
PREFEITURA MUNICIPAL 001
NOVA SANTA BARBARA

ffiEStrh$elALm@
Processo Administrativo n." 033/201 5

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de
serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final
de resíduos da saúde.

DATA DA ABERTURA: Dia 0210712015, às í4:00 horas.

DOrAÇÃO:

Rua Wahtêdo BittencouÍt de Moraes, 222, Telefone - 43.326&8100 - C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

E-mail: ticitacao@nsb.or.eov.br - Nova Santa Brírbara - Paraná

DOTA ES

2015 lz+so loa.oor. ió.eor os+o:os+ 0
2015 luao loa.oor . r o.so r .os4o.2os4 303
2015 lz+so loa.oor. r o.aor.o34o.2034 325

VALOR nnÁXtnAO: R$ í.03í,00 (um mil e trinta e um reais),
mensais, por um período de 12 (doze) meses, totalizando R$
12.372,00 (doze mi!, trezentos e setenta e dois reais).

Exercício da
despesa

lConta da lFuncional programática
ldespesa I

lFonte de recurso
I



PREFETT,RA MUNrcrpAL oofto?
NOVA SANTA BARBARAu (*
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

coRRESPoNoÊNcrA TNTERNA

DE: Secretaria Municipalde Saúde

PARA: Secretaria de Administração

N'195/2015

DATA: í1105/í5

ASSUNTO: Abertura de Processo Licitatório - Coleta de Resíduo

Mediante autorização desta Secretaria Municipal, venho por meio

desta solicitar a vossa senhoria a Abertura de Processo LicitaÊório para

Contratação de Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, TEtaÍnento e

Destinação Final dos Residuos da Saúde.

A finalidade deste serviço será o encaminhamento para tratamento de

resÍduos da saúde, pertencentes ao grupo A (infeclantes), B (químicos) e E (perfuro

cortantes), a coleta deverá acontecer a cada 15 (quinze) dias.

Atenciosamente,

MARTA LUCIAN ILVESTRE REZENDE
Secrêtária Municipal de Saúde

Recebido poÍ:
Nome natura

/<
Data

/'l tusr

Rua Walter Guimaráes da CosÍa nô 512, t(43.266.8100) CNPJ no 95.561.080/0001$0 E-ínail
Dmns@onda-com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná



003
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNC!A INTERNA

Nova Santa Bárbara, 1110512015

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçóes

Encaminho ao Setor de Licitação à correspondência expedida
pela Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a contrataçáo de empresa para
prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinaçáo Íinal de
resíduos da saúde, pâra que sejam tomadas todas as providências necessárias para
abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

al

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cer,,tro,Z 43.3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná
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5 mensagens anl(ESCREVER

EntÍada

Com estrela

lmpoÍtante

Enüados

Rasarnhos

Todos os eflails

Spam

Lixeira

Mais

I Fabiola Della Giacoma (CoÍnorcial)

para mim

lnformamos que, no momento, não temos operação para coleta e des'

À disposição.

Fabiola Della Giacoma
Gestão de @ntratos
t- 41 3217-4oor
Fax- 4L 32L740LL
E! Íabioh@transportec.com.br
Site: !4l,\4&ê!SpgdCg@EÀ
Skype - fab'ph.tra nsportec

-r-
EOE
trr@

"Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio AÍnbiente".

De: Setor de Licitações - Prefeifura Municipal de Nova Santa Bárbara [m
Enviada em: terça-feira, 12 de maio de 2015 09:54
Para: Fabiola Della Giacoma (Comercial)
Assunto: Fwd: Orçamento - Coleta de resíduos

ift Setor dê Licitaçóês - Prefeitura Municipal dê Nova Santa Bárbara <li

tttps r/m d l.google.cqn/m ai l/u(y?tabÉwm# rüod1ild4829c93l0'l 690 1tl

004

E-mail
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005
Sua mensag

E-mail

ESCREVER

Entrada

Com estrela

lmportânte

Enüados

RasoJnhos

Todos os e-meils

Spam (í)

Lixeira

Mais

EDUARDO LUIS BASSO

para mim

Bom dia

Ela in e

Pela distancia fica mais difícil para nós atendermos o município e enca

Atenciosamente

pSrra
Eduardo Luis Basso
Depto. Engenharia
Fone: (451 3039 2494 - (451 3039 5002 Rama
Celular: (45) 9958 3001 TIM
e-mail:@
Site: www.oaranaambiental,com.br

ÂM8rEt{ÍAt

De: Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara [m
Enviada em: segunda-feira, 18 de maio de 2015 09:42
PATA: CONTATO PARANA AMBIENTAL
Cc: EDUARDO LUIS BASSO

Assunto: Re: Orçamento - Coleta de resíduos

t*Ssr/mail.g@gle.cün/mail/r/trltaEwmfi rüod14d(ffi4016m 111
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llcitacao licitacao < licitacao@nsb.pr. gov.bÊ

Orçamento - Coleta de resíduos
20 mensagens

setor de Licitaçõos - PreÍeitura Municipal dê Nova santa Bárbara í2 de maio de 2oís<licitacao@nsb.pr.gov.bp 09:46
Para: bioaccess assessoria e consultoria <bio-access@hotmail.com>, marcelo bioambiental
< marcelo@bioambiental.com.bÊ

Bom dia,

Solicito orçamento para abertura de novo procedimento licitatório para coleta de resÍduos, conforme
descritivo anexo.

Desde já agradeço.

Atr,

Elaine Cristina Luditk
Sêtor de Licitaçóes
PrêÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Teleíone (43) 3266{í 00

E

Sêtor dê Llcitações - Prêfsltura Munlclpal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.bP
Para: corúato@paranaambiental.com.br

E Cotação Coleta de residuos.doc
40K

12 de maio de 2015
09:49

Setor de Licitaçôes - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
< licitacao@nsb. pr. gov. br,
Para: transresiduosmga@hotmail.com

lTexto das rEnsagens antedores oculto]

E Cotação Goleta de resíduos.doc
40K

12 de maio de 20í5
09:50

12 de maio de 2015
09:53

B Cotâção Colêtâ do rêsíduos.doc
40K

tüps/mdl-gmgle.canlmÍit/ir(y?U=2&ik=1,163614Hd&vi6rr=pt6+cdel,a%ZE%ãfes%C$,6ADú..E86=fl..E&sãcfFqEÍy6üF14d1@cS61O1m&... 1E

rf ismWeb
rom'x trC,o.rSlr

CotâÉo Coleta de reslduos.doc
40K

lTexto das ÍrEnsagens anterioÍes oculto]

Setor de Licitações - PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
< licitacao@nsb.pr. gov. br>
Para: fabiola@transpoÍtec.com.br

lTexto das rnensagens anteÍioÍes oqrlto]



20rc5f20í5 E-mdt ê tsmweb - Sduçôes pta tnle.rEt - OrçaneÍlo - Cdáâ ê resÍdr§

Setor de Licitaçõês - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr. gov.br>
Para: contato@kuricaamtúental.com.br

[Texto das nEnsagens anteriores ocultol

E

12 de maio de 20í5
09:56

007

Mai I Dellvery Subsystem <maileriaemon@googlemail.com>
Para: licitacao@nsb.pr.gov.br

Delivery to the Íollowing recipient failed permanenlly:

contato@kuricaambiental.com. br

12 de maio de 2015 09:56

Technical delails of permanent íailure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the seNer for the recipient domain
kuricaambiental.com.br by aspmx.l.google.com. 174.125.69.271.

The enor that the other server retumed was:
550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try
550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or
55G5.1.1 unnecessary spaces. Leam more at
550 5.1. 1 http://support.google.com/maiUbirúansrarcr. py?ans!veF6596 b32si121 I 1304ioj.49 - gsmtp

- 
original message 

-
X€oogle-DKIM§ignature: v=í; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=íe100.net; s=20130820;
h=x{mfl essag+state: mime-versi on: in{eply-to: references : date

: mess agejd:subject:from: to: content.type;
bh= 1 Q4jhMKYDfaVuogEs+yE I FV1 gePkpYYhu4oB4HGtpLU= ;

b= Nz2Vc+Sp1 qRcbnPcYvo4fl UBLTZJ Qdpx BVM LtgRyVh/FoM CjcxzdQZALSlRF+xiRy3
j94S4PF56rGBcPxqQF9MOy+2Tzhps4t4NCrTvl lqUAgTDZXcq3CGYo0TgzeFloTl I DR2
XBgC/r/yQ\Mbf SGZvo2Ds4l wDLM0P U9UHhlzCs P DPvFQi 1 d89Ah 1 s BAmcSJ pS5TgKXz
LPfBQ146U+hjHNq+aiDN43swt{DaNEzwKroNf+QSy0abKtdXF+tPi2CsJZiheDrT4pPtG
SB4bUMsjgmvzlpTd+GHM2Qz43JjzcOI.lyA2l2o6HBT6MQ2LnupNYNggOxVwSbC+V2gyVB
vz7 A==

X€m-MessageState: ALoCoOmM 9oZuÀU3V1/ElN9jDRrazvN2SCgPkapl SeEOjAjEf FÍ
1 Lov\oMvE MvDSYQQLxgUSX Jjj L4UP
MIME-Version: 1.0
X-Received: by 10.50.41.8 with SMTP id b8ma0731743i9138.1431435372505; Tue,
12May 2015 05:56:12 {700 (PDT)

Received: by "10.64.141.65 with HTTP; Tue, 12 May 2015 05:56:12 {700 (PDI)
X0riginatinglP: 1177.220.'160.1061
ln-Reply-To: <CAAYg3LOR4oMd-YBVoid-MQPqkXJaXqbmfoyxLzNKi9Vf60cPXw@mail.gmail.com>
References: <CAAYg3LMS2hyvCoDJTgnPpoT-a2yga+cR0h4GusGe+iNcUhBQOA@mail.gmail.com>

<CAAYg3LPdCikH9viNNRMsnjghScKpkGzTQxQi\Mt=oe+VvPMpPoEA@mail.gmail.com>
<CAAYg3LOR4oMd-YBVOid-MQPqkXJaXqbmÍOyxLzNKi9VÍ60cPXw@mail.gmail.com>

Date: Tue, 12May 2015 09:56:í2 -0300
Message.lD: <CAAYg3LP0e evsLP_SmPgl M+v6iV1/DswJWK2o00FRHSExNZiKuw@mail.gmail.com>
Subject: =?UTF-8?Q?Fvnd=3A-Ot=C3=ATamento-=2D-Coleta-de-res=C3=ADduos?=
From: =?UTF€?Q?Setoúe-Ucita=Ca=A7=C3=Bses-=2D-PreÍeitura-Municipalde-Nova-Sa?=

=?UTF{?Q?nta_$=Ç$=tr 1 ft 26!= <licitacao@nsb.pr. gov.br>
To: contato@kuricaambiental.com.br
Content-Type: multiparumixed; boundary=969ç9í 1 61 97aeob8ô40515e2ma1

Bom dia,

Solicito orçamento para aberlura de novo procedimento licitatório para

coleta de resíduos, conforme descritivo anexo.

t&s./míjt.gmgle.csn,tnrit/uofÀj=Zük=1,{63514b4úvietv=dSq=cd€ta%ãde%2oes%C3%ADd-GEqs=tÍue&seardFq,.3Íy&tFíild4829cg3íO16S0&.. z8

Cotação Colêta de resíduos.doc
40K
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Desde já agradeço

Att,

E-mailê lsmweb - Sdr4óe§ p a lnieÍÍEt - OrçõneÍüo - Cdda (b resÍdrDs
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tElaine Cristina Luditk*
*Setor de LicitaçÕes'
*Prefeitura Municipal de Novâ Santa Bárbara'
*Telefone (43) 3266€í 00.

Fabiola Della Giacoma (Comercial) <Íabiola@transportec.com.bp 12 de maio de 2015 09:57
Para: Setor de Licitaçóes - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara < licitacao@nsb.pr.gov. br>

À disposição.

r--
Trorryortr E@@

EOEO
td.r. . L-.ra. a. f.iar-

"Antes de imprimir pense em seu comprombso com o Meio Ànbiente"

De: Setor de Licita$es - Prefeitura Municipal de Nova Sanb Bárbara [mailto:licitacao@nsb.pr.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 12 de maio de 2015 09:54
Para: Fabiola Della Giacoma (Comercial)
Assunto: Fwd: Orçamento - Coleta de resíduos

lTexto das rnensagens anteÍioÍes ocrrltol

12 de maio de 2015
1O:02

iill'ÉJ

CONTATO PARANA AMBIENTAL <contato@paranaambiental.com.bp 12 de maio de 2015 í0:56
Para: Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara <licitacao@nsb.pr.gov.bP

tühs/mail.gmde.con/mdUirrcy?ri=28ik=í{6361ilb,ld&úeyr=ÉSFcdetâ%2ode%Zfes%C3%ADü.G&qs=ft.t&sãctFq.Ery&üF14d4829c93101@0&... 38

lnformamos que, no momento, não temos operação para coleta e destino de resíduos hospitalares.

Fabiola Della Giacoma
Gestão de @ntratos
t- 4r 3217*4001

Fax- 4L 32L740L!
E! fabiolaqtransportec.com.br
Site: www.transportec.com.br

Slrype - fabbla.transportec

Sêtor de Licitações - Prêfeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr. gov.bP
Para: osaide_serquip@hotmail.com

lTexto das Ínensagens anteriores oculto]

Cotação Colota dê rosiduos.doc
40K
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Cc: EDUARDO LUIS BASSO <eduardo@paranaambtental.com.br>

Atte

009

,#*al
ALStE r Í 

^ 
I

VlnÍclue Chervlnekl DÍBch
AJxIlar Adminietrsü\,o
Conrao: 1r5; 366194659
Eamal 2l

Bom dia,

ÍTexto das ÍrÉnsagens anteriores ocu[o]

lTexto das nEnsagens anteÍioíes ocu[o]

Setor do Licitaçóes - Prefeitura Municipal dê Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.bÊ

^ Para: CONTATO PARANA AM B I ENTAL < contato@paranaambiental.com.brà

Obrigada. Fico no aguardo.

Setor de Licitações - Prêfêitura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.ba
Para: bioaccess assessoria e consultoÍia <bio+ccess@hotmail.com>, marcelo bioambiental
< marcelo@bioaÍnbiental.com. br>

Bom dia,

Alguma posição sobre o orçamento solicitado?

18 de maio de 2015
09:40

18 de maio de 2015
09:40

lüpsr/m:il-gmgle.co mÍiUilofÀi=2&ik=1,1ô361,1b1d&vierr=ÉSFcdeta%ZlÊ%2oes%C3%ADúc6qs=fiFlseaÍdFq,EÍy&ttF1.k 4ffiO1m&... 48

Bom dia Elaine!

Estou ercaminhando seu e-mail (por cópia), para o Sr. Eduardo.

Assim que possivel ele estará entrando em contato.

Tenha uma ótima semana !

Del Setor de Licibdes - Prefeih.rra Municipal de Nova Santa Bárbara [mailto:licitacao@nsb.pr.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 12 de maio de 2015 09:50
Para: contat@pâranaambiental.com.br
Assunto: Fwd: Orçamento - Coleta de resíduos

Att,
lTexto das rÍEnsagens antedoÍes oqJlo]

12 de maio de 2015
1 1:00

Att,
lTexto das rEnsagens anteÍioÍes oculo]

Setor de Licitações - ProÍoitura Munlclpal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.br,
Para: CONTATO PARANA AMBIENTAL <contato@paranaambiental.com.br>
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Bom dia,

E-mdl ê lsmweb - Sd$ões para lnEnd - OÍçanedo - Cdeta de resÍú,G

010Alguma posição sobre o orçamento solicitado?

Setor de Llcitações - Preíeltura Municipal de Nova Santa Bárbara
< licitacao@nsb.pr. gov.br>
Para: transresiduosmga@hotmail.com

Bom dia,

Alguma posiçáo sobre o orçamento solicitado?

Att,
lTexto das Ínensagens anterioíe8 oculto]

18 de maio de 2015
09:41

Setor de Llcitações - Prefsltura Munlclpal de Nova Santa Bárbara
< licitacao@nsb.pr.gov.br>

^ Para: Íabiola@transportec.com.br

Bom dia,

Alguma posiçáo sobÍe o orçamento solicitado?

Att,
[Texto das ÍÍEnsagens anteioÍ€s o€rilol

18 de maio de 20í5
09:4í

Setor de Licitaçôes - Prêfêltura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.bÊ
Para: CONTATO PARANA AMBIENTAL <contato@paranaambiental.com.br>
Cc: EDUARDO LUIS BASSO <eduardo@paranaambiental.com.br>

18 de maio de 2015
09:41

Bom dia,

Alguma posição sobre o orçamento solicitado?

Att,

Em 12 de maio de 20í5 10:56, CONTATO PARANA AMBIENTAL <contato@paranaambiental.com.bÊ
escreveu:
[TeÍo das rÍEnsagens anteÍioÍes ocultol

lTexto das rnensagens anterioÍes ocultol

EIaine

Pela distancia fica mais difícil para nós atendermos o município e encarecendo muito o valor do

transporte.

tdFs/mdl.gpode.ccnlmdl/uryÀi=AIk=íild§11b4d&üet,í=ÉE(F cdda%2ode%2ües%C3%AD<f-m6ç=tue&searcleq.ery&ltF1,í(í829c{E+01m0&. c8

Att,
lTexto das Ínensagens anterioÍes ocultol

EDUARDO LUIS BASSO <eduaÍdo@paranaambiental.com.bP 18 de maio de 2015 09:52
Para: SetoÍ de Licitaçóes - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara < licitacao@nsb.pr.gov. br,

Bom dia
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Atenciosamente 011

ÂM8IE'{TÂt

Eduardo Luis Basso

Depto. Engenhâria

Fone: (451 3039 2494 - (451 3039 6002 Ramal 20

Celular: (45) 9958 3001 TIM

e-mail : eduardo@paranaamblental.com. br

Slte: www.paranaambiêntal.com.br

De: Setor de Licita@s - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara [mailto:licitacao@nsb.pr.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 18 de maio de 2015 09:42
PaTa: CONTATO PARANA AMBIENTAL
Cc: EDUARDO LUIS BASSO
Assunto: Re: Orçamento - Coleb de resíduos

pFrna

Setor de Licitações - Prêfêitura Municipal dê Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.br>
Para: EDUARDO LUIS BASSO <eduardo@paranaambiental.com.br>

Ok, obrigada pela atenção.

'18 de maio de 2015
09:55

Art,
[TeÍo das rÍEnsagens anteÍiores oqJio]

Fablola Dêlla Glacoma (Comorclal) <Íabiola@transportec.com.ba 18 de maio de 20í5 10:26
Para: Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara <llcitacao@nsb.pr.gov.br>

Prezada,

Conforme email datado de l2l05,iá havia retornado seu contato, informando que não temos operação
para coleta de resíduos de saúde.

tts§//mail.google.cün/mdl^r'(yai=2&ik='lil6}51,|b4d&vi6rr=É&f cdeta%2ode%2ües%C3%ADd.GEqs=trLt&sãctFqr.€ry&ltF14d4€29c9rí01@0&... gg

ITexto das rnensagens anteriores ocultol



Agradecemos o contato.

Fabiola Della Giacoma
Gestão de Contratos
l- 41 3217-4001
Fax - 41 3217-4011
El fabiola62transportec.com.br
Site : www.transportec.com.br

Sl§,pe - fabiola.tra nsportec

TrarcporE

E-mail ê lsmweb - Sdçôes pala lrúeíÍEt - Orçameíto - Cdetra de Íesld-c

.-r-EO EO
@@

0t2

Sds

Ê.f.r. r n Dfa. a. Laa!.

"Antes de imprimir pense em seu @mpromisso com o Meio Anbiente".

De: Fabiola Della Giacoma (Comercial)
Enviada em: terça-feira, 12 de maio de 2015 09:57
Para: 'Setor de Licibções - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara'
Assunto: RES: Orçmento - Coleta de resíduos

lnformamos que, no momento, não temos operação para coleta e destino de resíduos hospitalares.

À disposição.

{Ir-
fiotryae EIO EO
C.a.r. . rdar. J. rddE @ @ED

"Antes de imprimir pense em seu comprombso com o Meio Anbiente"

De: Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara [mailto:licitacao@nsb.pr.gov.br]

lrttpG r/mdl.goode.cqnímdl/tr{Y?r.i= 2&ik= 1.163614b4d&üet.v=É6f cdela%Z}de%2ües%C396ÁDd.c8qs=úue&sêíclFq(EÍy&tF1,ld4829c9t0l80&. 7t8

?Íyc5t2015

Fabiola Della Giacoma
Gestão de Contratos
A- 41 32fi 4ool
Fax - 41 3217-{011
El fabiola@transportec.com.br

Site: www.lransporlec.com.br

Skype - Ê biola.trâ nsportec



200s2015 E-mdl de lsmweb - Sduções paIa lrterná - Oçamer{o - Cdda e resÍdr-G

Enviada em: terça-feira, 12 de maio de 2015 09:54
Para: Fabiola Della Giacoma (Comercial)
Assunto: Fwd: Orçamento - Coleb de resíduos

lTexto das rnensagens anteriorcs oculto]

A Carol, aqui da empresa, me confirmou que já foi enviado aos seus cuidados, favor veriÍ'icar, caso não
tenha recebido me informe que encaminho novamente.

Att

Marcelo
Bio Access
[Texto das rnensagêns anteriores ocultol

013

marcelo bioãmbiental <maícêlo@bioambiental.com.bp 18 de maio de 2015 ií:46
Para: Setor de Licitações - PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara <licitacao@nsb.pr.gov.bÊ

Bom dia Elaine

Setor de Licitaçôes - PrêÍêltura t[unicipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.br>
Para: marcelo bioambiental <marcelo@bioambiental.com.br,

Bom dia Marcelo,

Acabei de receber o email dela.
Obrigada.

Att,
[Texto das rnênsagens anteriores oculto]

18 de maio de 2015
11:47

ttFsr/mdl.google.cqn,ln;Íl/uyÀi=2&ik=í.|&1511b4d&ü6,v=É8fcoaeta%2ode%2ües%C3%ADd.-cEqs=fue&searctFq.eíy&ttF14d4ffi401@0&...84

Bom dia,

Ilexto das rnensagens anteriores ocultol
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E-mail
..r=7 Bom dial por meio deste solici tar mtação de preços paÍa coleta d€

ESCREVER

EntÍada (1)

Com estrela

lmportante

Enüados

Rascunhos

Todos os e-mails

Spam (9)

Lixeira

Mais

Sanetan
para mim

8oa tarde.

Prezada Ela ine,

Agradecemos o seu contato, porém informamos que no momento nãc

Esperamos ser lembrados em outras oportunidades.

Atenciosamente,

3

SANETRAN SANI

Fone/Fax:
(41) 3355-5601
(41) 33ss-s600

e
'-

Rc

tlFs/mril.google.cqn/mai l/u/OfàaFwm#rtod14d71seô'l'l cft ü 1t1

Á/C-U-EiarE-Coaaçáoépíeç6-licitac.o@nsb.F.go/.b-E-maal&lsmweb-Sduçõespsratríerrd

J

,'-
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RAZÃO §OCIAL: MtrDIC TEC AMBIENTAL LTDA EPP
ENDEREÇO: ÀVEMDA MÂRGINAL If 4579
CNPJ 061&ltíymor-6.a
VENDEITOR ORIENTE MOISBS DE SENE

A Prefeitun Municipat de Novr sutr Blrbln - pr.
CNPJ:95J61.t8{Mlüt1{0 - Foner'Fer-({3)J2ó6{100
§etor dc LkÍtrçôcc - Ehine
Emril: liciaceo(Olsb.or.rov,.br

.COTAçÃO DE PREÇO"

Valor ioral

R$23.760,00,

Carimbo com CNPJ -

Assinuura -

06.183,1 50/0001-6+
LLIOA§PPI

A Paiqur

P: &4
la O3
§40 crüt

SquÊita CaíÍ,pc§ - PR

i
I

ffi. Li!h{ rt{ r..- 6.6-rcSatb- cE }a.eaod}D- aqao c&F - pi
FOXCrÂX (.tll !t 1-200t

c€LulrR (a§t raú.!ór, üar.r-5iit6
Hadt rdffiÉô;L!.1dn!.

ffi àa-rL.àI.!p ta

Item Qde Unid Valor
mensal

Coletr, trroqirÍtÊ! tÍlrtrDelto e deatlneçIo

a

Meses Rt1980,00

TOTAL VINTE E TRE§I MIL SITECENTOS E SECENTÂ REÂI § R§23.?ó0,00

Da:a-20t03Í2015

I'ÉOIC TEC âí8IEIÚTAI LTDA EPP
AVE TDA XANGIÍIAL Í{O 4579, §ALA 03, BAINXO SAITT HO

FO,{C/FAX: (43) gszt - tO03
steuÊrRl GArapos - peeerÁ crp: tlt.g4o-ooo

crPr: 06,tts.t5olooot-6.1 - rrscrrçÂo EsrADuau t§ErTA

{

Descrição

L
lilel de rcddua de serviçor dc seúdg
pertêncentÊ§ ao glupo (resíduos
inf6cuntes), gupo '8" (rÊsíduas cont.ndo
sub,stànçias químicas) e gnrpo "E' (resíduos
pcrfuroconades).

- A coleta deverá scr feita na Secrrtaria
Municipl de Saúd., §o à Rua Ânrônio
Joaquim Rodrígues. 9N, Nova Santa BáÍbaÍa -
PR. r crdr 15 dieq em dia g s€r dereÍminado
pela contraArne.
- Os rcsíduoe coletadm dêvôÍão estar
açandicionados dentro de bombonas de
poliaileno de alta densidâd.. fomecidas pela

conrrauil& idêntificadas com os dados da
unidadc geradora, sendo as mesmas lâcradas e
pcsadâs oo aro da coleu-

t2
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coleta e dutinação final de resíduos
sro REsinuos TRANSPoRTES LTDA

CNPJ - 08.6E0.r5E/0001-6r

pRoposrÀ coMERcIAL PARA DESTINAÇÃo FINAL De nrsÍouos ne slÚos

CIANORTE, 12 DE MAIO DE 2015.

Á Prefeitura Municipal de Nove Srntr Brrbsrr - Pr'
CNPJ: 95.561.0E0/0001-60 - Telefone: 43'3266'8100

A"/c: Elaine - Setor de Licitação
E-maill licitacao(Dnsb.nr.sov.br

REFERENCIA: Coleta, Transporte e Encaminha^melllP'o Tratsmento de Resíduos da

§rúde, pertencente! aos i.ip", .C' - fmp'Cf'lnr-p, n - qUÍrUrCoS 
9 ^-E -

ifnfúftOCOnfAI{TES "oifono" 
a ResoluçIo CONAMA no 35E/05 e Resolução no 306/04

da ANVISA.

EstaPropostatemcomoobjetivoaprestaçâodeserviçosparacolet.'Transportee

EncaminhamentoparaTratamentodeResíduosdasaúde,paralocaldeTratamentoque

atenda os requisitos e os padrões técnicos da ABNT e Normativas Ambientais vigentes' em

confonnidade com a Resolução da ANVISA - RDC 306/04, juntamente com a Resolução no

358/04 do coNAMA que deÍine a coleta, transpoÍe e destinação final sobre resíduos de serviços

de saúde dos GRTIPOS A - INFECTANTE, B - QÚMICO E E . PERTUROCORTANTE.

(1993), NBR 10004 §ovembro 2004) e Resolução n'420 de 12 de Fevereiro de

2004 do Ministério dos Transportes e suas

D Pessoal treinado e habilitado;

) Emissão de Manifesto para Trensporte

da unidade gerador4 da transportadora e do

CIÁNORÍE / PR r'coa, 2

D Os resíduos colerados serão encaminhados para TRATAMENTO TÉRMICO

(INCINERAÇÃo) e/ou AUTOCLÀVAÇÃO de acordo com a classificação dos

Resíduos, em local de Tratamento devidamente certificado por órgãos ambientais e

de saúde;

D Coleta e Transporte efetuados em veículos de frota própria, identificado conforme

NBR?500eobedecendoaodispostonaNBRl322l(Fevereiro2003),NBRl28l0

.680.159/000í -61
BIO

! (

www.bioaccess.com.br
sac@bioaccess.com,br



017

ô

coleta e dutinaçãofinal de resíduos
F Emissão de Certificado comprovando o Tratamento dos Resíduos;

) Disponibilizamos bombonas (em comodato) para o acondicionamento dos

Residuos Infectantes (Grupo A) e Químicos (Grupo B). Os residuos quimicos

quando não acondicionados nas embalagens originais ou primarias, devem ser

acondicionados em frascos que poss{rm ser tampados e identificados com o tipo do

resíduo. Er.: Formol 10 7o.

2.I_SEGREGAREACONDICIONAR OS os (ART. 3o DA RESOL o

ser colocado dentro da bombona.
Resíduos Ouímicos - Gruno B: Embalagens originais ou primarias, ou acondicionar em

ftasco dotado de tampa e identificar o tipo do residuo. Depois ser colocado dentro da bombona.

Residuos Perfurocortantes - Gruoo E: rígidos, resistentes a

punctura e ruptura (Caixa de papelão amarela).

Acondicionar em treeiPientes
tog,680.15S/000Í

BIoBXSIDUOS

coNAMA 358 - 29 DE ABRrL DE 2005 E RDC 306 ' ÀNVISA):
Resíduos Infectantes - Gruoo A: Aconücionar em Saco Brancos leitosos resistentes a

^p@ão 
Brasileira das Normas Técnicas (ABNT) e depois

ÁvEi{iDA GoIAs, 431 - 2.o
sAtAs 21 É22-frNA0í

| 87200'149 - CIANORTE---

CrÁNORTE / PR 
^vGqí 

aJr,§da Iã? 2. zsú t -G?872&t1e 443631'

MTR - Manifesto
para Transporte de
Resíduos contendo

os dados da
unidade geradora

utilizada na coleta

Bombonas de

Polietileno de alta
densidade para o

acondicionamento
dos resíduos.

CDR - Certificado de Tratamento dos Resíduos.

sac@bioaccess.com.br

r-l

UIDA. . EPP

UTILIZADO PELA BIO-ACCESSTRÀBALHODE

À

www.bioaccess.com.br
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BioAccessô

coleta e destinação final de resíduos

8IO RESIDUOS.
CNPJ 08.680.1s8/0001-

!áÀRCEr.O GO}rçÀI.VES DrÀS
BIO-ACCESS
M -3631-t829 troa.oso.t sslooot-ojl

BiO RESIDUOS TRANSPORIES
ITDA..EPP

AVENIDA CONS, +:T - 2.O ANDAR
SALAS 21 E 22. ZONA 01

137200-14e 
- CIANoRTE - Pll

ACEITE
(Assinature e Carimbo)

Assino e acaito gs Íêcomandados nestã
proposta

RS 1.031,2s (Hum
Mil e Trinta e Um
Reais e Vintê e

Cinco Centavos)-

Rs 12.375,00
(Doze Mil
Trezentos e

Setenta e Cinco

Âeais)

t2 lVeses1

colêtâ, transportg trâtamênto e

destlnaç5o flnal de resíduos de

seÍYiços de saúde, pertencentes

infectantes), grupo "B' (resíduos

contendo substáncias químicas) e

Perfurocortantes).

- A coleta deverá ser Íeita na

SecÍetaria Municipal de saúde, sito

à Rua Antônio Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Bárbara - PR, â

cada 15 dias, em dia a ser

determinado pela contratante.

- Os Íesíduos coletados deverão
êstar acondicionados dentro de
bombonas de polietileno de alta
densidade, fornecldas pela

contratada, identiflcãdas com os

dados da unidade geradora, sendo
as mesmas lacrâdas e pesadas no

ato da coleta.

www.bioaccess.com.br

C!ÂNORTE,PR N.&ir,13t. 2t c22. zúú t - cEP a72m;t1c U 3631'1829

Observação: (*) No ato da coleta, não será descontado o peso do recipiente.

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 (Sessenta) dias.

Para inicio dos Seruiços é indispensável o envio deste termo de eutorização assinedo e cerimbado
juntâmente com a Ficha de Cadastro Preenchida e assinada.

Unldade Valor Mensal V?lor Total

sac@bioaccess.com.br
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ffi*ffin
CORRF,SPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 01 de junho de 2015.

De: Departamento de Licltaçôes

Para: DepartarentodeContabilidade

Assunto: Contratação de empresa prestação de servlços para coleta,
transpoÍte, tratamento e destinação Íinal de resíduos de
serviços de saúde.

Senhorita Contadora:

Tem esta frnalidade de solicitar a Vossa Senhoria,
dotaçáo orçamentária para contrataçáo de empresa prestaçáo de serviços
para coleta, transporte, tratamento e destinaçáo final de resíduos de serviços
de saúde, conforme solicitado pela Sra. Marta Luciane Silvestre Rezende,
Secretária Municipal de Saúde, num valor previsto de R$ 1.031,00 (um mil e
trinta e um reais), mensais, por um peúodo de 12 meses, totalizando R$
12.372,OO (doze mil, trezentos e setentâ e dois reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elo;íne Sanúos
Setor

Rua Walftedo Bittencourt de Moraes n'222, CenJro, t 43.3266.8100, I - 86.250-000 - NoYa Santa BárbaÍ4
Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.eov.br

S

PREFEITURA MUNICIPAL
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T&Tffi§frH[N
PREFEITUBA MUNICIPAI

E6t.do do Parúá

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Em atenção à correspondência interna expedida
por Vossa Senhoria em data de 01/06/2015, informamos a existência de
previsão de recursos orçamentários para contratação de empresa
prestação de serviços para coleta, transporte, tratamento e destinação
final de resíduos de serviços de saúde, conforme solicitado pela Sra.
Marta Luciane Silvestre Rezende, Secretária Municipal de Saúde, num
valor previsto de R$ 1.031,00 (um mile trinta e um reais), mensais, por
um período de 12 meses, totalizando R$ 12.372,00 (doze mil, trezentos
e setenta e dois reais).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipalde Saúde;
10.301.0340.02034 - Manutenção do Fundo Municipalde Saúde;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica; 2430; 2440; 2450.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 01 dejunho de 2015.

Atenciosamente,

Laurita o Campos
Contad ta

cRc 0450 o4

Rua Walfredo Bittencourt de Moêes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa
Báôara, Paraná - E - www.nsb.or.oov.br

é



NOVA SANTA BARBARA 021

CORRESPONDÊNCIA TNTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Juridico

Nova Santa Bárbara, 0110612015.

Prezada Senhora,

Em atenção à correspondência expedida pela Sra. Marta Luciane
Silvestre Rezende, Secretária Municipal de Saúde, solicitando a contratação de
empresa para prestaÉo de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação
final de resíduos da saúde, num valor previsto de R$ 1.031,00 (um mil e trinta e um
reais), mensais, por um período de í2 meses, totalizando R$ 12.372,00 (doze mil,
trezentos e setenta e dois reais) e informado pela Divisão de Contabilidade da
existência da previsão orçamentária através da dotaçâo:

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .0340.02034 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2430;
2440;2450.

lnformo que este setor enviou via email, solicitações de cotaçóes de
prêços para estimativa do valor da licitaçáo para diversas empresas, conforme
comprovantes anexos. No entanto, apenas 02 (duas) empresas nos enviaram
cotações.

parecer jurídico.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cris dos ntos
Setor de Licitaçõ

Avenida Walfredo BittencouÍ de Moraes, n'222, Cenro, I 43.3266.8100, E - 86.250-000 -Nova Santa

BáÍbar4 Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - Site - www'nsb.Dr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o



PREFEITURA MUNIC]PAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walter Guimaráes da Costa n' 512, Fone lFax (U3l2ú-1222 - CNPJ N.o 95.561.080/000'160

Eflail: p4Dsbl@grd4lslLE - Nova Santa Bárbara - Paraná

Origem: Dep. Juridico

Destino: Setor de Licitações

Conforme expediente encaminhado a esse

Departamento Jurídico em data de 01 de Junho de 2015, visando

emissáo de parecer sobre o processo de licitaçáo, referente à

Contratação de empresa parâ prestaçáo de serviços de coleta,

transporte, tratamento e destinação final de resíduos da saúde,

conforme solicitaçáo da Secretaria Municipal de Segurança Pública,

num valor máximo de R$ 1.031,00 (Um mil e trinta e um reais)

mensais, por um período de 12 meses, totalizando R$ 12.372,00 (doze

mil, trezentos e setenta e dois reais), conforme cotações prévias, e em

atendimento ao disposto no artigo 15, V,§ 1o da l,ei 8.666, que

determina que: "As compras, sempre que possivel, deveráo:

V - balizar-se pelos preços prahcados no dmbito dos

órgãos e entiàades da Administraçao Pública.

§ - Í'O registro de preços serd precedido de ampla

pesqtisa de mercado.

A despesa será suportada com recursos da Secretaria

Municipal acima mencionadas deste MunicÍpio, conforme informaçáo

prestada pelo Departamento de Contabilidade do Município, atendendo

ao conüdo no artigo 14, da Lei n" 8.666/93.

Houve a manifestação do Departamento de

Contabilidade do Município indicando disponibilidade orçamentâria,

estando desta forma, cumprido o disposto no artigo 14, da Lei n"

8.666193, o qual preceitua que: nenhuma compra ou serviço será feita

ou contratada sem a adequada caracterização de seu objeto e indicaçáo

dos recursos orçamentários para o seu pagamento, sob pena de

nulidade do ato e responsabilidade de que lhe tiver dado causa.

022

Rua Walíredo Bittencourt Moraes, 222 - Fone/Fax (0x43) 26&.1222 - Eflail: B!q!§bêrb8r4@!glç9!Lbr - Nova Santa
Bárbera - Paraná

PARECER JURIDICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walter Guimaráes da Costa no 512, Fone/Fax (043) 266-í222 - CNPJ N.o 95.561.080/000160

E-mail:p!0!§bÍ@g!Íh!gE br - Nova Santa Báóara - Paraná

Diante do preço máximo e para melhor

aproveitamento do procedimento sempre para garantir a maior

competitividade e transparência possível, a licitaçáo deverá ser feita na

modalidade de Pregáo Eletrônico ou Presencial, nos termos da

legislaçáo em vigor, ou seja, da Lei Federal n" 8.666/93 e ki Federal n"

10.520 e Decreto 5.450.

É o parecer, S.M.J.

Nova Santa Bárbara, O1 de Junho de 2015.

ira
57

023

Rua walfredo Bittencourt Morae§, 222 . Fon etlax(o§43) 26Ç1222 - Eflail: DÍmsbaóaÉ@aol.com.bÍ.

BárbaÍa - PaÍaná

Nova Santa
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Llcltações

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer JurÍdico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIáL t" 2212015, que tem
por objeto a contrataçáo de empresa para prestação de serviços de coleta,
transporte, tratamento e destinaçáo Íinal de resíduos da saúde,
normatizaçáo de procedimentos administrativos, consultas, e em todos os
demais assuntos correlatos à ârea, de conformidade com a Lei Federal n"
10.520, de 17 l07 l2OO2, l*i Federal n" 8.666, de 2L 10611993, Republicada
em 06l07 11994, Decreto Federal n" 3.555 de 08/A812000, Decreto Federal
n" 3.697 , de 2L I 12 I 2OOO e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" O7Ol2Ol4, designando os
membros da Comissáo Permanente de Licitaçáo e Portaria n" 015/2015,
nomeando o Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de
Licitaçáo seja publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e

onde mais convier para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitaçáo para

Nova Santa Bár a, Orl06l2ot5.

Valérto
to unicipal

AS

c

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - E6.250-000

Nova Santa Brl.rbara. Paraná

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊI{CIA INTERilA



PREFEITURA MUNICIPAL

}IOVA §ANTA BÁRBARA
EsrRoo oo PaneruÁ

025

POBTARIA no 070/2014

O PREFEiTO DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, ESIADO DO PARANÁ, O ST,
CLAUDEMIR VALÉNO, no uso de suas atrlbulções legals, resolve:

NOMEAR:

Art. 20. Esba Poftarla entra em vlgor na data de sua publicaçã0, revogadas as

disposições em contÉrio,

Nova Santa Bárbara, 05 novembro de 2014

o

c

Rua Walfredo Bittencourt es, 222, Centro - Nova Santa Bárbara - PR - I - 86.250-000
1E (43) 3266-8100 - E - E-maí: pmnsb@nsb.pr.oov.br - Site: www.nsb.pr.qov.br

Art. 10. A comlssão Permanente de Licitação, composta peros seguintes membros:

- Presldenter Nlvaldir Sllvestre - CI/RG no 5.304.06g-3 -SSp/pR;

- Suplente: Sebasüã6BfttencouÊ- CI/RG no 3,64g.599-0 -SSp/pR;

- Membro: Madalena B.S. Carvalho - CI/RG no 5.740.921-5-SSp/pR;

- Suplente: Lidiane Silva Gonçatves - CI/RG no 9,288,344-2-SSp/pR;

- Membrol Maria José Rezende - CI|RG no 9.170.714-a-SSp/pR;

- Suplente: Zacarias de Àbreu Gonçalves - CI/RG no2.254,409-8-SSP/pR.

- Membro: Roblnson Martins Coelho - CI/RG no 9.216.880-8-SSP/PR;

- Suplente: WeveÊon Trindade - CI/RG no 10.893.611-8-SSP/PR.

r.. .r
'í.,lF 

.



PREFEITURA MUNICIPAL 026

!*ovA SANTA BÁRBARA
Esraoo Do PARAN(

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA SEruM AÁN'ANN, ESTADO OO ERREUE, O Sr,
CLAUDEMIR VALÉNO, no uso de suas atribulções tegaÀ, Àsotve:

PORTARIA no 015/2015

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

- Pregoêiro: Fábto Henriquecomes-CI/RG no10.149.0g9-0-SSp/pR;

- Suplente: Emmanuel E. Nunes Morgado - CI/RG no g.023.240-3-SSp/pR;

- Equipe de Apolo: Elaine Cristina Luditk - CI/RG n09.144.227-2-SSp/pR;

- Suplente: Mônica Maria Proença - O/RG no 10,450,207-5-SSp/pR;

- Equlpe de Apolo: MaÍia José Rezende - CI/RG no 9.170.714-4-SSp/pR;

- Suplente: Zacarlas de Abreu Gonçalves - CI/RG no2.254.409-B-SSp/pR,

Art. 20. Esta Pottaria entra em vigor na data de sua publicaçã0, revogadas as
disposições em contrárlo.

Nova Santa Bárbara, de fevereiro de 2015

Rua Walfrôdo Bittencourt de Moraes, 222, Centro - Nova Santa BáÍtara - PR - I - 86.25G000
t (43) 326&8100 - El - E-mail: Dmnsb@nsb.Dr.qov.br - Site: www.nsb.or.oov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA 027ESTADO DO PARANÁ

AV|SO DE LTCTTAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL n.o 2212015

Processo Administrativo n.' 033/2015

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
colêta, transporte, tratamento e dêstinação final de resíduos da
saúde.

Tipo: Menor Preço, por lote.

Envelopes: Até às 13h30min. do dia

lnicio do Pregão: Dia í8/0612015, às 14:00 horas.

Preço Máximo: R$ í2.372,00 (doze mil, trezentos e setenta e
dois reais).

lnformações Complementares: Poderá ser oôfldas em horáio de
expediente na Prefeitura Municipal de Nova SanÍa Bárbara, siÍo â
Rua Walfredo Bittencouft de Moraes, 222, pelo fone: 43-3266
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 0110612015.

Fabio H ue Gomes
goeiro

Portaria 01512015

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n" 222, Cettto, S 43. 3266.8100, X - .250-000

Nova Santa Brírbarq Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.eov.br

íS0

Recebimento dos
18t06t2015.

,ío

4

EditÀi Publicado

1

(9l)



028

PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

Departamento Jurídico

Ref. Pregão Presencial n" 22l2Ol5 - Contratação de empresa para
prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinaçáo frnal
de resÍduos da saude.

O presente Processo, o Edital convocatório, bem como a
minuta do contrato, atende às edgências da Lei Federal no 10.520, de
17lO7l2OO2, Lei Federal n' 8.666, de 2110611993, Republicada em
0610711994, Decreto Federal no 3.555 de 0810812000, Decreto Federal
n" 3.697, de 2l l12l2OOO e demais legislações pertinentes.

Nova Santa Bárbara PR, 01/06/2015.

Qercira

u11dicoe
OAB/PR +8857
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EDTTAL oe pnecÃo pRESENctAL No 22t2o1s
Processo Administrativo n.' 033/2015

pREFEITURA iruNlctpAL oE NovA SANTI aÁneeRA

AbeÉura: Dia 18/06/20í 5, às í4:00 horas,
Protocolo dos envelopes: até às í3h30min, do dia 18/06/20í5.

í.í - No dia í8/06/20í5, às í4:00 horas, na Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, Estado do Paraná, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cento, Nova Santa
Bárbara - PR, será feita a abertura do certame, sendo que as empresas participantes deverão
apresentar envelopes fechados e indevassáveis até às í3:30 horas do dia 18/06/20í5, contendo
documentos e proposta assinada por seu representante legal, no Setor de Licitações da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,
222 - Centro, Nova Santa Bárbara - PR.

2. DO OBJETO

3 - DO CREDENCIAi'ENTO ESPECiFICO PARÂ O PREGÃO PRESENCIAL

3,í - Poderão participar deste certame as empresas do ramo pertinente ao

objeto que manifestem interesse com antecedência de até o terceiro dia anterior a data designada

à abertura das propostas, para efetuarem retirada gratuita do presente edital e seus anexos, junto

a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR, sendo
que os interessados deverão se dirigir ao Setor de Licitação, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 e

das 13:00 às 17:00 horas, ou ainda poderão requerer o mesmo pelo e-mail

licitacao@nsb oov.br ou através do site www.nsbD I r

3.2 - Nos atos públicos do procedimento licitatório somente será permitida

manifestação oral ou escrita de pessoas devidamente credenciadas pela proponente, devendo ser

conferida ou outorgada procuração com poderes específicos.

3.2.1 - O referido documento deverá ser entregue à Comissáo Julgadora, em

separado, antes da abertura do envelope "habilitação" que será retido e juntado ao processo

licitatório.
322-Na hipótese do documento supra aludido não se apresentar em original, a

cópia deverá ser autenticada.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, CerÍo, 8 43. 3266.E100, I - 86.250-000 Nova Santa B&bar4 Paraná
1
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NOVA SANTA BARBARA

í - A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, através do
Pregoeiro, designado pela Portaria no 015/2015, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que
larâ realizar licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MenoÍ Preço, Por lote, que
será regida pela Lei 10.520, de 17 .07 .02, Decreto 5.450, de 31 .05.05 e, subsidiariamente, pela Lel
8.666, de 21.06.93, para contÍatação de empresa para prestação de serviços de coleta,
transpoÉe, tratamento e destinação final de resíduos da saúde, de acordo com o presente
Edital.

2.í - O objeto da licitaçáo é a escolha da proposta mais vantajosa para a
administração, na contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transpoÉe,
tratamento e destinação final de resíduos da saúde, conforme descrições constantes neste

edital e seus anexos.
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3.3 - Qualquer documento apresentado em cópias simples deverá o representante
do proponente licitante, nele declarar, sob as penas da lei, que é autêntico.

3.4 - As empresas paÉicipentes Íarão o GREDENCIAMENTO antês da sessão
pública. O representante da empresa entregará ao PREGOEIRO documento que o credencie
para participar do certame, respondendo por sua represêntada, devendo, ainda, identificar-se e
exibir a Carteira de ldentidade ou outro documento equivalente, com fotografia.

3.5 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração,
sempre acompanhado do Contrato Social e suas alterações ou outro instrumento constitutivo da
eventual proponente, diretamente vinculado à correspondente natureza jurídica, com poderes
específicos para, além de representar a proponente em todas as etapas/fases do PREGÂO,
formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular
lances ou ofertas na(s) etapa de lance(s), negociar a reduçáo de preço, desistir da intenção de
interpor recurso administrativo ao Íinal da sessáo, assinar a ata da sessão, prestar todos os
esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame. Deverá tambêm, apresentar DECLARAçÃO DE QUE A EMPRESA CUMPRE OS
REQUISITOS DE HABILITAçÃO lFora do envelope - ConÍonrp modelo anexo), apÍesentar
TERMO DE CREDENCIAMENTO (Fora do envelope - ConfoÍÍÍre modelo anexo), os envelopes
PROPOSTA DE PREÇOS (1) e DOCUMENTOS DE HABTLTTAÇÃO (2).

3.7 - Caso o Licitante tenha preenchido os requisitos dos sub-itens anteriores não
haverá necessidade de apresentar cópia do contrato social no envelope de HABILITAÇÃO.

3.8 - A ausência da documentação referida ou a apresentação em

desconformidade com as exigências previstas impossibilitará a participação da empresa neste

PREGÃO.
3.9 - Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não

funcionem no País, de interessados que se encontre sob falência, concordata, concurso de

credores, dissoluçáo e liquidaçáo, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de

constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com

suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, ou

declarados inidôneos pâra licitar ou contratar com a Administração Pública.

4 - FORITIA DE APRESENTAçÃO DAS PROPOSTAS DE PREçOS E ENVELOPES DE

HABILITAçÂO

4.í -Os envelopes com as propostas de preços (0Í) e os documentos de

habilitação (02) deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes distintos,

fechados e indevassáveis, endereçado como se segue:

Rua WalfÍedo BiÍençourt de Moraes no 222, CentÍo, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa BáÍbara Paraná
2

3.6 - Se o representante da empresa ostentar a condição de sócio, proprietário,

dirigente ou assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de
procuração, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto/Contrato Social ou documento
equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações
decorrentes de tal investidura.

g - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.eov.br
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ENVELOPE-I.PROPOSTA
PREFEITURA i'UNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES, NO 222.
REFERENTE PREGÃO PRESENCTAL NO 22T2015
ABERTURA DIA,I8/06/2015, ÀS T+:OO HORAS

ENVELOPE I - PROPOSTA (onde deverá constar a proposta do
proponente conforme ltem 4.2 - Da Proposta);

ENVELOPE - II - HABILITAçÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
RUAWALFREDO BITTENCOURT DE MORAES, NO 222.
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL NO 22T2O15

ABERTURA DIA í8/06/20í5, ÀS TI:OO HORAS

4,2- Nos anexos deste Edital contém a relaÉo detalhada do objeto da licitaçáo
(Anexo l), o arquivo digital de proposta (Anexo ll), o pÍograma de preenchimento de proposta
(Anexo lll) e as instruçóes para preenchimento de proposta (Anexo lV):

l- O arquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em CD-R ou PEN-DRIVE,
preenchido pelo programa de preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções
contidas no (Anexo lV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0í - PROPOSTA,
com as mesmas informações constantes na proposta impressa;

ll - A proposta deverá ser impressa em 0í (uma) via, preenchida pelo programa de preenchimento
de proposta (Anexo lll), conforme instruçóes contidas no (Anexo lV) e, obrigatoriamente,
entregue dentro do ENVELOPE 0í - PROPOSTA, com as mesmas inÍormações constantes na
proposta gravada em CD, constando:

lll - a não apresentação do arquivo digital (CD-R ou PEN-DRIVE), se êste estiver incompleto,
ou não for possível efetivaÍ a leitura dos dados, implicará na desclassificação da proposta;

Rua Walfredo Bittencout de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E] - 86.250{00 Nova Santa Bárbara Paraná
g - E-mail - licitacâo@jsb.Duoy.U - www.nsb.pr.eov.bÍ 3

NOVA SANTA BARBARA

ENVELOPE ll - HABILITAçÃO (onde deverá constar os
documentos exigidos na ltem 4.3 - Da Habilitação);

* Deverá constar no verso dos Envelooes I e ll. timbre com
a Razão Social do Proponente, ou escÍito mecanicamênte.

a) Nome ou Razão Social, endereço completo, telefone e fax da proponente;

b) Número do CNPJ/MF;
c) Número do Procedimento adotado;
d) Descrição detalhada dos serviços oferecidos;
e) Preço mensal e preço total ofertado;
í) Prazo de validade da proposta, expressamente declarado, não inferior a 60

(sessenta) dias contados do dia da abertura do 'Envelope Proposta';

S) Assinatura do representante legal da empresa proponente que tenha
poderes para tanto;

h) Dados Bancários para Depósito (Conta em nome da empresa),
preferencialmente no Banco do Brasil, Bradesco ou Sicredi.



032NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

lV - a empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado, bem
acondicionada, para que não sofra danos;
V - recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia alternativa
do arquivo digital;
Vl - a proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas casas
decimais após a vírgula. O preço ofertado será sempre o preço final, nele devendo estar
computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficarão a cargo da futura
contratada;
Vll - Não serão levadas em consideraÉo quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas;
Vlll - O arquivo com a Proposta de Preços estará disponível no endereço eletrônico
www.nsb.or.qov.br, na guia Licitações/Pregões, onde também encontram-se disponíveis o
Programa EsPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;
lX - a Proposta de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital serão acondicionados no
ENVELOPE no 0í;

4.3 - O Envelope de Habilitação (Envelope ll), deverá ser apresentado em
envelope fechado e indevassável, com os seguintes documentos:

r Prova de inscriçáo no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de

Débitos Relativos a TÍibutos Federais e à Dívida Ativa da União);
. Certidáo Negativa de Tributos Estaduais;
. Prova de regularidade relativa aos Tributos Mobiliários e lmobiliários com a

Fazenda Municipal da sede da Empresa proponente;
. Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social

(INSS); ou Certidão Negativa de Débitos aos Tributos Federais e a Divida
Ativa da União, conforme Portaria Conjunta n" 1751 de 0211012014:

. Prova de Regularidade de Situação - CRS, perante o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS);

. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título Vll-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nq 5.452,

de '14 de maio de ,l943. (NR).
. Licença Ambiental de Operação expedida pelo Órgão competente e/ou

IAP - Instituto Ambiental do Paraná, com finalidade de Coleta, Transporte e

Armazenamento Temporário de Resíduos de Serviço de Saúde;
. Licença Ambiental de Operação expedida pelo Órgão competente e/ou

IAP - lnstituto Ambiental do Paraná, com finalidade de tratamento térmico
(lncineração) de resíduos dos serviços de saúde;

. Licença Ambiental de Operação expedida pelo Órgão competente e/ou

IAP - lnstituto Ambiental do Paraná, com finalidade de disposição final de
resíduos classê ll.

. CaÉa de Anuência da lncineradora para a Transportadora;

. Responsável Técnico pelo Transporte, cadastrado no CRBIO;

Rua walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenho, 8 43. 3266.8100, E] - 86.250400 Nova Santa Bárbarq Paraná
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NOVA SANTA BARBARA
. Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, acompanhado da

prova do respectivo certificado de registro (Acervo), compatível em
característica com o objeto licitado passado por pessoas jurídicas de direito
publico ou privado, registrado no respectivo Órgão de Classe, conforme
exigências legais, que comprovem que a empresa, e um de seus
responsáveis técnicos, exerceram atividades semelhantes ao objeto do
Edital;

. Apólice de seguro de Responsabilidade Civil - Transporte de
Mercadorias Perigosas;

. Certificado de Gapacitaçâo Técnica dos Coletores, carteira do MOPP
(Cópia do documento);

. Certificado de Cadastro Técnico Federal junto ao IBAMA;

. PPRA - programa de prevençáo de riscos ambientais atualizados (NR09)
da incineradora e da transportadora;

. Declaraçáo do licitante de não haver fato superveniente à sua habilitaçáo
que impeça a participação nesta licitação (ConÍorne modelo anexo);

. Declaração do curnprinento ao dispodo nc atp f, inc. )00(ll da CorstitriÉo Federal,

quarto à prÍtiçao de habalho rdrmo, perigGo ou irsalLüíe a menores de dezcÍto anc
e ql'la§uer habalho a meíroíes de 16 anc, sâh,o na mndiíÉo de apendiz a parlÍ de ía
anc (Confo rne moddo anexo).

. Declaração de não parentesco (ConfuíÍÍrê Ínodelo anexol
o ldentiÍicação dos sócios da Empresa licitante ou de quem o estatuto de

constituição societária designar, bem como a qualificaçáo da pessoa que
assinarão instrumento contratual, para o caso da Empresa vir a ser
vencedora do certame. Referidas informações poderão ser prestadas

através de Declaração a ser assinada pelo Representante Legal da
Empresa, podendo ser utilizado o (Confume Ínodelo anexo); (a não
apresentação desta declaração não implicará na desclassiÍicaçáo do
licitante no certame);

4.5 - As certidões apresentadas pelo licitante que não tÍagam sua validade

expressa serão consideradas pela Comissão de Licitação, válidas por 60 (sessenta) dias da data

da expedição.

5 - DO PREÇO E DO PAGAMENTO

5.í - O Preço estimado para a contratação e de R$ í.031,00 (um mil e
trinta e um reais), mensais, por um período de 12 (doze) meses, totalizando R$ í2.372,00 (doze

mil, trezentos e setênta e dois reais).

5.2 - Os pÍeços pÍopostos deverão ser finais, em moeda nacional,
incluindo toda e qualquer dêspesa com tÍibutos e fÍêtes, assim como conter somente duas
casas decimais, não sendo admitidos valorês simbólicos, irrisórios ou iguais a zêro,

ensêjando a desclassifi caçáo.

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, CentÍo, I 43. 3266.8100, B - E6.250-000 Nova santa BtubarÀ Pa$rá
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4.4 - A apresentação dos documentos mencionados constitui-se em requisito

essencial para a habilitação dos conconentes;
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5.3-A proponente é obrigada a manter, durante a vigência contratual,
todas as condições de habilitação e qualificaçáo exigidas na licitação (artigo 54, inciso xiii da lei no
8.666/93).

5/4 - Será permitido o reajuste após 12 (doze) meses de vigência pelo IGPM

6 - DA DESPESA ORçAMENTÁR|A

6.í -Ades sa com a sente licita o corerá à conta da o

7 - ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREçOS (í) E SESSÃO DE LANCES
7.í- Compete ao PREGOEIRO proceder à abertura dos envelopes de Propostas

de Preços ('l), conservando intactos os envelopes Documentos de Habilitação (2), os quais ficarão
em posse do PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO.

7.3- O PREGOEIRO pÍocedeÉ à abeÉura dos envelopes contendo as
Propostas de Preços e classiÍicará o autor da proposta de menor pÍeço ê aquelês que
tenham apresentado pÍopostas em valores sucessivos e supeÍiores êm até '10% (dez por
cento), relaüvamente à de menoÍ pÍeço.

7.3.1- Quando não Íorem verificadas, no mínimo, 3 (três) propostas escritas
nas condições deÍinidas no sub-item anterior, o prêgoeiro classiÍicará as melhores
propostas subseqüêntes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores paÉicipem dos
lences verbais, quaisguer que seiam os preços oferecidos nas propostas escritas.

7.4- Em seguida, será dado inicio à etapa de apresentaçáo de lances verbais
pelos proponentes, que deveráo sêr formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes;

7.5- O PREGOEIRO convidará individualmente os licitantes classificados, de
forma seqüencial, a partir do autor da proposta classificada em segundo lugar, a apresentar

lances verbais, até a proclamaçáo do vencedor;

7.6- O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocado pelo

pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último

preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;

7.7 - Caso não sejam ofertados lances verbais, será verificada a conformidade

entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;

034

DOTA ôes

2015 lz+to loe.oor . r o.sor.o3ao2o3a 0
2015 lztto loe.oor. i o.ãor osao2o3a 303
20'15 lz+so loe.oor.ro.sor.o34o.zo:r' 325

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, I - E6.250400 Nova Santa Btubara Paraná
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acumulado no período.

7.2- O PREGOEIRO examinará as Propostas de Preços sempre levando em
conta as exigências Íixadas neste Edital e em seus anexos, desclassificando as propostas que
não atenderem as exigências.

Exercício da
despesa lConta 

da despesa
lFonte 

de recursoprogramática
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7.8- É facultado ao PREGOEIRO negociar com a proponente de menor preço
unitário, para que seja obtido preço melhor.

7.9- Declarada encenada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o
pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e o valor,
decidindo motivadamente a respeito;

8 - ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO (2)

8.í- Considerada aceitável a proposta de menor preço, será aberto o Envelope
Documentos de Habilitação (2) do licitante que a tiver formulado, para a confirmação de suas
condições de habilitaçáo;

8.3- Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender as exigências
habilitatórias, o PREGOEIRO examinará a oferta subseqüente de menor preço, decidindo sobre
sua aceitabilidade quanto ao preço ou objeto.

9 - REGURSO ADMINISTRATIVO

9.1- Ao final da sessão, a(s) proponente(s) que participou (aram) do PREGÃO
ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ao) manifestar
imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de reconer;

9.1.2- As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do
RECORRENTE,

9.í.3- Após a apresentaçáo das contra-razões ou do decurso no prazo
estabelecido para tanto, o PREGOEIRO examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou
encaminhá-lo, devidamente informado, à Procuradoria Jurídica para decisão.

ío - HorroLocAçÃo E ADJUDTCAçÃO

í0.í- Compete ao Prefeito Municipal homologar o PREGÃO, após parecer da
Procuradoria Jurídica do MunicÍpio, adjudicando o objeto à empresa vencedora (o) do certame.

í0.2- A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor
Íecurso, por parte das proponentes, importará na decadência do direito de recurso, competindo ao
PREGOEIRO adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora.

7
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250400 Nova Santa Bárbara, Paraná

E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.mb.Dr.aov.br

PREFEITURA IúUNICIPAL
035

8.2- Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante
será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

9.1.1- Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer
etapa/fase/procedimento do PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e
motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando
memorial no prazo de 3 (kês) dias, a contar da oconência.

10.3- Existindo Íecurso e constatada a regularidade dos atos praticados e
após a decisão do mesmo, a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto
do certame à proponente vencedora.
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,Ií - DO CONTRATO

í'1.1- Após homologado, será confeccionado o respectivo Contrato, em 3
(três) vias iguais.

í í.2- Como condição para celebração de contrato, o licitante vencedor
deverá manter as mesmas condições de habilitaÇão;

í1.3- Quando o proponente vencedor náo apresentar situação regular no ato
da assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação,
para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicaçáo das sanções
cabíveis.

íí.4 - Do prazo de vigência do contrato: o contrato a ser firmado terá prazo
de vigência de í2 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura, podendo ser
prorrogado por conveniência administrativa, nos termos do art. 57, da Lei no. 8.666/93.

í2 - PRAZO E LOCAL DA COLETA

12.1- O Vazo para início da prestação do serviço é de 02 (dois) dias úteis,
contados a partir da assinatura do contrato. A coleta deverá ser feita na Secretaria Municipal de
Saúde, sito à Rua Antônio Joaquim Rodrigues, S/N, Nova Santa Bárbara - PR, a cada íS dias,
em dia a ser determinado pela Contratante.

í3 - DO EDITAL

í3.í- As impugnações ao ato convocatório do Pregáo serão recebidas até 2
(dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, através do Íax (43) 3266-
8100 ou por e-mail: rcttacao(ô .Dr.oov.br

'13.í.2- Acolhida a petiçáo contra o ato convocatório, será designada nova
data para realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração do edital não
afetar a formulação da proposta.

{4 - DAS PENALIDADES

14.í - Pelo inadimplemento das obrigaçóes, as licitantes, conforme a
infração, estarão sujeitas as seguintes penalidades:

Rüa Walfredo Bittencourt de Moraes ro 222, Centro, I 43. 3266.E100, I - E6.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná
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Ail 7 da Lei Federal 10.520nN2- Quem, convocado, dentro do
prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contÍato, deixar de entregar ou
apresentar documentaçáo falsa exigida para o ceúame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposh, falhar ou fraudaÍ na execução do
contrato, compodar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com a União, EsÍados, Distrito Federal ou Municípios e, será
descredenciado no Sicaf, ou ,ros sisÍemas de cadastramento de fornecedor* a que se
refere o inciso XV do aú I desta Lei, pelo pnazo de até 5 (cinco) anos, sêm prejuízo das
,nurúas prevrbÍas em edital e no contnto e das demais cominações legais.

*

PREFEITURA MUNICIPAL

estmo oo plnenÁ

13.1.í- A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá
no prazo de ate 2 (dois) dias úteis.

8
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í4.í.í- Deixar de apresentar a documentação exigida no certamê:
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;

14.1.2- DeixaÍ de manter a proposta (recusa injustificada para contratar);
suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 5 anos e multa de
10%o sobre o valor total do empenho);

14.í.3- Executar o objeto com inegularidades, passíveis de correção
durante a execução e sem prejuízo ao resultado: adveftência;

í4.1.4- Multa de í% (um por cento) sobre o valor total do empenho (ou
do saldo não atendido) por dia de atraso na entrega do(s) bem (ns), sem prejuízo da
possibilidade de rescisão unilateral do contrato pela Administração e da aplicação das
sanções previstas neste edital e na legislação inicialmente citada;

í4.2- As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da
contratante, pela contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta
específica em favor da contratante, ou cobrados judicialmente.

15,1- Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da
Administraçáo, revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá-la
por ilegalidade, dando ciência aos participantes, em despacho fundamentado, sem obrigaçáo de
indenizar (art. 49 da Lei Federal 8666/93).

15.2- Quaisquer dúvidas, informações e esclarecimentos sobre esta licitação

seráo prestados pelo Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio, no Setor de Licitações, sito à
Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Cenlro, Nova Santa Bárbara - Pr. CEP: 86.250-000. Fone:

43-3266-8100 ou por e-mail: licitacao@nsb.or.oov.br. O horário para atendimento é de segunda a

sexta-feira das 08:00 às í2:00 horas e das 13:00 às'17:00 horas.

15.3- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia

do início e incluir-se-á o do vencimento.

í 5.4- Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal 10.520102,

subsidiariamente nas Leis Federais 8666/93.

í5.5 - As instruçôes estabelecidas neste edital de licitação determinam os
procedimentos que orientarão o presente processo licitatório até a assinatura do respectivo

contrato administrativo. Alegaçôes de desconhecimento destas instruçóes, bem mmo das

disposiçóes legais acima especificadas, não serão aceitas como razões válidas para justificar

quaisquer eÍTos ou divergências encontradas em seus documentos de habilitação e/ou propostas.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250{00 Nova Santa B&bar4 Paraná
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03?

í4.3- O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das
obrigações que lhes correspondam, não 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.

í5 - DTSPOSTçÓES FINAS
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í5.6- A participação do licitante neste pregão implica na aceitação de todos
os termos deste Edital.

í5.7- Fica designado o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra, Estado
do Paraná, para dirimir quaisquer questões judiciais oriundas deste Edital.

Nova Santa Bárbara, 0110612015.

Fabio ue Gomes
oetro

Marta Lu Silvestre Rezende
Secretária unicipal de Saúde

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenko, I 43. 3266.8100, I - 86.250{00 Nova Santa Btubara Pardná
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039NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL NO 2212015

ANEXO I

TERTUIO DE REFERÊNCh

't.í -A presente licitaçáo destina-se à contratação de empresa para
prestaçáo de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos da saúde,
de acordo com as características descritas neste Termo de Referência e demais anexos.

2.í - Coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de
seÍviços de saúde pertencentes ao grupo 'A' (resíduos infectantes), grupo 'B" (resíduos

contendo substâncias químicas) e grupo 'E' (resíduos perfurocortantes).

2.2 - A coleta deverá ser feita na Secretaria Municipal de Saúde, sito à Rua

Antônio Joaquim Rodrigues, S/N, Nova Santa Bárbara - PR, a cada í5 dias, em dia a ser

determinado pela contratante.

í - OBJETO

2 - DAS ESPECTFTCAÇOES E CARACTERTSTTCAS DO OBJETO

OTE: 1-Lote001

12,O0 MESES 1 .03í,00 12.372,O01 3853 Coleta, transporte, tratamento e
destinaçáo Íinal de resíduos
pertencentes ao grupo A (resíduos
infectantes), grupo B (resíduos
contendo substâncias químicas) e
grupo E (resíduos perfurocortantes). A
coleta deverá ser feita na Secretaria
Municipal de Saúde, sito à Rua
Antônio Joaquim Rodrigues, S/N,
Nova Santa Bárbara - PR, a cada 15
dias, em dia a ser determinado pela
contratante. Os resíduos coletados
deverão estar acondicionados dentro
de bombonas de polietileno de alta
densidade, fornecidas pela contratada,
identificadas com os dados da
iunidade geradora, sendo as mesmas
llacradas e pesadas no ato da coleta.

't2.372,00TOTAL

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Cento, t 43. 3266.8100, El - E6.250-000 Nova Santa Btubarq Pardná

El - E-mail - licitacao@nsb.pr.qov.br - www.nsb.or.eov.br lt

Item do produto/serviço

louantiaaoe

Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

2.3 - Todos resíduos coletados deverão estar acondicionados dentro de

bombonas de polietileno de alta densidade, fornecidas pela contratada, identiÍicadas com os / / _
dados da unidade geradora, sendo as mesmas lacradas e pesadas no ato da coleta. 

-ffi
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2.4 - A cada coleta, a contratada deverá emitir MTR - Manifesto para
Transportes de ResÍduos e postêriormente emitir o CDR CertiÍicado de Destruição de Resíduos
recolhidos.

3.1 - Os serviços deveráo serem prestados conforme especificado
no edital convocatório.

3,2 -As empresas que náo puderem atender aos requisitos
solicitados pelo presente certame, deverão abster-se de cotar.

3,3 - Do prazo de vigência do contrato: o contrato a ser firmado
terá prazo de vigência de í2 (doze) mêsês, contados a partir da data de assinatura, podendo
ser pronogado por conveniência administrativa, nos termos do art. 57, da Lei no. 8.666/93.

3,4 - Quaisquer dúvidas referentes ao objeto desta licitaçáo
poderão ser sanadas junto à Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, no Setor de Licitaçóes,
Contratos e Compras, através do telefone (43) 3266-8100, ou pelo E-mail:
licitacao@nsb.pr.qov.br.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes Íro 222, CentÍo, t 43. 3266.8t00, I - 86.250-000 Nova Santa Btubar4 Paraná
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4 - MODELOS DE DOCUMENTOS PARA SEREM ENVIADOS

DECLARAçÃO FATO SUPERVENTENTE

PREGÃO PRESENCIAL NO 2212015

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no Processo
Licitatório, PREGÃO PRESENCIAL No 22t2[15,junto ao Município de Nova Santa Bárbara que a
empresa inscrita no CNPJ sob o no até a presente data náo recebeu
deste ou de qualquer outro órgáo da administração pública direta ou indireta, SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA, de participaçáo em licitaçóes e/ou impedimento de contratar com a administração,
assim como não ter recebido declaraçáo de INIDONEIDADE, para licitar ou contratar com a
administraçáo pública federal, estadual, ou municipal e do Distrito Federal, não havendo assim
FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO da mesma, ciente da obrigatoriedade
de comunicar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firmamos a presentê declaraçáo.
Local, data.

Assinatura
Nome

(Obs: Não usar o Timbre da Prefeitura Municipal.l

Rua Wal&edo Bittencourt de MoÍaes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - E6.250400 Nova Santa Btubar4 Paraná
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esuoo oo penauÁ

tuoDELo
(papel ümbÍado da empÍesa proponente)



0t2
NOVA SANTA BARBARA

com sede na
completos)_.

esrloo oo penn{Á

MODELO
(papel timbrado da empresa proponente)

DECLARAçÃO DE QUEi' ASSINARÁ O CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL NO 22!20'15

Declaro, sob as penas da Lei, e para os devidos fins, que os sócios proprietários (ou quem o
estatuto de constituiçáo societária designar), da Empresa inscrita no CNPJ no

Rua são os Srs

Dêclaro ainda, que, no caso desta Empresa ser vencedora do certame promovido pela
Pregáo Presencial no 2212O15, a pessoa que assinará o instrumento contratual será o Sr.

_(nome completo)_, _(qualifi cação)_, _(endereço)_.

Por ser verdade, firmo a presente.

(Local e Data)

(Assinatura)

(nome do Licitante ou Representante Legal)

(nomes

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Certro, I 43. 3266.8100, E - E6.250-000 Nova Santa B&bara Paraná
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iitooELo
(papel timbrado da empresa proponente)

(Declaração a ser apresentada Íora do envelope)

DECLARAçÃO DE QUE ATENDE PLENAMENTE AOS REQUISITOS DE HABILITAçÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO 2212015

Prezados Senhores:

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) , portador da
RG no e do CPF no declara que 'Atende Plenamente"
aos requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no

1 0.520, de 17 de julho de 2002.

(Obs: Não usar o Timbre da Prefeitura Municioal.)

Rua Walfredo Biuencourt de Moraes no 222, Cerho, I 43. 3266.E100, B - 86.250'000 NoYa Santa B&barq Paraná

t - E-mail - licitacao@rsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.eov.br 15

inscrito no CNPJ no_____________por

Datado aos.........dias de.. .de...........

Assinatura
Empresa
Representante Lêgal
Cargo
RG

CPF

043
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MODELO
(papel timbrado da empresa proponente)

TERMO DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL NO 2212015

com sede na CNPJ n.o
representada pelo(a) Sr.(a) CREDENCIA o(a) Sr.(a) _,

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

044

A empresa

para
representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara em licitação na modalidade Pregão
Presencial no 2212015 - PMNSB, contratação de empresa para prestação de serviços de
coleta, transporte, tratamento e destinação Íinal de resíduos da saúde, podendo Íormular
lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir
de recursos em todas as fases licitatórias.

Local, data
Assinatura
Empresa
Rêpresentante Legal
Cargo
RG

CPF

(Obs: Não usar o Timbre da Prefeitura Municipal.)

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n'222, Ccntro, I 43. 3266.8100, E - 86.250{00 Nova Santa Bárbar4 Paraná
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MODELO
(papel timbrado da empresa proponente)

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

PREGÃO PRESENCIAL NO 2212015

Prezados Senhores:

A empresa inscrita no CNPJ sob no _,
por intermédio de seu representante legal o(a) sr(a). portado(a) da carteira de ldentidade
no e do CPF no DECLARA, para fins do disposto no
inciso V, do arl.27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.g54,
de 27 de outubro de Í999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a
partir de quatoze anos, na condiçáo de aprendiz.

Nova Santa Bárbara, _ de _ de _.
Assinatura
Empresa
Rêpresentante Legal
Gargo
RG
CPF

ÍObs: Não usar o Timbre da Prefeitura Municioal.l

Rua Walfedo Bittcncouí de MoÍaes no 222, Centro, I 43. 1266.E100, I - E6.250-000 Nova Saota Bárbar4 Paraná
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TUODELO
(papel timbrado da empresa pÍoponente)

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

PREGÃO PRESENCTAL NO 22120'15

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

portador (a) da Carteira de ldentidade no

.e do CPF no DECLARA, para efeito de

Assinatura
Nome

(Obs: Não usar o Timbre da Prefeitura Municipal.l

0t6

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E] ' E6.250400 Nova Santa B&barq Paraú
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participação no processo licitatório Pregão Presencial No 2212015, da Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de
servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direçáo e de assessoramento,
de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e Licitações do
Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.
Local, data.

v
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MINUTA DO CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBAR.A E A EMPRESA
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOiIIE, TENDO POR OBJETO A
GoNTRATAçÃO DE EUPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV|çOS DE
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAçÃO FINAL DE
RESiDUOS OA SAÚOE.

ReÍerente Pregão Presen cial n.o 2212015

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

A CONTRATADA obriga-se à Prestação de Serviços de Coleta,
Transporte, Tratamento e Destinação Final de Resíduos da Saúde, compreendendo de maneira

especíÍica cada etapa, conforme descrição abaixo:

F Goleta: Ato realizado nas EAS (estabelecimento de

assistência à saúde) com o intuito de retirar os resíduos de serviços de saúde devidamente pré-

dispostos e armazenados.
F Transporte: Ato realizado posteriormente à coleta dos

resíduos, que consiste em transportâr os resíduos, para serem esterilizados e descaracterizados

na estação de tratamento.
F Tratamento e Destinação Final: Ato após o recebimento do

material na estação de tratamento. Consiste no emprego de processo de autoclavagem, a fim de

se obter a esterilização dos resíduos e posteriormente os mesmos serão descaraclerizados e

dispostos em vala asséptica.
> A cada coleta, a contratada deverá emitir MTR - Manifesto

para Transportes de Resíduos e posteriormente emitir o CDR Certificado de Destruiçáo de

Resíduos recolhidos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA NATUREZA DOS RESÍDUOS f
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centlo, t 43. 3266.8100, I ' 86.250'000 Nova Santa Btubar4 Paraná
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5. MINUTA DO CONTRATO

Pelo pÍesente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão
Presencial n.o 22t2015, de um lado, a PREFEITURA DO MUNICíP|O DE NOVA SANTA
BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o no 95.561.080/0001-
60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222 - Centro, Nova Santa Bárbara,
Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valério, brasileiro,
casado, portador do R.G. io _, SSP/PR, C.P.F. no residente e domiciliado
nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica, de direito privado, com sede a
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECO>, <FORNECEDOR,CONTRATO#T&NUMERO>,

município de <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADE>-<FORNECEDOR.CONTRATO#T&UF>,

inscrito no CNPJ/MF sob n.o <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, doravante denominada
CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei
8.883/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente contrato, de acordo com as seguintes
cláusulas e condições a seguir estabelecidas e enunciadas:
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PREFEITURA MUNICIPAL 048

ESTADO DO PARANÁ

Os serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final,
seráo realizados nos resíduos pertencentes ao grupo 'n- (resíduos infectantes), grupo 'B'
(resíduos contendo substâncias químicas) e grupo 'E" (resíduos perfurocortantes), todos com
suas características descritas na RDC no 306 de 0711212007, da Agencia Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO E LOCAL DA COLETA

O prazo para início da prestação do serviço é de 02 (dois) dias
úteis, contados a partir da assinatura do contrato. A coleta deverá ser feita na Secretaria
Municipal de Saúde, sito à Rua Antônio Joaquim Rodrigues, S/N, Nova Santa Bárbara - pR, a
cada í 5 dias, em dia a ser determinado pela contratante.

CLÁUSULA QUARTA - DO ARMAZENAMENTO

Todos resíduos coletados deverão estar acondicionados dentro de
bombonas de polietileno de alta densidade, fornecidas pela contratada, identificadas com os
dados da unidade geradora, sendo as mesmas lacradas e pesadas no ato da coleta.

CúUSULA QUINTA - DoS ANExos CoNTRATUAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
a) Pregão Presencial N.o 2212015 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de _.

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

PARÁGRAFO TERCEIRO - A partir da assinatura destê 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.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO
Para o fornecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira, a

CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA o valor de total de

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n' 222, CcntÍo, t 43. 3266.E100, I - 86.250{00 Nova Santa Bálbar4 Paraná

E - E-mail - licitaçao@nsb.or.eov.br - www.nsb.or.sov.br 20

NOVA SANTA BARBARA

Parágrafo único - A CONTRATANTE obriga-se a manter livre
acesso da CONTRATADA aos locais de coleta para a execução
correta dos serviços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento que

os documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados suficientes
para, em conjunto com este contrato, deÍinirem seu objeto e a sua perfeita

execução.
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NOVA SANTA BARBARA
049

GúUSULA SÉTMA - Do PAGAMENTo

O pagamento será efetuado conforme a prestação dos serviços, até o dia
05 (cinco) de cada mês, mediante apresentação das Notas Fiscàis e aceitaçáo da mesma
pela Secretaria de Saúde.

Parágrafo Único - A CONTRATADA se compromete a emitir a
respectiva Nota Fiscal no valor correspondente ao ajustado na Cláusula Quinta, com no mínimo
05 (cinco) dias úteis de antecedência, a fim de viabilizar a tramitação necessária para o
pagamento.

CúUSULA oITAvA. DA RESCISÃo GoNTRATUAL

A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da
Administraçáo, 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 autorizaçáo escrita e fundamentada
das autoridades competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja
conveniência da Administração.

PARÁGRAFO ÚN|CO - Quando o vencedor der causa a rescisão do contrato,
além de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e
demais penalidades previstas, fica sujeita a uma das seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Suspensáo 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 enquanto 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 sançáo aplicada com base no contido na letra "b'.

CúUSULA NoNA. DAS SANÇoES

Em ocorrendo inexecuçáo 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.

orçamentária no

Rua Walfredo Bittercourt de Moraes no 222, CentÍo, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná
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clÁusuLA DÉcrMA - DA DorAçÃo oRçAMENTARTA
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da dotação

tr
AÇÔES

da
lConta 

aa despesa programática de recurso
despesa

E
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

cúusuLA DÉctMA pRtrrtEtR.A- Do pRÂzo DE ucÊNctl.
O presente contrato têrá prazo de vigência de í2 (doze) meses, contados a partir

da data de assinatura, podendo ser prorogado por conveniência administrativa, nos termos do art.
57, da Lei no. 8.666/93.

GúUSULA DÉCIMA SEGUNoA- Do REAJUSTE

Para cada 12 (doze) meses de vigência do presente contrato, o valor das parcelas
mensais será reajustado tendo como base no IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado da
Fundação Getúlio Vargas) acumulado nos últimos í2 (doze) meses.

CLÁUSULA DÉGIMA TERCEIRA - Do FoRo

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

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

Claudemir Valério

Prefeito Municipal

050

'Í5 440 .001. 1 0.301.0340.2034 g
í5 Ã.001. 1 0.301.0340.2034

il
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Nova Santa Bárbara, aos _ de de _,

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOM E>
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ANEXO II

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 222015 - SRP

ANEXO II -ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
PP2220í5_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.esI

Rua WalfÍedo Biüencouí de Moraes n' 222, Cenho, t 43. 3266.8100, I - E6.250{00 Nova Santâ B&barq Paraná

t - E-mail - licitacao(Arlsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.sov,br
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PRTPATURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 452
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO il

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 2Z2O.I5 - SRP

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome:
ANEXO3-PROGRAMA DE PREENCHIÍUIENTO DE PROPOSTA.eXê

f
Rua Waltedo Bittencourt de MoÍaes n'222, Cenho, I 43. 3266.E100, I - 86.250{00 Nova Sanra Bárbar4 Paraná
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PREFBTURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESIADO DO PARANÁ

ANEXO IV

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 2Z2Oí5. SRP

ANEXO rV- TNSTRUÇÓES PARA PREENCHTMENTO DE PROPOSTA

Para agilizar as entregas de propostas pelos fomecedores foi desenvolvido um executável para a

digitação das mesmas.

Você receberá um executável com o nome ANEXO3_PROGRAÍUIA DE PREENCHIMENTO DE

PROPOSTA,exe e um arquivo digital de proposta com o nome PP222015 _ANEXO2_ARQUIVO

DIGITAL DE PROPOSTA.esI

Após o preenchimento dos dados, este arquivo deverá ser gravado em uma mídia (PEN DRIVE ou

CD) e colocado no Envelope ll o mesmo anuivo PP222Oí 5_ANEXO2 ARQUIVO DIGITAL DE

PROPOSTA.esI. Primeiramente copie os dois arquivos para seu computador. Abra o arquivo

ANEXO3_PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe.

Acesse o programa esproposta.exe

Será aberta uma janela como a figura abaixo:

Clique no botáo f

053

FM

-E[Í-t!Ír

La* 
| aoaeo.rc."iç* |

E 6r:,u, pre.t"

Eqi,àÉ 5irtãnõ - $,r$..qjCÕo,cqn,h Y.írãor1.1.0,3

(:

qJôrtà, $ d. Jüf,io d.2fi8
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ÊSTADO DO PARANÁ

E localize o arquivo PP22201s_ANEXO2_ARQUIVO DtclTAL DE pROpOSTA.esl.

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

Clique no botão @ Dados do lornecedor

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

Clique no botâo
l!] [!eçresentante

Entidâdê

lPderl,ô Mu*ild d.ltisã
Nr tii{,!o E|(.tcícb

l----ffií ---ãõ
td6 

| 
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I
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| r.|t*r"r.*. l"t'I
Eqi:kro S,tâiõ - H,í,.q-lCüE.cdí1.bí

@ ouao. oo 1",1o""a'

(&ütà, 30 d. ]In io d6 2ql3

..; tmissão dê PÍoposla trlx
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Fosé t-,tôdd

[ãiÉÉ
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Fõr

s9srs9999

T 31sf- lÂe..'ci.1 I*l T-Íi.l- F1/01/rm1 .88

carÍpo, ohiCàtóiirt

lsss€ssffi
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EMPffESÂÍESTE

ESPIÀIÀDÀ

Ddà d. ócítuàC.orüà

lsqss.ss/wg,q 999!B39S

NúÍEío'

hrs

UF' CEP
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Iggss-sslcoltp.Às§ãipíêiàt á{..(Éính
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r Eí*ô ô luíócà

lavBRÀsrL
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ltl3.tiqão Muiird N.íÍÉ do út&

- Ddc büráô.
Agêrd. NsrE
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Vai abrir a janela:

Abrirá a janela:

,r

a, Dados do Fornecedor tr

E.ínôl
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PREFBTURA MUNICIPAL

esraoo oo pnnrulÁ

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

produto:

ll{ lmprí'nir proposta

[ §ravar proposta

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela:

055

N! qtde. ÍoldE!EEillMTilEd!EEE
255.mtr Fàbic. 1
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l,ümlu}{

O s"i
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@ ooar ao6',"ccu.

q(rdtà, 30 do Jüxto d3 AIE

A EràYc tropod. rl t"qi* gç"so
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Preencha os dados, não esquecendo que os campos (.) sáo obrigatórios. Depois feche este

formulário e Íeche tamhÉm o formulário de dados do fomecedor.

Clique na aba

Produtos/Serviços:

:

Para imprimir a proposta, clique no botão:

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

Rua W&ltedo Bittencourt de Mora§s ro 222, Centro, t 43. 3266.E100, I - 86.250-000 Nova Saota Bárbara, Paraná
El - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.eov.br
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O arquivo foi gerado com sucesso!

AfençÃO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex: ,,PP222015_^NEXO2_ARQUIVO

DIGITAL DE PROPOSTA.esI") em um CD ou PEN DRIVE, o qual será apresentado no

ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar em contato com o Depto de Licitaç6es da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/Pr - Fone (43) 3266-8í00 ou no e-mail

licitacao@nsb,pr.gov.br

Rua Waltedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa B&bara Paraná
El - E-mail - llgi@aol@lsb.prggllb! - www.nsb.or.sov.br
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Detalhes processo licitatório

Entidade Exeqiora

Modalidadê*

Número edihuprocesso*

Des(ÍiÉo Resumida do Objeto*

Forma de AvaliÉo

DotaÉo Orçamentária*

Pregão

033/2015

Conbatação de empresa para prestaÉo de serviços de coleta, tarsporte,
tsatamento e destinação final de resíduos da saude

Menor Preço

08001 10301034002034339039000

Preço máÍmo/Refurêrrja de preço - 12.372,N

Data de Lançamenb do Edilãl

Dah da Abertura das Propostãs

NOVA Data da AberüJra das

Propo6ts

Dab Cancelamenb

01/06/201s

rFr 4271s129s8 (!SSS4)

18/06/201s Data Reqisbo

Data Registo

01/06/2015

[1UNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA

Editat Êxcluir

Am,-Fls l
No ticjtsÉo/dieeÍsafrExisibitid"d". lã------l
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I'Tf,RMO ADITIVO PARÂÂ.PO§TIIÁMENTOAO CONIRATO Ir 5"DII
-TOMAD^ DE PREÇOS N'07r!0la COmR T liTf,: PREFEITURA MU-
NICIPALDE NovAÀMÉRICA DA coLINA
COT{TRATADO:LORENA & DÂTLAMUTA CONSTRUçÔES LTDA - EPP
OBJETO DO CONTR TO: coEtnrção dê 8ó,46rú dc .dificio .In atvclta ia dr
undad. d. !âid. d! familiâ proJ.ro padroíiudo padrão lt[ãt nFo ApOtO pâ,r
o bâno Scção CcdÍo do Munrciplo dc Novô 

^rÉÍicâ 
da Cotma/pr OBTETO DO

ÂDITIVO: APOSTILAMENTO NO CONTR/IIO VIGENTE DA CLÁUSULA
AN'I.I FRÁUDE E coRRurcÂo,
PERMANECEM INÂLTERÁDAS Âs DEMAIS qáUsL,I,As m coNTRÁ.Io
ADMINISTRATWO
NovÀAMÉ cA DACoLINA,0l DE JUNHo DE 2015. ERNE§ToALE(ÁN-
DRT EASSO PREFEITO MI,NICIPÂL

Rrt t20.0t , aa!6{2016

I Noua Santo&írbara

*fur-+"
ob.l...: Co.Err.ítu d.-àÍFftt. D.à F.inÉ. ú'i.wt.. & .oLr.. Úr.!-
poí., ú.i...rL r d6d..fl. ar.t d. rríd.6 d. rtd..
Tipo: M.ioí P'!ço, F.lot -

Rlc.bimcrúo do. hy.lor.s: Aaa & rlfl) le'.r do di. r&0ar!015.
Itücio do PÍ!g&: Dh r&!a/201s, tr !a:m h.lr.
PÍ!§o mt író: Rt 12.:172,ú9 (d@ -il trr.!.-. 't r.r c doà Ír.i).
If&EaÍA.g!*úIl|E. pod.Íto s obridõ €m boiâÍio dc .xp.di.d. ít
Pl.têiulÍr MrdciFl d. Novr Sâ,l.. B&t6Í., riio i Rua U/dftldo Bi&rEur d.
Mú6 n'222, pclo tolt: a3-3266t1m, po. E|nâ : licirae..AÉh r.6rtí oo
pcloriGPl*màrdh.

Novi S!rú. Bát r.,0l/061115.
F.bio Hcníqt. Crom.s

plt8oêiro
PqEü D. 0t 5/2015

Bt tloo - §f,|zot!
Ávlso nF r rcrr^cÃo
TOMADA Dr Prtfct! ll. arl !5
(»J.io:Cor.nuÍ..d..úprt r.rFci.Ir:d!p.E.r.rüaod.FviE .r.Íao
coo Fdr.IrÍ.tr}rr, üt|{.D plrrül Edo io. t dÉrt.n 'r.t ib Dtrkípto
it N.í. S..i! B.rb.Íl. PX-
npe: M.mÍ F!ço globd.
RrcáüftÍÚo do6 covclo!.s:Até 22r'062015 às ll:30 boràs.
Abctirâ do. .flvclop.r: DL 2r0art0l5 t l,í:00 l.ni
PÍtço l,í&ino: nt l&5.5RJ9 (c...o. dr.rr|. c|l.o uil, qdrl.r.oú. vi.t .
rd. rt.h. itlar. . .ovr c.ra.vo.I
Il&ry4|]qerú[.úrIil: pod.Í& sêrohidas.Inhorário d. o+di.n&ns
Ít f.itm Muicip.l d. Novr Sôntr Bárb6rà, rilo à R'r WalÍldo Biú.n üÍi dc
Moía n' 222, pclo foú: 43-326ltlm, oü po. c,Ílãil: licihrÀAÍlsb s Sovbr
sic @.rú.9!soy.h
Nov. S&tr BáÍü6'q 0l/062015.
Ntv.rdr Silv..lr.
Pr6id.nt dr Co.nir* dc LicitaÉo
Poí6rü r'070/201a

Bl tr0,0o - ir!r76l2rt5

I Nouo ltacoloml

Novo lraddi 02 dc jünho dc 20 15

I Pitanga

MT,NICIPIO DE PITANGÁ
G,{BINETE DO PREFEITO

REFERINCU,: Enid dr Licitrçâo T? s/n".
MODAUDADE: ToÍnadâ d€ PÍ.§o3 n'. 062015-PMP

TÍPO: McÍDr Frço glob.l cÍh rclinE dr cí.pnitâdâ globâl
ABERTURA: 12 d. mriol dc 2.015 - l4lúomin.

Df,sPAcIto DE REvoc^cÁo DE LIc[ACÃo
o pREFExm MUNrctpAL DE plrANcA, EsrADo Do p xnNÂ m
ulo &s pí!ío8úiv8 qü [r. do c.rêrnL. pêlo .nigo 62, irrilo I, ü lri
OÍgalltá do M'! clpio, c, .id4 êh ctrnpíimcúo às dirp6içô.3 c.rúihs
,D ! 3' .íigo 13, Crc üü8o 49, .mbo6 d. L.i o.. 8.ó66193, b.rD
crmo:CONSIDER^Nm qlr. r Procu.doÍü caal do Munictpio .m
Pârlc.r tuú.m.üdo cori3Ert & í!. 2ó9271, doú !'rt6 FirEipab CIP
(x2015) r.colrrl|d. ql' o Ftsctr. c.írattr scji rd{rdo ou írvo8ado,.m
fu. t'... t&lat lrrdLiot d. qu a im lt qb p, Wt d. dtot, datn s
.Dpt tL, Nlicirytkt, ErrlE,r, tib lot@t..." coúndiÉo e cdiEl
com o q|, pÍ!Êlirlr o § 2', do .rtigo 22, d! rti t.66ól93, qlt ôdoio coDo
tr o dc d.ciri..ficâ â ToÍn dr d. Ptrço m6/2m15 - REVOCADA
.GABIENTE DO PRErEITO, cm 25 d. íllio d. 2015. ÂLT^IR JOSÉ
ZÂMPIER -PÍ.Ícito

lú,120.00 - aaltü&ir

I Pontol ilo Paraná

pR.EFEITITR^ MUNICIpAL DE FoNT^t Do pA.R.À\Á . Àuso DE
LIcrrAçÂo - pRocEsso ucrr^TôRlo r. 0{7n015 - ?f,"EcÀo
PRxSE§CIAL N'. oralrors SRP. ObJá.: "Corll.tTlo d. ..pE!.
6pcri.tãdr ro loü.iD..to d...Dorivo'. Ab.í.n 16dcju Dd.20t5,
{r O9rlohrs, m d.peíri.rto dc lii|.çn i sn'rdo s Rodovra PR {07, Km t9 -
B.lÉáÍio Pr.ia dc L.3!. - Po âl do P.nÍú CÍlalrto d! J.t.D.tto: Mcmr
Pr.ço PoÍ hêm Edlt l: Est á t dirpoliro doú irú.8!..d6 m D.r6rtan íro d.
Licilrçõês. CqrrÍoi, m horario ds otl0o ú lllú0. dÂr 13h30 às 16ú0 or
tÍ.tritrD..L lo tiL: ?w.po.rddoFÍ.r.-pí.toa.br. PoÍúd ô P.Eni 02
dcju lo dc 2015

R' ?aoo - itaa?t/iEr5

I Quatro Barras

avrso 0E ucEAçÃo il. 34/20í5
PÍagao Precenclal SRPI Lnoa Praço clobalatavé6 do [ator

Oeaconlo
A PÍereilura Munlcipal da QualÍo Earras, tomâ público, parâ
coitÉciÍrEnlo do3 inleÍêsâdo3, quê há realizaí LiÍâÉo. no êxêÍcÍcio
das alrtuiçõê. quê lhê conbro â(o) D6cí6to n. zt21&r2015 sob a
modaliradê 3upía, com a! togúiíica c5r&16rbliaá3:
oBJETOT Realauo de P..co. oan contaltcao dc .nroracâ
66âcltlltrd. n..í..lrclo d. r.rylêôr d. m.crnlct- dótÍlc.
rrútc|- mont.âin . d6rflontron d. moto.- côln tom.Êlm.lrto d.
o.ct . .[.. r Ínrnut nclô r.vrÍlyr . coÍÍ.{vr d6. v.iculo.
pe.ldo. ímáoú|n.. . .oul.tÍ.ntô.) di írôtr múnlclod. coníom.
G6.crlêrc6.. êontlds no Àt.xo I . 

^n.!61-l 
do ..í..ldo EdltâL

PROÍOCOLO DO CREDE}ICIAXEIÍÍO - E'IVELOPE DE
PROPOSTAS E DOCUXEXT çÂO: Oá 18 de Junho dê 2015 âré às
lilhooírin no DeoaíaÍÍEnro dê Ucilecóc.
tlrÀ oíeg:rrunr oÂ sessETüaucÂ: lE d€ Junho dê 2or5
às 14h1mn.
C(l3to do EditâliÍpíêsso: R§ 10,00 (dcr íeais). Oowyrloád 6 ãquisiÉo
dê Êdíâi! úa e-mal (sêm c!!to) ÉtÍaÉs do site:
!rvÂv,ouatrobâíâs oí.oov.bí ou lc{aÉo(0quâlrobaír$,pí.gov.bí. Edíbio
dâ PÍcaítra MuÍÍcíal dê Ouaúo Barâi. 02 dê Junho dê 201 5.

CARLOS EDUIRDO TEIERA
Pírgoalo lxiLrral

Êl lal'o - aaaatt2rta

PREFEITURA iIUNICIPÂL DÊ QI'ÂTRO BÂRRÂS

PREFEITURA XUNICIPAL DE OUÀTRO BÂRRÂS

ÊRR Ía x. ol - ucÍÍAçÀo i{.2u2oí6
O Ptêgoeko Muicip€|. no L6o da3 au8 âlrbdçõe! no quê llÉ cmt{e o
OoarEto n' 421812015, coín tcr !c irt6íB$ad6 qtr pÍocedeBm as
3êgdÍüêr a[err9tic. m EdId aúrl êplgr.ft:

L Erclu.âo de.rlgan.r. d. HAa|LÍTAç^O TECxtCÂ:
l0.Zt2 - Ca.tíc.do d. Oarp6tao llral dc íe3tduo6
líúu!fi.I! (Í..1úa aóllroa conlllín do.), .rÍiüdo poÍ
arÍpíBla q(. port{,a írtoíizaçâo aíúlgllal otr quo p@rue
cont*' o com rnpílaa q€ 3 l6rüa.
10.1íl - Oêdúrçao d. ObporlÉo Flneldô ÉaUuot
lQuido!. êmltso poí aúrDÍ-a qrc poôaua Búoíiza9áo

ROAERTO MT'NI{OZ

Fr.fcilo M'$icipâl

058

Avlso DE LtcnACÂo
Edit l d. Pr.do P.ü.rci.l r'012/r0lÍPf,í.Yl

A PREFEITI'RA DO MI'NICIPIO DE NOVO ITÀCOLOMI. ESTADO DO
PARÂNÀ lodu púülioo q't Êá c.lizâr, às 09:m hoí:as ô dir 19 d. junE d.
20 15, Il. Av.oin 2t d. S.t!!rbío, 7l l, Fon lFrr OÃ43 1437- | I 16 - CEP tó.t95-
(ú0, Novo ltr.olomi - P.r&á, PRECÀO PRESB.ICIÀI- "tipo m.í|o( !íEr! poÍ

iIGE-, F|'ôAQUISrcÃO DE EQUI?ÂUENIOS E MÂIERI^IS PERMANB{TE
RETERENIEAO SROCRAIíABRASILCARINHOSO20I4r'CAECIIET6I6T.2,
NOv IOR DE Rl -26.360,66 (vil& s.L mil, ftzênroí. ssú. r!ai!. scss€Ír.
t ú cc!ll!v6). À P!í., cútD o ieiÍo a.oÍ do Elidiart . $u. ftq.ctiyo. rDod.lG,
.d.ltdo., úrxc . d.iui! de'rl|.rro., pod6á s.Í oÕnilrdâ m cídq!ç, sl{.ü
,ttcocidtrdô i Fín do dü 02 d. Juüo & 2ol5, m horirio c.m.ftid, ir. 3.túd!
t rxcf.ir. d13 t:m à I l:00 hoÍls . d.§ I 3:m á! l7:m bo.ã. A Plsts oro !.ni
foíÍEcn ! poÍ .oír.b, hx @ êolil lúo.mâça.s âdici@i!, dúviàs c pedi&§ d.
.sclülcinqúo, dcv€Ílo !.r cncânint do6 à CoÍliss& dc LiciEfõ.§ .o crdcr.lo
&irú írcnci»ldo. A.rú.gr doú do.1lm.rÍo6 . píopo@i dG Flfq dercrá s.Í
cf.tu.d! &É is 08:lO lnr! ô di! 19dêj'Dtodc2015.

Rl t1t,o0 - ,llrat/2ot6



Obreto: Contrataçáo de empresa especializada para
êxêcução de pavimentação com pedra irrêgular,
drênagem pluvial, meio Íio e sarieta em ruas do
municipio de Nova Santa Barbara - PR.

Tipo: Menor preço global.

Recebimento dos envelopes: AÍé 2A0612015 às '13:30
hoÍas.

Abertura dos envelopes: Dia 2206/2015 às í4:00 horas.

Preço Máximo: R$ 185.529,39 {cento e oitenta o cinco mil,
quinhentos e vinte e nove reais e trinta e nove
centavos).

lnÍormacôes Complêmentares: poderáo ser obtidas em
horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,
pelo fone: 43-3266-8100, ou por email:
licitacao(Ansb pr.qov.bÍ. Site www.nsb.pr.qov.bÍ

Nova Santa Bárbara, 01/06/2015

Nivaldir Silvestre
Presidente da Comissáo de Licitação

Portâria n" 070/2014

059

Art. ío - Que deveÍá ser dado integral
cumprimento a Lei Municipal no 77112015, que regulamenta
as normas para concessão de diárias aos motoristas que se
deslocãm da sede do Município de Nova Sanla Bárbara para
desempenho de suas atiüdades funcionais.

Art. 30 - Fica estabelecido de acordo com o artigo
4'da Lei retro mencionada, que as viagens para Cidades
acima de 300 (trezentos) quilômetros, o valor concedido a

titulo de diária será de R$ 100,00 (cem reais) sem peÍnoite e
de RS 200,00 (duzentos reais) com pemoite.

AÍt.40 - As diárias pÍeüstas neste decreto e na lei
municipal dependem de devida prestaçáo de conlas relalivo
aos gastos com alimenlaçáo.

Art. 50 - Este Decreto entrará em ügor nesta data,

revogadas as disposições em conlrário.

Nova Santa Bárbara, 01 de junho de 2015

OoqrnEnto âssinâdo poÍ Ceniicado Oigilal - Nova Sada
Báô3l. PÍeÍeiüría Mur{ipal: 9556106000016GrqC

Suâ átienlicidade é saÉntjda

Nova Santa Bárbara - PR, 0l de Junho de 2015 - Diário Oficial Eletrônico - Edição: 52312015 -l3l

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE P ECO N" 4/2015 DECRETA:

AVISO DE L|CTTAçÃO
PREGAO PRESENCIAL N' 222015

Objeto: ContÍataçáo de empÍesa para pÍestação de
sêrviços dê colêta, transporte, tíatamento e destinaçáo
Íinal de rêsiduos da saúde.

Tipo: MenoÍ Preço, por lote.

lnicio do PÍegáo: Dia í8/06/2015, às 14:00 hoÍas.
Preço máximo: RS 12.372,00 (doze mil, trezentos e
setenta e dois reais).

ItrÍqEgqoe§_Clndem : poderáo ser obtidas em
horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, sito à Rua Walíredo Bittencourt de Moraes no 222,
pelo Íone: 43-3266-8100, por Email: licilacao@nsb.pÍ.qov.br
ou pelo site w!vw.nsb.pr.qov.br

Fabio Henrique Gomes
Pregoeiro

Portaria n" 015/2015
DECRETO No 034 de 0í de Junho de 2015

O PREFEITO MUNICIPAL OE NOVA SANTA
BÁRBARA, no uso de suas atribuiçÕes legais:

Diário Oíicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n'222 - Centro

Fone/Fa(: (43) 3266-81 00
Efl ail: diarioofi cial@nsb.pr,gov.br

$rr/'rr,\,.nsb.Pr. gov.br

Art. 20 - Os valores fxados no AÍt. 3" da Lei
Municipal n'771 de 20 de março de 2015, para refeiçáo será
de R$ 23,00 (ünte e três reais) e para o café será de RS
7,00 (sete reais).

CLAUDEIIIIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

Recebimento dos Envelopes: Até às í3:30 horas do dia
í 6/06/2015.

Nova Santa Bárbara, 01/06/2015.

Súmula: Regulamenta o cumprimento da Lei Municipal no

771 de 20 de março de 2015.
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'1d62015 E-mail de lsmw€à - Sduções para lrternd - lmB€rEçáo ao Edtat de pÍegão pÍeserEjal io 222015

Iicitacâo licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.br>

061$ ismWeb
ewrar, Gg{E

lmpugnação ao Edital de Pregão Presencial no 22l2OlS
2 mensagens

marcêlo bioambiontâl <marcelo@bioambiental.com.br>
Para: Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova

Boa tarde Sr Pregoeiro e/ou equipe de licitação

Santâ Báóara <licitacao@nsb.pr. gov.br>

Venho através deste, tempestivamente, apresentar impugnação, em anexo, ao edital de Licitação de Pregão
Presencial no 2212015.

Favor acusar recebimento.

Atenciosamente e a disposiçáo

Marcelo Gonçalves Dias
Bio ResÍduos Transportes Ltda
Bio Access
(44) 363í-1829
(44) 9579-74U

E tueucHlçÃo.por
179íK

Setor de Licitações - PreÍoltura Municipal de Nova Santa Bárbara
< licitacao@nsb.pr.gov. br>
Para: marcelo bioambiental <marcelo@bioambiental.com.br>

Recebido.

Att,
[Teío das Ínensagens anteriores oculto]

Elaine Cristina Luditk
Sêtor dê Licitaçóês
PreÍeitura lúunicipal de Nova Santa Bárbara
TeleÍone (43) 3266{100

tfp§r/mdt.gpqle.ccÍn/matmríCy?ri=2&ik='146351,tb4d&úê^r=pt&seíclFirúo(8typ€Fí,ldf'Ccfrnetmc6-/EfF14dfldg(tsOBzil4o&siml='l4dtudqfl0(p440. 1tl

5 16:30

16 de,unho de 2015
'16:35


