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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO OO PARgl,lÁ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO V

DEGLARAçÃO'DE PLENO ATENDTMENTO AOS REQUISITOS DE HABILTTAçÃO

Prezados Senhores.'

inscrito no CNPJ no

intermédio de seu representante lega! o (a) Sr.(a) portador
da RG no................r............ e do CPF no.............. declara que "Atende
Plenamenúe" aos requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 4o da Lei

Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Lega!
Gargo
RG

CPF

PREFEITURA MUNICIPAL

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro" Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - wwrv.nsb.pr.qov.br
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PR EFEITU RA N4UN ICI PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo peRRruÁ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E GOM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO VI

DECLARAçÃO GOMPROBATORTA DE ENQUADRAMENTO COMO MTCROEMPRESA OU
' EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No 63/20í3- SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de

2006, que a Empresa... CNPJ
esta enquadrada .na categoria.............. .....(Pequeno Porte ou Microempresa), bem

como não está incluída nas hipoteses do §4o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de

dezembro de 2006.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

042

I

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr. gov.br - www.nsb.pr.sov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
043

ESTADo oo paRanrÁ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E GOM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VII

Pregão Presencial No 63/2013- SRP

DECLARAçÃO (ART. 70, tNC. XXXII DA CF)

Prezados Senhores:

A empresa inscrita no CNPJ sob no ,

por intermedio de seu representante legal o(a) S(a). portado (a) da Carteira de ldentidade
no e do CPF no DECLARA, para fins do disposto no

inciso V, do art.27 da Lei Federal no 8.666, de 21de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854,

de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a

partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Local e data, ...

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Gargo
RG

CPF

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara" Paraná-
E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.sov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo peReruÁ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO U[

DECLARAÇÃO DE TDONETDADE

Pregão Presencial No 63/20í3 - SRP

A lt'll:il estabelecida na

, ho ..............., inscrita no CNPJ
sob no Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de preponente

do procedimento licitatorio, sob a modalidade Pregão Presencial No 63/2013 - SRP, instaurado
pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou

contratar com o poder püblico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Local e data, ...

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8 100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.sov.br
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PREFEITURA h/UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
n45

A

ESTADo oo penentÁ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO IX

DEcLARAçÃo DE FATos rMPEDrrvos

Pregão Presencial No 63/2013 - SRP

(empresa). estabelecida

inscrita no CNPJ sob no Declaramos, na
qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No63 i2013 - SRP, sob as penalidades legais, que não
ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-nos para a presente licitação.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Lega!
Cargo
RG

CPF

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.s,ov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO X

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial No 63/2013 - SRP

com sede na CNPJ n.o

representada pelo (a) Sr.(a) CREDENCIA o (a) Sr.(a) _,
e C.P.F. no(CARGO), portador(a) do R.G. no

046

A empresa

para
representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara em licitação na modalidade Pregão
Presencial No 63/2013 - SRP, para eventual aquisição de curativos especiais para a Secretaria
Municipal de Saúde, podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes
ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Obs: Documentos a serem apresentados junto com o Termo de Credenciamento:
/ã a) Em caso de firma individual, o registro comercial;

b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em vigor);

c) Documento de ldentificação;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - wwrv.nsb.pr. gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO XI

DECLARAçÃO DE REGULARTDADE FTSGAL

Pregão Presencia! No 63/20í3 - SRP

(nome da empresa), com sede na
(endereço da empresa), inscrita no CNPJ sob o no

licitante no certame acima destacado, promovido pela

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, DECLARA, por meio de seu representante legal
infra-assinado, R.G. No que se encontra em situação regular
perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem

como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital próprio.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

n47

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr. gov.br - www.nsb.pr.sov.br
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PREFEITURA N/UNICIPAL _ 048

ESTADO DO PARANÁ

ANEXO Xil

MTNUTA DA ATA DE REGTSTRO DE PREçO N.o / - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL NO 63/2013 - PMNSB

O MUNTCíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561 .080/0001-60, com sede na Rua
Walfredo BittencouÍt de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000,
representada neste ato por seu Prefeito, Claudemir Valério, R.G. ..., inscrito no

NOVA SANTA BARBARA

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de curativos especiais
para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especiíicado no ANEXO l, que integra o Edital

de Pregão Presencial No 63/2013 - PMNSB, independentemente de transcrição. O Órgão

Gerenciador não se obriga a adquirir os itens relacionados dos licitantes vencedores, nem nas

quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitação específica para aquisição de

um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condiçóes, o beneficiário do registro terá
preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reafirmada no art. 70, do Decreto no

6.906/03.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAçÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

<ITENS.CONTRATO#T>

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BáÍbara, Paranâ -
E-mail - licitacao@lsb.Dr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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CPF sob. o no ...,.............., doravante denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com as
Leis N" 10.520/02, N" 8.666 de 21106/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal No

3.555/00. Decreto Municipal no 04'112009 do dia 04/09/2009, em face da classificação das
propostas apresentadas no Pregão Presencial No 63/2013 - SRP, homologada pelo Prefeito
Municipal RESOLVE registrar os preços para aquisição de curativos especiais para a Secretaria
Municipal de. Saúde, conforme especificado, oferecido pela empresa
<<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob no. <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com endereço à
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>, neste ato representada pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob no.

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominado Detentor da

Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificações, os preços, os quantitativos na

licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, tem entre si justo

e contratado o que se segue:

CLAÚSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (sêis) mesês, a contar da

assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu exlrato no Diário

Oficial do Município de Nova Santâ Bárbara.
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo paRRNÁ

cuÁusulA eurNTA - DA vALTDADE Dos pREços
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (seis) mesês, a contar da assinatura
do mesmo, prorrogável não superior a 12 (doze) meses, e enquanto a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da
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 Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será
obrigada a adquirir o material referido na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de
Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem
que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a

Ata, na ocorrência de alguma das hipoteses legalmente previstas para tanto, garantidos à

detentora, neste caso, o contraditorio e a ampla defesa.

CLÁUSULA SEXTA . DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- automaticamente:
- por decurso de ptazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu

registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico,
assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevaçáo dos
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço. A solicitação dos fornecedores
para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 15

(quinze) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no edital, caso não

aceitas as razões do pedido.
- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados

no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatorio;
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

- não cumprir as obrigações 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 inexecução total ou parcial das condições estabelecidas
nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A comunicação do

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - wwrv.nsb.pr.qov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita pessoalmênte ou por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram
origem ao registro de preços.

CLÁUSULA SÉIMA - DAS OBRIGAçÕES DA EMPRESA VENCEDORA
O Fornecedor obrigar-se-á a: Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as
especificações descritas no Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo
solicitado pelo Órgão Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada.
Manter-se regular (documentação obrigatória náo poderá estar vencida) na data do seu efetivo
pagamento. Corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da aquisição
que se verificarem defeitos resultantês da fabricação, montagem ou ainda que estejam em
desacordo com as especificações deste Edital; Responder por todo o ônus referente à entrega do
objeto, tais como, fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, decoÍrentes da aquisição do objeto; Durante o período de garantia do objeto, o
Licitante vencedor deverá fornecer e/ou substituí-lo, quando o mesmo demonstÍar defeito,
efetuando os necessários ajustes ou reparos sem ônus para o Órgão Gerenciador, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias após a comunicação, desde que os danos causados não sejam de
responsabilidade do Órgão Gerenciador; Sendo necessário o encaminhamento para troca, ou
qualquer outro procedimento por parte do Órgão Gerenciador dos materiais dentro do prazo da
garantia, o transporte dos mesmos correrá por conta do Detentor da Ata, bem como o

deslocamento de seus técnicos até a Prefeitura.
CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAçÕES DO MUNICíPIO

Caberá a Prefeitura:
- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários do Detentor da Ata às dependências
da Prefeitura, para a entrega dos materiais referente ao Pregão Presencial No 63/20í3;
- prestar as informaçóes e os esclarecimentos, atinentes aos materiais, que venham a ser
solicitado pelo Detentor da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega dos materiais,
apresentado pela licitante vencedora;
- rejeitar os materiais, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas
pelo Órgão Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato Convocatório, em paÍicular,
de seu ANEXO l.
- solicitar que sejam substituídos os materiais, que não atender às especificaçôes constantes no
ANEXO I.

CLÁUSULA NONA - DA AUTORIZAçÃO PARA AOUISIÇÃO E EMISSÃO DAS
AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso,
pelo Órgão Gerenciador. A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou
cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA oÉCIMA - DO PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega será de ate í0 (dez) dias corridos, contados a partir da emissão da

autorização de fornecimento emitido pelo município.

Rua WalÍiedo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
E.mail - liçi1açao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.eov.br

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO LOCAL DE ENTREGA
Os materiais deverão ser entregues nos endereços a serem informados na solicitação de
fornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga

33
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inclusos no valor da
responsabilidades.

mercadoria, ficando o Órgão Gerenciador isento de quaisquer

ÇLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO
Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "a", da Lei Federal 8,666/93;
Definitivamente, nos termos do art.73, inciso ll, alínea "b", do dispositivo legal supracitado. É

ressalvada ao Órgáo Gerenciador a devolução dos materiais, se estes não estiverem dentro das
especificações exigidas na licitaçáo conforme especificaçôes neste Pregão Presencial em
especial o seu ANEXO l. A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros
documentos indica tão somente o recebimento da mesma pelo Órgão Gerenciador, sendo sua

confirmação definitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na nota fiscal dos
materiais, relatórios ou outros documentos que se fizer necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO
Em até 30 (trinta) dias após a entrega mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da
Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situação junto ao
FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização
por parte do Detentor da Ata, iniciando-se novo ptazo paÍa o pagamento. Sendo que a PreÍeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante depósito bancário. Deverá
constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N'da conta bancária receptora do depósito,
e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. O Município de Nova Santa
Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizações,

encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do
Pregão Presencial n" 63/2013 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado ao Detentor da Ata
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a

reajustamento de preços ou a correção monetária.
O Detentor da Ata deverá apresentar quando do pagamento, Certidão Negativa do INSS e do
FGTS, atualizadas, podendo ser permitida apresentação de cópia autenticada ou via internet.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS CONDICÔES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
O Detentor da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Fornecer material de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;

- Os materiais cotados devem ser novos, de qualidade, não sendo aceitos materiais
recondicionados, remanufaturados ou recarregados;
- Para os materiais cotados que tenha prazo de validade, o prazo remanescente a partir da data
de entrega não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do prazo total da validade;
- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as especificações
constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao

Código de Defesa do Consumidor quanto às condiçôes dos materiais entregues;

Rua Walfredo Bidencourt de Moraes no 222, Centro, Fon€ 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Btubar4 Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.p.ov.br
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cLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA - DA ASSISTÊNcIA
A empresa venoedora deverá disponibilizar um assessor técnico (enfermeira/o) especialista,
habilitado a prestar assistência num prazo de ate 48 horas quando solicitado pelo órgão. O
profissional enfermeiro indicado deve ser habilitado a fornecer informações de uso e treinamento
continuado, em dias e horários a serem acertados com os profissionais do órgão, bem como
atendimento aos próprios pacientes usuários destes produtos quando necessário.
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- Efetuar a troca imediata do material entregue, objeto desta ata, que estiver fora das
especificaçôes contidas na proposta, ou em que se veriÍicarem vícios, defeitos ou incorreções,
sem qualquer ônus para a adquirente.
O Detentor da Ata ficará obrigado a:

Executar o objeto nas condiçôes, no preço e nos prazos constantes desta ata;
Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execuçáo do objeto
contratado.
Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da
Administração da Prêfeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.
Manterem durante a execução do contrato todas as condições de habilitaçáo e qualificação
exigidas na licitação.

cLÁusuLA DÉctMA sExrA - DAs SANÇÕES ADMTNTSTRAT|VAS

A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para

registro dos respectivos preços ensejará a aplicação das penalidades enunciados no artigo 87 da
Lei Federal no 8.666/93 e alterações e no Decreto Municipal n' 04112009, ao criterio da
Administração.
Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a
proposta, forem os 1.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de Registro de Preços,
comportarem-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser
aplicadas, conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sançóes,
a critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos
causados à Administraçáo da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator:

. lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;

. Cancelamento do registro na Ata;
o Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
o Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, gue será aplicada nas
hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
. Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração
Pública, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos

determinantes da puniçáo ou, ainda, até que seja promovida a reabilitaçáo perante a
autoridade que aplicou a penalidade;
. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Públlca. A
aplicação das penalidades ocorrerá depois de defesa prévia do interessado, no ptazo

estabelecido na Lei de Licitaçôes, a contar da intimação do ato.

Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso fortuito ou

motivo de força maior.

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento da
execuçáo da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgáo ou entidade usuária,
resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente,
nas seguintes sanções:

o Advertência;
o Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de
recusa do 1.o colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;
o Multa 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

contÍatação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado
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PREFEITURA IúUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

CLÁUSULA DÉCIMA oITAVA - DO FoRO
Fica eleito o foío da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitação.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será
assinada pelos répresentantes das partes, Órgão Gerenciador e o Detentor da Ata.
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ESÍADO DO PARANA

pela detentora da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicados oficialmente;
. Suspensáo têmporária do direito de participar de licitação e de fornecer à
Administraçáo Pú6lica, por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o contraditório
e ampla defesa.
A aplicação das sançóes,previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras,
previstas em Lei, inclusive responsabilizaçáo do fornecedor por eventuais perdas e danos
causados à Administração.
As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à
detentora da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.
As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sançôes cabíveis, sejam estas
administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.
Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:
a) greves;

b) epidemias;
c) cortes freqüentes de energla elétrica e água;
d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso às
mesmas;
f) acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais;
g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados
diretamente pelo Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. DAS DISPoSIçoES FINAIS
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial No 63/2013 e as propostas das empresas
classificadas em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes das Leis no 1052012002,
Lei 8.666/1993 e demais legislaçôes pertinentes. A homologação do resultado desta licitação não
implicará direito à contratação. A beneficiária que ense,ar o retardamento da execução do seu

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do fornecimento e/ou contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer Íraude fiscal, garantido o direito
prévio da citaçáo e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, e
se for o caso, será descredenciado, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria

autoridade que aplicou a penalidade.

O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas,
no total ou em parte, o objeto constante do Anexo ldeste Edital, em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
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Nova Santa Bárbara, .....de ....... de ....

BARBARA

(Autoridade Competente)
Órgáo Gerenciador
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EXTRATO
pRocEDIMENTo t-lcrrerónto No íi{2013

PREGÃO PRESENCIAL NO. 50/20í3
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES
OBJETO: Rêgistro de preços para ContÍataçáo de Emprese
Especializada pera prestaÉo dê sêNiços de manutenÉo prevenüva €
corretiva mecânice e elétrica de veículos, induindo laÀtemagem, pintura,
geometrie e balancêamento, sem fornoclmento de oecas, para o
periodo de l2 (doze) meses, em atendimento às Secretarias Municipais,
conÍorme as especiícações descritas no termo de referência no Anexo L

ATA DE REGISTRO DÊ PREçOS N0 060/201-3 - tO Nc 229
EMPRESA: K.O. DO ROSARIO - AUTO MECANICA - ME
CNPJ/MF sob o no 18.791.544/0001-84
VALOR TOTAL de Rl 192.000,00 (Cânto e Noventa e tiois Mil Reais),
referente aos ltens no 1 e 2.
ATA DE REGISTRO DE PREçOS Nc 06í/20í3 - tO N0 230
EMPRESA: IVAN JOSE SCREMIM & ClA. LTDA
CNPJ/MF sob o no 05.246.092/0001:08
VALOR TOTAL de Rl 72.OOO,OO (Setente e Dois Mil Reair), referente
eo ltem no 3.

UGÊNCIA: Terá validade de 12 (doze) meses. e pertir de data de
assinetura da Ata de Registro de Preços.
DATA DE lNlClO DÀVIGENGIA: í8/'10/2013.
ASSINADO POR: EXMO SR. HELDER TEÓFILO DOS SANTOS,
PREFEITO MUNICIPAL, O SR AGUINALDO SILVA DO.ROSÁRIO
PELA EMPRESA K.O. DO ROSARIO . AUTO MECÂNICA .
ME. E O SR. LUIS CARLOS PINTO PELA EMPRESA IVAN
JOSE SCREMIM & CIA, LTOA

' R3 192,00 - 98986/20í3

, HOMOLOGACAO DE TERMO AOITIVb
Tendo em vista a conclusão chegada, referente ao Equilíbrio
Econômico-Financeiro da Ata de Registro de Preços No 029/2013 - lD
No 126,. cu,a detentora é a Empresa K & K PAPELARIA E
INFORMATICA LTDA, com registro no CNPJ/MF sob o no

06.064.658/0001.{3, referente ao Pregáo n'018/2013, qüê tem como
ob,ieto o Registro de preços para aquisiÉo de Material de Expediente,
em alendimento as Secretarias Municipais, conÍorme solicitaçáo e
justificativa em anexo, HOMOLOGO o referido aditamento,
ficando a mesma convocada para assinàtura do Termo de
Aditivo, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as
pênalidades da lei.

Monetes-PR;15 de Oulubro de 20'13.
HELOER TEÔFILO DOS SÁ'',TOS

PREFEITO MUNICIPAL

R3 96,00 - 9884220í3

I Noua Santa Bôrbaro

AVlso DE Lrcl'rAÇÂo
PREGÃO PRf, SENCIAL N" 065/20I3

Objeto: Contrataçâo de empreu especialiada para constnrção do complemento
do muro em bloco de concreto, ponal.de entrada e portão de acesso secundário do
cemitério rnunicipal de Nova Smta Bárbara.
Tipo; lVlenor preço global.
Recebirnento dos Envelopes: Ate às l3h30min do dia 04/l l/2013.
luicio do Pregâo: Dia 0.íil l/2013, às l.l:00 horas.

Preço máxirno: R$ ó7.827.36 (sessenta c scte mil, oitocentos e vinte c setc reais e

lrinta e seis centa\,ôs).
lnfonnaçõcs Cornplementares: poderão ser obtidr em horário de expediente na

Prel'eitum lvlunicipal de Nova Santa Bárbara. sito à Rua \\/alfiedo Bittencourt de
lvloraes no 222. lxlo fone: (Oxx 43. 3266-8 100), por Ernail: licitacao@rsb.prgov.
br orr pelo site www.nsb.pr prov.br

Noua Santa t]árbam, I 811 0/20 I 3

Eduardo ÀIontanher de Souzs'
Pregoeiro

Portaria no 056/2011

Rt 120,00 .99185/2013

Avrso DE LrcrTAÇÃo
PREGÃO ELETRÔNICO N." O62i2OIJ - SRP
Objeto: Aquisiçâo de medicamentos. materiais de eufennagem, odontolôgico e

pira IisioleÍflpra.
Tipo lVÍenor preço por itelr.
RÊCEBIMENTO DAS PROPOS1AS: das 0tl:00 horas do dia 22i10i2013 às

07h59rnin do dia 05/l l/2013.
i\ BER]'UIIA DAS PROPOS'T AS: das 08:00 horas do din 0!11 I i20 | i às 07h59nrin
do dra 061 I I /20 I 3.

tNiclo DA sESSÀO DE DISPUT.A DE PREÇoS: as 08:00 homs do dia06,'l li20l3.
por meio de Sistema de Pregâo Eletônico (licitações) da Bols dc Licitações e

Lcilôes do Brasil. www.bll.org.br ".Acesso ldentificado no link - licitaçties".
Prcço ltláximo: RS 324.999,44 (rezentos e vinte e quatro mil, nov$entos e noventâ
e nole reais e quarenta e quatro centavos).
lnlbnnações Complementarcs: poderâo ser obtidas ern horário de expediente na

Prefeinrra Municipal de Nova Smta Bárbara, sito à Itua Walfrcdo Bincncourt de

Moraes no 222, plo fone: (43-3266-8100 ). ou por E-rrtail: licitacao@nsb.pr.gor,.br
Nova Santa Bárbara. | 8/l 0/201 3.

Edurdo Montanher de Souza
Pregoeiro

Porlrriâ I 056 l0 I I

;\VISO Dti t-lCl'lAÇÀO
PRECÃO PRESENCIAT, NO 063/20 I 3 - SRP
ObjeSÕ: Aquisiçâo de curativos especiais pua a Secretaria fvlunicipal de Saúdr.
Tipo: Menor preço por item.
Recebimento dos Envelopcs: Até às 09h30rnin do dia 04/l l/2013.
Inicio do Pregâo: Dia 04/l l/2013, às l0:00 horas.
Preço ntárinro: R$ 3.1.205,00 (trintít e quatr() rnil. drycntos e cinco rcris)
Infbrrnaçôes (ionrplementarcs: poderâo scr obtidas etn horário dc cxpediente [a
Prefeitura Muricipal de Nova Santa llárbara, sito â Rua Walfredo llinctrcour( d§
Moraesn"222,pclot'one: lOxx.1-l,-1266-8I00),por[.:,urarI: lrcrtacaorc)nsb.pr.gor
br ou pelo site wwrv.nsb.pr.gov.br
Nova Smta Bárbara- l8i 10.r0t3.
Eduardo Montanher de Souza
hegoeiro
Ponuia n' 056/20 I I

AVrSO DE LICilAÇÀO
PREGÀO ELETRONICO N." Oó4l20 I 3 . SRP
Ob.leto: Aquisiçâo dc equiparncntos dc int'rrrrniitica. rnatcÍiais pennilil('ntcs (' oilrros
para rnanutcnçào das Secretanas lllunrcrpars.
Tipo lvlenor preço por itern.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 0{l:00 horas do dra 22llí),2011às
07h59min do dia l2lll/2tJl3.
ABERTURADAS PROPOSTAS: das 08:00 horas às 09h59rnin do dia l2l I I tZ| 13.
IN iClO DA SESSÀO DE DTSPUTA DE PREÇOS: às I 0100 hons do dir I 2/ I I /?0 t -r.
por rneio de Sistema de hegão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e

Leilôes do Brasil, www.bll.org.br "Acesso ldentifioado no link - licitaçôes".
Preço Máxitno: RS 97.584.00 (roÍentfl e sele mil, quinhenlos e (ritenta r- quatro
reais).
Infonnaçõcs Complernentares: poderâo ser obtidas erl horário dr. cxpedierrtc na

Prelàitua lvluricipal de Novr Santa Iiírrbara. sito ri [{ua WalÍicdo llittcrrcorrfl dc
l!Íoraesu'222,pelo{bne:t(}.ll-1166.8100}.ouporF-rnail licitacaoiirrsbpr.gorbr
Nova Smta Bárüam. l8/10/2013.
Eduardo Montaúer de Sotm
Pregoeiro
Porttria n" 05ó/201 I

Rt 432,00 - 99013/2013

I Pang;n&v&í

MUNICiPTO DE PARANAVAi
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N'' 21612013.

O MUNICIPIO de PARANAVAÍ, Estâdo do Parlná, toma priblico que às

l4:00 horas do dia 07 de Novembro de 2013, na sala de licitações da Drretorra

de Cornpras da Prefeitura do Municipio de Paranavai. sita à Rua Cetrilio

Vargas,900, c€ntÍo, realitrá licitaçào na rnodalidade Pregâo Prcsencial, do

tipo menoÍ pÍeço, pm aquisiçâo de EQUIPAMENTOS RODOVIÀRIOS de

acordo conr do €dital

lnfonnações e escluecirnentos relatrvos ao edital, rnodelos e anexos poderào

ser solicitados.junto ao Pregoeiro nâ Diretoriâ de Compras da Prefeitura

do Município de Parrnavaí, localizada na Rua Getrilio Vargos,900.

centro, CEP 87.702-000, Paroná, Brasil - Telefone : (044) 3,121-2321 - Fax:

(044) 3421-2J23/Ramal 1320 - E-mail compras@parenrvai.pr,gov.br. A

documentação compl€tâ do êditâl corrspondent€ poderó ser solicitada

via e-mail: compras@paranavaí.pr.gov.br, medianac prcenchimenio do

Cadasaro psra Retirada do Editâ|. A Pasta Técnica. com o inleiro leor

do Edital e seus respectivos modelos, adendos e mexos. poderá ser

examinada no seguinte endereço Rua Cetúlio Vargas,900, centro. Paranavai -

LOTE OBJETO QUANTI.
DADE

VALOR

TOTAL R$

PRAZO
(DIAS)

0t MOTONIVELA.

DORA

02 1.190.600,00 60

02 PÁ

CARREGADEIRA

SOBRE RODAS.

GRANDE

507.650.00 ó0

03 PÁ

CARREGADEIRA

SOBRE RODAS -

MÉDIA

0t 363.300.00 ó0

04 RETROESCAVA.

DEIRA

0t 25 I .300.00 60

05 ROLO

COMPACTADOR

COMBINADO

TANDEM COM

PNEUS

0t I 82.2ó0.00 60

0l
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sÉTrMA ALTERAÇÃo coNTRATUAL

Transformação em Empresa lndividual de Responsabjlidade Limitada - EIRELI
AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO§ LTDA

CNPJ/MF: no 80.392.566/0001 45
NIRE: 4',2.0197918-1

Folh:: 1 ce 3

O abaixo identificado e qualificado

MARIO JOSÉ TKATCHUK, brasileiro, casado sob o regime de connunhão
parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob no.747.877.7?9-53,
portador da carteira de identidade RG no" 4.259.827-5ISSP-PR, residente e
domiciliado na Rua Santa Gerna Galgani. 391, Barreirinha, Curitiba-PR, CEP:
82220-A10.

Tem constituída uma sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob
O NOME dE AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, COM

sede na Avenida Silva Jardim,747, Rebouças, Curitíba-PR, CEP 80230-000,
inscrita no CNPJ/MF sob no, 80.392.56610001-45, registrada na Junta
Comercial do Paraná sob no 412.0197918-1 em 19/01/1988; resolve
transformar o contrato social da empresa. conforme as cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA TRANSFORMAÇÃO - Fica transformada esta sociedade
em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - ElRELl, sob o nome
empresarial de AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ElRELl, com

sub-rogação de todos os direitos e obrigaçÕes pertinentes.

cLÁusuLA SEGUNDA - DO ATO CONSTITUTIVO - EIRELI - Para tanto, passa a
transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIREL{ com o teor a seguir:

AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
GNPJ/MF: no 80.392.56610001 45

MARIO JOSÉ TKATCHUK, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
empresário, inscrito no CPF/MF sob no. 747.877.729-53, poúador da carteira de identidade
RG no. 4.259.827-5/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Santa Gema Galgani,391,
Barreirinha, Curitiba-PR, CEP: 8222A-O1A -

cLÁusuLA PR|ME|RA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO: A presente

EMPRESA INDIVIDUAL DE RE§PONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI girará sob o nome

empresarial de AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ElRELl, com sede na

Avenida Silva Jardim,747, Rebouça s, Curitiba-PR, CEP 80230-000, inscrita no CNPJIMF

sob no. 80.392.566/0001 -45

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRA§ DEPÊN
qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependên
pelo titular.
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,060
sÉrrrua ALTERAçÃo coNTRATUAL

Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI
AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ/MF: no 80.392.56610001 45
NIRE: 412.0í97918-1

Folha: 2 de 3

CLÁU§ULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL: A empresa terá por objeto a exploraçãr, 66
ramo cie: Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comércio atacadista de
máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças,
comárcio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospítalar e de
laboratorios.

CLAU§ULA QUARTA - CAPITAL SOCIÀL: 0 capital social será de R$ 250.ü0CI,00

(duzentos e cinquenta mil reais), divididos enr 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas

de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralízadas, neste ':to, em

moeda corrente do País, pelo titular:

cLÁu§uLA QUINTA * RESPONSABILIDADE DO TITULAR: A responsabilidade do titular
é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

CLAU§ULA SEXTA - PRAZO DE DURAçÃO: O prazo de duração é por tempo
indeterminado. E garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por

força maior ou impedimento temporário ou pêrmanente do titular, podendo â empresa ser
alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA SÉflma - ADMINISTRAÇÃO: A empresa será administrada por seu titular,
MARIO JO§É TKATCHUK, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação

ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta ElRELI.

§1o - Faculta-se ao administrador, nos lirnites de seus poderes, constituir procuradores em
nome da Eireli, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operaçôes
que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser
por prazo indeterminado,

§2o - Poderão ser designados administradores nâo socios, na forma prevista no art.o 1.061
da lei 10.406/2002.

CLAUSULA OITAVA - DECLARAÇÃO: Declara o titular da ElRELl, para CIs devidos fins e

efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa
modalidade.

CLÁUSULA NONA - DO EXERCÍC|O SOCIAL: Ao término da cada exercício social, em

31 de dezembro, o administrador prestará contas justiiicadas de sua administração,
procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado

econômico, cabendo ao empresárío, os lucros ou perdas apurados

CLAU§ULA DÉC|MA - FALÊC|MENTO CIU INTERDIÇÃO: F doo

M

titular da Eireli, a empresa continuará suas atividades com
incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse degtes,
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da

eo

ee\o
ôo
çô

Nome (%) Cotas Valor R$
MARIO JOSE TKATCHUK 100.00 250.000 250.000,00
TOTAL 100.00 250.000 250.000,00
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AV. §ILVA JARDIM, 747 - CENTRO - CEP: 80.230-000

cuRrTlBA-PR - FONE (41|3232-2161

rltiunr..aaba.com.br - aaba@aaba.com.br

CNPJ: 80.392.566/m0145 - l.E. 10.167.'195-08

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 63/2013 - SRP

PARA:
PREFEITURA MUNICIPAT DE NOVA SANTA gÁNEERA
AbeÉura: DiaO4lLl,l2OL3, às 1O:OO horas.

ANEXO V
DECLARAÇÃO OE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Prezados Senhores:

A empresa - Aaba Comércio de Equipamentos Médicos EIRELI, com sede na Av. Silva Jardim,
747 Curitiba - Pr, devidamente inscrita no CNPJ: 80,392.56610001-45, representada, neste ato, por
seu Sócio-Gerente Mario José Tkatchuk, portador da Carteira de Identidade no 4.259.827-5 Pr, CPF
747.877.729-53, brasileiro, estado civil casado, profissão sócio gerente, residente e domiciliado
nesta cidade, na rua Santa Gema Galgani, 29L , DÉCLARA que "Atende Plenamente" aos requisitos
de Habilitação, conforme exigido pelo inciso VII, do artigo 4o da Lei Federal no 10.520, de t7 de
julho de 2002.

Por ser verdade, firmamos a presente.

CURITIBA, 04 NOVEMBRO DE 2013,

,\4ARIO JOSE TKATCHUK
SOCIO ADMINISTRADOR
RG NRo42598275
cPF NRo747877729-53
FONE (4L) 3232-2161

[í0.392.56610001'fsl
AABA cotrEncro 

3§ l$lx*ElrTos

AV. SILVA JARDIM, 747' REBOUçAS
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AV. SILVA JARDIM, 747 - CENTRO - CEP: 80.230-000

cuRtTrBA- PR - FONE (4í) 3232-21ô1

r/vrÍlí..aâbâ.com.br - aaba@aaba.com.br

CNPJ: 80.392.5ffi0o0145 - l.E. 10.167.195-08

PARA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Abertura: Dia O4llÍ-l2OL3, às 1O:OO horas.

- ANEXO XI
DECLARAçAO DE REGULARIDADE FISCAL

Pregão Presencial No 63120Í.3 - SRP

A empresa - Aaba Comércio de Equipamentos Médicos EIRELI, com sede na Av. Silva Jardim,
747 Curitiba - Pr. devidamente inscrita no CNPJ: 80.392.56610001-45, representada, neste ato, por
seu Sócio-Gerente Mario José Tkatchuk, portador da Carteira de Identidade no 4.259.827-5 Pr, CPF
747.877.729-53, brasileiro, estado civil casado, profissão sócio gerente, residente e domiciliado
nesta cidade, na rua Santa Gema Galgani, 29L , DECLARA, na qualidade de PROPONENTE da
Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão
Presencial No63 /2013 - SRP, sob as penalidades legais, que se encontra em situação regular
perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como
atende a todas as demais exrgências de habilitação constantes do edital próprio.

Por ser verdade, firmamos a presente

CURITIBA, 04 DE NOVEMBRO DE 2013.

>*--J-
ei!''

[ã-o.sgz, 566,0 (}CI t "4* c
MARIO JOSE TKATCHUK
SOCIO ADMINISTRADOR
RG NRo42598275
cPF NRo747877729-53
FONE (41) 3232-2167

AABA COIÉBCIO DE EOUIPAIIE}iTOS

IÉDEOSLTDÂ.

AV. SILVA JARDIM, 747' REBOUÇAS
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cEP8o23o{Íro ooogl}

b

W



v

ffi

vslrum0u&00209d39 !
-,, io83u -1,il,'ntouwv^.ils hv

'v0l1s0ct03rr

"iEflVdlnor ]o ocúflroo vsuv

,r-[000/g$g'e6t.m

tgtz-z€ze (t» sNoJ
C9-6ZZZ/,8{?l,oüN ldJ

SlZS69ZrolíÀí 9lí
aoowtsrNrvtov oIp.os
xnHctv)tt zsot oravlt

'€toz 10 oagHl^oN 10 to'varlrang

'soHagt snís xl otNlwradwn,
ov so#larrtans sou grtvtalc í.lsí,o aoo7,)Nil^ irs Enô i, oy,vtr,rl ll,Mlslud vN

svowndrtsl silo.5louo9 sy Noz ;rtNirNTV-Ug?jNI so}Úvoao)Noc rnb soHYUw,.1o

'soovtoc
sotnooad soo zovor|vnô v omoc ytlg 'v,lurÀri, v sogtrJ,Mv'Uvg Zno sohly,?,wc?o

9-99262 :2/C 
'-tOOg '9V TrSvUg OO O,NVS

:soravSMvg soovo
Tvtroz irwüotNo, :vg.'ül,Mg t o ozwd

vtvo, v§soâ, uod svsrds;ro srvlliro 1 ;rlzut
svxt 09 :vlsodoad vo 10vol7v^

Tvtroz rrnüoJ No, :otM irhlv,vd
\/

: otM it fl r}e Nvot 1 0 srtíur9 sío5ÍoÂro.?

stíuoH oorot - eÍoz zo oaewz^oN 1g uo :etnveqv

Ê|OZ/€9O ou Flcuasatd o96an4

wvsave vtuvs v^oN TvdrzrNnw wntrlJlad
:wvd

80-ç6l r9r'0t '3'r - §r-t000t999'z6e'08:rdNc
.tq u.,oc'eqep@eqee - :q uro.r eqee",nr,n

rglz-zcze ( lr) enor - ud - vstt.tun3
0000e2'08 :d3c - oul.N3c - r}r 'ntouvr v^-lrs '^Y

§rüvrvlrdtúi{ I §0)r0lít to§looud

OJ,NII rÃtICZ NA Ot I O UJ,SOd OAd

,



Município de Nova Santa Bárbara

Pregão Presencial 63/20í3

pRoposrA DE FoRNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVTÇOS

CIPJ: 80.392.566/0001-45 Fornecedor : AABA @MERCP DEECIUIPAMEI.ITOS Mful@S BRELI

Eindereço : AVENIDA SILVA JARDM747 - CENTRO- CURffiBA/PR- CEP80230-000

Inscrição Estadual: 10167195-08 Contador: antonio carlos chaves

[§'0. 392. s66Í(} (}ü,! .48 
_,

AABA COilÉHCO OE EOI'IPÂilEfiITO$

ilÉDrcOS LTDA.

Email: aaba@aaba.com.ÚV. SILVA JARDIM. 747 ' BEBOUÇAS

Telefone: 413232-2161 Fal: CEPSgÜfr0110 
B

[S$lrlfâr" tone coitado* a r fffifi
RepÍe8êntanlê: GERALm BO§@ BERMRm CPf: 453 7(E.409-59 RG:35635831
ftdêr.ço ropro.êntantê: RtA JAli/EAIlitERrcAM 2l5 - CARAVELE - LONDRITWPR - CEP 8604-0-0 T€ lofono .€ prosê ntantê: 41 993& 19Eo

Êmail rêprêsênt.nte: gêÍâldo@áâbâ.conbr

B.nco: 1 - BB Agência: m07-4 - Rockêffêflêí - CURÍTBq/PR Conta: 29265-6 Oãtâ dê abê[ur.: 18/1/1988-6

Lor. r otr Lôr. oor !-
Nr ll.m D..cÍiçao do Produr. r s.rvrço old.. uírd. Pr.Ço iÉrrmo [.rc. Prclo unitario Pr.ço Tor.t

OO1 Bendagem de Ôxido de Zinco (Bota de Unne)

Bandagem de viscose e poliamida com elasticidade bi-direcional, impregnada com pasta
composta por óxido de zinco, propil-4-hidroxibenzoato, metil-4-hidroxibenzoeto, gelatina, cloreto
de cálcio. glicerol 85%, álcool secundário, emulsão antiespumante de silicone SE 2 e água.
Embalada uniteriamente em envelope leminado por polietileno e aluminio.
Apresentação em rolo 1ocm x lometros

002 Cobertura de Gaze PareÍinada

Tela 100% de algodão tecido e com urdidura larga que facilita a drenagem do exsudato,
proporciona boa ventilação à área da lesáo e evita que a cobertura tenha aderência à lesão. É

impregnada com uma base lubrificante branca e hidrofóbica (parafina) que, por ser neutra,
permite que se aplique medicação especif ica à f erida. Embalada unitariamente em envelopes
aluminizados. Esterilizada por rediação gama. ApresentaÇão em placa í0x20cm

003 Creme Barreira.

Creme Hidróf obo (repele a líquido), f orma uma barreira, impedindo o acesso de água no local
protegido, indicado para pele irritada por secreÇões corporais produzides por estomas ou
incontinência, protege a pele contra maceração e irritação causada por adesivos.
Apresentação: Tubo de 60 gramas.

004 Curativo Alginato de Cálcio Placa

composto de molécules de alginato de cálcio e carboximetilcelulose, dispostas em tiras
entrelaçadas exclusivas na estrutura do produto; promovendo absorçáo vertical do exsudato,
evitando risco de maceração, náo deixa residuos na ferida Tamanho: 10x'locm

005 Curativo de Espuma de Poliuretano Antibacteriano com Prata

Não-Adesivo. Composto por espuma de poliuretano impregnada com ions de prata, f ilme de
poliuretano de permeabilidade seletiva com indicativo de trocai com espessura mínima 4mm,
contendo em seu inteÍior carboximetilcelulose sódica, e prate inorgánica dispersa ne estrutura
da espuma, sendo dispensada continuamente enquanto mantiver contato com a exsudagáo,
deve reter o exsudato e não deve deixar resíduos na feride. não adesivo Tamanhos: 'l0x1ocm

Curetivo de espuma de Poliuretano com lbuprofeno, não adesivo
Curativo estéril náo adesivo, composto por espuma de poliuretano, impregnada com
ibuprofeno, na proporção de 0,5m9/cm quadrado. Com filme de poliuretano de permeabilidade
seletiva. Utilizado em f eridas de media e alta exsudação para proporcionar ef eito analgésico
em lesões com bastante sensibilidade à dor. ApresentaÇão de: 10x1ocm

Curativo hidrocoloide com Alginato de Calcio

composto de carboximetilcelulose e alginato de cálcio, com membrana inteligente de
permeabilidade seletiva, onde regula a evaporaçáo de gases de acordo com o volume de
exsudato, grade demarcadora da ferida, bordas biseladas, e indicativo de troca. Tamanho:

210,00 RoLo

210,00 uN

s0,00 TUBo

110,00 uN

120,00 uN

't í0,00 uN

38.00 VARICEX. LOHMANN&RAUSCHER

4,50 LOMATHUEL. LOHMANN&RAUSCHER

35,00 COMFEEL CREME. COLOPLAST

35,00 SEA SORB - COLOPLAST

48.00 BIATAIN AG - COLOPLAST

48,00 BIATAIN IBU . COLOPLAST

eot4

7Z oo

7.980,00

930,30

1.725,00

3.828,00

5.700,00

5.225,00

2.579.50

38,00

4.43

34,50

34,80

47.50

47,50

23,45

3z,oo

\5.çn

006

oo7

15.qo

1.1.1.7

1 10,00 uN 24,00 COMFEEL PLUS - COLOPLAST

2L,ü
21AOrn|3

C'l

)



) Município de Nova Santa Bárbara 
)

Pregão Presencial 63/2013

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Pagim: 2

CT.IPJ: 80.392.566/000,I-45 FOTNCCEdOT: AABA @MÉRCO DEECIUIPAMENTOS MfuI@S ERELI

Érdereço : AVENIDA SILVA JAROM 747 - CENTRO - CURffiBA/PR - CEP80230-000

lnscrição Estadual: 10167195-08 Contador: antonio carlos chaves

E-m ail: aaba@aaba.com.br

Telefone: 41 3232-2161 Fax: Gelular:

Te lef one contador : 4'l 3232-2161

&presentantê: GERqLm BOSm BEFI.IARDO CPF: 453.709 409-59 RG:35635831

Eldêr.ço reprêsontantê: RtA JAi/EAII/|ERICA|IO 215 - CÁRAVELE - LONffiII\Üq/PR - CEP 8604-0-0 To l.tonê rê prêrê nrrntê: 41 9938í 986

Email rêprêsêítânt : gêrâldo@aâbâ.coínbr

&nco: I - BB Agôncia: 3007-4 - RockêÍÍêllêr - qnÍIB,q/FR contr: 29265-6 Dtá dê âb.4ur.: 18/1/1988-6

Lob: !ú tt o{)r - ô $
x! lt 6 oÉcÍiçao do Produlo r S.rvlço Otd.. Unld. Pr.ço iÉrlno thrc. Pr.ço Unlúrlo 

"r..; 
r.t,

1 0x10cm

008 Hidrogel

Composto de água puriíicada, cerboximetilcelulose e alginato de calcio, gel coeso, e

embalagem estéril Apresentação: tubo de 25 gramas.

009 Soluçâo de limpezâ e hidratação de feridas

Solução Aquosa antiseptica para higienizagáo cutânea, mucosas, e antissepsia corporal, pronto
uso, e ativo em presença de matéria orgânica. Composiçáo: Água purif icada, Poliexanida 0,2olo,

polidocanol e Alf a-Bisabolol. Frasco 500 ml,

AABA

100,00 TUBo

50,00 FR

DE EQUIPAMENTOS MEDICOS BRELI

CNPJ: 80. 392.566/0001 -45

25,00 PURILON - COLOPLAST

70,OO AQUASEPT SOLUÇÃO - WALKMED

24,00

ô8,00

2.400,00

3.400.00

33.767,80

33.767,80

&,o
PREÇO TOTA- DO LOTE

TOTA DAPROPOSTA

lã-0.392.566/00$Í "ffi'
AABA COilÉNOO DE EQUIPATIEI{TOS

flÉDrcOS LTI'A.

AV. SILVAJARD\M,747 - REBOUÇAS
r CEP80230{n0

lgrrrran - PAng$

1.1.1.7esProposta -
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Certidão Positiva de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual com Efeitos de Negativa Page I of I
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Estado do Paraná
Secretaraa de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

&

Certidão Positiva
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

com Efeitos de Negativa
(Art. 206 do C.T.N.)

No íí098614-57

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 80.392.566/000145
Nome:AABA COMERGIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados
ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado
da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do requerente, nesta data, as
quais estão com a exigibilidade suspensa por: termo de acordo de parcelamento adimplente.

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

Finalidade: Licitaçáo

A autenticidade desta Certidâo deverá ser confirmada via lnternet

Esta Certidão tem validade Gratuito

Origem das Pendências Quantidade Valor em Reais

G lA/ICMS Omissa/l rregular 0 0,00

lnadimplência ICMS Mensal 0 0,00

Processo Admi nistrativo Fiscal 0 0,00

Dívida Ativa 0 0,00

Parcelamento 1 22.389,36

Omissão Arquivos Magnéticos 0 0,00

IPVA 0 0,00

Total 1 22.389,36

30t12t2013 -
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

CeÊidâo No 11098614-57

Emitido Eletronicamente via Receita/PR
3LllOl2OL3 - 11:O2:01

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

https://www.arintemet.pr.gov.br/ou[os/_djositiva2.asp?eUser2722l &eCNPJ:80.392.566/0001-45&eCadicms=&eFinalidadrL&... 3111012013
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http://www5.curitiba.pr.gov.br/gtnr/certidaonegativa/frmlistarCert..

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÁO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉB'TOS
MUNICIPAIS

CONTRIBUINIE: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI

CNPJ : 80.392.566/000í 45

íívscR çÂo MuN/lctPAL; í95068-2

ENDEREçO.' AV. STLVA JARDIM, 747 - REBOUçAS, CURTTIBA, PR

FTNALTDADE: CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITAçÃO

É expedida esta cERTDÃo NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBIOS MUNICIPAIS,
êm nome do suieito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos
cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto no 67012012, de 3010412012

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (lmposto sobre Serviços - ISS),
lmobiliários (lmposto Predial Territorial Urbano - IPTU, lmposto sobre a Transmissão de
Bens lmóveis lnter-vivos - lTBl e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo
Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERT|DÃO No: 254903t2013

EMITIDA EM

VÁLIDAATE:

CÓDIGO DE

1

cERT tDÃO: 6E7í.5CE8.CEDB.4C0A-3.9í CF.83F4.A88D.CD35-6

A autenticidade desta certidão deverá ser confirrnada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na lnternet,

no endereço http:/Árnrrnr.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipa!, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as
referentes a períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitanente.
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Certidao Negativa de Debito

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Page I of I
)0?2 r

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBTTOS RELATTVOS.AS CONTRTBUTÇÔES pREVtDENCtARIAS

E AS DE TERCEIROS

No 001742013-14001566
Nome: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -
EPP
CNPJ : 80.392.566/0001 -45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima
identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela
Secretaria da Receita Federaldo Brasil (RFB)e a inscrições em Dívida
Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em
DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as
demais inscriçÕes em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei no

8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de lmóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de
sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo
art.931 da Lei no 10.406, de 10 de Janeiro de 2OO2 - Código Civil,
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual
foi emitida e à verificação de sua autenticidade na lnternet, no
endereço <http://www. receita.Íazenda. gov. br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de
20 de janeiro de 2010.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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11t12t2013.
14t061201

htç://wwwO10.dataprev.gov.brlCWS/BlN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SlW_Contexto.. . 1410612013
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https : //www.sifge.caixa. gov.br/Empresa/ Crfl Crf/ F geCFSImprimi r..
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CfrTXfr
CÂIXA ÉCONÔM'CÂ FEDE RJIL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 80392s66/ooo1-4s

R.AZãO SOC|AI:AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Endereçot 
âXr:|i,êTARDIM 

747 I RÉBoÚcAS / cURITIBA / PR /

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

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

Validade: t4/LOl20l

Certificação Número: L404LO76907992

Informação obtida em t9llOlzOL3, às 17:34:77.

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

a L2ltL/2oL3
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