@/diEn{tuiâliÉiinê
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LoTE: 181

' Lote 181

1 5940 soNDA URETRAL DEALíVlO N.o 14, estéril, descaíávetcooÍecrionada
em mateial de resistêncra adequada, alóxico, siliconizada, tÍanspaÍenle,
flexivel, aprÍogênica, com a ponla aíedonadada e lechada com oÍiÍicto
lateÍal embalada ind,vidualmente em papel gÍau cirurg,co.

MARKMED UN 20.00 0,819 16,38

OTAL 735,7E

TRIMESTRAL DO EXÍRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE .o 1PUBL
REFERENTE A PR

OBJETO - Registro de preços para evenlual aquisiçáo
iníantis - leites especiais.

emateÍiais de enfermagem, matêriais odontológicos, medicamentos, injetáveis e Íórmula§

VALIDADE DA AÍA: De 0?j12J2019 à011'1212020.

BENEFtcÉRlA DA arA: pRoMtssE coMERcto DE MATERTÂrs MEDlco HosprTALAREs LToA
CNPJ sob n". 09.396.523/0m1-73
Rua Lopes Trovão, 266 - CEP: 87014080 - BaÍroi Zona 04, Maringá/PR

RESPoNSAVEL JURIDICO: Carmen Corlez Wilcken, oAB/PR no 22.932

IÍENS

Lote Item Código do
pÍoduto/s€Íliço

oescriÉo do produlo/sennço :,trtara do': pmdub
.Uíúdã.-d& do

rúsã'
0uaolEod€ @

uniüãifti

PÍêçâ
total

1 5994 AlimentaÉo de lactentes e crianças que apÍesenlem alergia a pÍoleina de lerte

de vaca e/o! de soia, sem quadÍo de pÍoblemas gasfoinleslinais. Possui
proteina do soro do leite exlensar.ente hidrolisada, caÍboidíatos (maltodextÍina e

laclose) e lipídros (99% de oleos vegelais ). Possui adiçáo de ARÀDHÀ e

Nucleolídeos. Ernbalagem 4009.

Aplamil
Pepli/

Danone

UN 40,00 73,00 2 920,mLOTE:020
. Lote 020

LoTE:022
- Lole 022

Al]mento para rnÍáncia composlo lácleo com óleos vegelajs e íibras, sem adiÉo
de sacarose, acÍescido de DHA e prébrótrcos, ulilizaçáo a paírr dos dois anos,
podendo seÍ utrlEado alé os 5 anos de idade. Apreseotaçáo lata de 400 gramas

MilnlrtÍi
Premrum/

Danone

LATA 20,00 29,80 596 001 6160

LOTE: M1
- Lole 041

1 4704 CATETER NASAL ÍlPo 0CULoS medida única, esterilizado a Íaio gamma, em

balado individualmente em saco pláslico, constando exteÍnameote os dados de

identificaçáo, pÍocedência, marca, data de fabricaÇão e validade

Medsonda UN 200,00 0,84 168,00

LOTE 062
- Lole 062

1 5991 Complemenlo alimentaÍ lácteo para crianças Fornece carboidralos, proleinas e
todos os nulrientes necessários para complemenlaÍ a alimentaçáo úária, além de

Lramitina, colina e inosítol. Náo contém glúten. Alimenlaçâo de cÍianças com

maus hábitos alimentaíes e/ou que 0ecessitam de um apoíte maioÍ de nulÍientes.
Caôoidratos (mahodexlrina, sacarose e lactose). Sabores. moÍango, chocolate

ou baunilha. Embalagem 350 a 3809.

Suslain JÍi
Danone

UN 20,00 16,50 330 00

LOTE 128 LAMINAS DE BISTURI n" 23 cx d100 cx 5.00 25,00 125.001 563

LOTEj 129 1 8692 úMINAS PARÁ BISTURI N" 11 CX C/ 1OO Advanlive CX 10,00 25,00 250,00

LoTE: 159 1 4745 PINÇA HEMOSÍATIVA modelo Kelly reta 14 cm GolgÍan UN 10,00 21,00 210,00

4.599,00OTAL

L

RAT

NTE

OBJETo - Registro de preços para eventua
i-tis - leites especiais.

laqu ts

VALIDADE DA ATA: De 0211212019 à011'1212020.

BENEFrcÉRÁ DA ATAI RÂNGEL HOSPI'ÍALÂR EIRELI

CNPJ sob n".29.907 666/000140
Rua Joaquim Duarle Moleirinho, 3501 - CÉP: 87060676 - Earrro: Jd ltália ll, MaringíPR
RESPONSAVEL JURIDIC0: Carmen Corlez Wilcken, OAB/PR no 22.932.

DO OBJETO E PR S REGISTRADOS

o í3

een fermagem, materiais odontologicos, medicamentos, injêtávejs e ÍóÍmulas

ESPECIFIC

TR

ITENS

PÍetr ,

unilâio '
PIêço htâl- .:lihíea do

i:DÍDduta
Ui*6di&
'medibl

QuâdidadeLote Item Códsodo I
produto/seÍviçol

De6(JiÉo do Êodutds€Ívlp

cx 10,00 70,00 700,004761 Fcroo lscônarco soo MG soL.rNJ c/ sML cx c/ ioo AMpoLAs HYPOFARMALOTE: m6 1

EUROFARMA FR 60,00 56,71 3.402,601 As:o IA.dê 3 (Vrtamrna 03) lgota : 2O0Ul oe útamrna D), Írasco com 20mlLOTEr015

46,00 2 300.00TUPI CX 50,00LoTE:016 1 397 lAboolelrhco - 70% com 1 lit,o. Ca'ra com 12 unrdades

UN 30,00 4,38 131 40hrcooÀo onropÉotco ro .,
lbor de rmpurezas. em rolos de m

l(!la vegetal hipoalergénrca aplica

lmefo. Pcte com 12 unrdades

com ,lbías 100% algodáo cru, com baixo

anlas uniÍorrnes, náo estéril. Com capa de

da em lma das Íaces.Tamanho '10 cm x 1

1079 ORTOFENLoTE:019
- Lote 019

1

FARMACE cx Lm 60.00 480.001 AZg feutruOftLtlu 2l mEmtsoluÇio lnjerável embalagem d 50 ampolas 10 mlLoTE:024
5,14 154.20HIPOLABOR UN 30.00LOTE:036 1 5670 lenOUtOUrO Oe TTIOTEROL 5.n9/Íl uso oral e analatoÍo goras 20 ml

CX 130,00 15,00 5.850,00NOVÂRTISLOTE;040 1 2726 f,meeuezeeru cn+oo MG cx. c/20 cPR

HYPOFARMA cx 50.00 29,45 1.472,504l1B pt-ontomio or neruutotNA 50MG2mtcr 50 ampotas DE2mlLOTE: 058 1

UN 15.00 9,43 141,45ALLERGANLOTEr 059
- Lole 059

1 lcronroneto or trm,qcAiNA i% + cLoRroRATo DE FENTLEFRTNA

h% soluçào offalmica esténl
6449

ESPECIFICA ÀO OO OBJETO E PRE OS REGISTRÂOOS

Diário Oficial EletÍônico do Municipio de Nova Santa BárbaÍa
Ruâ walíredo Bitlencou( de Moíaes n"222 - CentÍo

Fone/Fax: (43) 3266€100
Éflarl dranoofoal@nsb.pr.gov br

pmnsb@nsb pí.qov.bÍ

Oeurenro asiMóô poí Cêrtí.€do O9r€l - Nova SanE
Báíbãlâ P€'ât!.à Mutuâpd: 95561080000160-AC SERÂS^-
Suâ alisntiddsdê ó g.rstÉ. .|.íê qú $u.lE tlo .rÉvé, do
jit.: hr6r/ww ,ió N ,ôv b.tutrruNblmmrdiúiH6.ühnlinê
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LOTE:073
- Lote 073

1 967 olmenrdrato 3mgi ml + clondrato dê piídoxinâ smg/ml glrcose 1oomg,iml + írutose
100m9/rnl, soluÉo rnjetáyel uso eodovenoso, carra de 100 ampohs dê 10 ml.

ÍAKEDA CX 5,00 320,00 1.600,m

LOTE 076 1 DIP|RONA 500 MG/ML INJETÁVEL Ampola com 2 mt Caixa d 100 ampotas SANTISA cx 30.00 52,00 1.560,00

LOTE:079 1 8550 Domperidona 10m9, cáixa com 30 compnmidos RANBAXY cx 50,00 4,90 245.00

LOTE: 101

- Lole 101

1 4729 FITA MICRoPORE medindo 25 mm x 10 m de comprimenlo com capa, Íita

cirúrgica, porosa, superficie adesiva, hrpoaleÍgênica - rolos

crEx UN 200,00 1,95 390,00

8,51LOIE 127 1 886 ISOSSORBIDA 20 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS BIOSINTETICA cx 70,00 595,70

LoTÉi 141 1 3515 MascáÍa Crrurgrca Descarlavel Branca, Tripla. d Tiras Carxa cJ 50 llnidades OLIMED cx 30,00 4,75 142,50

LOTE, 145 1 4790 I/EÍOCLOPRAMIDA soluçáo injetável5 mg/ mlcx d 100 ampolas ISOFARMA CX 10,00 38,90 389,00

SERINGA 0ESCARTAVEL DE 10 ML sem agulha, srliconrzada, estéÍil,
graduaçáo nílrda permanenle, com ponta conecloÍa tpo l!er, embdo com
prslão (boÍracha) deslizanle, embalada individualmenle com aberluÍa
asséptica, contendo dados, procedência, data da labíc"Éo, validade, n0 do
lote, cârxâ d 100 unrdades

SR CX 60,m 22,fi 1.350,00LOTEi 169

- Lote 169
1 1098

SERINGA DESCARTAVEL DE 20 ML sem agulha, siliconizada, estéril,
graduaçáo nítrda permanenle, com ponta coneclora trpo l!er, embolo com
pisláo (borracha) deslizanle, embalada indivrdualrnente com abeíura
asséptica, contendo dados, pÍocedência, data da labÍicáção, validade, no do

lole, carxa c/ 100 unidades

SR CX 30,00 34,56 1.036,80LOTE, I70
- Lole 170

1 1099

LOTE 175
- Lote 175

1 8703 soLuÇÀo rioutDA D0 PERóxrDo DE HTDRoGÊNro sob a Íórmura
química H202, dissolvida em água 3"/o de peÍóxido de hidÍogênio 97% de

água. Embalagem com 1 litro.

SEPTMAX UN 5,00 4,98 24,90

LoTE:178
. r-.§ 178

1 6897 SONDA FOLLEY 2V N' 16 SILICONE Balão resislente a alla pressáo e de

Íácil insuflaçáo; Sonda corn orilicio dislál e diámetÍo intemo liso; Válvula de
insuflaÉo; Conector universal; Sonda íabÍicâda em 100% silicone, com
pontá dlstal alraumálica;

SOLIDOR UN 100,00 17.00 1.700,00

LOTE: 183

- Lole 183

1 8086 SORO FlSlOtÓGICO 250 ml (soluÉo de cloíeto de sódio a 0,9%) injetavel

e sem conseívanles. Acondicionado em ÍÍascos pláslicos tÍanspaÍentes.
JP UN 1.700,00 2,58 4 386,00

LOTE 184

- Lote 184

1 1035 SORO F|SIOLÔGICO Íasco lOOOml(sotuÉo de cloreto de sodio a 0,9%)

injelável e sem conseÍvantes. acondicronâdo em ÍÍascos plásticos lÍansparentes
JP FR 200,00 4,83 966,00

LOTE: 185
. Lote 185

1 1072 SORO FISIOLÓGCO fÉscD 1ooml (soluçáo de cloreto de sodio a 0,9%) injetável

e sem conseNanles. acondicionado em frascos plàslicos kanspaÍentes.
JP FR 1.500,00 3 405,00

soRo FlslolÓG,co íÍasco 500 ml (solução dê dorero de sodio a 0,9%)
iojelável e sem conseIvanles. Acondlcionado em ííascos pláslicos tÍanspaÍenles

JP FR 400,00 1.412,NLoTE: 186

- Lote 186

1 1034

LOTE, 192 1 4941 TOPIRAMATO DE 50MG, caixa com 60 compÍimidos sAN00z cx 20,00 43,80 876,00

OIÁL 3,1.711,05

019 -PUBLI TRIMES
E AO PRE

A
ELETR Ntco N. 39i20í9 - PMNSB

OBJETO - Registro dê preços para eventual aquisição de materiais de eníermagem, maleri ais odonlológico§, medicamentos, injetáveis e Íórmulas
iníantis - leites especiais.

VALIDADE 0A ATA; De 0?11212019 à 0111212020.

BENEFEÁRL{ OA ATA:S.V. BRÂGA IMPORTADORA EIRELI

CNPJ sob n". 30.888.187/0001-72

^Dom 
Luiz, Í71 - CEP: 88337100 - Barno. Vila Real, Balneáno Camborrú/SC

k-iPONSÁVEL JURíDlCOr Carmen Cortez wilcken. OAB/PR n" 22.932.

IIENS

DescÍiçáo do pÍoduldssÍyiço : lra!ça do
,r' iircdulo

Unidadç ds
mdid, .

OuaEtid* PEço
urilário

Preço loElLole Item Çadigq,do
produtirqéMço

UNITEX PCTE 500,00 480 2.400,00LOÍE 028
. Lote 028

1 1M8 ATADURA DE CREPOM DE 10 CM de larglra por 1.80 m de coÍnpíimenlo
contendo no minrmo 13 Íios cm2, pacote c/ '12 undades, confecicionada em

algodão cru ou cornponente sinlélico, bordas com acâbamenlo que impeÇÊ o

desliamenlo, elaslicidade adequada, eÍohda un íoÍmemenle de ÍoÍma continuâ e

cilíndrica, ná eslénl, eÍnbalagem individuêle c!Ín dados de identific€Éo,
procedência, dala e tipo de eslerilizâçáo, n0 do lotê, Iegislro MS.

UNITEX PCTE 230,00 5,79 1.331,70LoTE:029
. Lote 029

1 1M7 ATADURA DE CREPoM DE 15 CM de largura poí 1 80 m de compÍimento

contendo no minimo 13 ilos cm2, pacote d 12 unrdades, conÍecicionada em

algodão cru ou componente sinlétrco, bordas com acabamento que impeça o
desliamento, elast cidade adequada, erolada uniÍormemenle de Íorma

continua e cilíndricá, ná estéÍil, embalagem individual e com dados de

idenlficaçâo, procedéncia, data e tipo de eslerilizaçáo, no do lote, registro

MS,

200,00 7,74 1548,00UNIIEX PCIELOTE.030
- Lote 030

1 1049 ATAoURA DE CREPOIV DE 20 Cl\,4 de largura por 1.8 m de comprimento

contendo no minimo 13 íios cm2, pacole d 12 unidades, conÍecicionada em

algodáo cru ou clmponente sintético, bordas com acabamenlo que impeça o
desfiamento, elasticrdade adequada, erolada uniÍormernenle de forma

contínua e olindrica, ná estéÍjl, embalagem indvduale com dados de

idêntificaÉo, pmcedência, data e lipo de eslenlizaÉo, no do lole, regislro

MS,

ESPECIFIC O DO OBJETO E PR REGISTRADOS

Diário OÍicial EletÍônico do Municipio de Nova Santa Bárbara
Rua:watÍredo Bitlencou( de Moraes n'222 - Centro

Fone/Fax: (43) 3266€100
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ltLOÍE:064

. Lote 0M
1 4711 COMPRESSA DE GAZE hidrófila 7.5x 7.5 cm com densidade de 1 1

foícm2, coníeccLonada em lecido 100% algodào, de cor branca, isenlo de
impurezas. apíesentando-se em 8 camadas e 5 dobras (para dentro)
tÍamado no tecido, não estéril, pacotes c/ 500 comp.essas

CLEAN PCTE 1.600,00 12co 1jlmr

LOTE:094
- Lole 094

T 8689 FIO DE SUTURA 4{ mononylon llo 45cm (agulha 2,scm 3/8 tÍiangula0 com
24 unidades.

PROCARE CX 21,00 27,fi 577,50

LoTE: 136 1 2527 LUVA DESCARTAVEL LATEX TAIvIANHO EXTRA P CX C/ 100 UNDS TATGE cx 160,00 15,57 2.491,20

PAPEL GRAU CIRURG,CO papelgrau cirúrgico para autoclave a vapoÍ e
eto, sem pin-holes e de porosidade conlÍolada, com rnd cadoÍes quimicos
pa.â vapor e elo que mudam de cor diÍeÍenciando os produlosjá
pÍocessados. Oulra Íacê com íilmê termoplástrco bilaminado de poliettleno e

polipropileno, c!loÍido para facilitar a visuâlização da selagem.Tubos de
100mm X i00M

ESTERILCARE 34,50LOTE: 155

- Lote 155

,1
8079 ROLO 20,00 ô90,00

LoTE: 156

- Lote 156

1 8078 PAPEL GRAU CIRURGICO para autoclave a vapor e elo, sem pin-holes e

de porosrdade controlada, com indrcadoEs químrcos para vapoÍ e eto que

mudam de cor diÍerenciando os produLos já processados. outÍa Íace com

fikne lermoplástico bilaminado de polietileno e po,ipÍopileno, coloÍido para

íacrlitaÍ a visualizaÇão da selagem. Tubos de 300mm X100M

ESTERILCARE ROLO 15,00 100,00 1.500,00

TOTAL 29.738,40

EXTRATOTR EM DOSTRAL AOA T RDE EG DESTRO N 7 I1201 P NM SBUP LIB L
MNP BssN ocER ÊF NTERE PAO ÃoREG LEE

OBJETO - Regislro de prêços

iníantis - leites especiais.

Vx-. JAD E DA ATA: D e 02J1212019 à 0111212020.

EENEFICÉRÁ DA ATA; SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

CNPJ sob no. 26.640.16'1/0001 -33

Avenida Anila Garibaldi, 2480, Lola 09 - CEP: 82200550 - Bairro: Boa Visla, Curiliba/PR

RESPoNSÁVEL JURíDlco: Carmen Correz wilcken. OAB/PR n" 22.932.

aquisição de mateÍi ais de enfermagem, materiais odontológicos, medicamentos, injetáveis e fóÍmulas

ITENS

Loto Item Códgodo

EodIo/ser/Íço

DesoiÉo do Foduto,seÍvrço laÍF do-.PÍÚlo .UnHo*'
de m€Sda

qe!E# Pí@
uaMÍío

Prcçe lobl

NESTLE NAN

ESPESSAR

4OOGR

UN 40,m 20,00 800 00LOTE: 104
. Lole 104

1 5996 Fórmula anhíeg!rgitaçáo (0 a 12m) formulada para condções de refluxo
gastroesolágico. Conlém goma jatai, agenle espessante que proporciona

maior vrscosidade da fórmula ou amido oré gelannEado de balata. Densidade

calónca 67 KcaU100ml Possui no minrmo 75% de lactose Embalagem 4009

NESÍLE NAN

H,A 4OOGR

LATA 20,00 24,80 49ô,00LOTEr 105
- Lote 105

1 7303 Fórmula inÍanlil (0 a 12m) hipoaleÍgênica á base de proleina do soÍo do leile
parcialmente hidÍollsada, com adição de ácrdos gÍaxos de cadeia longa -

LCPUFAs (DHA ácido docosahexaenóico e ARA ácido araquidônico)e
nucleotídeos. lsenlo de sacarose, Írutose e glúlen. Densidade calórica 65 a 67

Kcâ1./100m1. Embalagem de 4009.

150,00 15,00 2.250,00NESTLE NAN

COMFOR 1

4OOGR

UNLOTE 106

- Lole 106

1 5985 Fórmula infanlrlde partida em É adicjonada de prebrótcos 0,4 a 0,89,/100m1.

Contém LCPUFAs ácidos gÍaxos de cadeia longa - ácdos araquidônico (ARA)

e docosahexaenoico (0HA)e nucleotídeos. Alende a todas as Íecomendaçles

do Codex AÍmentarius FAO/OMS e RDC n"43/2011. RelaÇão caseína:soÍo

40:60 ou 30:70 oensldâdê caloricâ 66 a 77 Kc"U100.nl 100% lactose.

Embalagem 4009.

22,03 440 ô0NES]LE NAN

SOJA
UN 20,mFórmula in,antil de paítida para laclentes à base de píoleína isolada de soja,

ennquecida coín íeío e adicionada de L{etionina. lsenta de sacarose, laclose

e proteinas lácteas. lndicada para a alimentação de lactentes até os 06 (seis)

meses de idade, com inlolerância à lactose ou para dietas restrilas ao leite de

vâcá. 100% l\,laltodextína. Embalagem 4009.

LoTE: 107

- Lote 107

1 5989

15,m 300.00NESTTE

NESTOGENO

1 400GR

UN 20,00Fórmula inÍantrlde Íolina ennquecida com íeío e selênio com íelaÉo
caseína:soÍo 40:60 ou . Fornece os nukientes em quantdades adequadas

para lactenles no prmerro s€meste de vida Densdade calórica 67

Kcal/100m1 Embalagem 4009.

LOTE. 108

- Lole 108

1 5987

450 00UN 30,00 15,00NESTLE NAN

COMFOR 2
Fórmula rnÍanül de seguimento em É adicionada de píebóttcos 0,4 A

0,89/100m1. Contém LCPUFAs ácidos graxos de cadera longa - ácidos

aíaquidônrco (ARA)e docosahexaenoico (DHA)e nucleolideos. Alende a

lodas as Íecomendaçôes do Codex Alimentarils FAO/OMS e RDC n044/20111

Fornece nulnenles em quantidades adequadas para laclenles a partir do 6"
més de vida. Densidade calórica 67 a 68 Kcál/100rn1. Possui 12% de proteinas

lácteas (relaÇáo caseina/proteinas do soro 50:50 ou 60:40). 100% laclose.

Embalagem 4009.

LOTE 109

- Lole 109

1 5986

240,00UN 20,00 12,00NESÍLE
NESIOGENO

2 400GR

Fórmula inlantrl de seguimento enÍiquecida com íeÍro e selênio c.m relaÉo
caseina: soro 50 50 0U 35:65. Fomece os nutrientes em quantidade§

adequadas paÍa lactentes a partir do 6' més de vlda. Densidade calóricá 67 a

68 KcaU100ml. Possui69,90/0 a 84% oe lactose. Minrmo de 16% de

mallodexlnna. Embahgem 4009.

LOTE 110

- Lote 110

1 6477

ESPECIFICA ÃO DO OBJETO E PRE OS REGISTRÂDOS

Diário OÍicial Eletrônico do Município dê Nova Santa BáÍbara
Ruâ WalÍíedo Brtlencourl de Moraes n'222 - CentÍo

Fone/Fax: (43) 3266{100
E'mail: dranooficial@nsb.Pr qov bí

Dmnsb@nsb.Dr.qov bí

D@uÍEílo sssinado pq Ceúficádo Oiqrtral N@a Sênta
Bâúra Pí6leirurâ Mlnicipâr: 95561080m0160-AC SERÀSÂ-
Sla eutontddadê é !úantidà dêsde qu6 vi5u.lü.do .k.Yar do

sh.,lúbrrlwn b Êóth./N.U.úbliúcs/dieÍl{tui.l{rlin.
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LOTE: 11'1

- Lote 111

1 5990 Fórmula níanÍl de segulmenlo para laclentes à base de proteína lsolada de
sola ennquecda com feno e adicionada de L-metionrna. lsenta de sacarose,
hctose e proteínas lácteas. lndicada para a alimentação de lactentes acrma de
06 (seis) meses de idade, com intoleÉncia à laclose ou paÍa dielas reslÍitâs ao
leite de vaca. 100% Maitodextnna. Possur 100'o de pÍoleinas vegetais (pÍoleinà
isolada de soja + L-melionina), 48% de carboidratos (100% maltodextnna) e

42% de lipídios (100% de gordura vegetal - óleos de palma, girassol, cánola e

coco). Embalagem 4009.

NESILE NAN

SOJA

UN 20,00 23.00 460 00

LOÍE: 112

- Lote 112

1 5993 Fórm!la inÍantlrsenta de lactose conlendo vitaminas. ÍntneÍais e
ohgoelementos necessários ao bom desenvolvimento e cÍescimênlo. Conlém
nucleotídeos e LCPUÍas (ácido graxos de cadeia longa), principalmente os

ácidos araquidôn[o (ARA)e docosahexaenóico (DHA). Fonte de

caóodrato:100% maltodexlrina. Embalagem 4009.

NESTLE NAN

s.L 400GR
UN 50,00 24,00 1.200,00

6.636,60OTAL

PUBLIC TRIMESTRAL DO EXTRÂTO DA ATA DE REGISTRO DE P N." 138/2019 - PMNSB

R ERENTE PRE E _ PMNSB

preços para aqu isição de materiais de enÍeÍmagem, maledais odontológicos, medicamentos, injetáveis e fórmulasoBJETO - Registro de
inÍantis - leites especiais.

VALIDADE 0A ATA| Oe 02112120'19 à01112J2020.

BENEFtctÁRn DA ATA: VALE coMERct0 DE pRoDUToS MEDtcos E HosptrALAREs - EtRELt

CNPJ sob n". 32.635.445/0001-34
Avenida Ladislao Gil Femandez, No 10 - CEP 868700C0 - BaiÍro: Jard m Belo Honzonte, lva poríPR
REÁ{,oNsÁvEL JURiDlco: carmen corlez wilcken, oAB/PR no 22.932.

IIENS

Item CódCo d9
pÍodutdsôM9o

Des.riÉo & pÍDdrídseryt@ . llaÍce ô
!*oduta

,Uhlbdê
do m6dú

OuaNd?t PÍrço
uniÉtu

PÍeço toblLote

LOTE:001 1 4611 ABOCATH No 20G, caixa com 50 unidades DESCARPACK cx 5,00 31,00 155,00

LOTE:003 1 4673 ABOCATH N0 24G cáixa com 50 unidâdês DESCARPACK CX 5.00 33.00 165,00

1 78/7 AEOCATH N"]8 COM 50 UNIDADES DESCARPACK cx 3,00 29,00 87,00LoÍE:004

174 50LoTE: 008
' Lote 008

1 3413 ACIDO FOSFORICO A 37% + CLORHEXIDINA A 2% (ACIO GEL

CONDICIONADOR OE ESMALTE E OENTINA)SERINGA COM 2,5 ML

MAOUIFá UN 50.00 3,49

AGULHA GENGIVAL CURTA O,3O MM X 22 MM 30 G CXC/lOOUNOS PROCARE cx 40.00 25,50 1.020,00LoÍE:011 1 7196

1 837 BRoMETo DE IPRÂTROPIO 0,25MG/ml solução de lnalaçào d 20ml HIPOLAEOR UN 100,00 '1.10 110,00LOTE:035

t0ÍE:037 1 8533 BÍomopnda 4mg/mL.soluçáo oral gotas MARIOL FR 300,00 2,60 780,00

UN 1.000,00 13,90 13.900,00LoTE:042 1 8093 CeftÍiaxona Sodca 1 grama njelávelvE rnlÍavenosâ 1 ârnpola de drluentê 3,5 ml. BtocHtMrc0

PÍati oonaduzl cx 200,00 6,00 1.200,00LoTE:046 1 8537 Cilalopram 20 mg, carxa com 30 compflmidos

1 8539 Clonazepan 0,5 mg, caira com 30 compnmidos GEOLAB cx 100,00 3,30 330,00LOTE:t)48

SAMTEC AMP 25,00 0,23 5,75LOTE; Mg 1 853 CLORETO DE P0TASSIO 19,1% rnletável ampola com10 ml

1 CTORETO DE SODIO 20% soluçáo intetável, ampola com 10 ml SAMTEC UN 25,00 0,24 6,00LOTE:050 6899

UN 30,00 14,00 420,00LoÍE:068
- Lote 068

1 6959 DETERGENTE DE USO PROFISSIONAL PARA ARTIGOS MEDICOS

HOSPITALARES Embalagem 1000 ml

RIOOUIMiCA

ALCON FR 20.00 8,14 162,801 4780 DEXAMETÂsoNA soluÇÁo oFTAL[.{tcA FR. c/ 5 ML

CIMEO CPR 3.000,m 0,06 180,00

):069
LOTE:080 1 872 ENALAPRIL (MALEAÍO) 5 MG

24,00 240,001 FILTRO PARÁ DESIILADOR DE ÁGUA UN CRISÍOFOLI CRISTOFOLI UN 10 00LOTE:091 8705

SHATON 1.00 85,90 85,901 6462 FIo DE SUTURA CATGUT CRAMADo 3{ (Agulha 1/2 - 2,0 cm)colrl 24 unidadesLoTEr095

SHAI,ON CX 1,00 85,00 85,00LoTE:097 1 8072 FIO DE SUÍURA CATGUT SIMPLES 3{ (Agulha 1/2 - 3,ocm) com 24 unidades

FR 10,00 15,11 151,10FIXÂDOR PRONTO PARA USO FRASCO C/ 475 ML DPC BRASILLoTEr 103 1 4823

ISOFARMA 20,00 2,00 40.001 5672 GLUCONATO DE CALCIO. Fras@ - ampda com 10 mla 10% (1oomm/ml)LOTE 118

POLARZINHO UN 250,00 1.21 317 50HASTES FLEXIVÊIS COM 75 UNIDADES DE POLIPROPILENO. ALGODÃo,
HIDROXIETILCELU.OSE E TRICLOSAN

LoÍE:121
- Lole 121

1 1083

7.30 182,50CICLO FARMA GL 25,001 4733 HIPOCLORITO DE SoDIO 1%. galão 5 litÍosLoTE: 124

UN 120,00 0,59 70,80DESCARPACK1 4735 INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP Disposilivo para adminislÍaÉo de

medrcaanentos/solu@s; possui 2 coneclores lu€Í lock íêmea univeísârs coÍn

lampas; T!bo flerivele transpaÍenle em PVC d€ 60mm de comprimenlo; 2 clamp

corla fuxo; Coneclor 2 vEs, um coneclor lueÍ slip macho !nNeÍsal com pÍoleloí.

Embalado individualmenle em PapelGrau CiruÍglco ê Íikne lemoplástico, conlendo

os dados impressos de rdenlifrcáÉo codrgo, lote, dah de ÍabÍicaçáo e validade e

Íêgislro no Minlsténo da Saúde, coníoÍÍne NBR 14041/1998

LOTE: 126
- Lote 126

110,44SUPERMEDY UN 1.001 8702 ÓCULOS DE PR0ÍEÇÃ0. Lente rncolorcom tratamenlo AELOTE: 152

300,00 0,43 129,00J PROLAB UNPoIE CoLETOR DE URINA estén180 ml[oTE: 162 1 4747

FR 10,00 15,00 150,00DPC BPJqSILREVELADOR PRONTO PARA USO FRASCO C/ 475 MLLOTE: 164 1 4U7
FR 120,00 16,00 1.920,00PratiDonâduzziRISPERIDoNA 1 mg/ml- solução oral- Íasco com 30mlLoTE: 165 1 4927

EOUIPLEX FR 20,00 7.19 143,80soLuÇÃo DE RINGER LACTATO Cada Írasco 1.000 mL proporciona: 130

mEq de sodio; 4 mEq de potássro; 3 mEq de cálclo; 109 mEq de dorelo; 28

mEq de lâclalo

LoTE: 174
. Lole 17 4

1 4754

ESPECIFICA Ão Do oBJETo E PRE OS REGISTRÁDOS

Diário Oficial Eletrônico do Municipio de Nova santa BáÍbara
Ruâ. walÍÍêdo Brtlêncourl de Moraes n'222 - Centro

Fone/Fax: (43) 32664100
E {narl: diariooÍicia@nsb.PÍ.gov.bí

Dmnsb(Onsb.pr.qov.br

DeúlBto a$inâdo por Ce.üf@do Dg'lal - Nova Sania
Bárlarâ PÍ6íâ{@ Muniepár: 95561080O00160-ÂC SER.ASÁ-
Suá aíânücidádê é g.Í.ítd. d6.1. qÉ vsula.do .u.Ét d,o

§Íe- lft ,/M, ÍLdM.!ôvlr/rn VNNEecá/dir.its6áijnlnF



Nova Santa Bárbara - PR, 0í de SETEMBRO de 2020 - Diário Oficial Eletrônico - Ediçâo: 1797/2020 -1101 b
LOTE:179
- Lote 179

1 5939 SoNDA URETRAL DE ALÍVIO N.o 08, esténl, descartável conÍeccionada em
malerialde Íesistência adequada, ató!ico, silic.nizada, transparente, flexÍvel,
aprÍogénica, com a ponta aÍedonadada e fechada com oÍiíício lateral,

embalada individualmenleex. papel graJ ciruÍgrco.

BIOSANI UN 12,00 0,52 6.24

LOTE| 180

- Lote 180

1 5938 SoNDA URETRAL DEAL|VIo N."10 esléril, descáÍtavetconÍecdonada em
mateíalde resislêncra adequada, atóxico, siliconizada, lransparenle, flexivel,
apirogénica, com a ponla arÍedonadada e fechada com oÍiÍicio lateral,
embalada rndrvidualmenleem papel grau cituÍgico.

EIOSANI UN 12.00 0 528 ô.34

LOTEi 182
- Lole 182

1 SONDA URETRAT DE ALíVIO N." 16, estêrit, descaúvet confêccionada em
materialde Íesistência adequada, atóxico, siliconizada, transpaÍenle, ffexível,

apiÍogênica, com a ponta arredondada e Íechada com oÍríicro laleral, embalado
individualmenlê êm papel grau ciruígico.

BIOSANI UN 20,00 0,78 '15,60

LOTE] 189
- Lole 189

1 665 TERMÔMETRO DIGITAL lüILAR C0MPACTO resistente a água, sua
memória permile regisLrar a úllima mêdição auloleste, emite sinalsonoro;
desliga aulomaticamente;acompanha um estolo, garantra de 1 ano, nâs coÍes
veÍde e amarelo

SOLIDOR UN 10,00 10,00 100,00

LOTE: 194 56651 VASELINA LIOUIDA Íresco d 1000 rlrl FARMAX FR 5,00 16.89 84,45

TOTAL 22.534,12

OBJETO - Registro de prêços para eventual aquisição de cestas básicas emergências, para atender famílias em situação de alta vulnerabilidade em
razão da Pandemia de COV|D.19.

Vrr.lPADE DA ÂTA: De 0410312020 a 0311212020.

B. iFlClARlA DA ATÂr NEW COMPANY LICITAçoES - EIRELI

CNPJ sob n" 32.387.337/0001-90
Rua Cambé, 90 A - CEP: 86200000 - Bairro: Jardim San Raíael, lbiporá/PR

RESPONSÁVEL JURIOICO: Carmen Corlez wilcken, OAB/PR n'22.932.

ESPECIFICA AO DO OBJETO E PR OS REGISTRÁDOS

Msrla dg
'DÍoduto 

.

UÍr,ide6ié
dê mdHa

PíBgo

udtáio
Lote Item Codigo do

pÍodulo/seÍviço
Des.riçtu do produto/ssÍvíço aü€ Píeço lobl

Diversas CESTA 200,00 116,75 23.350,00Lote 001 1 8718 Cesta básica conlendo 27 itehs, sendo: 02 Unidades - Achocolatado em po lnslanláneo,
vitam nado, embalagem de poletleno leiloso atóxrco/resrslente. Pote 4009. Validade

minlma de I meses. MÂRCA. LA REND.

02 Unidades - AÇúcar cristal coloração uniÍorme sabor caracleristico, isento de maleriais
tenosos, parasitas, detÍitos animais ou vegetais, odores estranhos, acondicionado em

embalagem de polielileno atóxico, lranspaÍenl€, resislente, contendo 5 kg. Validade
mínima de 12 meses. MARCA. DoCE SUCAR.

02 Unidades - Anoz tipo 1 longo Íino polido que contenha laudo de classiÍicaçáo conslando
umidade máxrma de 14% quebÍados até 9,5%, embalagem de polretrleno alóxico,
bansparenle resislente conlendo 5 kg. Validade minimâ de 12 meses. MARCA -
DENARDI

01 LJnidade - Bolacha lipo doce, embalaqem de polietileno atórico tÍansparenle, resistenle,

hermeticámente íechado contendo até 4009. Validade minima de I meses. MARCA -
RACINE

01 Unidade - Bolacha tipo salgada, embalagem de polielileno atóxico tÍanspaÍenle,
íesislenle, heímelicamenle Íechado contendo alé 4009. Validade mínima de I meses.

MARCÂ. RACINE

02 Unidades - Caíé em pó toÍado, moido, tipo arábica, conilon bebida dura, toÍÍaçáo

média, puro, eíra Íorle, alto vácuo c!m selo de pureza ABIC, embalagem 5t,09. Validade

mínima de 08 meses. MARCA - CEREJA
02 Unidades . Chá mate folhas e lalos lostados de erva-mâte para infusáo Caixa 2009.

Validade mínima de 08 meses MARCÂ - D'MILLE

02 Unrdades - Extrato de Iomate. Embalagem clm 3659. Validade mínima 8 meses.

MARCA. BONARE
01 Undade - Farinha de mandroca llocada -biju', pacole 1 kg. validade mínrma de 08

meses. MARCA - AMAFIL
02 Unidades . Feíão, classe cores, pacote 1 kg. Validade minima de 8 meses MÂRCÀ -
CORADÍNHO

02 Unidades - Fubá de milho amaÍeb. Pacote 1 kg Validade de I meses MARCA -
NUTRINOVO

03 Unidades - Macânáo com ovos, hpo espaguele ou no 8. Pacote 1 kg. Vahdade minima

de 8 meses. MARCA - D'MILLE
03 Unidades ' Óleo de sola refinado. Frasco com 900 ml. MARCA - COCAMAR

02 Unidades.Sal rcfinado, odado, cloreto de sódio, iodalo de polássio e anlr'umêclântê INS

535 (ÍelloclaÂeto de sodio) Pacole de 1 kg. Validade mínima de 8 meses. MARCA - POP

23.350,00TOÍAL

Oeúrunto asenado Dor CeÍtfiÉ.ro O9'làl Nda Sãnta
Bárh@ PÍelêhúã MlnEpal: 9556108o@Orô0-ac sERÁs^-
S@ auieoliodads é r:r:nliô .Lrd. q@ usu.l'rado .tÉtar do
,rei húr,'m, 6h r oôv h./úM[t»bli.2ctdd,ÂÍhr6&iôlrll[ç

ll-Atos do Podol islativo
Não há publicaÇoes para a pÍesente data

lll- Publicidadê

Não há publicaçóes para a presente data

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa BáÍbara
Ruâ'Wâíredo Brtlencouí de Moraes n'222 - CêntÍo

Fonei Fax: (a3) 32664100
E-marl dranooÍicral@nsb.pr gov bí

pmnsb(onsb.pÍ qov.br

8084



'*lL

I
F

E

i
n

C. Procópio, Quarta-Feira, 02 de Setembro de 2

...

i
a

t

I
ír
I

f
rl
!
i

L
E

il

Prefeitura Municipa
PUBLICÀçÃO TRIMESTRÂL DO EITRATO OA ATA DE

REGTSTRO DE PREÇO N,.20/2020- pitNSE REFERENTEAO
PREGAO PRESENCIAL NT 8,2020 - PIIINSB

OBJETO - R69islrc de preços pãra eventual àquisiçào dê cêsl5s bésicás
.dêrgêtui3s, para atender lãmilr6s êm sltuaÉó 0e 6116 wlnerãbilidado em razáo dá
PandêmiãdêCOVlOn9. VAUOADE OAAÍA: De 0.1/03.2020 a 01I12.PA2O-

BENEFTtÁRBDAAÍAj NEn/coMpANyLrcrraÇôEs-ErREL|
CNPJsobn' 32 347.337,0001-9O
Ru. Cambá,904. CEP:8620@00 - Bâim:JâÍdim San Rálaê1. lbiporáFR
RESPONSÁvEL JURIOTCO: Cãímén Coíez!Mrck6n. OAÊ/PR n.22.§32.
EspEctFrcAÇÀo oo oBJETo E pREÇos REGrsÍR oos

n.OAB/PRn'22.932
R DOS

'
{

fuln5dx@r'@lt.

llll{teôb9f\6Ú+iô

sçeffieúÉ

OO OBJEÍO E PRE Ços ÉEGrsÍ

dtrqU-.15r6ôlF

REsF oNs,AvEL JURIDtco: camen

. õüài,ir*ro r",r."r*. oo.xr" ro oooro oL
! REGrsÍRo oÉpREioxrl2enors rp{ttsrlEFERErm 

^opREcÃo áÉTRôflrco lfigr2oi 9 I if,fisaÍ
OBJEÍO - RêgÉiro de pÉços párá êEntualaquisiÉo de matedãisde 6nÍemà9em

materiais ôd@toló9co5, mediemênlo§, inj6láve!s e t5mulEs rnÍanUs - leiles espeoáis,
VA!IOAOE OÁÀTA: De 02rí 2/2019 à01112nO20
BENEFICIARIA DA ÂTA: A C MATERIAIS MEOICOS LÍDA CNPJ Sob n.

11 138.620/000'{8
Rua Joáquim Nabú6, 205, Sala 8- CEPr87014000-Bairo:Ce.úo. Mannga/PR

ESPECI

!úÊl,É,dl,üeEh
]5í,e,9*qú^c'

411e ri6.iÉíé.6r
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NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

E stpoo oo panrulÁ

Ekhu dos tas
Responsável pelo Setor de Licit oes

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATÓNTO »NpnrcÃo uorRôNtco N. 39/2019

Aos 03 dias do mês de setembro de 2020, lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo licitatório de pregão Eletrônico n" 39/2019, numerãdas do no
1937 ao n' 1948, que corresponde a este termo.

I{ua Walliedo Binencoun de Moraes no 222, Centro, Ijone.l3 1266.8100, CEP- 86.250-000Nova SanÍa Bárbara, Paraná
E-mail lieiracaolir,tlsb.Dr.gov.br- rvrvrv-nsb.pr.gov.br


