
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 001
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Processo Administrativo n.o 036/201 5

OBJETO: Aquisição de leites especiais para suprir as
necessidades da Secretária Municipal de Saúde.

RECEBIMENTO 8AS PR.9PpSTAS: {gs 08h00min do dia
1510612015 às 07h59min do dia 2510612015.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00min às 08h59min
do dia 2510612015.
tNícto DA sÊssÃo DE DrspurA DE pREÇos: às 09h00min
do dia 2510612015.

DOrAÇÃO:

VALOR tUÁXtrVlO: R$ 53.653,00 (cinquenta e três mil
seiscentos e cinquenta e três reais).

Rua Walíredo Bittencourt de tvloraes, 222, Íelefone - 43 3266-8100 - C.N.P J. N." 95.56í .080/0001-60

E-tlail: ti.imcrn,insh.or.,.ror.hr - Nova Santa Bárbara - Paraná

DOTAÇÕES
*ercício da
de§pesã;

,lGontáldã = 
.r.

hesôêêãg''.
FunÇignalipf-ogramática l;-,(q Frgnte de recurs.q

2015 lzsso 08.001 .1 0.301 .0340.2034 0

2015 lzsoo 08.001 í0.301 03402034 303

2015 lzsos 08.00r 10301 03402034 324
2015 lztto 08.001 1 0.301.0340.2034 325
ZU IJ lzsao 08.001 . 1 0.301. 0340.2034 303



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
Secretaria Municipal de Saúde
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coRRESPottoÊttcIA rNTERNA

DE: Secretaria Municipalde Saúde

PARA: Secretaria Administração

N'20212015

DATA: 20/05/í5

ASSUNTO: Processo Licitatório para Aquisição de leite

Mediante aulotizaçáo desta Secretaria Municipal. venho por meio desta

solicitar a Vossa Senhoria a Abertura de um novo Processo Licitatório para

Aquisição de Leite, tendo em vista que os mesmo foram itens desêrtos no Pregáo

1912015 a prescriçáo médica dos Pediatras, conforme segue abaixo descriminado

SOLICITAçÃO DE AQUISIçÃO DE LEITE

llem Oescrição Previsão de
CompÍa

Unid

1

lwb

Fórmula anti-íegurgitação (0 a 12m), formulada para condições de

refluxo gastroesofágico. Contém goma jateí, agente espessante que

proporciona maior viscosidade da fórmula ou amido oré gelarinizado

de batata. Densrdade calorica 67 Kcal/100m1. Possui no mínimo 75/o de

lactose. Embalagem 4009

100 Lata

2

iqqs

Fórmula infantil de partida em pó, adicionada de prebióticos 0,4 a

0,8g,/100m1- Contém LcPUFAs ácidos graxos de cadeia longa - ácidos

araquidônico (ARA) e docosahexae noico (DHA) e nucleotídeos. Atende

a todas as recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS e RDC

na43/2}tt. Relação caseína:soro 40:60 ou 30:70. Densidade calórica

66 a 77 K.call7O}ml. lllYo lactose. Embalagem 4009.

300 Lala

qü Fórmula infantil de partida para lactentes, à base de proteína isolada

de soja, enriquecida com ferro e adicionada de L-metionine. lsenta de
So úpr,,q

Rua: Waltredo Biüêncourt de Moraes no Z/2, t(43.3266.81m) CNPJ no 95.561.080/0001$0
E{nail: ptrEsgEDgllEgqE - Nova SaÍ a BáÍbara - Pa'aná
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NOVA SANTA BARBARA
Secretaria Municipal de Saúde
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sacarose, lactose e proteínas lácteas. lndicada para a alimentação de

lactentes ate os 06 (seis) meses de idade, com intoleíáncia à lactose ou

para dietas restritas ao leite de vaca. \Wo Maltodextrine. Embalagem

4008.

Fórmula infantil de seguimento em pó, adicionada de prebióticos 0,4 A

0,89/100m1. Contém LCPUFAs ácidos graxos de cadeia longa - ácidos

araquidônico (ARA) e docosahexaenoico (DHA) e nucleotídeos. Atende

a todas as recomendações do Codex Alimentarius FAo/OMS e RDC

np44/2O77. Fornece nutrientes em quantidades adequadas para

lactentes a partir do 6" mês de vida. Densidade caloçica 67 a 68

Kcal/100m1. Possui t2% de proteínas lácteas (relação

caseína/proteína s do soro 50:50 ou 60:401. TOOo/o lactose. Embalagem

AOOE.

100 Lata

(

11't'

Fórmula infantil isenta de lactose, contendo vitaminas, minerais e

,oligoelementos necessários ao bom desenvolvimento e crescimento.

Contém nucleotídeos e LcPufas (ácido graxos de cadeia longa),

principalmente os ácidos araquidônico (ARA) e docosahexae nóico

(DHA), Fonte de ca rboidreto:100% maltodextrina. Embalagem 4O0g

150 Leta

4

1g'

Atenciosamente

MARTA LUCIA SILVESTRE REZENDE
Secretária Municipal de Saúde

ONÇALVES ALMEIDA
Enfermeira Padrâo

0.r^* c \
AIINE CAMPOS G

Recebido por:
Nome tur

ls
Data

2" to5 t

Rua: WalÍredo BiüêncouÍt de Moraes no U., U(43.32f6.8100) CNPJ no 95.561.080/000160
Eíail: @lgqElgEdêetr.E - Nova Sarta BáÍbara - Paraná
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RAZÃO SOCIAL CB FARIUA DI§TRIBUII'ORA DE MEDIC. E PROD. HOSP LTDA

ENDEREÇO: RUA PAPA LEÁO XIII, T9I . LOJA IOI . BAIRRO MEDIANETRA

CNPJ 0s.s03.409/0001-44 F

'ENDED.R 
NATANA cNoccAro t 

0ss03+og t0001-441

A Prefeiturs Municipel de Nove Santa Bórbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/000r-60 - Fone/ Far - (43) 32ó6E100

Setor de Licitações - plgigg L
Em a il : !!s!!ss!9@E!D,pr&h!

Ão DE

CB FARIIÂ DiSiRiS DE MEOIC
PRCD HC-\SPi.S LTOA

Rue Pã€ reéo liit lst .rqa loi
ôerüN S t r+ale-a

cEF 9;0i 5 460
SANTÁ ÍçIATT IA . RS J

"COTA o"

100,00 t,30 .830,00I Fórmúa anti-regurgitação (0 a l2m)
formulada para condições de refluxo
gastroesofágico. Contém goma jataí, agente
espessante que proporciona maior
viscosidade da fórmula ou amido oré

[elarinizado de batata. Densidade calórica
67 KcaVl00ml. Possui no mÍnimo 75% de

actose. Embalagem 400g(APTAMIL AR)
2,6s .795,00órmula infantil de partida em pó

icionada de prebióticos 0,4 a 0,Egil00ml.
Contém LcPUFAs ácidos graxos de cadeia
onga - ácidos araquidônico (ARA) e

sahexaenoico (DFLA) e nucleotídeos.
tende a todas as recomendações do
limentarius FAO/OMS e RDC no43l20l I
lação caseína:soro 40:60 ou 30:70.

idade calórica 66 a 77 KcaVl00ml.
100% lactose. Embalagem 400g.
APTAMIL I

00,00

1.392,000,00 7,843 Fórmula infantil de partida para lactentes à
base de protelna isolada de soja,
enriquecida com ferro e adicionada de L-
petionina. Isenta de sacarose, lactose e
proteÍnas lácteas. lndicada para a
alimentagão de lactentes até os 06 (seis)

meses de idade, com intolerância à Iactrose

ou para dietas restritas ao leite de vaca-

I 00% Maltodextrina. Embalagem 4009.
(APTANIL SOJA T)

CB TARMA .MEDIC. LTDA.

CASSIANO PIGATTO
sôclo ADMINI STRADOR

CPF: Eor.66 1.ôraG20
RG: loaô382956

UN



4 órmula infanül de seguimento em pó
cionada de prebióticos 0,4 A

,8e/100trt1. Contém LcPuFAs ácidos
os de cadeia longa - ácidos
üdônico (ARA) e docosahexaenoico

HA) e nucleotideos. Atende a todas as

mendações do Codex Alimentarius
AO/OMS e RDC n'44l201 l. Fornece
utrientes em quantidades adequadas para
actentes a panir do 6" mês de vida.

idade calórica 67 a 68 Kcal/l00mt
ossui l27o de proteinas lácteas (relação

ínalproteínas do soro 50:50 ou 60:40).
100% lactose. Embalagem 400g.
APTAMIL 2

100,00 18,78 1.87t,00

5 órmula infantil isenta de lactose contendo
itaminas, minerais e oligoelementos

os ao bom desenvolvimento e
scimento. Contém nuclcoddeos e

Púas (ácido graxos dc cadeia longa),
ipalmente os ácidos araqúdônico

ÀRÁ) e docosahexaenóico @HA). Fonte
carboidrato: I 00% mal todexri na.
balagem 4009. (APTAMIL SEM

ACTOSE

150,00 38,44 5.766,00

TOTAL Rll 18.661,00

PAGAMENTO: 30 DIAS.
ENTREGA: l5 DI.AS.
PROPOSTA: l0 DI"AS
FRETE: CIF PARA PEDIDO ACIMA DE R$ 1.000,00

rossos+0g/ooo14il
C8 FARMA OISTRIE DÊ MEOIC

PROO HOSPLS tÍDA.
Ruâ P â Lr,&Xlll 1!l . Lç 101

8aío N 5 Ll€6rirâ
cÊP 97015'460

SANTÂ MAtsIIÀ - R5

SANTA MARIA,27 DE MAIO DE 2OI5

cBt MEDIC. tIDA
PIGATTOcAssl

L J

sóclo ADf,ilNlsrRADoR
CPF: Al1.ô61'04G20

RG: rOaB3829ãê



E-mail

005
Mais

ESCREVER

EntÍada

Com estrela

lmportante

Enüados

Rascunhos

Todos os e-mails

Spam

Iõeira

Mais

18 mensagens anleÍiores

Mall Dellvêry Subsystom

marlicio@cÍistalmedicamentos.com. br Google tíed to deliver your message, but...

AndTetaoROGABEL
para mim

Bom dia
Confirmo o recebimento do mesmo.
Mas lnformamos que não trabalhamos com estes produtos
Obrigado por lembrar de nossa empresa
Abraço Andretta

De: Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara [mailto:lic
Enviada em: quarta-feira,27 de maio de 2015 08:34
Para: licitacao@1000medic.com.br
Assunto: Fwd: Cotação de preços de leites especieis

Bom dia,

g Clique aqui para Resoonder ou Encaminhar



MEDIGRAM NUTRIPORT CB FARMA

MÉDIA DE PREço

I Fórmula anti-regurgitação (0 a I 2m) formulada para condições de

refluxo gastroesofágico. Contém goma jataí, agente espessante que

proporciona maior viscosidade da fórmula ou amido oré gelarinizado

de batata. Densidade calórica 67 Kcal/l00m1. Possui no mínimo 75%o

100 UN

38,5

3l 28,3

32,6

2 Fórmula infantil de partida em pó adicionada de prebióticos 0,4 a

0,8g/l00ml. Contém LoPUFAs ácidos graxos de cadeia longa - ácidos

araquidônico (ARA) e docosúexaenoico (DHA) e nucleotídeos.

Atende a todas as recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS
e RDC n"43l201 l. Relação caseína:soro 40:60 ou 30:70. Densidade

300 uN

42,38

27 22,65

to,67666667

3 Fórmula infantil de partida para lactentes à base de proteína isolada

de soja, enriquecida com feno e adicionada de L-metionina. Isenta de

sacarose, lactose e proteínas lácteas. Indicada para a alimentação de

lactentes até os 06 (seis) meses de idade, com intolerância à lactose

ou para dietas restritas ao leite de vaca. 100% Maltodextrina.

50 I.]N

33,93

39 27,84

33,59

4 Fórmula infantil de seguimento em pó adicionada de prebióticos 0,4
A 0,8g/l00mt. Contém LoPUFAs ácidos graxos de cadeia longa -

ácidos araquidônico (ARA) e docosahexaenoico (DHA) e

nucleotídeos. Atende a todas as recomendações do Codex
Alimentarius FAO/OMS e RDC n"44l201 l. Fomece nutrientes em

quantidades adequadas para lactentes a partir do 6" mês de vida.

Densidade calôrica 67 a 68 Kcal/l00ml. Possui l2% de proteínas

100 uN

32,95

23 18,78

24,9L

5 Fórmula infantil isenta de lactose contendo vitaminas, minerars e
oligoelementos necessários ao bom desenvolvimento e crescimento.
Contém nucleotídeos e LCPufas (ácido graxos de cadeia longa),
principalmente os ácidos araquidônico (ARA) e docosúexaenóico
(DHA). Fonte de carboidrato:100% maltodextrina. Embalagem 4009.

150 UN

39,01

49 38,44

42,75

e
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Curitib4 22 deMaio de 2015

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVÁ SANTA BÁRBÁRA - PR

iKrÍtrtr§ifÍffiÉffiÉ'tíó§
A NUTRIPORT COMERCIAL [TDA, estabelecida na Rua Américo Firmino de Toledo ne 840 - Barracão 06 e 07,

Uberaba, Curitiba - Estado do Paraná, CEP 81580-450, inscrita no CNPJ sob ne 03.612.312/0005-78, se propõe a fornecer
conforme abaixo discriminado:

R§ 3.100,00

R$ E.r00,00

RS 1.950,00

Rr§ 2.300,00

R$ 7.3s0,00

Nutrip ort

01

02

03

o4

YALOR TOTAL: R§ 22.E00,00

NutdpoÍt Com.rclel Ltd..
Rua Amérlm Flrmlno de Tolsdo, n" 840 - Barregóes 06 e 07 - Uberábâ - CEP 81580.450 CURITIBA - PR

MARCA: APTAMIL AR - LATA 4OOG

FóRMULA ANTI-REGURGTTAçÃo (o A 12M) FoRMULADA pARÂ

coNDtçÕEs DÉ REFLUXo GAsrRoEsoFÁGlco. coNTÉM GoMA JATAí
AGENTE ESPESSANTE qUE PROPORCIONA MAIOR VISCOSIDADE DA
rónuuu ou AMrDo onÉ eEunmrznoo DE BATATA. DENsIDADE
cllóRrcn 67 KcAUlooML. possut No MíNtMo 7s% DE LAcrosE.
EMBAI.AGEM 4OOG

r00 I.'N R§ 31,00

MÀRCA: APTAMIL I -LÀTA 400G

FóRMUtÂ tNFANT|L oe pamoe ru pó ADTctoNADA DE pResróncos o,+
A o,8G/looML. coNTÉM LcpuFAs ÁcrDos GRAxos DE cADEtA LoNGA -

ÁcrDos ÂRAeurDôNrco (ARA) E DocosAHExAENorco (DHA) E

I'IUCLEOTíDEOS. ATENDE A TODAS A5 RECOMENDAçÔES DO CODEX

ALTMENTAR|US FAo/oMs E RDc Ne43/2011. RELAçÃo cAsEíNA:soRo
[o:oo ou 30:70. DENSToADE cALóRrcA 66 A 77 KcAUlooML. 1oo%

ilcrose. rNrgelAeEM 4ooc.

300 UN R§ 27,00

MARCA: APTAMIL SOJA 1 - LATÂ 400c

róRuuLa truranttL DE pARTtoA PARA tAcrENTEs À BA5E DE pRorEÍNA

ISOTADA DE SOJA, ENRIQUECIDA COM FERRO E AOICIONAOA DE L-

METtoNtNA. ISENTA DE sAcARosE, tAcrosE E pnorEÍruas úcrels.
TNDTCADA PARA A ALTMENTAçÃo oE ucrrrurrs erÉ os 06 (sErs) MEsEs
DE IDADE, COTVI IIITOIERÂruCIN À UCTOSE OU PARA DIETAS RESTRITAS

AO LEITE DE VACA. 1OO% MALTODEXTRINA. EMBALAGEM 4OOG.

50 UN R$ 39,00

100 UN RS 23,00

MARCA: APTAMIL 2 - LATA 400G

pónruuu tNFANT|t DE SEGUIMENTo EM pó AotctoNADA DE

Fnesrórrcos o,+ a o,8G/1ooML. corurÉu lcpurns ÁcrDos GRAxos DE

leoere lor'rca - ÁcrDos ARAqurDôNrco (ARÂ) E DocosAHEXAENorco

[DHA] E NucLEoríoeos. nreruor A ToDAs As RECoMENDAçÕES Do

FoDEX AUMENTARTUS FAO/OMS E RDC Ne44/2011. FORNECE

l.ruTRtENTES EM QUANTTDADES AOEQUADAS PARA LACTENTES A PARTTR

Do e" uÊs oe vroa. oelrsroaoe calóRrcÂ 67 A 68 KcAVlooML. possur

[.zx oe enoreÍruas úsrEAs (RErAçÃo cseÍr'rrypnorlírues Do soRo
bo'so ou eo:+o). too% LAcrosE. EMBATAGEM 4ooc.

150 I]N R$ 49,00

MARCA: APTAMIL SEM LACTOSE - LATA 400G

FóRMULA |NFANT|L |SENTA DE LActosE coNTENDo vtrAMtNAs,
MTNERA|S E oLTGoELEMENToS NEcEssÁRros Ao BoM
DESENVoLVTMENTo E cREscrMENTo. coNTÉM NUclEorÍoEos E

LCPUFAS (ÁC|OO GRAXOS DE CADEIA LONGA), PRINCIPAIMENTE OS

Ácroos aRaeuroôNrco (ARA) e oocosexrxneruórco (DHA). FoNTE DE

CÂRBOIDRATO:100% MALTODE)fi RINA. EMgAtAGEM 400G.

05

N Tel (41) 3286-5500 nutÍlport.pÍ@nuklpo rt.com.br / urww.nutslpo.t.com,br



Nutriport!
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VALIDADE DA PROPOSTA:60 (sessenta) dias

crÍffiÍEiireÍrEsoinxi§;

Reáo §ocial: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.

Endereço: Rua Americo Firmino de Toledo, 840 - Barracão 06 e 07 - Uberaba

CEP 81580-450, Curitiba - PR

Tcl.: (41) 3286-5500

CNPJ: 03 612.31210005-78 / IE: 90619468-69

Dados Bancários: Banco Itaú - Agência 0 624 I Conta Conente 27865-l

Responsável: Juliene Moura - licitacoes.sp@nutriport.com.br

nctosa nte,

rde
eM ura

Licitações

-t 03 2'0 .7Tl

J

a Ií

IU CIAI. LTDÀ

hnAalâh Fnú!deTdeô,8{0.8aradet6e07

- UhrEba.CEPEI5E0-150L --'"õuaiinÁ:É-i'-- J

NutÍlport Com.ícl.l Ltdr.
Rue AÍÉrlco Flrmlm d6 Tol6do, no &40 - Bereçóos 06 6 07 - Ubêreba - CEP 8158G450 CURITIBA - PR
Tel (41 ) 3288-55m nuldpon.pr@nutrlport.com.br / \Â 

^,{r.nutÍlport.com.brN
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipalde Saúde

PARA: Secretaria Administração

No 22U2015

DATA: 10/06/'15

ASSUNTO: Processo Licitatório para Aquisição de leite

Mediante autorizaçáo desta Secretaria Municipai, venho por meio desta

solicitar a Vossa Senhoria a Abertura de um novo Processo Licitatório para

Aquisição de 200 latas do Leíte com a descrição a seguir: Dieta (fórmula infantil)

semi-elementar e hipoalergênica, à base de proteína extensamente hidrolisada de

soro de leite, TCM, LCPufas (ARA e DHA) e de peixe, maltodextrina, vitaminas,

minerais e oligoelementos. lsento de lactose, sacarose, frutose e glúen. Alimentação

de lactentes e crianças que apresentem alergra à proteína do leite de vaca e/ou de

soja, distúrbios absortivos ou outras condiçóes clínicas que requerem terapia

nutricional com dieta ou fórmula semi-elementar e hipoalergênica. Embalagem de 400

gr, tendo em vista que o mesmo foi itêm deserto no Pregão 1912015.

Atenciosamente,

MARTA LUCI SILVESTRE REZENDE
Secretária Municipal de Saúde

la tc6 t 15
Data

Recebido por:
Nome ra

Rua: WalÍredo Bittêncourt dê Morees no 222, a(€.3266.8í00) CNPJ no 95.5ô1.080/000160
E-mail: omnsb@onda.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná



10/0ô/2015 Gmail - Compra de Emergência

Prefeitura Nova Santa Bárbara <licitacaonsb@gmail.com>Çmffiil
r,r(itx§l[c

011

Compra de Emergência

Nutrir < contato@nutrirlondrina.com>
Para: Prefeitura Nova Santa Bárbara <licitacaonsb@gmail,com>

Bom dia

Pregomin Pepti 4009 - R$ 105,50

Atenciosamente

Elizandra Oliveira

r\ Nutrir- Centro de Excelência em Nutriçâo
Fone: (43) 3344-3230 Londrina PR
"lntegridade éÍazer o certo, mesmo que ninguem esteja vendo," (Jim Stovall)"

10 de junho de 2015 08:59

De: "Prefeitura Nova Santa Bárbara" <licitacaonsb@gmail.com>
Em: Terça-feira 09 de Junho de 2015 17:02,
Para: contato@nutrirlondrina. com
Assunto: Re: Compra de Emergência
[Texto das Írensagens antenores oculto]

https://mail.google.corn/mail/r/0?ui=2&k=0cb91b0eOa&vierar=pt&search= irbox&msg= 1',|ddd5695555456b&siml= 14ddd5695555456b 1t1
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Curitiba, 29 de Maio de 2015.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA AÁRBA.RA - PN

A NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, estabelecida na Rua Américo Firmino de Toledo ns 840 - Barracão 06 e 07,
Uberaba, Curitiba - Estado do Paraná, CEP 81580-450, inscrita no CNPJ sob ne 03.6L2.3t210005-78, se propõe a fornecer
conforme a baixo discriminado:

Nutriport

ere (rónruulA TNFANTTL) sEMI-ELEMENTAR E HtpoALERGÊurcA,
oE pRoruÍrue EXTENSAMENTE HTDRoLTSADA DE soRo DE

LCPUFAS (ARA E DHA) E DE pEtXE, MALTODEXTRINA, VTTAM

ERAIS E OLIGOELEMENTOS, ISENTO DE LACTOSE,

E elúrEru. RlrurruraçÃo DE LAcTENTES E cRtANçAs eu
M ALERGTA À pnoreÍrue Do LEtrE DE vAcA E/ou DE

ros ABSoRTrvos ou ourRAS coruorçôes clÍrurcRs eu
TERApTA NUTRtctoNAL coM DTETA ou róRvuu sevr

MENTAR E HTpoALERGÊrurcR. EMBALAGEM DE 4oo GR

A 4OOGPEPTIPREGOMIN

200 I.JN RS 162,0001 R$ 32.400,00

VALOR TOTAL: R$ 32.400,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Razão Social: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.

Endereço: Rua Americo Firmino de Toledo, 840 - Barracão 06 e 07 - Uberaba

CEP 81580-450, Curitiba - PR.

Tel.: (41) 3286-5500\
CNPJ: 03.612.31210005-78 / IE: 90619468-69

Dados Bancários: Banco Itaú - Agência 0624 lConta Corrente 27865-l

Responsável: Juliene Moura -
ente,

ra

de Li

-I 03 Í .7TI
I 2'0

LTOÀ

frJs tíüt! ftítir üo Tdü, m' Bardet ü e 07

- Ubêraba. C8P81580'450 r
L cuRlrtBA'PR J

NutrlpoÉ Comcrclal Ltde.
RuaAmérlco Flrmlno de Toledo, no &40 - Banaçôes 06 a 07 - uberaba - cEP 81580*450 CURITIBA - PR

N Tel(41) 3286-5500 / ulwur.nutriPort.com. br

UNID.
VALOR VALOR

TOTAL
tTEM

!
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NENCOa

MERCO SOr-UçOES EM SAUDE

cNPl 05.912.018/0001-83 - IE 90.296.903-99

,otuçéat rfl, toúdü

Curitiba, 29 de Maio de 2015.

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara

COTACÃO PARA LICITACÃO

I Dieta (fórmula infantil) semi-elementar e

hipoalergênica, à base de proteína extensamente
hidrolisada de soro de leite, TCM, LCPufas
(ARA e DHA) e de peixe, maltodextrina,
vitaminas, minerais e oligoelementos. Isento de

lactose, sacarose, frutose e glúten. Alimentação
de lactentes e crianças que apresentem alergia à

proteína do leite de vaca e/ou de soja, distúrbios
absortivos ou outras condições cIínicas que

lequerem terapia nutricional com dieta ou
fórmula semi-elementar e hipoalergênica.
Embalagem de 400 gr

200 UNDS R$ 196,00 R$ 39.200,00

TOTAL.... R$ 39.200,00

Validade da proposta: 30 dias

Rua Bréscia, 184 - 2 - CEP 83413-575 -Mauá- Colombo- Pr.
Fone: 4l- 3139-3800/fax: 3l 39-3855 - ereisejanaina@merco.far.br

§ome do produto/serviço
I

tem Unidade Preço

uniL
Preço total
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NERtrOMERCO SOLUçÕES EM SAÚDE

cNPl 05.912.018/OOO1-83 - rE 90.296.903-99

toluçó.r.m roúd.

rôr gtz' oraloootsít

;;*'#ten$oe§Dl"-M?il*'r
L*'- cdÊtts' ' PR

Nutrlclonlsta
(41) 9A48_394íD

issarnaranonaka@rnerco.far. br

Rua Bréscia, 184 - 2 - CEP 834 I 3-575 -Mauá- Colombo- Pr.

Fone: 41- 3139-3800/fax: 3139-3855 - ereiseianaina@merco.far.br





015
PREFEITURA MUNICIPAL ,
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 1010612015

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação à correspondência expedida
pela Sra. Marta Luciane Silvestre Rezende, Secretária Municipal de Saude,
solicitando a aquisição de leites especiais que não foram cotados no Pregão
Eletrônico n' 1912015, para que sejam tomadas todas as providências necessárias
para abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

icipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, @ 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná





PREFEITURA MUNICIPAL 016,
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 1010012015

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aquisição leites especiais.

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para aquisição de leites especiais, conforme solicitação da Sra. Marta
Luciane Silvestre Rezende, Secretária Municipal de Saúde, num valor previsto de
R$ 53.653,00 (cinquenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine C na os Santos
e LicitaI

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, @ 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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PREFElTURA MUNICIPAL ,
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à correspondência interna expedida por
Vossa Excelência em data de 10/06/2015, informamos a existência de previsão de
recursos orçamentários para aquisição de leites especiais, conforme solicitação da
Sra. Marta Luciane Silvestre Rezende, Secretária Municipal de Saúde, num valor
previsto de R$ 53.653,00 (cinquenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é

08 - Secretaria de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .0340.02034 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2350; 2360; 2365; 2370;
3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita; 2380;

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara,10 de junho de 201 5.

Atenciosamente,

Laurita de So pos
Contadora/C RC 045096/0-4

01?

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - www.nsb.pr.gov.br



0Ii



PREFEITURA MUNICIPAL,
NOVA SANTA BARBARA

018

CORRESPONDÊNCtA INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento JurÍdico

Nova Santa Bárbara, 1010612015

Prezada Senhora,

Em atenção à correspondência expedida pela Sra. Marta Luciane
Silvestre Rezende, Secretária Municipal de Saúde, solicitando a aquisição de leites
especiais que não foram cotados no Pregão Eletrônico no 1912015, num valor
previsto de R$ 53.653,00 (cinquenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais) e
informado pela Divisão de Contabilidade da existência da previsão orçamentária
através da dotação:

08 - Secretaria de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .0340.02034 - Manutenção do Fundo lVunicipal de Saude;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2350; 2360; 2365; 2370;
3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita; 2380;

lnformo ainda que pretende-se fazer um Registro de Preço dos
referidos produtos.

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

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

EIaine C Santos

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep.86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná
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*t*I PREFEITURA MUNTCIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. Walter Guimarães da Costa no 512, Fone/Fax (}ag 266-1222 - CNPJ N.o 95.561 .080/000í -60

E-mail: pmnsb@onda.com br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Origem: Dep. Juridico

Destino: Prefeito Municipal

PARECER JURÍDICO

Conforme expediente encaminhado a esse Departamento

Jurídico em data de 10 de Junho de 2015, visando emissão de parecer sobre o

processo de licitaçáo, referente à Aquisiçáo de leites especiais para suprir as

necessidades da Secretaria Municipal de Saude, que náo foram cotados no Pregão

Eletrônico n." 01912015, por um período de 06 (seis) meses, send<l que o valor

aproximado e estimado da contrataçáo será de R$ 53.653,00 (Cinqüenta e três

mil, seiscentos e cinqüenta e três reais) e a despesa será suportada com recursos

da Secretaria Municipal de Saude deste MunicÍpio, conforme informação prestada

pelo Departamento de Contabilidade do Município, atendendo ao contido no

artigo 14, da Lei no 8.666193, conforme cotações prévias, e em atendimento ao

disposto no artigo 15, V,§1" da Lei 8.666, eue determina que: "As compras,

sempre que possíuel, deuerão: V - balizar-se pelos preços praticados no â"mbito dos

órgaos e entidades da Administraçao Pública.; § - 1" O registro de preços sera

precedido de ampla pesquisa de mercado.

Houve a manifestação do Departamento de Contabilidade do

Municipio indicando disponibilidade orçamentária, estando desta forma,

cumprido o disposto no artigo 14, da Lei n" 8.666193, o qual preceitua que:

nenhuma compra ou serviço será feita ou contratada sem a adequada

caracterízação de seu objeto e indicaçáo dos recursos orçamentários para o seu

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

causa.

Diante do preço máximo e de quc se trata dc aquisição com

recursos do Governo Federal, é mister dizer que a orientação do Tribuna"l de



l(
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Av. Walter Guimarães da Costa no 512, Fone/Fax (043) 266-1222 - CNPJ N.o 95.561 .080/0001-60
E-mail: pmnsbt@qç[.c.g1br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Constas da Uniáo e que o procedimento seja feito por Pregáo Eletrônico, para o

melhor aproveitamento do procedimento, e sempre garantir a maior

competitividade e transparência possível, nos termos da legislaçáo em vigor, ou

seja, da Lei Federal n" 8.666193 e Lei Federal no 10.520 e Decreto 5.450..

E o parecer, S.M.J

Nova Santa Bárbara, 10 de.Junho de 2015.

Pereira
48857

^





021PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçôes

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO n" 2Sl2O15 - SRP,
que tem por objeto a aquisição de leites especiais para suprir as
necessidades da Secretária Municipal de Saude, norrnatização de
procedimentos administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos
correlatos à ârea, de conformidade com a Lei Federal no 10.520, de
17 l07 l2OO2, Lei Federal no 8.666, de 2110611993, Republicada em
06107 11994, Decreto Federal n' 3.555 de 08/08 l2OOO, Decreto Federal no
3.697 , de 2l I 1212000 e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" O7Ol2Ol4, designando os
membros da Comissão Permanente de Licitação e Portaria no 01512075,
nomeando o Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de
Licitação seja publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e

onde mais convier para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitação para AS

Nova Santa Bárbara l06l201s

icipal
c

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222. Centro, @ 43.3266.8100. E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná





PREFEITURA MUNICIPAL

NMVA SANTE ffi&ffiffi&ffiA 022
Esrnoo oo PRRnnn

F0RTAR.IA mo 0x512CI15

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA gÁRgRRR, ESTADo oo pnnRuÁ, o ST.

CláUDEMIR VnlÉntO, no uso de suas atribuíções legais, resolve:

NOMEAR.T

Att. Lo. A Comissão de Pregão, composta pelos seguintes rnembros:

- Pregoeiro: Fábio HenrEque Gomes - CI/RG no10.149.089-0-SSP/FR;

- Suplente: Emmanuel E. Nunes Moryado - CI/RG no 8.023.240-3-SSFiFR;

- Equipe de Apoio: Elaine Cristina Luditk - CIIRG no9.L44.227-2-SSP|PR;

- Suplente: Mônica Maria Froença - Ci/RG no 10.450.207-5-SSP/PR;

- Equipe de Apoio: Maria José Rezende - CI/RG no 9.170.71a-a-SSP/PR;

- Suplente: Zacarias de Abreu Gonçalves - CI/RG no2.254.409-8-SSP/PR.

Att. 20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Nova Santa 23 riro de 20

m,r0
pal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Cenlro - Nova Santa Bárbara - PR - E - 86.250-000
A (€) 3266-8100 - El - E-mail: pmnsb@nsb.pr.gov.br - Site: www.nsb.or.gov.br

a





PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA 023

Estaoo oo PRnnNA

'1.
POBTABIA no 070 r2or+

0 PREFEITO Do MUNICIPIO DE NOVA SANTA gÁRgRRA, ESTADo Do nARANÁ, o sr.
ctAUDEMIR vALÉRIo, no uso de suas atrlbulções legals, resolve:

NOMEARI

Art, 10, A Comlssão Permanente de Llcltaçã0, composta pelos segulntes membros:

- Presldênle: Nlvaldlr Sllvestre - CI/RG no 5.304.068-3 -SSP/PR;

- Suplente: Sebastiãõ Bittencourt - CI/RG no 3.648,599-0 -SSP/PR;

- Membro: Madalena B.S. Caralho - CI/RG no 5.740.921-5-SSP/PR;

- Suplente: Lldiane Silva Gonçalves - CVRG no 9.288.344-2-SSP/PR;

- Membro: Maria José Rezende - CI/RG no 9.17b.71a-a-SSP/PR;

- Suplente: Zacarlas de Abreu Gonçalves - CI/RG no2,254,409-8-SSP/PR,

- Membro: Roblnson Martlns Coelho - CVRG no 9.216.880-8-SSP/PR;

- Suplente: WeveÊon Trindade - CI/RG no 10.893.61l-8-SSP/PR.

Art. 20. Esta Portarla entra em vlgor na data de sua publlcaçã0, revogadas as

dlsposições em contrárlo, \

Nova Santa Bárbara,05 novembro de 2014

ü","
ú 'i,

rf

\./

a

Ru a Walfredo Bittencourt 222,Cenlto - Nova Bárbara - PR - El - 86.250-000
1E í43) 3266-8íOO - trl . tr-rnail' nmnshtâ)nch nr nnrr he- §lla'rrarnrr nolr nr aarr hr





AVISO DE LTCTTAçÃO
PREGÃO ELETNÔruICO N.O 2512015 . SRP

Processo Administrativo n.' 036/201 5

Objeto: Aquisição de leites especiais para suprir as
necessidades da Secretária Municipal de Saúde.

Tipo: Menor preço, por item

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia
1510612015 às 07h59min do dia 2510612015.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00min às 08h59min do
dia 2510612015.
rNícto DA sEssÃo DE DrspurA DE pREÇos: às 09h00min do
dia 2510612015, por meio de Sistema de Pregão Eletrônico
(licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil,
www.bll.orq.br "Acesso ldentificado no link - licitações".

Preço Máximo: R$ 53.653,00 (cinquenta e três mil, seiscentos
e cinquenta e três reais).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura hilunicipal de Nova Santa Bárbara, sifo à
Rua Walfredo Bittencourt de A/loraes, 222, pelo fone: 43-3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pf.oov.br

Nova Santa Bárbara, 1010612015.

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo peRRNÁ

Fabio
a alr!€l

1.080/ü001
Publicado

024

da

e5
Éciti:l

c

ue omes
P oerro

Portária 015t2015
b, ÉMo6

b,

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes rf 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-rnai ls - I ic itacarl(â)nsb.pr.gov.br - rvrvrv. nsb.pr.uov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

Departamento Jurídico

Ref. Pregão Eletrônico n" 2512015 - SRP - Aquisição de leites especiais
para suprir as necessidades da Secretária Municipal de Saude.

O presente Processo, o Edital convocatório, bem como a
minuta da ata de registro de preços, atende às exigências da Lei Federal
no 10.520, de L7 lO7 l2OO2, Lei Federal no 8.666, de 2110611993,
Republicada em 06lO7 11994, Decreto Federal no 3.555 de 08/08l2OOO,
Decreto Federal no 3.697 , de 2l I 12 I 2OOO e demais legislações
pertinentes.

Nova Santa Bárbara I 2ors.

urÍdico
oAB/PR 48857

I





PREFEITURA MUNICIPAL,
NOVA SANTA BARBARA 026

Estado do Paraná

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔT.IICO NO 2512015 . SRP
Processo Administrativo n.o 036/201 5

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA,
Estado do Paraná, através do Pregoeiro, designado pela
Portaria no 01512015, torna público, para o conhecimento dos
interessados, que fará realizar licitação na modalidade de
PREGAO ELETRONICO, do tipo Menor Preço, Por item, para
a Aquisição de leites especiais para suprir as necessidades
da Secretária Municipal de Saúde, conforme descrito no
Anexo I do edital.

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal no 10.520, de 17 de julho
de2002 e Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005 e subsidiariamente, a Lei Federal no 8.666,
de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 1510612015 às 07h59min do
dia 2510612015.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00min às 08h59min do dia 2510612015.
lNíclo DA sESSÃo DE DtspurA DE pREÇos: às 09h00min do dia 2sto6t2o1s.

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

OBJETO - Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico para aquisição de leites
especiais para suprir as necessidades da Secretária Municipal de Saúde, em
atendimento a Solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrito no Anexo I

do edital.

CompÕem este Edital os seguintes anexos

ANEXO 01

ANEXO 02

ANEXO 03

ANEXO 04

ANEXO 05

ANEXO 06

ANEXO 07
ANEXO 08
ANEXO 09

ANEXO 1O

Descrição do Objeto;

Minuta da Ata de Registro de Preço;

Exigências para Habilitação;

Modelo de Declaração de ldoneidade;

Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação;

Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da
empresa empregadora;
Modelo declaração de não parentesco;
Modelo Carta Proposta;
Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP

Ficha técnica descritiva

1.
1.1

DrsPosrÇÕes pnelrMrNARES
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas
fases através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil.
Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de Nova Santa Bárbara,
denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou

1.2

{

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes rP222, Centro, E 43. 3266.8100, [< - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-rnail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

1
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PREFEITURA MUNICIPAL,
NOVA SANTA BARBARA 0 2?

3

Estado do Paraná

transferidos para o aplicativo "Bll compras" constante da página eletrônica da Bolsa
de Licitações e Leilões do Brasil. (www.bll.orq.b0.

1.3 O presente edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43,44, 45 e
46 da LC 12312006, atendendo o direito de prioridade para microempresa de
pequeno porte para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de
preços.

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

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

coNDrçoES PARA PARTTCTPAÇÃO

3.1 Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente
estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que
satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste edital e seus
anexos;

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

3.3 E vedada a participação de empresa em forma de consorcios ou grupos de empresas,

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

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

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

a) Ficha técnica descritiva (única) com todas as especificações do objeto da
licitação em conformidade com o ANEXO 10 "Se a ficha técnica descritiva conter
a identificação da empresa participante, implicará na desclassificação da
mesma"; e

b) inserção no sistema do valor inicial do lote.

O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará
a Bolsa de Licitações e LeilÕes do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o
equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação,
consoante tabela fornecida emitida pela entidade, nos termos do adigo 50, inciso lll, lll
da Lei no 10.52012002. XI
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4.1

4.2

3.8 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da
declaração constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do
cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar
no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto consoante com o
modelo do Anexo í0, o seu regime de tributação para tazer valer o direito de
prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 12312006.

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

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

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

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

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;
k) encaminhar o processo à autoridade superiot paru homologar e autorizar a

contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a

aplicação de penalidades previstas na legislação.

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

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

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

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

E de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a

3
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O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado,
desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance
válido para o lote,

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar;
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Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

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

PARTICIPACÃO

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

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

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

ABERTIJRA DAS PROPOSTAS E FORMULACÃO DOS LANCES

4.11 A partir do horário previsto no edital e no sistema paru cadastramento e
encaminhamento da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o

Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas;

4.12 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deveráo estar
conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o
participante será imediatamente inÍormado de seu recebimento e respectivo horário
de registro e valor;

4.13

4.14

4.'15 Não será aceita ficha técnica com valores superiores ao máximo fixado no
edital. O descumprimento desse requisito implicará na desclassificação do
licitante;

4.16 Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores
digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da
disputa de lances;
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4.17 Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos
lances aos demais participantes;

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

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

4.20 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, apos o que transcorrerá período
de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser
de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema
eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não
podendo, em hipotese alguma, as empresas apresentarem novos lances;
(FECHAMENTO RANDOMTCO)

4.20.1 Devido à imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o

seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora,
que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;

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

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

4.23 A empresa vencedora deverá encaminhar a proposta detalhada, devidamente
adequada ao lance final, discriminando o preço, e os documentos relativos à
habilitação, solicitados no Anexo 3, e Anexos, 4, 5, 6 e 7 deste Edital (e quando
a empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar também o Anexo 09), em ate 03
horas após a finalização da etapa de lances, para o email licitacao@nsb.pr.qov.br. O
original ou copias autenticadas, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 03
(três) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a

proposta de preços, para a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, localizada
na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro - Nova Santa Bárbara - PR -
CEP - 86250-000. Fone 43-3266-8100. Responsável pelo recebimento: Elaine
Cristina Luditk. O não cumprimento do referido prazo acarretará a

desclassificação da proposta vencedora, passando-se assim, para a segunda
cotocada. Apos a conferência dos documentos enviados, se estiverem de acordo
com o solicitado será declarada a empresa vencedora do lote e aberto o prazo para
manifestação de intenção de interposição de recurso;

5
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4.24 A sessão pública fica suspensa,ou seja, permanece em fase de
classificação/habilitação até o recebimento da documentação original dentro das
condições dispostas no item 4.23. Será informado no chat o horário e a data exata
em que se continuarão os trabalhos;

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

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

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

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

4.29 Quando for constatado o empate. conforme estabelece os artiqos 44 e 45 da LC
123/2006. o Preqoeiro aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP.
Após o desempate. poderá o pregoeiro ainda neqociar um melhor preco caso
ela não atinia o valor de referência definido pela administracão pública.

PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O
Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances;

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

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

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

Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse reqime
fiscal no campo próprlo da ficha técnica (anexo 10) sob oena do licitante
enouadrado nesta situacão não utilizar dos benefícios do direito de preferência
para o desempate. conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006:

6 PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO

5
5 1

5.5
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6.1 A empresa vencedora, deverá enviar em até três dias úteis, a documentação
referente à habilitação e demais anexos, juntamente com a Proposta de Preços
escrita, com os valores oferecidos apos a etapa de lances, em 01 (uma) via,
rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da
Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ - Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica, lnscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e
fax, número de agência de conta bancária, no prazo estipulado no item 4.24, deste
Edital;

6.2 Na proposta escrita, deverá conter.

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

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

c) Especificação completa e marca dos materiais oferecidos conforme descrito no
ANEXO 01, deste edital;

d) Data e assinatura do representante legal da proponente;

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

7.2

7.2.1

Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar no 12312006,
serão obseruados os seguintes procedimentos:
Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por
microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que
houve proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual
ou até S%(cinco por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o
seguinte:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada,será
convocada pelo sistema eletrônico, via "chat" de comunicação do pregão eletrônico
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6.3

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

6.5 Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da
legislação em vigor;

6.6 Serão desclassificadas as propostas que:

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

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

7. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
7.1 Parajulgamento será adotado o critério de Menor Preço, Por item, observado o pzzo

para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho
e de qualidade e demais condições definidas neste edital;

,

{
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Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 4.26 e 4.27 deste Edital, o
Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço;

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

8 HABTLTTAÇÃO

8.1 Conforme ANEXO 03

TMPUGNAÇÃO AO EDTTAL E RECURSOS
Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do ptazo
legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado
no processo para responder pelo proponente;

9.2 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisÕes do Pregoeiro
poderá fazé-lo, através do seu representante, manifestando sua intenção com
registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo
de 3 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar
contra-razões em igual número de dias, que começaráo a correr do término do prazo
do recorrente;

A falta de manifestação imediata no momento e tempo estipulado durante a licitação
e motivada importará a preclusão do direito de recurso;
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para, no ptazo de S(cinco) minutos apos a convocação, apresentar nova proposta
inferior aquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as
exigências habilitatorias, será adjudicada em seu favor o objeto do pregão;
b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas
de pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 8.2.1, o
sistema realizarâ um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que
primeiro será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na
alínea "a".
c) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da alínea "a"' anterior, serão convocadas as remanescentes,
quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

7.2.2 Na hipotese da não contratação nos termos previstos no subitem 8.2.1, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame,
desde de que atenda aos requisitos de habilitação.

7.3 O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor,
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou,
quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do
lance de menor valor;

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

7.5

7.6

9
o 1

9.3
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9.4 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatorios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente;

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

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

9.7 Os recursos deverão ser exyiêdosl €m duas vias. Uma vla oriqinal deverá ser
encaminhada para a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara. no endereco:
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes. 222. setor de licitacão. esta via deverá
estar em papel timbrado com o nome da empresa. as razões do recurso e
assinatura do representante leqal para que possa sgr anexada no processo.
Deverá ser enviado também uma cópia por e-mail licitacao@nsb.pr.gov.br

10. DA ADJUDTCAçÃO E DA HOMOLOGAçÃO
10.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de MENOR PREçO,

POR ITEM, desde que atendidas às exigências de habilitação e especificaçÕes
constantes deste Edital.

10.2. O objeto deste PREGÃO ELETRONICO será adjudicado ao licitante cuja proposta for
considerada vencedora.

10.3. Apos a declaração dos classificados e não havendo manifestação dos licitantes
quanto à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e
posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.

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

11.
11.1

PRAZOS E CONDTçÕES Oe ENTREGA DO OBJETO
A entrega deverá ser feita conforme as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde, com prazo para entrega dos objetos de até 05 (cinco) dias apos emissão da
ordem de compra.
Os produtos ao serem entregues deverão estar em conformidade com o que foi
solicitado no edital;

11.2

12. PAGAMENTO
12.1 O pagamento será efetuado, após entrega dos produtos em até 30 dias apos o

protocolo da NFiFatura;

12.2 As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:

Fonte de recu

2015 loa.oor . 1 0.301 .0340.2034lzsso 0

loa.oor . 1 0.301 .0340.20342015 lzsoo 303
2015 loe.oor . 1 o. 301 .0340.2034lzsos 324

loa.oor . 1 0.301 .0340.20342015 lztto 325
3032015 lzsao loa.oor . 1 0.301 .0340.2034
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13.1

13. DO REGTSTRO DE PREçOS

Apos a homologação do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela
autoridade competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores
correspondentes mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO 02)
pela Prefeitura e pelos classificados do certame, ficando vedada à transferência ou
cessão da Ata de Registro de Preços a terceiros.

13.2 Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, é necessário a empresa ter
participado do certame licitatorio, ter sido classificada e ter apresentado sua
proposta final, como ato concreto. Em caso de não atendimento ou recusa em fazê-
lo, da primeira colocada, fica facultado a PREFEITURA convocar os demais licitantes
na ordem de classificação, desde que ao mesmo preço e condições da primeira
colocada, sendo o fornecimento dos materiais nas condições previstas neste Edital e
seus anexos.

13.3. A efetivação da contratação de fornecimento se caraclerizará pela assinatura da Ata
de Registro de Preço e recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho emitida
pela PREFEITURA.

13.4. O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de
Registro de Preços, não retirar a nota de empenho no ptazo estipulado ou não
reduzir o preço registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no
mercado.

13.5. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações,
obedecidas às disposições contidas no Arto 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos
bens registrados.

13.6. No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá
demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do
novo preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, a Prefeitura adotará,
além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil,
índices setoriais adotados pelo Governo Federal.

13.7. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial
entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste
certame licitatorio.

13.8. A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em ate 15
(quinze) dias. Nesse período é vedado ao fornecedor interromper o fornecimento
enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

14. DA UGÊNCIA

14.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a

contar da assinatura do mesmo, prorrogável não superior a 12 (doze) meses, com
validade e eficácia legal apos a publicação do seu extrato no Diário Oficial do
Município de Nova Santa Bárbara.

1
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í5. DAS OBRTGAçÕES DA ADJUDTCATÁR|A

15.1. A Adjudicatária obrigar-se-á a:
15.1.1. Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especificações

descritas no Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo
solicitado pela Prefeitura, responsabilizando-se inteiramente pela entrega
inadequada;

15.1.2. Manter-se regular (documentação obrigatoria não poderá estar vencida) durante
toda a vigência da Ata de Registro de Preços;

15.1.3. Corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da aquisição
que se verificarem defeitos resultantes da fabricação, validades, montagem ou ainda
que estejam em desacordo com as especificações deste Edital;

15.1.4. Responder por todo o ônus referente à entrega do objeto, tais como, fretes,
impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
decorrentes da aquisição do objeto;

15.1.5. Durante o período de garantia do objeto, o Licitante vencedor deverá fornecer e/ou
substituí-lo, quando o mesmo demonstrar defeito, efetuando os necessários ajustes
ou reparos sem ônus paru a Prefeitura, no prazo máximo de 5 (cinco) dias apos a

comunicação, desde que os danos causados não sejam de responsabilidade da
Prefeitura;

15.1.6. O prazo de validade dos produtos/materiais não poderá ser inferior a 80%
(oitenta por cento) do prazo total da validade:

16.
16.1

16.2

16.3

16.4

DAS SANçOES AOUINTSTRATTVAS
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, não cumprirem os prazos de entrega, comportarem-se de
modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser
aplicadas, conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as
seguintes sanções, a critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem
prejuízo da reparação dos danos causados à Administração da Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara pelo infrator:
| - lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatoria;
ll - Cancelamento do registro na Ata;
lll - Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
lV - Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, aplicada nas
hipoteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.
V - Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração
Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a
Autoridade que aplicou a penalidade.
Vl - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
A aplicação das penalidades ocorrerá apos a defesa prévia do interessado, no ptazo
estabelecido na Lei de Licitações, 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 execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo
orgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá
acarretar, isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções:
| - Advertência;
ll - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de
recusa do 1.o colocado de cada item em assinar a Ata de Registro de Preços;

l1
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16.5.

16.6.

17. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS

17 .1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração
Automaticamente:
- por decurso de ptazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pela Prefeitura, quando caracterizado o interesse público.

17.2. O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermedio de
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a 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
elevação dos preços de mercado dos insumos que compÕem o custo do serviço.

17.3. 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 neste edital, caso não aceitas as razões do
pedido.
- por iniciativa da Prefeitura, quando:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipotese 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 motivado e justificado;
- 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;

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

Estado do Paraná

lll - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou
em atraso, até o máximo de 1 O% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da
contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado
pela detentora da Ata, recolhida no ptazo máxímo de 15 (quinze) dias corridos, uma
vez comunicados oficialmente;
lV - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à
Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.
Em qualquer hipotese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o
contraditório e ampla defesa.
A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação
de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilizaçáo do fornecedor por eventuais
perdas e danos causados à Administração.

DO CONTRATO
Será dispensada a celebração do Contrato entre as pades, na forma do disposto no
parágrafo 40 do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a
substituí-los os seguintes instrumentos:

t2
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18.2

19

19.1

192

19.3

19.4

a) este Edital com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;
c) as Notas de Empenho e;
d) a Ata de Registro de Preços.

Se o classificado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da
Nota de Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado
outro licitante, observada a ordem de classificação, para substituí-la em igual ptazo e
nas mesmas condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis previstas neste
Edital.

DtsPosrçÕes rrruers

Esta Prefeitura reserva-se no direito de optar pela adjudicação à empresa colocada
em segundo lugar, e assim, sucessivamente, se a primeira colocada não apresentar
os documentos exigidos ou não atender as qualificações do presente edital,
sujeitando-se a empresa recusante às penalidades legais cabíveis.'.

A critério da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, a presente licitação poderá
ser anulada ou revogada, no todo ou em parte, sem que caiba reclamação ou
indenização.

As instruções estabelecidas neste edital de licitação determinam os procedimentos
que orientarão o presente processo licitatorio até a assinatura da Ata de Registro de
Preço. Alegações de desconhecimento destas instruções, bem como das disposições
legais acima especificadas, não serão aceitas como razões válidas para justificar
quaisquer erros ou divergências encontradas em seus documentos de habilitação
e/ou propostas

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

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

19.5

19.6 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
Íazê-lo no ptazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de
desclassificação/i nabilitação ;

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

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

19.8

l3
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19.9 As decisões referentes a este processo licitatorio poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou,
ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado;

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

19.í1 Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas
obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à
forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à
quitação financeira da negociaçáo realizada.

19.12 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste
Edital será o da Comarca de São Jerônimo da Serra - PR, considerado aquele a que
está vinculado o Pregoeiro;

19.13. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de ths00
às 17 s00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Endereço Rua
Walfredo Bittencourt de Mores, 222, centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, para
melhores esclarecimentos.

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

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

19.16 Os preços cotados deverão ser em REAL, com no máximo 02 (duas) casas
decimais após a vírqula, no valor máximo deste edital de R$ 53.653,00 (cinquenta
e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais).

19.17. Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da
legislação pertinente.

Nova Santa Bárbara, 1010612015.

Fabio Gomes
P ro

n'015/2015

Marta Silvestre Rezende
Secretária Municipal de Saúde
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