
PREFEITURA MUNICIPAL a.j -

NOVA SANTA BARBARA

mmsrmômq@n*ffiffiP
Processo Administrativo n." 09512017

OBJETO: Aquisição de EPI - Equipamentos de Proteção
lndividual, para os Agentes de Endemias.

tNÍcro DA sESSÃo DE DrspurA DE pREÇos: às 09h00min
do dia 1611112017.
LOCAL: Portal GOMPRASNET através do site
htto ://www.comorasoovernamentais.qov.br - UASG - 985457

DorAÇÃo:

VALOR IAÁXUO: R$ í.2í5,48 (um mil, duzentos e quinze
reais e quarenta e oito centavos).

Rua Watfiedo BittencouÍt de Moraes, 222, TeleÍone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N." 95-561.080/0001-60

E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br - Nova Santa Bárbara ' Paraná

DoTAÇÓES

2017 lzsao loa.ooz.ro.so+.0390.2032 lqsz ls.s.so.so.oo.oo lDoExercício
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PREFETTURA MUNtctPAL l,blatz
NOVA SANTA BARBARA{q'

SEcRETARIA MUNtctPAL DE saúoe

coRRESPoNoÊttctA TNTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde

PARA: Secretaria de Administração

No 337t2017

DATA: 18109117

ASSUNTO: Licitação de EPI para agente de Endemias

Mediante autorização desta Secretaria solicito a Vossa

Senhoria a abertura de Processo Licitatório para aquisição de

Equipamento de Proteção lndividual para Agente de Endemias.

Segue lista de materiais a serem licitados.

Atenciosamente,

Recebido por:
DataÍaNome

tà roQ t_ía

Rua Antonio Joaquim Rodrigues no623, A(r*| 266 8050) Ct€J n" 08.89.89d0001-88 E-mail
saudensb@vahoo.coín.br - Nova SaÍúa BáÍhaÍa - PaÍaná



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Licitaçáo de Equiparnento de Proteção Individual para Agente de Endemias.

Nova Santa Bárbara, 18 de setembro de2017

Mi de Jesus
Saúderio de

04i -l: UN1 Capacêtê de aba larga

06 UN

q(2 KIT DE SEGURANçA INTEIRAÍf,ENTE
CONFECC]ONADO EÍÚ ALGODÃO C/
TRATAMENTO HIDROEPELENTE - composto por:

capuz com proteção para cabeça, ombro e pescoço;
blusão de manga longa; calça com fechamento em
elástico na cintura; avental amarelo em PVC.

3 Luva Nitrílica, anatômica; Confeccionada em
bonacfra natural, sem fono; Possui superfície
extema antidenapante em alto relevo; Comprimento
de 46crn e espessura de 0,55 mm; Testada e
aprovada sob a norma MT1 I .

04 UN

4 áscara Íacial completa o4 N. UN

5 Óculos de segurança 3M Modelo Fahrenheit - Tipo
Ampla Visão, com ventilação indireta, lentes em
policarbonato. O ajuste à Íace do usuário é feito
através de elástico. O visor possui a uma camada

anti-embaçante para prevenir o embaçamento.

04

w
UN

b PROTETOR AUDITIVO, constituído por dois
abâfadoes em forma de concha, montados
simetricamente, com extremidades de uma haste
suporte ajustável em forma de arco com dois pontos
de fixaçáo nas conchas, dispondo do respectivo
Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo
Ministério do Trabâlho e Emprego (MTE), com prazo
de validade contado a partir do ano de entrega do
equipamento na UEPB

02 UN

7 PROTETOR AUDTTTVO DO TrpO |Í{SERçÂO pRÉ-
iIOLDADO, confeccionado em silicone; com formato
cônico com três flanges concêntricos, de diâmetros
variáveis, contendo um orifício em seu interior, que
toma o equipamento macio e facilmente adaptável ao
canal auditivo; tamanho único, com cordáo e caixa
plástica;

10 UN

Rua Antonio Joaquim Rodrigues no 623, I(43 266 8050) CNPJ no 08.8í.89d0001-88 E-mail
saudensb(Ovâhoo.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

lCódigo
lao
lprodutc
lservico

produtolserviço
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

coRRESPONDÊttClA Irurenxa

Nova Santa Bárbara, 1810912017.

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação às correspondências
expedidas pela Sr. Michele Soares de Jesus, Secretária Municipal de Saúde,
solicitando a aquisiçáo de EPI - Equipamentos de Proteção Individual, para os
Agentes de Endemias, para que sejam tomadas todas as providências necessárias
para abertura de procedimento licitatório.

Atenciosamente,

NOVA SANTA BARBARA

á"á;t(
Prefeito Municipal

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, E 43. 3266.8100, D< - 86.250-000
Nova Santa Biírbara, Paraná

Sendo o que se apresenta para o momento-
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ESTADO DO PARANÁ

coRRESpoNDÊNcn rrureRue

Nova Santa Bárbara, 1810912017

De: Setor de Lic

Para: Setorde

Assunto: Orçamentos para estimativa de preços

Solicito que sejam providenciados no mínimo 3 (três)
orçamentos e planilha com média de preços para abertu ra de processo licitatório
para aquisição de equipamento de proteção individual para os Agentes de
Endemias, conÍorme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, anexa.

isendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cristina Luditk dos Santos
Setor de Licita ES

PR FEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Assinatura

Data
i\ \-

\(.It1 ll\

I tações

ras_Comp

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, ãl 43.3266.8100, )I - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná-E-E-mail-lici sb br

Recebido por: 
]

^Nome \s."-*ç*-
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24i10t2017 Capacete V-GARD Aba Totâl com Jugulâr À,,tSA - Net Suprimentos nÍl'j

l' ,,, r SuprimentOs
O slrtpprng úã ar,rJ aít-rpre :t;l

Digite o nome, códigô, CÂ ou marca do produlo

g otár
[y'inha conta (/accounU)

0
(./checkouV#/cârt)

/www.netsuprimentos.com.brlferramentas) V ffi ,9$Ê11ffi 6ran$nngtfia6gmr&,Úg'&$-pri mentos.com.brlinrormatica)

HOME (HTTP://WWW.NFISUPRIMENTOS-CÔM,BR4 > EPIS E SEGURÂNçA (HTTP:/AWVW.NEISUPRIMENTOS,COM,BR/EPIS.E-SEGURANCA) >
cAPÁcETES DE PRorEçÀo (HTTP://www-NETsupRIMENTos.coM.BR/Epts-E-sEGURANcÂ/cApAcETE5,DE-pRorEcAo) > cApAcETE {HTTp://www.Nrr supRtÀrENTos.cot\,,t.BR/l

<htrp://b2bnàwêb.vteximg.com.brlarquivos/ids/225369- i 000-

Câ'ÉHbUtE ir-'ê'Àflú'ÂÊ'iTdtàfB'8'm Jusular MSA - verde
MSA (http://www. n etsupri mê ntos.com.b r/êpis-e-segura nca/capâcêtês-de-protecao/.a pacete/msa)

4.sdes (14) (Cód.: 10'l MrAT 00 VD) (EAN.: 789/t8t4357921)

Por: ft$ 37,33

Consultar CA: 365 (https://consultaca.comlf Osl @

E Mais detãlhes do produro

Êntregamos para todo o Brasil.

Frete e Prazo:

Não sei meu CEP (http://www.buscacep.correios.com.brlservicos/dnec/index.do)

CALCULAR

http://www.nêtsupr,mêntos.com.br/capacele-seguranca-aba-total-sem{amaôho-azul-Íoya-3653/p?útm_sourcê=PROT-CAP&utm_medium=Produt. -. 1/ô

*
*

4w
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J:)
IM PRENSA

(http://wwwcidadês.rêqistro.nic.brl)

Whois

netsuprimentos.com.br

Versâo com inÍoÍmações dê contato (/2 rhois?qr=netsuprimenlos-com.br&c)

[rodo Clássico i)

(HTTPt//NIc.BR/IMpRENSA/)

ACESSAR CONÍA

CONSULTAR

(/rss-

br.xml

(/2/login)

Copyíght @ NlC.bÍ

A ulilizaqão dô§ dados âbaro é peÍmíicla somêniê confolmê de§.rno no TeÍmo dê Uso êm https/Íêgistro.b./tê.rD (hths://regastro.b/termo), sendo proibidâ a suâ

distíibuiç3o, comerclalrzaÉo ôú íêpÍoduçâo, em padi:ular para ÍÍis publicitííios @ popósitos simihrês.

2017í0-24 '16:24:1ô (BRS'r {2:00)

titulãr:

pâís:
c-titu1ãr:

servidor DNs

çtatus DNsi

último AA:

servidor DNs

§tâtus DNS:

alterãdo:
expiração:

contato (Io)

e-nail:
paÍs:

ãtterãdo

DEPÍI15
Depàrtãnento dê II
dti8b2bnâHêb..oD. br
8R

06/05l2ot5
26/ar/2015

abusê@cêri.br (mailto:mail-âbusê@cêrt.br).

CIDR, lP ê ASN.

https://registÍo.br/2/whois#kesp 1i2

(https:l/registro.b.)].:.
(http:l/n c br)

-trr

nêtsuprimentos. com. br
828 WEB Distribuição dê Produtos LTDA.

L9 -aL2 -76) /g@!-65
sérgio Rochâ

BR

DEPTIl5
DEPTIl5
DEPTIl5
DEPÍI15
el]e.ns,.]oudf]arê.com
24l7OlZAL7 AA

24laol2ot7
hênry.ns.cloudfla.ê.cor
24/aOl2OL7 AA

24lag/2OL7

07 /SL/2OL6 *aSOAOA41

05lo5/2oL7
o7 /0!2026
Pubti.ado



ê (ittps ://www.lojasksi.com.br/)
(https://www.lojasksi.c

L Telefone: (21)24244855 O Whâtsapp: (21) 99033-3469

ir - c3g
. loj asksi. com. brlcarrinho/index)

ww'w. loj asksi. corn.br/conta/index)

q

AltU rA (http§://www.loiasksi.com-bÍ/âlturâ) CalçadOS de SegUrAnça (https/www-lojasksi.com.br/.àlcados{ê-seguÍânca)

CApaCetes (https://'rr'rMr-lojasksi..om.bílcâpacetes) DeSCârtãveiS (https:/tu ww.lojask5i.com.br/categoria/1575519.htm1)

LUVAS (https://wt'^rr.lojâsksi.com.brlluvas) PfOteçãO AUditiVâ (https://www.lojàsksi.com.br/protêcao-àuditivâ)

Proteção e Higieni2ação (httpsr/www.lojàsksi.com.brlcaregoria/l618414.hrm1)

ProtêçãO FâCia I 6ttPsi/ á,\ /w-lojasksi-com.brlcategoria/ l 552727.htm1) P roteçãO ReSpirató ria https://wwtrr.lojasksi.com. br/protecao-respiratoria)

,^ SinAliZaçãO (http5://,,v',..rw.loiasksi.com.br,/categoria/1546769.htm1) Solda https:rrM Iw,lojasksi,com.brlcategoria/15r534.html)

UnifOfme PrOfiSSiOnal (https:/tu\ ,tv-lo.jasksi-rom.br/.âtegoria/1591863.htmD VestimentaS Íhttps://v{,rn r.loja'ksi..om.br/càIe8oÍia/1 57551 7.html)

DiverSOS (httpsJ,/www.lojàsksi..om.bÍldive6os) Ponta de EStOqUe (https://r.../w.lojâsksi.@m.brlpontade-estoque)

Ê courn StGUu ó';ffirru: *ftt filnÍ6â úaoÁ
ÀiÍi tc4o o lirar 'l

Õ

A pàrtir de R$ 49,90
aré 3r dê R3'16.63 semjuíos
ou RÍ a7,41 v,a Boleto Bànaário

lr trll juros
EE

o (hftps://apt.whatsâpp.(om/sendnext=cãpacetê%2oMsA9620Ába9ó20Íotal%2ocA%20365%20http963Â%2Ê%2Fi!w!"r.lojà§ksi.com.brlcâpâcetê'msà'aba-total<ã-

36s)

Í@
I hÍcio{https:/ wvw.lojàskl.com.b.4 / Câpa.êtês (https://www.lojâsksl.com.br/câpa(êies) /

capacete MSA Aba Torâl CA 365

códigô:0042?5

Selecione a opçâo de Íàmaôho:

BRÂNCO VERDE VERMELHO

o

Atesdimento OnlineILl.

I? Comprar
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(http,/www.cidades.rêgistro.nic.br/)

(htlps:/i regrstro.b0

(htlp://n c br)

-Ir

(HTTP://NIC.BR/IMPRENSA/}

ÂCESSAR CONÍA

CONSULTAR

n 10
IM PR EN SA

(/íss-
baxml

(l2[ogiít\

Whois

lojasksi.côm.br

Versão com iníormações de contato (/2/whois?qr=lojasksi.com.bí&c)

Modo Clássico 0

Copyrighr 6 lllc.br
Â ulilizaÉô dos dado6 âbaixô é pemitda so.neíte conbmê des.Íiio m Têínô de Uso êm hilps/íêgistú.bÍ/têíÍD (htts6r/rcgislÍo.b/têímo), s€fldo píoibicls a sua

dblíibuição. come.ciatzação ou rêpíodução, êín pa.licubr pârá iÍÉ publciráÍioG oü propó§ilos simila.es.

ml7-1G24 16:22:10 (BRST -02:0\r)

dominio:
titulà.:

pàís;
€-titularr

c-técnico:
c-cobrônçe i

seryldor DNs

rtâtus Dil5:
últino AA:

servidor D S

status Dl{S:

últinD Àal
aegistao 05:
5tàtus 0S:

úItlho 0{:
(riâdo:
altel"ado:
explrâção:
5tãtUS:

lojasksi. cof,. br
ksi .olânêntos ê peças ltda
05 .27 5 . A)) / ObO'i,- A9

Thiago Silva
BR

HÁ51978

HÁS1978

HAS1978

HAS1978

24/tg/2o1,7 Àa

24/rg/ 2Ot7

24/10/2017 ÀA

14/10/ 2AL7

21167 R5Á5HA1 lgD6DOE7 6^0DB7C5)53740CA01€7r13496302EB09

24l7gl2Ot7 DSOK

24/1012911
g)lozl20!o *65041!9
stls412s17
g)/g2l2o1a

co6tato (ID)

e-mài1:
pàís:
(aiado:
àlterado:

tiÂ51978

àury Souza

mà 0.ynsôu2â@gínai 1 . com

BR

7?/O9 / 2OO2

t2/o) /2or7

ProbteÍnâs de sêguraÍEa e spam tambsn deEm §e. íepoÍlâdôê á cêÍr.bí, hípr/crí.bÍ/ (htlp/c6ít-b.4, rêspêdivâme ê para cert@cêí.br (mailto:c€Ít@c€ír.br) €t mail

abuse@ced.b. (maato:mait€bus€@E€rt.br).

CIDR, lP oÀSN.

hhps://registro.br/2/whois#lresp 112

ô
Õ
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25t10t2017

IMPRENSA

ai2
(hitp§rr/regislro.br)

(hllp:i/nic.br)
(HTTP:/,/NlC.BR/IMPRENSA/)

ACESSAR CONTA

(/rss-

br.xml

(/2Iogin)

-trr

(http:/^À1r,/w.cidâdês.regislro.nic.br/)

Whois

brasilluvas.com.br

Ve6áo com informações de conlâto (/2/whois?qí=brasilluvas.com.br&c)

Modo Clássico 0

CopyÍlght O NlC.b.

Â ulilizaÉo dos dad6 abaaxo é pêÍmilira somente confoíne des.íito no TeíÍm de Uso êm hnp§://regislm.bí/tenYlo (htFs:/íÉgislro-br^êÍrÍro). sêndo pDibrda a sua

dislÍibuiçào, coíÍlêícja,i2ação ou íêpíodução, em paílirbÍ parâ lhs pubhdáriG ou pÍopo6ilos similârês.

2017-10-25 10:01:01 (BRST {2:m)

dooinio:
titular:

paÍs:
a-ti.tulàr:

c-técnico:

servldo. DN5:

status DNs:

úllitro AA:

se.vido. DNs:

status DNs:

últlmo ÂÂ:

sàci:

expiràção:
5tatus:

bnasillwas-coi.br
alac corercio dê equipãoentos de sêgurança ltdô
to,3§.624|âgL-24
luclano do Cãí-
8R

6EA517

Lt cÂR864

GEASIT

Lt cÁR864
ns1,.íegàc1ã.coa. b.
zolrol2e1l 

^20llOl2OL7
ns2.ltrêgâclâ.cor.br
zgltslmtT AA

2s/lsl2st7

27/iU2OL2 *9s06a19
úl02/2or7
22/02/291a
Publl(ado

Contêto (ID)

ê-mail:
pais:

6EÁ5I7
geraldo a. silva
contàto@inêgâciâ
BR

L7/0!l2so7
g7/oa/20L2

contàto (rD):

e- aiI:
pàís:
crlado:

LUCÂR864

luclÁl{o m caRl{o

a21-epiebrturbo.cüÍ.b'"
aÂ

aels\/201s
09/o\/2ors

Píobtêmas de segumnça ê spâm tembém devêín s€Í rêportados ao ceí.bí, htlp:/cêrl.bí/ (htts://c€n.brl). rêspeclivamêntá Parâ cên@cêrt.br (maiho:e.t@cêÍt.bí) e mail

abusê@ceÍtbÍ (ma lo:mâilâà(isê@cên.b4.

CIDR,lPê ASN.

https://registro.br/2/whois#kesp 1t2

ô

CONSULTAR
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25t10t2C17
t,:,:

trttp:lnlc-Ur;

(hllps://registro.br) IM PREN SA
(HTTP:,//NIC.BR/IMPRENSA/)

ACESSAR CONÍA

CONSULfAR

(/rss-

br.xml

(/2/login)

ilr
(htlp://www.cidadês.registro.nic.br/)

a2l.com.br

Versâo com informaçôes de contato (/2 /ehois?qÍ=a2l.com.bêc)

Modo Clássico 0

Whois

Copyrloht O NC.k

dslÍlxiÉo, corÍErcjakâção o.r íêpíDdt&ão. em pâílixrbí pârâ fins Êrblcíáías o(l píopo6itos similár6s.

ml7-1G25 r031:4r (BRST -02:m)

dooinio:
tltula.:

responsáve1:
país:
c-titu1àr:

sêrvldo. DNs:

status Dl,lS:

últiíD AÂ:

seavldoa DNS:

stàtús DNs:

úItl o ÂA:

criàdo:
àlterado:
êxpira(ãôi
stâtus:

á2l.co..br
àlcc cooercio dê equipamentos de segurançô
LO .)Oa .624lWt-24
Lu(lano do carlEo

8R

GEASIT

LUCAR864

6EAsI7
LUCAA864

ns1.nêgâcia. coo.br
22llsl2sa7 M
22/tO/20a7
ns2,nÉBacia.co..bÍ
22l1ellga7 M
22laol2sL7
aa/oll2@g *5L96a4O
LT lsLl2OLT
L8lOtl2019
Publlcâ.lo

I tda

contato (ID) | GEÀS17

e-nâ11:
pâís:
criado:
alteradoi

gerâldo à. silvà
.ontato@rcgà.ià..oh.br
8R

t7 /91/2e07
g7 /sa/2012

contâto (ÍD)

ê-mâ11i
país:
(rladoi
alterado:

BR

09loL/ zots
09/s!2015

lucaR864
tllalÂNô Dô aÀRtLl

a21-êpi@brturbo..om. br

abuse@ceí.bú (maillô:Ínail-âàose@cêÍt.br).

CIDR.lP s ÂSN.

httpsr/regisko.br/2/whois#lresp 1t2

ô



25t1Ot2ç117 SCLEPI Conjunlo Sayro para Apljcaçáo dê Agrotóxicos - Veslimenta AGROPLUS I

Principal Produtôs Â EÍnpresa Cônlalô Sitê do Grupo EÂD

: I Conjunlo Sayro para AplicaÉo dê Agrotôxicos . Vê6 mêntâ AGROPLUS t.

c!5

Conjunto Sayro para Aplicação de
Vestimenta AGROPLUS L

Disponrbilidade: Em êstoque
R§78,00
Conjunto Sayro para Aplicaçáo de Aorotóxicos - Vêsti'ner
disponível apenas em quantidâdes multiplas de 1

Descrição Rápida
pÍoleçào do cranio, pêscoço, lÍonao. menrbros supenoÍê.
de origem quÍmica (agrotôxicos).

Tamanho

- Poa fâvôÍ Sêlêciônê --

RS78,00

Qtde: O ld.*rrár 6.. Con'oa.aiã.

http/sclepi.com.br/conJunto-sayro-para-aplicacao{e-agrotoxicos-vestimenta-agíoplus-i.html 111

i
)
ta.

I



25hADOJ7

(hltpl/nic.b4

(https://registro.br)

(httpi//www.cidades.rêgistro.nic.br/)

sclepi.com.br

VeÍsão com informaçôes de conlato (/2/whojs?qr=sclepi.com.ba&c)

lüodo C,ássico 0

(HTTP://NIC.BR/IMPRENSA/)

ACESSAR CONTA

CO NSULTAR

{l: §
IMPRENSA

(kss-
br.xml

(l2,login)

Whois

Côpy.ightO NIC.br

A lniliaçao dos dados abaixo é pêrmilidâ somêntê côníôrme dêsito no Telm de Uso em htlps/registro.br/te.mo (htlp§r/regisko.br/lêrmo), sendo prcibida a süa

diínbt ição, coÍnêrcializâçáo ou reprodução. em pãdicuhr para fns publi€itnios ou propiisitos similares.

2017-1G25 11:52:47 (BRST {2:00)

titular:

paÍs:
r-titular:

se.vidon DNS :

statús DNS:

ú1timo Àa:

servidor DNs:

status Dl,lS:

último ÀÂ:

sêrvidor DN5:

status DNs:

contato (ID)

ê-mail:

âlterado

5FL]R

Sergio Furtâdo lutnelino lr
sc 1êpi2o14e$âit . .ofl
BR

L6lO9l2OL4
L6/09l2Or4
ENDURANCE.ERAsIL (43)

SCt Assesso.ia e treinâmento Ltda
!2.457 -6a4 /ggo!-a6
Sergio Furtado tunelino lr.
SR

SfL]R
SFL]R

5F L]R

nsl.doninios. uo]. com. br
24/Ml2Ot7 AA

24/aOl2OL7
ns2. domlnios . uol. cofit. br
24/1gl2ga7 AA

24/rAl2AL7
ns3 . dolIinios . uo1 . .dn . br
24/tOlZO77 

^24/tO/2017

a6/99/20].4 *L3333590
27 /s9l2Oa7
16/09 /2Ot9

ENDURÀNCE-BRASIL (43)

abúsê@certbr (maillo:mail;busê@cen.br).

CIDR,lP e ASN.

1i2

,'lr
ô

Õ

https://rêgistro.br/2/whois#lrêsp



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

.|l1

Belatório de Cotação: Cotação Rápida 16

Preço

CompÍasNet

PREçOS

VALOR UNIT.

(COMPRASNET) QUANTIDADE

l ltn,aiâdeR§22 )3

TOlÀL

RS2.r.2ai

ldentiíicação

,ülNíSiÉPlO DÁ EDUCÁr;ÀO l UnL,.,ersidi.le Í-e.ieral .ie Sânt3 Câtã nê !losortal

Uni!Êísrtái:o

1.,'Pr.igàLr !gCl0ll
iÀsG t50232

Vâlor Global

Detalhamento dos ltens

Data
Licitação

t 3./06/2ô;7

Preço

R§22,28

RS22.28Item 1 LUVA BORRACHA

Quantidade

I UniiiadE

Descrição

L.JVÀ IJORSÂCHÁ, IV1ATÊRIAL SORRACHÁ TiITBiLIÚÂ, IÂi'4ANI.IO fu1ÉDIO, CAI]ÂCTEfiÍS=IICÂS A'ICIONAIS Í:iSIS I-EI']TE

TPODU U'Q' '.'ILOS.JSCLi\.1r Lli'eSADÉÍURllllOA'JAlOI,4l'O,r'pl \5llâÀ{','.ól\l[i COllPi].Vl 'Jlut, jNrl.'CLl

46 Ct.l

Data:

Modalidade:

SRP:

ldêntificação:

Lote/ltem:

Atâ:

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

Quantidade:

U n idade:

UF;

ObservaÇão

R§22,28

l3136:'2017 03:,11

Pregão !elaoarca

SINí

l.JiPreqáo:l Eú2Cl7 ,' UÂSG:i 5023:

/25

Link Atâ

I 1 lAZi2Al1 12:5e

r 5/'08,'20'17 cE.a0

vrvrw.aôntpí3sgo!eriao-rentars,qov ll,

l5

SC

CNPJ RAzÃo SocIAL Do FORNECEDOR

ODONTOI.'lED CÀNAA LIDA' ivlE F.l !:,07.947.536,/0001-68
i VE'ICEDOB *

1t2

Ó.gão Público

i"4édlâ dos PíeQos obtidos fi§22,28

Preço (CompÍâsNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

Órgão: t lli\i{STEP!ú !4 EDUCÀÇÀC

ll:r;veasilriaÊ l.eaeÍêl dê Santa Câ:ârrna

Hosprial ii,,.rl, êí srtá íio

Objeto;,.leqisircaePreçôsp3iâfirs.lêaou5r\ardEt4ÀTERlrl!DlÁlSl!TEl.lt:irr
lL.j.l rr.l,:.lrs'_ lir i :: r'.-LÁqA.: \\'.:i,/r'. r.:/ -:i.r '

DESCÍição: LUVA EORRACHA LÜVA PUFRÀ.H., I,]ÁiEP, iL PCI..tÉ.HÀ I.I TSTLICÀ

TâiViÀNHÚ I..4EDIC, CÀfi C]EPÍS IICÂS ÀDiCIÚ1']ÂIS RESISTEI'IT' PSOD.ITOS

euít,.itaos. uso LilrpEzÁ pESÁDÀ, FüFr.1/.T5 Àt.ir,lr.r:c ESFE!,r rRA 0.56

r\4i",I. cct:4F [iENÍô it'llÀ.i0 DE 46 ci,4

CatMat: 302073 LU'/Á BOR§^aiiA, 6üBF,rai Â lllTal L iÊ r./aDl',-. ÊEili-El TE

i,ÊôDUiOS Qüít,,iiCOS. Lü.1ÊÊ. . t L-j; DÁ, -flri rl,4l a, J:6 t.,r.t t., ;,rit"ÍC Dt
46 Cll

VALOR DA PROPOSTA FINÂL



ci_q
CNPJ RAZÂO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Denny

FabÍicante: D;nny
Modelo: iu'.,a de limpezã

ENTRi 0,28N'iM À 0,3'JíTM, RESISTENTE ÂAGRESSONES IíE;ANICOS BIOLOGICOS E OU|I'íCOS, FOTI}.4ÀTO ÀNÀTÔMc.).PÀLh!Á DA lIO ÁNTIDÉNNiPIiiIE 
'riT.l ADERÊI]CIÀ SEGURA, C]ÂI.JC ÂJÚSTÀDO ÀO Â\ITEBPÁÇO SEful FORIúAÊ DOBRAS. IIIÍERIOR LISO QUE Pâ I-JPI'JIE FACIL CAITJÁI,IENTO E IFÍIRAOÀ TCD'J M

ÀTERIqL DF\JE SER BESISTEI']TE,SEGURO, PFCPORCIONÂR COIIFORTO, ISENTO D' IBRITANTES DÉRMICCS E ESTAR DE ACCRDO C3fuI A LE(.ISL;CÀO ilbEiIT
E El,4BALÁGEi\4 RaStSTEllTE, SEGURÂ. COni TDETJTTFl.,rÇÃÍ) .)O pRoDlrTO VALTDADÊ E LCTE {CL1O SIASG 8nrc02073)

Egtâdo: Cidade: Ênderêço: TêlêÍonê: Emsil:
PR loanda R PruDtlirf flF i.{ORAES.4lC i44) 3i75 1067 pêÍaniconràbrkâionÍáil.cc,m

Marcâ:

fJ o d êlo:

E§tâdo:
lii.

cldâdêi
Bl!nlenoU

Endereço:
F llLLal I /L1i ILr, E.:i36

ÍêleÍo.ê:
Í47) 113339 450.1

] 5.I39.0B61000 I -05 BALBINO CONCEICAO DE JESUS. ME Rs50.00

MâÍcâ: r'olk
Fabricantê: volk
Modêlo: volk
DêSCriçãO: LUVÁ 9OBRAChÁ, MATERIÂL BCFFÂCHÀ IIIPíLICA, TÂMAN ]O MÊDO, CÀP}CTEEÍSTCAS ACI'IOITÂIS RESISIEIITE 9RODiJTCS QUii.!ICCS US')LI

MI,EZÂ PESADÀ. FORI,IATO ANÁTÔI.,IICO. ESPESSURÂ 0,55 [,!!1, COIVIPÂII\IENTO MÍ']IMD DE '16 CM

Enderêço:

2t2
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IMPRENSA

l]??
' (https:Jregrstro.br)

lhllp:r.hlc.br)

ô

(HrTP:,//NlC.BR,/l M PRENSÂrz)

ACÊSSAR CONTA

CONSULTAR

(/rss-

br.xml

(/2,login)

(htlp:/ M'r,ur.cidâdes-regisvo.nic-br/)

Whois

epibrasil.com.br

Versão com inÍormâções de conlato (/2/whois?qr=epibrasil.com.br&c)

túodo Clássico 0

Copyrighr I MC.bÍ

Â utr{zaÉo dds dâdc abaixo é p€Ímiüda soÍleote conÍonnê dessito no TêÍÍro dê Uso êín httss/regislro.bÍrEÍIm (hüpsr/Íegblro.b'lEmo). sê.do pribida a suâ

dittibüiçáo, coímÍcialzaÉo ou íeprodução, êm padiorlar paÍa fim publicitáíbs oú prQósitos simibres.

ml 7-10-24 16:49:m €RSÍ 42i00)

titular:

pàis:
(-titulàr:
(-ãdnin:
c-técnico:

servido. DN5

stàtús DNS:

último AA:

servidor DNs

status Dl,ls:

últi o ÁÀ:

àlterado:
expirãção:
statusi

epib.âsi1. cor.br
5P Equlpáúentos de Prútêção ao Trabàlho e llio
59 .609 .a231ü12-20
Luls Cyrulíik
BR

TI'CYR2

rucYR2

TIT2]
ruca/R2

ns1,locâl.êb.coú. ba

24/1Ol2Oa7 M
24/10/2Ot7
ns2.locaveb.con.br
24ltgl20l7 Àa

24tLgt20t7
24/OA/2O!O §7212499

a7l01l2oa7
2UsAt2gLA
Publi(âdo

tontàto (ID):

e-mait:
pàís r

LI,(YR2

Luis CyruInlk
lul s . .yrü In lkespequi pamêntos . .om . br
BN

B/gal2olo
allsalaolo

contato (ID):

ê-l'àil:
pals:
crlàdo:
alterado:

Ír12)
Tlago Tàrtaa1
tiàgo.târtâalradft2.co .b.
BR

27lO2l2@4
oal04l2ot4

abusô@cê(b, Imâillo:mâil-abusê@cêí.bí).

CIDR,lP ê ASN.

https Jkegistro.br/2^rhois#lresp 1t2

-trr



24t10t2017 OCULOS DE PROTECAO AÀrPLA VTSAO FÀHRENHE|T - 3M - Sermap

R$ 57,86

Avise-me quando chegar

Produto esgotado

c23

l/;rl*rl-,r .lr* l)âi.,'al3: -

íx de R$ 57,8ô sem.iuros
2x de R$ 28,93 sem juros
3x de R$ 19,29 sem juros
4x de R$ 14,90 com juÍos
5x de R$ 12,09 com juros
6x de R$ '10,23 com juros

7x de R$ 8,89 com juros
Bx de R$ 7,89 com juros
9x de R$ 7,12 côm juros
10x de RS 6,50 com juros
11x de R$ 5,99 com juros
12x de R$ 5,57 com juros

Calculê o prazo dê êntÍêga

lnfcrme o CEP

Calcular

f!ftps://www.sêrmap.com.br/produto/57226/oculos{e-protecao-ampla-visao-Íahrenheil3m 2t2
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IM PREN SA

c2{

(HTTP://NIC.SR/IMPRENSA/)

ACESSAR CONTA

CONSULTÂR

(/rss-

br.xml

ll2ilogint

r
(http:/,,,/ww.cidâdes..egistro.nic-br/)

Whois

sermap.com.br

Vêrsáo com infoímaçõês de contalo (/2/whois?qr=sêrmap-com.bÍ&c)

lvlodo Clássico 0

Copyíoht@ NlC.hr

A úilizâção do§ dâdc ãbaixo é peÍmnida somente coníome dêsno no Termo dê Uso em mps/íegist.o.bdtêÍÍm (hltpsr/rcgistÍo.brllemo), sêndo pmibi.,a a sua

dislÍibuiCáo. corp.cializaçáo ou íepmdução, êm padicular paía Íins pubtacitiiíios ou pmÊj6iios §imilarcs.

201ã0-24 16:49157 (BRST -02:00)

domínio:
titüIar:

pàís:
c-titular:

sêrvidor DNS

stâtus DNS:

último AÁ:

servidor DNS

status ONS:

servidon ONS

status oNS:

último AA:

sêrvidor DNS

stâtus DNs:

ú1tino aa:
servidor DNs

stâtus DNS:

alterado:
expiração:

Sêrmap Coinéncio Indústria ê Sêrviços ttdâ
32.247 -gO9/OOO],-9A

DêP. Informática
BR

5rcsL3
srcstS
srcsLl
5rc5L:l
dnsl.kinghost.com-br
2U1slZOa7 A

2a/as/2oL7
dns2. kinghost.coo.br
2alagl2aal AA

2t/10/2Aa7
dnsl. kinghost.con. br
21/1O/2Oa7 AA

2t/asl2ot7
dns4, kinghost,com. br
2llrolzoa1 M
2!/tolzoLT
dns5. kinghost,com.br
2U1O|2OL1 M
zll70l20a7
o6/oa/L999 *1a5516
25/O7l2OL7
06loa/2920
PubIi.ado

contato (ID)

ê-mail:

sIcsr3
Serhãp Indústria coúércio ê sê.viços Ltd
inf omaticãese.map. con, br
BR

25/04l2w7
to/s3l2ot7

âbusê@cêÍt.br (mâilto:mail€buse@cêd.br).

CIDR,lP eASN.

htlpsrhegisko.brl2lwhois#kesp 1t2

ô
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24.1012017 Ôculos de Sêgurança 3M Fahrenheit Ampla Visão #H8004294714 - 3M Autorizado I ADECtL.COI\.1

DirlÍibuidoÍ Autorizodo
PÍodúoÍ lnduídrir ê tP,

flu ADECIL.COM

n35

Óculos de Segurança 3M
Fahrenheit Ampla Visão
#H8004294714
RS 6lJ.9ll
t,ii i: . ll\,' !i

Início r lbdos os prDdutos ) 3\í EPI > Óculos

3ill EPI {
T0dos

lÍolrsÍo cnl -lltur'â

í'rolrçio Auditi[a

\lásrar',rs c Il.spiradorcs

Lnr'rs (:onrforÍGrip

Copo.etr§

Órulos

Sinâlirrçio

Kit Fit -I!sl

-q.nridrrrâpântts

Spr(dChss

3[í Flerogüfiâ 2

JLt AuÍos 2

3M SltÍêty \trll 2

.llt i'iltrâçâo 2

3À, ÀÍegüinr's 2

3IÍ EleÍrôúicos 2

3Mcommaíd :
3lt{ fitâs

3Lí Fi!açio

3 í FllétÍicns

3*í ,{erosóls

3M Abrâsi\os

3l}l Crbitron II I

3M S(otchcrrd

3Ll Scorch-Brite

.3M §nrpâcotâmênto

3M Estrütursl Gl.zilg

3ilt Solúções Colnerciâis

3II Poojitâ

3ll, Aerospace

EPI l\íarluvss

LuYer

H.BFuller 2

OIITI,ET âtó 809/"OrF

Yejâ tlnrbóm ... 2

COI,IPRA(

E.<"_,'_ i,._;,, (J
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nio
(htlpr/nic.b0

(httpsr/reqislro.br) IMPRENSA
(HTTP://NIC.BR/IMPRENSA/)

ACESSAR CONTÂ

CONSULTAR

(/rss-
bÍ.xml

(/zlogin)

ô

(htlp://www.cidâdês.rêgistm.nic.brl)

adecil.com.br

Veísão com iníormaçõês de contalo (/Zwhois?qí=adecjl.com.bí&c)

Modo Clássico i)

Whois

Copyrlght g NlC.bÍ

A ulili.âçào dos dado6 abaixo é peímilida somêotê c$íoÍrnê .lê§.ri!ô no TêrÍm de Uso êÍn httssr/rêgistro.k/iem (ht&§://Íe9blro.brn6nô). seftlo pí.ibida a su.
distíibuirro, comeícializâ!áo or, ÍÊpÍDdu@. em padicubr pãra fim ÊlbldütÍbs ou popó6iroô simihr€s.

20rã0"24 16:53:05 (BRSÍ O2:m)

dominio:
titular:

responsávêl,i
pais:
c-titulà.:
c -àdfiin:
c -técn1co:

sêrvldor DIS i

stâtus Dl{s:

ú]tiíto AÂ:

servido. DI'/s:

stàtus DNS:

ú]ttuio AÁ:

.egistro DSI

status Ds:

últtu'o Or:
criado:
alterado:
expi..açâo:
st:rtus:

Âdecil Come.ciàl ttdâ
05 .o74 .931/OOOL - 5a

Ântooio dê Padua Neto
BR

lcs268
1c5268

c1818

lcs268

z3/7gl2ol7 A

23/tgl20t7

23lto/2oal aa

23/ tO/ 2Ot7

19817 RSASHA1 E22Â515F6160615E8t95E012ÀF78DF6CS4F8474C

2f/1012017 DsoK

23/10/2077
22/19/2001 414Oa936

t9/lt/2O1)
22/1Ol2O2O

contato (ID): lcs268

e-nall:
pàís:

ãLte.ado:

lú1io César Noguei.a de 5á
juliooadecir.com. br
BR

07 /s7 /2OO0

09/06l2oa1,

contato (ID):

ê-aà11:
pâis:
arlàdo:
altêrãdo:

cl818
Cârlos losé silva Borges
carlos€criôtivos.con.br
8R

09lg7l2w
10to4t2006

PÍoblomâs de sêguíança ê spâm iâmbêm dêvêm s€Í.eportados ao cêÍl.bí' httpr/c€Íl.bí/ OltJ/ce(br4. rêspêclivamênle para cêÍl@ceíl.bÍ (mâilto:c€d@.êí.b4 s mail-

abusê@c€ltb. (mailtoirÍÉil-âbusê@cêít.bo.

CIDR,lPs ASN.

112
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CNPJ RAzÁo socIÂL Do FoRNECEDoR VALOR DA PROPO

l,1arcâ. '

Fabr catle
i,iaaê c .-
Descírção: . :.: r .

Endêrêço:
R FFANT]EIHD 72

Estâdo cld.dê:
Aíâpônqâs

Estado cidsdê:
Campô êÍànge

Teleíone:
t43) 3ú5!3t65

Nomê dê Contâtol Telêfonel
L:)lr l,-)lç-,7,''r

Ée ri:carle: .

8s34,00

Rs35,51

Endêrêço

f.4 ci eic: i

Endeaeçoi
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protêtor-aud-plug€iliconê-âzul-c-c-polip azul-maxxi-royal - Epi Brasil

rrr.l,.r..-:..: t.i rjt
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B€pt§RÂStL.coM a.

§ro! ?8ocuRÀ,.tDo PoÀ, E@

I
Homê PROÍECAO AU DlÍlVA PLUGDETNSEfiCAO Protêtor Auditivo Mãri Siti.ônê Azut

?|ÇttE;!i;lr-taflriiAg

QUEM COMPROU, TAMBÉM COMPROU

PROTETOR AUDITIVO MAXXI
SILICONE AZUL

:;1iíi:: .!il!i lôYni 1tÉi:,iaira:.i:!It:n!.nó ia,: 11:r2 : ria:r :]9 : rj.:i: : 
1

Rsr,e0 ttrE@l
Contêúdo: Pôr

GkllâÍôvaloÍdo netee\eiÍcôrprâ..ne ênt'ê!.:

@Digie o CEP

R§ 1,40

G+ E@

Ocubs Fenk 14500

,X d. Â5 3,10.

..,

R€5plÍãdoÍ 9920 - Pf2

R§ 2,70

]

nÉ6DlrôdoÍ Dobrâ\êl Pára tlcm.nto
9910 - Pffl

mêtor audlür/o Quântum Foàm Com
Cordâo

Ês 2,70

QUEM VIU, TAMBEM VIU ffi
http://www.epibrasil.com.br/protetor-auditivo-maxxi-silicone-azul-p6583/ 1t3
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24t14t2017 Protetor Audilivo 3l\,4 Pomp Plus #H8004289417 - 3M Autorizado IADEClL.COM a

91il
0idrihuidoÍ Áutsrirodo
PÍúdúôr llidúlHúir € EPi

ADECILCOf'l

lnício » T6dss 6s plodutôs , 3M EPI , Protêçâo Auditiv"â

(orre oue ertd

oroh'o ndo t

luvs lilikilel

3L{ EPI

Todos

P.otêÉo em Áltura

PmtêÉo Audith?

Más.3ras e Re6pirâdore§

Luvas Comíôrt6rip

Capacetê§

óculos

SinàtizãÉo

Kit Fit Tê§t

Antidêr.âpantes

speêdGlãss

3l,l flêrográía

3M Auto§

3M SaferyWalk

31, Fil!"Éo

3M Mêgliar's

3M Eletrônicos

3M f.omíÍônd

3M Frfas

3M FkaÉo

3M ÊlétÍicos

3M Àe.osois

'3i, Âbràsivos

3i.{ Clrbi&on ll

3U scotchcard

3M Scot lF8ritê

3M E npôcola.nênto

31,{ Estru&rãl GLzing

3M Sôl!ções CorneÍçiais

3l.l PonItâ

31, Aeíospace

EPI Marlurras

Luyex

H.SFutler

OUTI.ET âté 8OS6OFF

vela também ...

Protetor Auditivo 3M Pomp
Plus#H80M289417

R§ 2,69fhÉ
§d

1

çQ&r*Àe

@@
( Protêtôr âuditivo tipo pré-moldâdo3M Pomp Plus co.dão de Poliéster

ô 3M Pomp Plus é segu.o ê confiável para ter contato com o canal auditivo dos trabalhadores. Na hom de escolheÍ

um prot€tor àuditivo, o 3M pomp Plus é uma ótima opção, pois oÍerece um excelente fator custo x benefício e a

màior a(enuação denüe os plugues reutiliáveis.

'Acabâmêntosem rebarbas - Maiorconforto ao usuário.

'Embalagem com clipe- Facilidade de a rmazenamento e tra nsportê pelo usuário.

' cordão de poliéster

Âtenuação: 18dB (NRRsf).

ô CÀjá é gravado na pÍópria flange do produto, como é sugeíido pelo Ministério do Trabalho. Seu íormato gera uma

ótimã âtenuâção (18d8 NRRsf) e muito conforto para que o usuário nem lembre que está usando proteção a ud itiva.

cA5745

.1mâgens ilustíâtivâs

. Preço para a quantidade limitada ao estoque do site.

. Preçosujeito a alteÍaçãosem aviso prévio.

. Prazo para postagem {após confirmação do pagamento):2dêí:1CE

. oênvio de ped idos com vá rios produtosnão sê.á Íeitodefoíma parcial.

. Prodütoscom pÍazosde postagêns diferentes, o maiorprazo será adotado para todo o pedido.

.lmpostôs inclusôs paía "Usoôu consumo".

. Parâ ÍêvendedoÍes ecompràscom CNPJ, consulte astributaçôes especíÍicas êm nosso sÁC (11)4526-1366

. Ao realizar a compra você declara estar ciêntê dâ nossã p9!.Í!ieê-de-ve!.da!@4

Comentários

Escrevâ âqui seu comentário..

Pioneiro nâ tecnologia de protetores auditivos, o 3M Pomp Plus se consolidou no mercado por proporcionâr

excelente protêção ealto níveldeconÍorto pa.a o usuário.

(

p
QueÍ comentaÍ elte pÍoduto? EntIê ou aãdasfÊse em nossa loja.

Vêjâ tâmbém

a

ill/Us ôE lt l PtOrlrÍO§ Àrtl Olllt, !

http://www.adêcil.com.b./pd-a1a57-protêtor-audativo-3m-pomp-plus-hb0042894 í 7.html?ct=13924ê&p= 1&s=1

Olá,vi*bntà Cotbto Entrar Lt inhairnta E Meu caírinho

Atêndimento lia chât ,Nochat

112



24t10t2011

IMPRENSA

c32

(http:/ 
^/ww.cidadês.registro.nic.br/)

adecil.com-br

Versão com inÍormaçóes de contato (/Zwhois?qr=adecil.com.bí&c)

lúodo Clássico 0

-Ir

do|Íinio:
titular:

pàÍs:
c-titulàr:

servidor DN5:

status DNS:

último ÁÂ:

servidor DNS:

status Dl,ls:

últirhô ÂÂ:

regist.o DS:

ttetus D5:

últi o o(:

àlterado:
êxpiraçáo:

(HTTP;//NlC.BR,/IMPRENSATU)

ACESSAR CONTA

CONSULTAR

írss-
br.xml

(i2llogin)

Whois

Co?ynrht 6 lc.br
Â ulilizaéo dôs dãdo6 abaixo é p€Ímilidá soÍnênle confoíme dêscÍío no ÍeíÍno de Uso em htF§r/registD-b.^eÍÍno (htFsJ/ÍêgistÍo.br{eÍno), endo pdbida a sua

dislribuiÉo, comercializaçáo o, íêpoduçáo, em pediculaÍ paÍa Íins publicitáíios ou propóGitcs similarcs.

2017-10-24 17:02:01 (BRST {2:00)

Adecil Come.ciã1 ltdà
05 .97 4 .9)7 / gAOt - 54

Àntoniô de Pádúà Nêtô
8n

rcs268
rc5268
clB18
rcs268

23/10/2017 
^À23/rO/2OL7

23/19/2OL7 AA

21l10l2Or7
19817 RSÁSHÀ1 E22Â51586160615E81958D124t78DF6C54F8474C

23/7O/2O!7 DSOK

21/14/ 2Ot7
22/7S|2OO3 *1401946
a9/7112013
22/tO/ 2O2S

Publicàdo

Contato ( rD)

e-nâi1:
pàis:

lcs26a
lú1io César Noguel.a dê 5á
j ul ioeàdec 11, con.br
BR

07 /o7 /20@
@ls6lzeLt

contato (ID)

e-mail:
pâís:
criadoi
alteràdo:

clB18
Carlos losé Silva EorB€s

ca r1o5Êa ri.ôt ivos . col|l. br
BR

09/o7l2ooo
ao/oal2006

abus@cerLbr (maillo:rMil-âDu3ê@cêít.bí).

C|OR,lPê ASN.

httpsrkegistro.br/2iwhois#kêsp 1t2

ô



24hO/ZS1'1. PROTETOR AUDITIVO DE SILICONE Ci CORDAO DE POLTESTER pOMp PLUS - 3t\,ll - Sermap '!. J n33

Yiàlsrês das parcelas-

1x de R$ 2,98 sem juros

RS 2,§8

109 PC . em êstoque

Calculê o prazo de entregâ

lnÍorme o CEP

Calcular

hltpsr/www.sê.map.com.bÍ/produto/3220/protêto.-auditivo-dê-silicone-c-cordao-de-poliêster-pomp-plus-3m 2t2

Comprai



24110t2rj11' i34

(http:l/ni c-br)

ô

(htlp://www-cldâdês.rêgistrô.nlc.bÍ/)

(hitps 1/rêgrslro.br) 
,: tl ,l

':i::i '
(HTTP://NlC,BR/IMPRENSA/)

ACESSAR CONTA

CÔ NSULTAR

IM PRE NSA
(/rss-
brxml

(/zlogin)

Whois

sermap.com.br

Versão com inÍoímâções de conlâto (/2/whois?qr=sermap.com.bÍ&c)

Modo Clássico 0

CopyÍigàt O Nlc.br

A ulilizÉo dos dados abaixo é permitida somênlê conÍorme descri!ô no Temo dê Ue êm httssJ/rcgistro.br/têmo (hdps://Íegistro.br^êrmô), sendo prcibida a suã

dislnburÉo, clmeíciâlização ou ÍepÍoduÉo, êm pâíii.uhí paía nns publicltííi)s ou píopósibs samih.es.

2017-10-24 17:00:49 (BRST {2:00)

titular:

pdísl
c-titular:
c-adnín:
c-técni.o:

servidor DNS:

status DNS:

ú1timo AA:

servidor DNS:

stàtus DNS:

últnno ÁA:

çervidor DNS:

stàtu§ DNs:

úttimo AA:

sêrvidor DNs:

status DNs:

último AÂ:

sêrvidor DNS:

stàtus Dr,ls:

úItimo AÂ:

alterâdo:
expiração:

sermap Comé.cio Indústria e serviços Ltda
32.241 .gO9/gogt-94
Dep. Informáticâ
8R

slcsLl
5rcsL3
slc5Ll
src5L3
dnsl,kinghost.aom.b.
2t/7@l2ot7 AA

21,/ rO/ 2017

dns2. kinghost.rom. br
2a/$/2As AA

2L/ls/ 2Ot7

dns3. kinBhost. coín. br
2\/1O/2Ot7 A

2t/lo/2077
dns4. kinghost. con.br
2!/70/2917 aa
2t/70/2Oa7
dnss. kinghost. con. b.
27/tO/2Oa7 AA

27/70 /2A17
g6/ga/1999 *aa5516
25 /O7 / ZOLT

06/oa/ 2o2o

Publicado

contato (ID) 5rcsL3
sêrnap Indústriã coíércio e Sêrviços ttd
inf onnati.àeserÍÍap. con. br
BR

25/0412@7
lo/oll201,7

Pmblemâs de segurãnçá ê spam iamb€m devem seÍ reponados ao ce.l.br htp/ceÍt.bÍ/ (hltp:/lceÍt.bÍ4, rcspeclivamentê parâ cêÍl@cerl.br {maiho:cert@cêíl.br) ê mail-

âbuse@cêd.bÍ (maillo:mail-abuse@ceít.br).

CIDR, lP e ASN.

https://rêgistro. brl2/whois#lresp 1t2

-trr
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ESTIMATIVA DE PREÇO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÀO INDIVIDUAL PARA AGENTES DE ENDEMIAS

DESCRIÇAO EPI BRASIL NET SUP. KSt BR LUVAS ADECIL SCLEPI SERMAP

CAPACETE DE ABA LARGA R$ 34,50 R$ 37,33 R$ 49,90 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 40,58

KIT DE SEGURANÇA INTEIRAIVIENTE

CONFECCIONADO EIV ALGODÃO COIV

TRATAIVENTO HI DROREPELENTE

R$ R$ R$ R$ 52,50 R$ 52,95 R$ R$ 78,00 R$ R$ R$ 61,15

LUVA NITRILICA R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 22,28 R$ 22,28

IVÁSCARA FACIAL COMPLETA R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 67,3S R$ 67,39

OCULOS DE SEGURANÇA R$ 52,50 R$ R$ R$ R$ R$ 68,90 R$ R$ 57,86 R$ R$ 59,75

PROTETOR AUDITIVO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 31,6e R$ 31,69

PROTETOR AUDTTTVO DO TtPO TNSERÇÃO

PRÉ-[,4OLDADO,
R$ í,90 R$ R$ R$ 2,69 R$ R$ 2,98 R$ R$

.,
5

'^..iX*lr"<'.*\ue.**\*N"*".r*\*.",":-*
' Mônica Maria Proença Mãttins da Concêição )

Nova Santa Bárbara, 25 de outubro de 2017.

Responsável pelas cotaçoes de preços

C)
UJ
c-.n

I lzl

l-sl l"

B. PREÇO MEDIA

R$ R$



PREFEITURA MUNICIPAL
n1l]
1, J,i

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

coRRESPoNDÊructn trureRrua

Nova Santa Bárbara, 2611012017.

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aquisição de EPI - Equipamentos de Proteção lndividual, para os
Agentes de Endemias.

Senhorita Contadora

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para a aquisição de EPI - Equipamentos de Proteção lndividual, para
os Agentes de Endemias, conforme solicitaçáo da Sra. Michele de Jesus Soares,
Secretária Municipal de Saúde, num valor máximo previsto de RS 1.215,48 (um mil,
duzentos e quinze reais e quarenta e oito centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine C tin itk s Santos
Setor de Licitaç

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, El 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br nsb. .br



PREFEITURA MUNICIPAL c37

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

coRRESPoNDÊrucn rrureRua

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à correspondência interna expedida por
Vossa Senhoria em data de 2611012017, informamos a existência de previsão de
recursos orçamentários para a aquisição de EPI - Equipamentos de Proteção
lndividual, para os Agentes de Endemias, conforme solicitação da Sra. Michele de
Jesus Soares, Secretária Municipal de Saúde, num valor máximo previsto de R$
1.215,48 (um mil, duzentos e quinze reais e quarenta e oito centavos).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;
10.304.0390.2032 - Bloco de Vigilância em Saúde;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2940.

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

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 26 de outubro de2O17.

AtencioBamente,

I
\ll-'---/ 

I

,/.-\,
t-/\'

Laurita dê Souze Campos
Contadora/CRC 045096/0-4



PREFEITURA MUNICIPAL 033

NOVA SANTA BARBARA

coRRESPoNDÊtcre trutenNa

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2611012017

Prezado Senhor,

Em atenção à correspondência expedida pela Sra. Michele de
Jesus Soares, Secretária Municipal de Saúde, solicitando a aquisição de EPI -
Equipamentos de Proteção lndividual, para os Agentes de Endemias, num valor
máximo previsto de R$ í.2í5,48 (um mil, duzentos e quinze reais e quarenta e oito
centavos) e informado pela Divisão de Contabilidade da existência da previsâo

orçâmentária através da dotaçáo:

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;
10.304.0390.2032 - Bloco de Vigilância em Saúde;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2940.

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

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cri itk d Santos

Setor de Licitações

Rua WalÊedo Bitteocourt de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - FondFax (043) 326ó.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001'60
E-mail: licitacao@nsb.pr.eov.br - Nova Santa Barbara - Pa&ná



c33
PREE EITT'RA MT'NICIPAL DE NO\TÀ SÀ}ITÀ BARBÀRÀ

Àv. l{alfrêdo Bittencourt de Moraes t' 222, Fone/Eax (043i 3266-8100
CNPJ N.o 95.561.080 / 0001-60

E-mai1: pmnsbGnsb.pr.gov.br - Novâ Santà Bárbara Parâná

Parecer j uridico

Sollcitante : Departamento de Licitações

Mandaram a esta Procuradoria pedido de parecer
acerca das providências a serem adotadas para a

aquisição de equipamentos de proteção individual, para

suprir as necessidades da Secretaria Municipal de

Saúde, por um período de 12 (doze) meses, inicj-aImente,
em um valor máxj-mo previsto de R$ 7.275,48 (um mil e

duzentos e quinze reais e quarenta e oito centavos) .

I.
De saida, consta o pedido e justlficativa

órgão a ser beneficiário com a pretensa aquisição,
caracterização precisa dos bens e va1or máximo a

licitado.

pelo
com

ser

Ainda, o procedimento contempl-a a indicação de

dotação orçamentária e parecer contábif para fazer
frente com as despesas da pretensa contrataÇão.

E, está devidamente autorizado pela autoridade
administrativa competente.

É o breve relatório, do quaf fundamento e

opano.

Pógi no I de6



C{-rpREEETTITRA Mt NrcrpÀl. DE rilovÀ SAIITÀ BÁRBÀRÀ
Av. walfredo Bittencourt de Morães i" 222, FoI,e/Eax (043) 3266-8100

CNPJ N.ô 95.561.080/0001 60
E-rnaif: DmnsbGnsb pr.qov.br - Nova Santa Bárbara - paraná

II.
Inicialmente, via de regra, as obras, serviços,

compras e alienações do Poder Público devem ser
precedidas da realização de processo administrativo
licitatório. Dito preceito decorre, inclusive, de

mandamento constitucional . Senão vejamos:

Art. 31 . A admj-nistração pública direta e
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Eederaf e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:

XXI - ressafvados os casos especificados na
legislação, as obras, serviços, compras e
alienações serão contratados mediante processo
de licitação pública que assegure igualdade de
condiçôes a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de
pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica
e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das ob r igaÇÕes.

Como forma de dar maior efetividade a esse

normado, o legislador .inf raconstitucional editou a Lel
n. 8.666/93, que cuida, num contexto amplo, das

licitações e contratos administrativos .

A partir da 1ei
foram sendo editados pelo

gera1, outros regulamentos

Poder Público, até chegar na

Pógíno 2 de 6

)(



que instituiu a

nr -
i-,:_

Lei n. 70 .52O /2002
pregão1 .

Acredita-se, salvo melhor 1tizo, que a

modafidade pregão é a que mel-hor se amolda às

circunstâncias do caso corrente, eis que o objeto a ser
contratado não exige um proces so/procedimento de maior
elaboração, por demais complexo.

Nesse sêntido, é de se dizer que o objeto a ser
licitado é dotado de natureza comum, ou seja, cujos
padrões de quafidade bem podem ser "objetivamente
definidos pefo edital, por meio de especificações
usuais de mercado".

edição da

modalidade

Esses efementos,

aspecto de legalidade,
modalidade pregão2:

vale dizer, no

tornam possíve1

que tange

a adoção

ao
,-l ^

Lei n. L0.520/2002

Alt. 1o Para aquisição de bens e serviços
êomuns, poderá ser adotada a licitação na
nodalidade de pregão, que será regida po! êsta
Lei .

(grifos) .

Parágrafo único.
comuns, para os

Consideram-se bens e
fins e efeitos deste

servi- ço s
art i go,

1 A fim de não envol"ver o leitor em erro, clarifica-se que a modalidade
pregão não foi a última a ser instituida pelo Poder Legislativo. Outras
mais foram e a.inda continuam sendo constituídas, como, por exemplo, o
RDC Regime Diferenciado de ContrataÇão.
2 No acórdão n" 2L'12/2008 o Tribunal de contas da união afir:mou que: "a
utilizaÇão da modalidade pregão é possivel, nos termos da Lei no
70-52O/2002, sempre que o objeto da contratação for padronízâuel e
disponlvel no mercado, independentemente de sua complexidade".
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Destaca-se do texto normativo o

"poderá" e não "deverá" fazê-lo pelo pregão.
facultativo ao Poder Público.

aqueles cujos padrÕes de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo edital,
por meio de especificaÇões usuais no mercado.

vo c ábuf o

Logo, é

Lei n. I-666/93

Art. A licitação destina-se a garantir a
observância do principio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa
paraaadministraÇãoeapromoÇãodo
desenvolvimento nacionaf sustentáve1 e será
processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalldade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da prob.idade adm.ini strativa, da
vinculação ao lnstrumento convocalório, do
julgamento objetlvo e dos que lhes são
correlatos.

Com efeito, esta Assessoria suqere a adoÇão do

pregão para acobertar a contratação do objeto do caso

corrente, em vista, primeiro, que há expressa

autorizaÇão legal, e outra, que pelas caracteristicas
simplórias, o procedimento pregão ostenta grande

vanLagem à Administração.

6Pógin
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Em que pese isso, dentre as modalidades
licitatórias, o pregão afigura como sendo a mais

simpfes, e por isso, acarreta qrande celeridade e ampfa

participação de pretensos licitantes, o que converqe de

maneira ótima com os objetivos licitatór1os, conforme
p.rescreve o art. 3", da Lei n. 8.666/93:
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Por

a espécie
cont rat aÇão

outro lado, a AdministraÇão poderá

do pregão que deseja utilizar
em comentário .

escolher
para a

Embora o Decreto n. 5.504/05 dâ o sentido da

preferência do e]-etrônico, quando do uso de recursos
federais, não se trata, contudo, de um dever da

Administração, güêr a contar de situações
partj-cufari zadas bem pode adotar o pregão presencial,
desde eü€r para tanto, fance justificativa da

inviabilidade nos autos.

n

É isso o que comina o S 20, arL. 1o, do Decreto

5 .504,/05:

S 2" A inviabil-idade da utilização do pregão na
forma eletrônica deverá ser devidamente
justificada pelo dirigente ou autor.idade
competente .

A1ém da norma el-eger que a justificação deve

partír do dirigente ou autoridade competente, não

resufta da competência desta assessoria adentrar em

questôes de conveniência e/ou oportunidade
administrativas, 1ogo, antes da efetiva abertura do

certame, caso preciso, o agente legitimado deve

encartar a justificação para a não utilização da forma

e]-etrônica.

ó

O que o Departamento deve consultar.

Pógi n
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Àv. Walfrêdo BitteflcouÍt dê Moraes t' 222, lone/Fax (043) 3266-8100
CNPJ N. " 95 .561 . 080/0001-60

E mail: pmnsl,Gnsb , pr . qov. br: - Nova Santa Bárbara - Paraná

De tudo quanto se viu, esta Procuradorla opina
pela possibilj-dade da adoção da modalidade ficitatória
pregão, e a espécie, salvo justificação - a qual não se

há de adentrar ao mérito, eJ-etrônica.

É o parecer, salvo mefhor 1uízo.

Nova Sant Bárbara, 26 de outubro de 2017.

Gabriel
P rocura

.7esus

T

ida
Ju r

Pógino 6 de 6
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer JurÍdico contido no presente processo, AUTORIZ) a
licitaçáo sob a modalidade de PRBGÃO ELETRÔNICO to 4412íJ17, que tem
por objeto a aquisição de EPI - Equipamentos de Proteção Individual, para
os Agentes de Endemias, normatização de procedimentos administrativos,
consultas, e em todos os demais assuntos correlatos à ârea, de conformidade
com a Lei Federal n" 10.520, de 17 lO7 l2OO2, Lei Federal no 8.666, de
2l/0611993, Republicada em 06107 11994, Decreto Federal n" 3.555 de
OSlOgl2OOO, Decreto Federal n" 3.697, de 2ll12l2000 e demais legislações
pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" O8Ol2Ol7, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitaçáo seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitaçáo para as

Nova Santa Bárbara, 261 lO l2Ol7 .

k"
Prefeito Municipal

Rua Walfiedo Bittencourt de Morres n" 222, Centro, I 43.3266.8100, M - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná

NOVA SANTA BARBARA



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LlCtrAçÃO
PREGÃO ELETRÔNIGO N.O 4412017

Processo Administrativo n.' 095/201 7

Objeto: Aquisição de EPI Equipamentos de Proteção
lndividual, para os Agentes de Endemias.

Tipo: Menor Preço, Por item.

tNícto DA sESSÃo DE DlspurA DE pREços: às 09h00min do
dia 1611112017.
LOCAL: Portal COMPRASNET através do site
http ://www.com prasqovernamentais.qov. br - UASG - 985457

Preço Máximo: R$ 1.215,48 (um mil, duzentos e quinze reais e
quarenta e oito centavos).

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

Nova Santa Bárbara, 2611012017.

Marco hio de Assis Nunes

,}

q

Rua Walfiedo Bittencourt de Mo raes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100,8 - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or'gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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Pregoeiro
Portaria 08012017

,cado

I
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c{7PREFEITURA h/UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARAI,,IA

EDITAL oe pRecÃo elerRôucoNo 44t2017.
Processo Administrativo n." 095/2017

Senhor licitante:

Visando possível comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
e a sua empresa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirada dê Edital,
abaixo, remetendo-o ao Setor dê Licitaçõês por meio do fax (43) 3266-8í00 ou para o e-
mail licitacao@nsb.pr.qov.br.

A falta de remessa do presente Recibo de Retirada do Edital exime este Pregoeiro da
comunicação de possíveis retificaçóes ocorridas no instrumento convocatório ou outras
informações adicionais pertinentes âo certamê licitató

Marco Assis Nunes
regoerro

I

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - b ov.br - www.nsb.pr.goy-br

Portaria n' 08012017



PREFEITURA h,4UNICI PAL

NOVA SANTA BARBARA
c{3

ESTÂDo Do PARANÁ

Processo Administrativo n.' 095/201 7

Objeto: Aquisição de EPI - Equipamentos de Proteção lndividual, para os Agentes de
Endêmias.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razáo social, CNPJ e endereço completo), retirou este Edital de Licitaçâo e
deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail

ou pelo tel/ fax:

, aos I 12017.

Carimbo Padronizado da Empresa

..,

i,r,

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 4412017.

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

Nova Santa Biírbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA N4UNICIPAL 0{-q

NOVA SANTA BARBARA
ESIADO DÔ PARANA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 4412017.
Processo Administrativo n.' 09512017

LICITACÃO E CLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PE UENO PORTE
E/OU MICROEMPREENDEDOR IND IVIDUAL (MEI) (LC 147t20141.

Abertura: Dia í6/11/20í7. às 09 h00min.

1. PREÂMBULO

1.'1. O MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, Estado do paraná, através do pregoeiro,
designado pela Portaria no 08012017, torna público, para o conhecimento dos Interessados,
que fará realizar licitaçáo na modalidade de PREGÃO ELETRONICO, do tipo MENOR
PREçO, POR ITEM, destinado ao recebimento de propostas objetivando a aquisição de
EPI - Equipamêntos de Proteção lndividual, para os Agentes de Endêmias, conforme
relacionado no ANEXO I deste edital.

1.2. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Complementar Federal n.o

12312006 e n" 147!2014, Lêi Federal n.o 10.52O12OO2, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n"
8.25012014, Decreto Federal No 3.555/00 e, no que couber, a Lei Federal no 8.666, de 21 de
junho de 1993, com as alterações posteriorês.

'1.3. Na data, horário e endereço eletÍônico abaixo indicado far-se-á a abertura da
Sessão Pública de Pregão Eletrônico, acessado exclusivamente por meio eletrônico -
www.comprasqovernamentais.qov.br, conforme segue:

r.3.1. A SESSÃO PÚBLTCA SE tNtC IARA AS OgHOOMIN DO DIA í6/í1l20í7.

1-3.2. Referências de Tempo: Para todas as referências de tempo será observado o horárro
oficial de Brasília - DF.

1.3.3. O pregáo eletrônico será realizado em sessáo pública, por meio da INTERNET,
mediante a inserçáo e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o Portal
COMPRASNET através do site http://www.comprasoovernamentais.qov.br - UASG - 985457 .

1.3.4- Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município dê Nova Santa Bárbara,
denominado Pregoeiro, designado pela Administraçáo Municipal através da Portaria no

08012017, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos pâra o

Portal COMPRASNET.

3

1.4. O inteiro teor do Edital e seus anexos poderáo sêr retirados grâtuitamente (em mídia
digital) junto ao Setor de LÍcitaÇões, na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, no

horário de expediente, na Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, n" 222, Cento, em Nova
Santa Bárbara - PR, ou pelos sites: www.nsb.pr.oov.br I
www. comDrasqovernamentais.qov. br. Para retirada do êdital e seus anexos em mídia digital,
os interessados deverão apresentar CD-room ou pendrive. Demais informaçôes, fones: (43)

3266-8100/81 14, e-mail: licitacâo@nsb.pr.qov.br

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, E 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail licitacao@nsb.pt€oy.br - wrmv.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA IV1UNICI PAL csü
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

2. OBJETO
2.í. A presente licitação tem por objeto a aquisição de EPI - Equipamentos de Proteção
lndividual, para os Agentes de Endemias, conforme descrito no Anexo I deste edital.

3. CONDIçÕES PARA PARTIC|PAçÃO
3.í. Esta licitacão é exclusiva oara oartici cão de Microempresas (ME). Emoresas de
Peoueno Porte ÍEPP e/ou Microemprêendedor lndividual (MEl). ualificadas como tais
nos termos do artioo 3o da Lei Como lementar n.o í2312006, com as elterâcões da Lei

3.2. Poderão participar desta Licitação: Microempresas (ME), Empresas de Pequeno
Porte (EPP) e/ou Microempreendedor Individual (MEl), com ramo de atividade compatível
com o objeto da presente licitação, desde que satisfaça às exigências deste edital e

devidamente cadastrada no Portal COMPRASNET, através do site
www.comorâso rnamentais.oov. br:

3.3. Não poderão paÉicipar da presente licitação, além dos elencados no art. 90 da Lei

8.666i93:
3.3.í. Os interessados que se encontrem, mêsmo que indiretamente, sob falência,
concordata, recuperação .judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução,
liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.
3.3.2. Empresas estrangeiras que não funcionem no país.

3.3.3. Aqueles incursos nas sanções previstas no inciso lll, Artigo 87 da Lei 8.666/93.
3.3.4. Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a
administração pública.

3.3.5. Grupos de sociedades de direito e de fato.
3.3.6. Estão impedidas de participar desta licitação as empresas que apresentarem mais de

uma proposta para o item específico.
3.3.7. Emprêsa que não seja microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme
definiçáo do artigo 30 e parágrafos da Lei Complementar n-o 123106.

3.4. Empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro podem

apresentar somente uma proposta, sob pena de rejeiçáo de todas.

3.5. A participaçáo na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os

termos, cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no

parágrafo terceiro do arl.41 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

4. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATORIO

4.1 . Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos

do presente Edital por irregularidade, protocolizando o pedido até as í7 horas do 2"

(segundo) dia útil anterior a data fixada para a realizaçáo do Pregáo.

4.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar
as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até as í7 horas do 2"
(segundo) dia útil anterior a data fixada para a realizaçáo do Pregão.

-+

Complementer n.o í471201 4.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Biírbar4 Paraná - E - E-mail licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DÔ PARANA

4.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do
processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

4.4. O termo de impugnação deverá ser protocolado junto a Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara, na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222, Cento, em Nova Santa
Bárbara -PR, ao Pregoeiro responsável ou encaminhado via e-mail: Iicitacao@nsb pr.qov. br
4.4.1. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar em contato com o
pregoeiro para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo e após deverá ser
encaminhado o original via correio.
4.4.2. O pregoeiro não se responsabilizará por e-rnalls que, por qualquer motivo, não forem
recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Nova
Santa Bárbara quanto do emissor.

4.5- Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petiÇão no prazo de vinte e quatro (24) horas

4.6- Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a

rcalizaçâo do certame.

5. DO GREDENCIAMENTO
5.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico
deverão dispor de chave de identificação e senha pêssoal (intransferíveis), obtidas através
do portal de compras governamentais, disponível em

htto //www.com orasoovernamentais ov.br/fornecedo rlcadastro- de-fornecedor sendo deo

exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de
Nova Santa Bárbara, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido

da senha, ainda que por terceiros.

5.2. O Licitante interessado deverá realizar o seu cadastramento de acordo com os

procedimentos do Sistema.

5-3. O Licitante interessado deverá proceder ao crêdenciamento de acordo com os

procedimentos do Sistema.

5.4. O Licitante interessado deverá proceder, em campo próprio do Sistema, todâs as

declaraçóes exigidas.

5.5. O Licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema EletrÔnico, que:

5.5. 1 . Cumpre os requisitos de habilitaçáo;

5.5.2. Sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital;

5.5.3. lnexiste qualquer fato impeditivo de sua participação nesta Licitação ou de sua

contratação;
5.5.4. Conhece e aceita os regulamentos do Sistema Eletrônico;

5.5.5. Não emprega servidores públicos da Contratante.

)

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

Nova Santa Bárbar a, Paraná - E - E-mail licitacao@nsb.pr.gov.br - rvwrv.nsb.pr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADÕ DO PARANÁ

5.6. O Licitante deverá declarar que atende os requisitos do art- 3o da Lei Complementar n.o
12312006 no ato de envio de sua proposta, em campo próprio do Sistema Eletrônico, para
fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei.

5.7. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legel e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transaçóes inerentes a este Pregáo.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistêma eletrônico até a
data e horário marcados para abeÉura da sessão, quando, entiio, encerrar-se-á
automaticamente a fase dê rêcêbimento dê propostas;

6.2. O licitante será responsável por todas as transaÇões que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como Íirmes e verdadeiras suas propostas e lances;

6.3. lncumbirá ao licitante acompanhar as operaÇões no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou dê suâ desconexão;

6.4. Até a abertura dâ sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

6.5. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,
dos seguintes campos:

6.5.1. Valor unitário do item;

6.5.2. A descrição detalhada do objeto, indicando marca, modelo, ano de fabricaçáo e prazo
de garantia.

6.6. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou

indiretamente;

6.7 . O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

de sua apresentação.

7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7 .1 . A abertura da presente licitaÇão dar-se-á em sessáo pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital;

7.2. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREçO, POR ITEM, observado o

prazo paru fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e

de qualidade e demâis condiçóes definidas neste edital

7.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificaçôes técnicas exigidas no

Termo de Referência;

6

Rua Walfredo Bittencourr de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
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7.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e reg;strada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.3.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classiÍicadas, sendo quê somente
êstas participarão da fase de lances;

7.5- O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes;

7.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

7.6. í . O lance deverá ser ofertado pelo valor (total) do ltem.

7.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessáo e as regras estabelecidas no Edital;

7 .8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele oÍertado e
registrado pelo sistema.

7.8.'1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a

vinte (20) segundos e o intêrvalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos.

7.9. Não seráo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar;

7. 10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serâo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante;

7.11. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances;

7.12. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será
suspensa ê terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos
participantes;

7.13. A etapa de lances da sessáo pública será encerrada por decisáo do Pregoeiro. O

sistêma eletrônico encâminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que

transcorrerá período de tempo de ate 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo

sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances;

7.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na

hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado,
para efeito de ordenação das propostas;

7.15. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes,
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos

artigos 44 e 45 da LC no'123, de 2006, regulamentada pelo Decreto no 8.538, de 20,l5.

't
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7. 15.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cênto) acima da
proposta ou lance de menor preço seráo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.15.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação
automática para tanto.

7.'15.3. Caso a microempresa, empÍesa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada dêsista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as
demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o
exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.16. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de dêsêmpate. Lances
equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das
propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.

7 .17 . Ao final do procedimento, após o encerramênto da etapa competitiva, os licitantes
poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado;

7.18. A apresentaçáo de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado
do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEOORA,

8.í. Encerrada a etapa de lances e depois da verificaçâo de possível empate, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade,
bem como quânto ao cumprimento das especificações do objeto.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor supêrior ao preço
máximo fixado, que apresentar preço manifêstamente inêxequível ou que não atenda
ao descritivo constante do Termo de Referência (ANEXO l) deste Edital, indepêndente
do dêscritivo da plataforma do Prêgão Elêtrônico.

8.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalaçôes de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração;

8.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de

funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no "chat" prazo razoável para tanto,
sob pena de náo aceitação da proposta.

8.5. Dentre os documentos passíveis de solicitação pêlo Pregoeiro, destacam-se os que

contenham as características do material ofertado, em compatibilidade com o Termo de

Referência, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos e/ou folhetos.
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8.6. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova
data e horário para a continuidade da mesma.

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de
melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.10. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.1í. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

9. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
9.1 A empresa vencedora, deverá enviar em até 03 (três) dias úteis, a documentação
referente à habilitação e demais anexos, luntamente com a Proposta de Preços escrita, com
os valores oferecidos após a etapa de lances, em 0í (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.

9.2 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) Espêcificações completas dos produtos e marca, conforme descrito no ANEXO 01,

deste edital;

d) Data e assinatura do representante legal da proponente;

9.3. Os preços cotados deverão estar inclusos todos os custos ê demais despêsâs ê
encargos inerentes a entrega no local fixado neste Edital.

í0. ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
DE PREçO
10.1. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro convocará o licitante detentor da melhor
ofêrta, itêm a item, para que estê anexe no sistêma COMPRASNET, os DOCUMENTOS
DE HABILITAçÃO E PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA, em conformidade com o

último lance ofertado. Para tanto, o pregoeiro fará uso da ferramenta "CONVOCAR ANEXO',

9
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devendo o licitante anexar os documentos utilizando o link "ANEXAR" disponívêl apenas
para o licitante/vencedor.

10.2. o licitante deverá anexar os documentos de habilitação relacionados no Anexo 03e Proposta de Preços ajustada, num prazo de até 3h (três horas) Oe etetivo
funcionamento do órgão público, ou seja, das 8h às í2h e das 13h00min às í7h00min,
contados da convocação.

10.3. Será aceito apenas 0í (um) arquivo (Compactado ex: .zip e .pdf) com TODOS os
documentos de Habilitação e Proposta de Preços Final, sendo que o anexo será convocado
apenas uma vez.

10.4. Encerrado o prazo determinado, sem que os documentos tenham sido anexados ou a
documentação estêja incompleta, o licitante terá sua proposta recusada.

10.5. Os documentos digitalizados e anexados eletronicamente, serão apensados aos autos
após análise de sua conformidade com o solicitado no Edital. A análise dos documentos será
feita pelo pregoeiro e sua equipe de apoio, e, caso necessário, o pregoeiro encaminhará a
pÍoposta para análise de equipe técnica das Secretarias solicitantes.

'10.6. Após a análise da documentação e proposta de preços, as proponentes consideradas
vencedoras provisoriamente, seráo convocadas para enviar, num prazo máximo de 03 (três)
dias úteis, os documentos de habilitação e propostâ de preços ajustada, em vias originais
ou em cópia autenticada, endereçados a Prefeitura Municlpal de Nova Santa Bárbara - PR,
Setor de Licitações, para a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222 - Centro - CEP.
86250-000 - Nova Santa Bárbara - PR, aos cuidados de Elaine Cristina Luditk dos Santos.

'11. DOS RECURSOS
'lí.'1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal
de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso,
concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a

intençâo de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema;

''l 1.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a

existência de motivaçáo da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente;

1 1.2. 'l. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.
11-2.2. A Íalta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará
a decadência desse direrto.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três)
dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões também pelo sistema
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente,
sendolhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses-

12. DA ADJUDICAçÃO E OE HOMOLOGAÇÃO

ll*1,; NOVA SANTA BARBARA
Ít5§
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12.í. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de MENOR PREÇO,
PoR lrEM, desde que atendidas às exigências de habilitação e especificações constântes
deste Edital.

12.2. O objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO será adjudicado ao licitante cuja proposta for

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

12.4- No caso de interposiçáo 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.

'r3. PRAZOS E CONDTçOES DE ENTREGA
í3.í O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias corridos, contados a partir
da autorização de fornecimento emitido pela Prefeitura.

14, DO LOCAL DE ENTREGA
14.í. Os produtos devêrão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua
Antonio Joaquim Rodrigues, S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de
sêgunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria,
ficando o Município de Nova Santa Bárbara isento de quaisquer responsabilidades.

í5. PAGAMENTO
15.1 O pagamento será efetuâdo, após entrega dos produtos em até 30 (trinta) dias após o
protocolo da NF/Fatura;
15.2 Dota ões o amentárias

í6. DO CONTRATO
16.1. Como condiçáo para celebração de contrato, o licitante vencedor deverá manter as
mesmas condições de habilitação;

16.2. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular no ato dâ assinatura
do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificaçáo, para

celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções
cabívêis.

16.3. O contrato terá vigência dê âté 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura,
podendo ser prorrogado por igual período de acordo com as partes.

11
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17 - OBRTGAçÕES DA CONTRATADA

17.1. Enlregar o objeto licitado, conforme as condições prescritas no presente instrumento e
de acordo com as especificações e termos mencionados na proposta e no Anexo I deste
Edital;

17.2- Não trânsferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e
expressa anuência da Administração, nos termos da Lei 8.666/93;

17.3. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as
especificações constantes da proposta e/ou instruções deste Edital e seus anexos.

17.4. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer dânos pessoais, materiais ou
morais ocasionados à Administração e/ou a terceiros, na execução da presente licitação,
ísentando o Município de toda e qualquer responsabilidade;

17.5. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, resultantes da execução do contrato;

í 7.5. í . A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, ficais e
comerciais, náo transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento,
nem poderá onerar o objeto do contrato;

17-6. Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra habilitada para a

entrega do objeto da presente licitação, atendidas todas as exigências legais pertinentes,
tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de segurança no trabalho e
previstas na Iegislação específica; encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e
demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitação, por mais
especiais que sejam e mesmo que não mencionadas no edital, para com as quais ficará
única e exclusivamente responsabilizada;

17.7. Comunicar expressamente à Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, a quem

competirá deliberâr a respeito, toda e qualquer situaçáo anômala no decorrer da execução
do objeto da presente licitação.

18 - DAS PENALIDADES

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

12
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Aft.7 da Lei Federal 10.520/2002- Quem, convocado, dentro
do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresent documentação falsa exigida para o ceftame, ensejar o retardamento
da execução de seu ohjeÍo, nâo manliver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios
e, será descredenciado no Sicaf, ou nos srlsÍemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.4 desta Lei, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas prevÍsÍas em edital e no contrato e das
demais cominaçõês regais.

1 8. í . Pelo inadimplemento das obrigaçôes, as licitantes, conforme a infração, estarão
sujeitas as seguintes pênâlidades:
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18.í.2. Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar); suspensão do
direito de licitar e contratar com a administraÇão peto prazo de s anos e mutta de 10/o sobre
o valor total do empenho);

18.í.3. Executar o objeto com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: adverÍência;

í8.í.4. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do empenho (ou do saldo não
atêndido) por dia de ãtraso na entrega, sêm prejuízo da possibilidade de rescisão
unilateral do contrato pêla Administração e da aplicação das sanções previstas nêste
edital e na legislação inicialmente citada;

18.2. As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalaÇôes da contratante, pela
contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específrca em
favor da contratante, ou cobrados judicialmente.

18.3. O descumprimento parcial ou total das obrigações, nâo será considerado como
inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior,
devidamente justificados e comprovados, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir.

19. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

19. 1 . Os licitantes devem observar e o contrâtado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitaçáo
ou na execução de contrato;

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

d) "prática coêrcitiva": causar dano ou amêaçâr causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoâs ou sua propriedade, visando influenciar sua participaçáo em um processo licitatório
ou afetar a execução do contrato;

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, ÍalsiÍicar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou Íazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo
de impedir materialmente a âpuração de alegaçóes de prática prevista, deste Edital; (ii) atos
cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direato de o organismo financeíro

multilateral promover inspeção.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-rnail licitacao@nsb.pr.gor .br - www.nsb.pr.gov.br
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19.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre
uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indeÍinidamente ou por
prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa, dirêtamente ou por meio de um agente, em
práticas corruptas, íraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da
licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

19.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição
para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser
financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

20. DtsPosrçoES FrNArs
20.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o
Município de Nova Santa Bárbara revogá-la, no todo ou em parte, por razôes de interesse
público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício
ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para
conhecimento dos participantes da licitação. O Município de Nova Santa Bárbara poderá,
ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua
abertura;

20.2. 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 sançóes cabÍveis;

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

20.4. Os proponentes intimados pãra prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo no prazo detêrminado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação;

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

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

20.7. As decisóes reÍerentes a este processo licitatório poderáo ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda,
mediante publicação no Diário Oficial do Estado;

20.8. A participaçáo do proponente nesta licitação implica em aceitaçáo de todos os termos
deste Edital;
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20.9. 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 ao Pregoeiro;

20.10. 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, 22, cen|rro, Nova Santa Bárbara, Paraná, para melhores
esclarecimentos. Ressalta-se que mesmo durante o período de férias, haverá equipe de
plantão para atendimento dos interessados;

20.11. A documentaçáo apresentada para fins de habilitaçâo da Empresa vencedora fará
parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponênte;

20.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realizaçáo 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.

20. 13. Os preços cotados deverão ser em REAL, com no máximo 02 (duas) casas decimais
após a vírgula, no valor máximo deste edital de R$'1.2í5,48 (um mil, duzentos ê quinze
reais e quarenta e oito centavos).

20. í 4. Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da
legislação pertinente.

Nova Santa Bárbara, 2611012017.

áá*n
Prefeito Municipal

Ma ê Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria n" 08012017

Michele s de Jesus
Secretária Municipal de Saúde

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br b ov.br
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICONO 4412017,

ANEXO I- DESGRIçAO DETALHADA DO OBJETO

1 - OBJETO / JUSTIFICATIVA:

í.í -A presente licitaÇão destina-se à eventual aquisição de EPI - Equipamentos de
Proteção Individual, para os Agentes de Endemias, de acordo com as caracterÍsticas
descritas neste Termo de Referência e demais anexos.

1.2 - Em caso de divergência existente entre as especificaçóes dos itens que compõem o
objeto descrito no site do Compras Governamêntais e as especificaÇões constantes deste
Termo, prevalecerão as últimas.

í - OBJETO

2 - ESPECIFICAçOES DOS PRODUTOS / PREçO ESTIMADO:

1 7535 CAPACETE DE SEGURANÇA, TIPO
ABA TOTAL lnjetado em plástico, sem
fendas laterais,

4,00 UN 40,58 162,32

6,00 UN 61 ,15 366,902 / 55t) KIT DE SEGURANÇA inteiramente
confeccionado em algodão com
tratamento hidroepelente, composto
por: câpuz com proteção para cabeça,
ombro e pescoÇo; blusão de manga
Ionga, calca com Íechamênto em
elástico na cintura; avental amarelo em
PVC.

4,00 UN 22,28 89,123 7537 LUVA NITRiLICA Anatômica,
confeccionada em borracha natural,
sem forro. Possui superfície externa
antiderrapante em alto relevo.
Comprimento de 46 cm e espessura de
0,55mm. Testada e aprovada sob a
normâ MT í 1

4,OO UN 67,39 269,564 7538 MÁSCARA FACIAL COMPLETA
máscara respiratória de borracha com 2
filtros redondos laterais e válvulas de
exalaçáo e inalaÇão na parte buço-
nasal.

59,75 239,00OCULOS DE SEGURANÇA Tipo
ampla visão,com ventilação indireta ,

lentes em policarbonato. Ajuste através
de elástico, visor com camada anti-
embaçante.

4,00 UN

2,OO UN 3í,69 bJ,Jõ6 7540 PROTETOR AUDITIVO Com 2
abaÍadores em forma de concha,
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3. PRAZOS E COND|ÇOES DE ENTREGA
3.1. O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da
autorização de fornecimento emitido pela Prefeitura.

4. DO LOCAL DE ENTREGA
4. í. Os produtos deverão ser entregue na Secrêtaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio
Joaquim Rodrigues, S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a

sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o

Município de Nova Santa Bárbara isento de quaisquer responsabilidades.

5. TNFORMAÇOES ADIGIONAIS

5.1 Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital

de Licitação.

montados simetricamente, com
extremidades de uma haste, suporte
ajustável em forma de arco com 2
pontos de fixaÇão nas conchas. Com
certificado de aprovação (CA) expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE)

7 7541 PROTETOR AUDITIVO, TIPO
rNSERÇÃO PRÉ-MOLDADO
Confeccionado em silicone, com
formato cônico com três flanges
concêntricos, de diâmetros variáveis,
contendo um orifício em seu interior.
Tamanho único, com cordão e caixa
plástica.

í 0,00 UN 2,52 25,20

TOTAL 1.215,48
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NEXO 02 - MtN UT DO

Referente ao Pregão Elêtrônico n.o 4412012.

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao PREGÃO ELETRONICO n.o
4412017, de um lado, o MUNICípto DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CGC/MF sob o no 95.561 .080/0001-60, com sede na Rua
Walfredo Bittencourt de [\/oraes, n" 222, cenlro, Nova Santa Bárbara, paraná, neste ato
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, portador do
RG n' residente e domiciliado
nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, e a empresa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, inscrita no CNPJ sob no
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com sede na
<FORNECEDOR, CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representado pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n"
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE> doravante denominada
CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela
Lei 8.883/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente contrato, de acordo com as
seguintes cláusulas e condições a seguir estabelecidas e enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE, EPI - Equipamentos de Proteção
lndividual, para os Agentes de Endemias, tudo conforme especificado no edital convocatório
e proposta apresentada no Pregáo Eletrônico n.o 4412017 e especificado abaixo.

<ITENS,CONTRATO#T>

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

CLÁUSULA QUARTA - DOS ANEXOS GONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos
a) Pregão Eletrônico N' 4412017 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - wrrv.nsb. br

l8

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

inscrito no CPF sob. o no

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias coÍridos, contados a partir da
autorização de fornecimento emitido pela Prefeitura.

Parágrafo Primêiro - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos
mencionados nesta cláusula, seráo considerados suficientes para, em conjunto com este
contrato, definirem seu objeto e a sua peíeita execução.
Parágrafo Segundo - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contrato,
vale o contrato.
Parágrafo Terceiro - A partir da assinatura dêste contrato, a ele passam a se vincular todas
as atas de reuniões e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em
alterações de qualquer condição contratual, desde que devidamente assinados pelos
representantes legais das partes.

DE
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ctÁusula eutNTA - Do pREÇo
Para o fornecimento descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à
CONTRATADA o valor total de Rg-

CLÁUSULA SEXTA. DO PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentaçáo da
nota fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributários federais e à Dívida Atrva da união (DAU) por elas administrados,
inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alÍneas ,,a,',

"b" e "c" do parágrafo único do artigo í I da Lei Federal n.. 8.212t1991 , às contribuiçôes
instituídas a título de substituição, e às contribuiÇões devidas, por lei, a terceiros e
Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.

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

CLÁUSULA SÉTIMA - Do PRAzo DE VIGÊNCIA.
O contrato terá vigência por 60 (sessenta) dias, entrando em vigor logo após a assinatura
do contrato, podendo o mesmo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com as
partes.

CLAUSULA OITAVA. DA RESCISAO CONTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unrlateral e escrito da Administração,
nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93, e
amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada das
autoridades competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja
conveniência da Administração.

Parágrafo Unico - Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do contrato, além de
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades
previstas, fica sujeita a uma das seguintes sanções.

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

CLAUSULA NONA - DAS SANÇOES
Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigações assumidas neste contrato
motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização
integral. Sem prejuízo das disposições anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal,
pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA
As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária havida

ela conta no

DOTAÇÓES
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a solução das
questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

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

Nova Santa Bárbara, I I

CONTRATANTE CONTRATADA

@ozso.2$2 Vgt ls.e.so.so.oo.oo lDo Exercício
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