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rUBO DE COLETA DE SANGUE À
VÀCUO 13X100mm com gel
separador, aspiração 6ml. Estéreis.
Esterelização por radiação. Validade
de 12 meses. Confeccionados em
plástico altamente cristalino. Etiqueta
para identificação do paciente e dados
do exame. Tampa de vedaÇão.
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ANEXO 02 - MINUTA DA ATA DE REGTSTRO DE PREçO N.o í6/2015 - PMNSB

PREGÃO ELETRÔNICO NO 1612015. PMNSB

O MUNICíPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada
neste ato por seu Prefeito, Claudemir Valério, R.G. ......... .., inscrito no CPF sob. o
no .................., doravante denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com as Leis N'
10.520102, N' 8.666 de 21106193 e suas alterações posteriores, Decreto Federal No 3.555/00,
Decreto Municipal no 04112009 do dia 0410912009, em face da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO No 16t2015 - PMNSB, homologada pelo Prefeito
Municipal RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de materiais de
enfermagem para suprir as necessidades da Secretária Municipal de Saúde, conforme
especificado, oferecido pela empresa ......... pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob no. ., lnscrição Estadual no. lnscrição
Municipal no com endereço à

, inscrito no CPF sob no. ....
, neste ato representado por

,RGno
denominado Detentor da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificações, os
preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo
estabelecidas, tem entre sijusto e contratado o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de materiais de
enfermagem para suprir as necessidades da Secretária Municipal de Saúde, para utilização
pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, especificados no ANEXO !, que integra o
Edital de Pregão Eletrônico N.' í6/20í5 - PMNSB, independentemente de transcrição. O
Órgão Gerenciador não se obriga a adquirir os itens relacionados dos licitantes vencedores,
nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitação específica para
aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o
beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93,
reaÍirmada no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

cLÁusuLA SEGUNDA - ESPEGTFTCAçÃO DO OBJETO E PREçOS REGTSTRADOS

Item Descrição Qtde Unid Marca Preço
Unitário

Preço
Tota!

01

02

OBS: O QUADRO SERÁ PREENCHTDO CONFORME OS ITENS E RESULTADODO
PREGÃO.

CLAÚSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a contar da
assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no
Diário Oficial do MunicÍpio de Nova Santa Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA _ DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA
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As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação
o entária:

CLÁUSULA QUINTA . DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (seis) meses, a contar da
assinatura do mesmo, prorrogável não superior a 12 (doze) meses, e enquanto a proposta
continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e satisfazendo os
demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara, não será obrigada a adquirir o material referido na Cláusula segunda
exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra
licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer
espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses
legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditorio e a
ampla defesa.

cLÁusuLA sExTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- automaticamente:
- por decurso de ptazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o
seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço. A solicitação dos
fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a
antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administraçáo a aplicação das penalidades
previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.
- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo
licitatorio;
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- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes
desta Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A
comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

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

cLÁusuLA orrAVA - DAS oBRrcAÇÔes oo MuNrcipro
Caberá a Prefeitura:
- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários do Detentor da Ata às
dependências da Prefeitura, para a entrega dos materiais referente ao Pregão Eletrônico;
- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos materiais, que venham a ser
solicitado pelo Detentor da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega dos materiais,
apresentado pela licitante vencedora;
- rejeitar os materiais, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientações
passadas pelo Órgão Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato
Convocatório, em particular, de seu ANEXO l.
- solicitar que sejam substituídos os materiais, que não atender às especificações constantes
no ANEXO l.

cLÁusuLA NoNA - DA AUToRTzAçÃo eARA AeursrÇÃo E EutssÃo ons
AUTORTZAÇOES DE FORNECTMENTO

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

CLÁUSULA DÉCIMA - Do PRAzo DE ENTREGA
O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias a partir da emissão da autorização de
fornecimento emitido pelo Município.
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CLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA. Do LocAL DE ENTREGA
Os produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio
Joaquim Rodrigues, S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a
sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o
Órgão Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO
Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "a", da Lei Federal 8.666/93;
Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "b", do dispositivo legal supracitado. É
ressalvada ao Órgão Gerenciador a devolução dos materiais, se estes não estiverem dentro
das especificações exigidas na licitação conforme especificações neste Pregão Eletrônico
em especial o seu ANEXO L A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros
documentos indica tão somente o recebimento da mesma pelo Órgão Gerenciador, sendo
sua confirmação definitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na nota fiscal
dos materiais, relatórios ou outros documentos que se fizer necessário.

GLÁUSULA DÉGIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
Em até 30 (trinta) dias após a entrega mediante apresentação da nota fiscal acompanhada
da Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situação
junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará a
regularização por parte da contratada, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo
que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara iarâ o devido pagamento mediante
depósito bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o No da conta
bancária receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do
pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os
valores correspondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela
licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletrônico n" 1612015 -
PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado ao Detentor da Ata enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de
preços ou a correção monetária.
O Detentor da Ata deverá apresentar quando do pagamento, Certidão Negativa do INSS e
do FGTS, atualizadas, podendo ser permitida apresentação de cópia autenticada ou via
internet.

GLÁUSULA DÉctMA QUARTA - DAS coNDIcÕES GERATS A SEREM
ATENDIDAS

O Detentor da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Fornecer material de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;
- Os materiais cotados devem ser novos, de qualidade, não sendo aceitos materiais
recondicionados, remanufaturados ou recarregados;
- Para os materiais cotados que tenha prazo de validade, o prazo remanescente a
partir da data de entrega não poderá ser inÍerior a 80% (oitenta por cento) do prazo
total da validade;
- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as
especificações constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta,
obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor quanto às condições dos materiais
entregues;
- Efetuar a troca imediata do material entregue, objeto desta ATA, que estiver fora das
especificações contidas na proposta, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções, sem qualquer ônus para a adquirente.
O Detentor da Ata ficará obrigado a:
Executar o objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ATA;

{
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Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto
contratado.
Náo veicular publicidade acerca do objeto desta ATA, salvo se houver prévia autorização da
Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.
Manterem durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS
A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas
para registro dos respectivos preços ensejará a aplicação das penalidades enunciados no
artigo 87 da Lei Federal no 8.666/93 e alterações e no Decreto Municipal n' 041i2009, ao
critério da Administração.
Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a
proposta, forem os 1.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de Registro de Preços,
comportarem-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometerem fraude fiscal,
poderão ser aplicadas, conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as
seguintes sanções, a critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da
reparação dos danos causados à Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara pelo infrator:

. lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatoria;
o Cancelamento do registro na Ata;
. Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
o Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que será aplicada

nas hipoteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
o Suspensáo temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração

Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade que aplicou a penalidade;

. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. A
aplicação das penalidades ocorrerá depois de defesa prévia do interessado, no prazo
estabelecido na Lei de Licitaçóes, a contar da intimação do ato.

Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso
fortuito ou motivo de força maior.
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento
da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade
usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou
cumulativamente, nas seguintes sanções:

o Advertência;
o Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de

recusa do 1.o colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;
o Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em

atraso, até o máximo de 10o/o (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da
contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não
realizado pela detentora da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, uma vez comunicados oficialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à
Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipotese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o
contraditório e ampla defesa.
A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de
outras, previstas em Lei, inclusive responsabilizaçáo do fornecedor por eventuais perdas e
danos causados à Administração.
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As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à
detentora da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança
judicialmente.
As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas
administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.
Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:
a) greves;
b) epidemias;
c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;
d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso
às mesmas;
f) acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais;
g) escassez,Íalla de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalaçáo inerentes aos termos contratados
diretamente pelo Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA . DO CONTRATO
Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no
parágrafo 40 do artigo 62da Lei no 8.666, de21 de junho de 1993, passando a substituí-los
os seguintes instrumentos:

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

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

cLÁusuLA DÉcrMA sÉnua - DAS Drspos!çÕes rrners
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico n" 1612015 e as propostas das empresas
classificadas em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes das Leis no

1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes. A homologação do resultado
desta licitação não implicará direito à contratação. A beneficiária que ensejar o retardamento
da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
fornecimento e/ou contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração, e se for o caso, será descredenciado,
pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto constante do Anexo I deste Edital, em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais
empregados' 

cLÁusuLA DÉctMA orrAVA - Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta
licitação.
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E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida,
será assinada pelos representantes das partes, Órgão Gerenciador e o Detentor da Ata.

Nova Santa Bárbara, .....de ....... de .......

(Autoridade Competente)
Órgão Gerenciador

Empresa:
CNPJ:

Representante Legal:
Detentora da Ata

{
64

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



)



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 242
Estado do Paraná

ENTOS NANEXO 03 LI

1 . HABTLTTAçÃO JURÍDrCA:
1.1. Sociedades Gomerciais em Geral: Contrato social, inclusive com a última alteração;

1.2. Sociedades Anônimas: Ata da Assembléia Geral que aprovou o estatuto social em
vigor e a ata da Assembléia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio
de publicação legal.
Observações:
a) Na apresentação do estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver,
deverá constar além da denominação social, a identificação do ramo de atividade da
empresa, que deverá ser compatÍvel com o objeto licitado.

2. REGULAR!DADE FISCAL:
2.1. Prova de regularidade:
a) Com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União);
b) Com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão
da Secretaria da Fazenda Estadual);
c) Com a Fazenda Municipal (Gertidão Negativa de Débitos Municipais, expedida por
órgão da Secretaria da Fazenda Municipal);
d) Com a Seguridade Social - CeÉidão Negativa de Débito - CND com o INSS; ou
Certidão Negativa de Debitos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União, conforme
Portaria Conjunta n" 1751 de 0211012014.
e) Com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - CeÉificado de Regularidade
do FGTS - CRF.
0 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
2.1.1. Quando se tratar de micro empresa ou de empresa de pequeno porte será aplicado o
que dispõe a Lei Complementar Federal 12312006.
2.1.2. Caso o licitante queira se valer do regime diferenciado disposto na Lei Complementar
Federal de no 1 2312006, deverá apresentar na sessão de licitação Certidão Simplificada da
Junta Comercial conforme a lnstrução Normativa de no 10312007 do Departamento
Nacional de Registro do Comércio, além de firmar declaração conforme modelo a ser
fornecido pela Prefeitura, comprovando ser micro empresa ou empresa de pequeno porte.
(modelo ANEXO 10).
2.2. A prova de regularidade deve ser integral, não se admitindo regularidades parciais ou
regularidade com apenas alguns tributos administrados pelas administrações fazendárias
dos entes ou órgãos indicados.

3. DECLARAçÃO DE |NEXTSTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA
EMPRESA EIIíPREGADORA.
3.1. Declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa
empregadora, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO 06.

4. QUANTO A REGULARTDADE FTSCAL E TRABALHISTA (LEt 12.440t20111.
4.1. 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
na 5.452, de 1a de maio de 1943. (NR).

w65

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br



4



PREFEITURA MUNIGIPAL, 243NOVA SANTA BARBARA
Estado do Paraná

5. DECLARAçÃO DE TDONETDADE
5.1. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou contratar
com o poder público, em qualquer de suas esferas, conforme modelo do ANEXO 04.

6. DECLARAçÃO DE FATO SUPERVENTENTE TMPEDTTIVO DA HAB|LTTAçÃO
6.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, emitida
pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo no
ANEXO 05.

7. DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO
7.1. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo representante
legal da empresa, conforme modelo no ANEXO 07.

8. PARA COMPROVAçÃO DA QUALTFTCAÇÃO ECONÔMIGO-FTNANCETRA:
a) Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo
cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 60 (sessenta) dias da data
marcada para início da disputa.

9. OUTRAS CERTTFTCAçOeS:
a) Todos os licitantes, fabricantes ou distribuidores, deverão apresentar comprovante de
Registro emitido pela ANVISA ou cópia da publicação no Diário Oficial da União, dentro do
prazo de validade. Salvo para os casos dispensados de tal exigência. Caberá ao licitante
comprovar a dispensa dessa exigência pela ANVISA.

b) Todos os licitantes deverão apresentar comprovação de Licença de Funcionamento em
vigor, expedida pelo Orgão Sanitário Estadual ou Municipal competente. Salvo para os
casos dispensados de tal exigência. Caberá ao licitante comprovar a dispensa dessa
exigência pelo Órgáo Sanitário Estadualou Municipal competente.

c) Certificado de Registro do produto junto ao Ministério da Saúde ou sua publicação no
Diário Oficial da União. Salvo para produtos dispensados de registro no Ministério da Saúde.
Caberá ao licitante comprovar a dispensa dessa exigência pelo Ministério da Saúde.

Os documentos necessários à habilitação da proponente poderão ser por qualquer processo
de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou
publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos deverão estar em plena vigência,
ficando, porém, a critério da Comissão solicitar as vias originais de quaisquer dos
documentos, caso haja constatação de fatos supervenientes. A aceitação das certidões,
quando emitidas através da lnternet, ficam condicionadas à verificação de sua validade e
dispensam a autenticação.

Não será desclassificada a empresa (micro/pequeno porte) que apresentar
documentação com a data de validade vencida, conforme estabelecido no Artigo 42 e
seguintes da Lei Complementar 12312006 de 15 de dezembro de 2006.

Caso qualquer dos participantes (micro/pequena empresa ou profissional) apresente
Certidão ou documento com a data de validade expirada, será concedido pJazo de 02
(dois) dias, contados do momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período para que a situação seja regularizada, tudo
conforme Lei Complementar 12312006 de 1511212006.

A não regularização da documentação, no prazo previsto no & ío da Lei
Complementar 12312006 de í5 de dezembro de 2006, implicará decadência do direito à
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contratação sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 8í da Lei 8666/93, de 21 de
junho de 1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes
na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou rêvogar a licitação.
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ANEXO 04 - DECLARAÇr

PREGÃO ELETRÔNICO NO 1612015

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.o 16/2015, instaurado por este município,
que não estamos impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública, em
qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

em-de de 

-.
(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).

(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos)

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.
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AN IMPEDITIVOS

PREGÃO ELETRÔNICO NO 1612015

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as
penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.
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;AO DE INEXTSTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

PREGÃO ELETRÔNICO NO 1612015

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não
possuÍmos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatoze) anos, em observância à Lei
Federal no 9854, de 27.10.99, que altera a Lei no 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: í) Eská declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.

2) Se a empresa licitante possuir menores de í4 anos aprendizes deverá
declarar essa condição.
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-D DE

PREGÃO ELETRÔNICO NO 1612015

_(nome da empresa
ono

inscrita no CNPJ sob
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 participação no processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO No 16t2015, 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 direção e de
assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças,

Compras e Licitações do Município de Prefeitura Municipalde Nova Santa Bárbara.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.
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1

ANEXO 08 . GARTA.PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao Município de Nova Santa Bárbara
Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO elefnÔNtCO No 16/2015 - Carta-Proposta de Fornecimento.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos ltens abaixo discriminados, conforme
Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

* Descrição detalhada do objeto oferecido, mencionando quaisquer outras informações que
se fizerem necessárias.

TDENTTFICAçÃO DO CONCORRENTE:
nnzÃo socrAL:
CNPJ e TNSCRIÇÃO eSrnOURl-

REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:
AGÊNCIA E NO DA CONTA BANCÁRIA
ENDEREÇO ELETRÔNrCO

2. COND!çÔES GERATS
2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a

presente licitação.

PREçO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total, de acordo com o Anexo 01 do Edital

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.
PROPOSTA: R$ (Por extenso)

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno
fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados
separados e incidentes sobre o fornecimento.

LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE

íOBS.; REPRESE VTANTE LEGAL DA EMPRESA)
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ANEXO 09 - -N de

^

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE
LTCITAçÕES E LEILÕES DO BRASTL E DE INTERMEDIAçÃO DE OPERAÇÕES

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)
Nome:(Razão Social)

Endereço:

Complemento Bairro

Cidade UF
CEP CNPJ/CPF:
lnscriÇão estadual: RG
Telefone comercial Fax:
Celular: E-mail
Representante legal:
Carqo: Telefone:
Ramo de Atividade:

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua
adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de
Licitações e Leilôes do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade
com as disposições que seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
i. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de
negócios dos quais venha a participar;
ii. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos
editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;

observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e
nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões
do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações,
conforme Anexo l; e
pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações,

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o
pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo lV do Regulamento Sistema
Eletrônico de Licitaçóes da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária
referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condiçóes definidos no Anexo lV
do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.

5. (cláusula facultativa - para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador
outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos
653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e
representá-lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de
Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para
tanto:

i. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;
ii. apresentar lance de preço;
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iii. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro;
iv. solicitar informações via sistema eletrônico;
v. interpor recursos contra atos do pregoeiro;
vi. apresentar e retirar documentos;
vii. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
viii. assinar documentos relativos às propostas;
ix. emitir e firmar o fechamento da operação; e
x. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente

mandato, que não poderá ser substabelecido.

Corretora:
Endereço:

CNPJ

6. O presente Termo de Adesão e válido até JJ_, podendo ser rescindido ou
revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo
das responsabilidades assumidas durante o ptazo de vigência ou decorrentes de negócios
em andamento.

Local e data:

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)
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Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto)

Indicação de Usuário do Sistema

Razão Social do Licitante
CNPJ/CPF

Operadores
1 Nome:

CPF: FunÇão:
Telefone: Celular:
Fax: E-mail

2 Nome:
CPF: FunÇão:
Telefone Celular:
Fax: E-mail:

3 Nome
CPF Funcão:
Telefone Celular:
Fax: E-mail

O Licitante reconhece que:

i. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são
de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por
eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;

ii. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante
solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;

iii. perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser
comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e
o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações
efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como
firmes e verdadeiros; e
o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da
Bolsa, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA.

Local e data:

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

{
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 253

Estado do Paraná

(Nome da empresa), CNPJ / MF no, sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos
os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão,
que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 12312006.

Local e data

Nome e no da cédula de identidade do declarante
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ANEXO í0 - Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de
Micro empresa ou empresa de pequeno porte . (Na hipótese do licitante ser ME ou

EPP)





PREFEITURA MUNICIPAL,
254NOVA SANTA BARBARA

Estado do Paraná

Número do edital

ôrgão comprador:

Especificaçáo:

Marca:

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital)

Preço inicial (em R$):

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos
de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório (edital).

Declaramos, alnda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de
Microempresa e Empresa de Pequeno PoÉe, conforme estabelece artigo 30 da
Lei Complementar í23, de 14 de dezembro de 2006.
[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte (METEPP)I

Data
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1 - Ficha Técnica Descritiva do

Ficha Técnica Descritiva do Objeto
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Poder

Executivo

I
A PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do
Paraná, através do Pregoeiro, designado pela Porlaria no

^ 015/2ots, no uso de suàs atribuições, tornà público e para
conhecimento dos interessados em participar da licitaçáo em
epígrafe, a qual tem por objeto a aquisição de materiais de
enfermagem para suprir as necessidades da Secretária
Municipal de Saúde, que Íoram efetivadas alteraçôes no edital,
Face ao exposto, Íicam alteradas as seguintes datas:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00mln do dla
27t04t2015 às 07h59mln do dla !l/Q§lp!§.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00mln às í2h59mln
do dia2!/Q@§.

tnlcto oe sessÂo DE DlspurA DE pREços: às í3h00min
do dia 2110512015, por meio de Sistema de Pregáo Eletrônico
(licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil,
www.bll.orq.br "Acesso ldenüÍicado no link - licitaçÕes".
O Edital alterado estará disponível aos interessados, nos sites
www.bll.orq.br e wvwr.nsb.or.oov.br no link LicitaçÔes.
lnformações complementares poderão ser obtidas em horário
de expediente na PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,
sito à Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes no 222, pelo fone:
43-3266-8100, ou por Email: licitacao@nsb.pr.qov.br.

Nova Santa Báóara, 07tOSl2O15.

Fablo Henrlque Gomes
Pregoeiro

Portaria n' 015/2015

REGULAMENTO DA íOT CONFERÊNCN MUNICIPAL DE

SAÚDE DE NOVASANTA BÁRBARA.

CAPITULO I

DAS FINALIDADES

Art. ío. - A 10" Conferência Municipal de Saúde de Nova

Santa Bárbara, será realizada de acordo com a Lei Federal

8.142 de 8 de Dezembro de 1990. A Conferência Municipal é o
fórum de debate e deliberaçáo sobre as polÍticas de saúde com
a representação de vários segmentos da sociedade municipal e
terá por Íinalidade:
| - Avaliar a situação de saúde do municÍpio;
ll - Formular, Íixar e avaliar diretrizes gerais da polÍtica de

saúde do município de Nova Santa Bárbara;

entidades que irão compor o Conselho Municipal de Saúde de
Nova Santa Bárbara;
lV - Eleger o delegado e o suplente dos usuários e Íornecer
subsídios para a participação na 114 Conferência Estadual de
Saúde.

Parágrafo únlco - A 10e Conferência Municipal de Saúde será

realizada na cidade de Nova Santa Bárbara - Paraná, no dia
28 de maio de 2015, sob a responsabilidade da PreÍeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde e Comissâo Organizadora do Conselho
Municipalde Saúde.

CAPíTULO II

DOS ÍI,IEMBROS

Art. 20. - Poderáo inscrever-se como membros da Conferência
Municipal, todas as pessoas, representantes de entidades ou
instituições interessadas na construção do Sistema Único de
Saúde do MunicÍpio, na condição de:
| - Delegados;
ll - Observadores;
lll - Convidados.

Parágrafo único - Os membros inscritos como delegados
terão direito a voz e a voto na plenária Íinal. Os observadores e
convidados terão direito apenas a voz, mediante critérios do
Regimento lntemo da própria Coníerência, ad referendum da

Plenária.
SEÇÃO I

DOS DELEGADOS

Art. 30. - De acordo com o parágrafo 4o da Lei Federal no

8.142, de 28 de dezembro de 1990, a representação dos

usuários será paritária em relação ao conjunto dos demais

segmentos, sendo que o número de delegados obedecerá a

seguinte proporcionalidade:
| - Representantes de Entidades dos Usuários - (50%);

ll - Representantes de Entidades ou Órgãos dos

Trabalhadores de Saúde (25%);

lll - Representantes da Administração Pública e Entidades dos
Prestadores de Serviços de Saúde (25%);

§ 1o. A 10o Conferência Municipal de Saúde Nova Santa

Bárbara será Íormada por delegados, distribuídos segundo
critérios de paridade:

Diário Oficial EIetrônlco do Municíplo de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n"222 - Cenlro

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-mail: diarioofi cial@nsb.pr.gov.br

lrnur.nsb.or.oov.br

N' 507 - Nova Santa Bárbara, Paraná

Ano lll
IMPRENSA OFICIAT-
Lel nl 660, de 02 de abrll de 2013.

! - Atos do Poder Executivo

e AS e

Documnto assinado por Certifi€do
Digital - Nova Santa BárbaÍa Preíeitura Municipal:
95561080000í60-AC SERASA- Suâ autenücidade é
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I Noua Esperança

Avrso DE LE[Áo
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANçA, ESTADO DO
ranrxÁ, roml púnlrco euE sE ENcoNTRA ABERTo o
le ttÁo x' oozaots:
l) Tipo: MAIOR LANCE, IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR DA
AVALIAçÃo, Po-R LoTE;
2) Objcto: LEIIÁO PuBLlC0 wda de bqs nówis c reÍlhs mi destuÍhs,
imíwnrhAônini*aÉohlt{ia<hBeÊimtúrbipaldcNoaE+ezra
3) Do rcccbimcnto € rb€rturr dG cnyelopes: Os cnvclopes s€reo recebidos até
r 08h45min do dia 28 dc mio dc 2015, no Protocolo Genl da Prcfcitun
Mmicipal dc Nova Esperança, sendo que a sessõo pública para abertua e
julgmento scrá no mesmo dia, m 09 horas, na sala de remiõcs da Prefeitua
Municipal.
4) Locrl: Prcfeitura Mmicipal de Nova Espermça, localizada m Av. Rocha

Pombo, 1453, cenro:
5) Informrçõe: Cópias do Edital poderão ser obtidas na Unidade de Compms c
Licitações, no horário de expediente, de segunda a sexta-feira, dro 08h às

llh3Omiu e das l3h30min ràs l7b m Av. Rmha Pombo, 1453, telefone (44-
3252 4545), Íu 44-3252 4545 - "emil" licitacao@novaespemnca.pr.qov.br;
Nova Espemça,07 de mio de 2015.

GER§ON ZANUSSO
Prcêito Municipsl

R$ í4lt,00 - 3546U20í5

I Nouc Sonta Bdrbara

23

AVI§O DE LICITAÇÃO
(Lei no 8.666/93, ert, 21, Lei 10.520DO02)

PROCESSO No 60/2015
Modalidade de licitsçio: PREGÁo PRESENCIAL N'2212015

O Municipio dc Palmc, Estado do Pamá, através de Prcgoeir4 designada pelo Decreto
n'3.023114 de 02107/14, D€crsto no 2. I 28/06 - Regulmentação da Modalidade Pregão,
Lci n'8.666/93 e sus posteriores alt€rações, Lei 10.520/2002 ç suo alteraçõ€s, torna
público rcs interessados que realiaá proccsm de licitação na modalidade de PREGAO
PRESENCIAL n'. 2720 I 5 destinada à Contrataçeo dc empresjomalistie paa prestação
de scniçls de publieção de aos legais e de interessc da PrefeituraMunicipal de Palmas,
a *rem veiculadu no jomal de circulação lmal confomc previsto no rtigo 21, incirc lll
da Lci 8.666/93, confome espeificações d$tc certme ns condições findc no Edital e
seu! mcxos, sendo a licitação do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM".
DATA E HORARIO DA LICITAÇAO: 09. I 5 do dia 21105/201 5;
ENDEREÇO: sla de reuniões da Prefeitura Municipal, Av. Clwelândi4 521 - CentÍo,
Palmc - Prmá.
MODALIDADE: PREGÂO PRESENCIAL
TIPO DE ruLGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO: ContÍataçãodeempremjomalísticapüa prestaçâo de sewiços depublicação de
atos lcgais e de interesse da Prefeitura Municipal de Palmr, a serem veiculadc nojomal
de circulação local confome pÍevisto no aÍigo 2 l, inciso IU da Lei 8.666/93, confome
cspoificações merc rc cdital.
DATA E HORÂRIO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: 09:00 do dia 21105/2015;
LOCALDOPROTOCOLO:no Protomlo daDivisâo de Licitaçõs ou àComissâo Pema-
nentc dc Licitação nâ sede do Municipio de Palmo - PR, na Avenida Clevelândi4 n.521.
Local pua infomações e obtenção do instÍumento convocatório e seus oexos: Divisão
dc LicitaÉ€s - Ay Clevelândia, n.521 - centro - Palm6 - PR telefone (46) 3263-7000
- Sitc: w.pmp.prgovbr

Palmu,24l04/2015.
Angela Muia Lisoski

Pregoeira
Deqeto 3.02312014

R$ 240,00 - 34t6í201§

AVISO DE LICITAÇÃO
(Lei no 8,666/93, rrt.2l, Lei 10.520/2002)

PROCESSO No ó312015
Modrlidadc de licirrçlo: PITEGÃO PRESENCIAL N. 23/20r5

O Muicipio de Palmm, Estado do Paraná, através de hegoeira" designada pelo
Decreto no 3.023/14 de02107ll4,Deteto n'2.128/06 - Regulmentação da Mo-
dalidade Pregâo, Lei n'8.66ó193 e sur postcriores alteraçôes, Lei 10.520/2002 e

sus alteraçôes, toma público aos intercssdos quc realiaá processo de licitação
ng modalidadc de PREGÀO PRESENCIAL n". 2312015, confome especificações

d€ste certame nas condições fiudr no Edital e seus mexos, sendo a licitação do

tipo "MENORPREÇO GLOBAL", lmces prcgão.

DATA E HORÁRIO DALICITAçÃO:09:15 do dia 261052015;
ENDEREÇO: sala de reuióes da Prefeitm Mmicipal, Av. Clevelândia, 521 -
Centro, Palmas - Pumá.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL, lmc€s pÍegão.

OBJETO: Conhatação de empresa especialiada em scwiços de apoio pua pacientes

encamiúados pua a cidade de Cuitiba c também pra a cidade de Cmpo Lugo
püa atcndimcnto através de tratâmento fora de domicílio, encmiúados pela
uidade central de saúde, confomc espccificaçôcs mexas ao edital.
DATA E HORÁRIO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: O9:OO dO diA

26105f20t5:
LOCAL DO PROTOCOLO: no hotocolo ds Divisão de Licitagões ou à Comissâo

Pcmanentc de Licitação na sede do Mmicípio dc Palmas - PR, na Avenida Clev-
elândia, n.521.
Local para infomações e obtmgão do instÍumento convocatório e seus mexos:
Divisão de Licitações - Av. Clevelândia, n.521 - centro - Palmm - PR telefone
(046) 3263-7000 - Site: ww.pmp.prgov.bn

Pslmal27104/2015.
Angela Maria Lisoski

Pregoeira
(Decrcto 3.023/14)

Rt 2í8,00 - 34966/20í5

I Paranocity

AVISO NF, I CITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N, 002/2015

Pelo presente, o Município de Proity, Estado do Pamná, fu sab€r que se enconúa

abeÍlo proc€dimento licitatório na Modalidade Tomeds de Preços n. 002/2015, do
tipo Técnice e Preço, pffi aContsatação de empresa especialiada em Consultoria
em Adminisração Pública Tributária, revisão e atualização de toda legislação
tributária, do Código Tributrírio Mmicipal, Plmta Genérica de Valores, melhoria
nos processos administÍativos, exta-judiciais e judiciais dos créditos tributrários

da kefcitura Mmicipal de Prmrcity, Estado do Pmá, revisão, úeinmento e

aompuhamento na atualizção do Cadastro Imobiliário, revisâo do Plmo Dirctor,
rcvisão c atualização do Código de Posturas, capacitação dos funcionários do setor

tributário, voltada pm a melhoria dos processos e da qualidade do atendimento,

criaçõo c manutenção de políticas públicas. O recebimento dos envelopes seá feito
até às 08:h45min (oito hors e qurrentr e cinco minutos) do dia l0 (de) de
junho dc 2015 e a abertura dos envelopes de docmentaçôo e propostâs de preços

serão efetuados pelo Presidente da Comissão Peman€nte de Licitação e seus

mmbros no Setor de Licitações, no predio da Prcfeitm Mmicipal de Pumacity,
às 09:00h (nove hores) do mesmo dir. O Edital completo e seus mexos poderão

ser examinados no endereço acima indicado em horário de expediente. Maiores
infomações - (44) 3463-1149/1287.

ParaÍracity, Estsdo do Pumá, 06 de maio de 2015.

Ednea Buchi Batista
Prefeita Muicipal

R3 168,00 - 15',t71t2016

DrrioQp1g111p,r,6
comérclo. !ndú.trt. . t.rvl.ot 6aftira | 08Â4ai2015 -Edçã0n09447

AVTSO DE ATJTERAÇÃO DE EDNALE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO PR.ESENCIAL N' 1612015

A Prefeitura Mmicipal de Nova Smta Bárbara, Estado do Prmá, através do ke-
goeiro, designado pela Portaria no 0 I 5/20 15, no uso de suas aüibüções, tom público
e pra coúccimento dos interessados em participar da licitaçâo em epígrafe, a qual

tem por objeto I aquisição de materiais de mfcmagem para suprir as necessidades

da Smrctária Municipal de Saúde, que foram efetivads alterações no edital. Face

ao cxposto, 6cam alteradff I scguintcs datâs:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: der 08h00min do die 27104/2015 às

07h59min do die 2110540Íi.
AIIERTURA DAS PROPO§TAS: du 08h00min ls l2h59min do dia2Ll!§tl0üi.
INicIo DA sEssÃo DE DISPUTA DE PREÇos: às l3h00min do dir
214l!4015, pormeio de Sistcma de Pregâo Elctrônim (licitações) da Bolsa ds Lici-
taçõcs c Lcilõcsdo Bruil, m.bll.org.br"Accsso Idcntificado no liú ' licitações".

O Edital alterado estará disponível aos intcressados, nos sites ww.bll.org.br e

www.nsb.prgov.br no link Licitaçô€s. Infomaçôes complcmentres poderâo ser

obtidas cm horririo dc expêdimtc na Prcfeitm Mmicipal de Nova Smta Bárüua,
sito À Ru WalÊedo Bittencourt de Moraes no 222, pclo fone: 43-3266-8100, ou

por Email: licitacao@nsb.prgov-br
Nova Santa Bárbua, 07 /0 5 120 | 5.

Frbio Henriquc Gomes
Pregoeiro

Portaria n" 015,2015

R$ í68,00 - 36390/20'16

I palmas

AVISO DE LICITAÇÂO
(Lci !o E.666/93, rrt 2l' Lci 10'520/2002)

PROCESSO No 52/2015
Modrlidrde de ticitrçío: PREGÁO PRE§ENCIAL N'2V2015

O Município dc Palmu, Estado do Pmá, atravc de Prcgocirq dsignada pelo Decrao no

3.023/2014 de0210712014, Dercto n" 2.128/06 - Regulmcntação da Moda.lidade Pregão,

Lei n'E.666/93 e suu posterioÍcs altraçõ$, L.i 10.52012002 e sur alterações, lorna
públio ms intcrcssados quc realiaá prmss de licitagâo na modalidade de PREGAO
PRESENCIAL no. 2ll2015 dcstinada à Aquisição dc cquipmentos püa instalagão dc
AfI nr praçu Hipica" Lagoiio e Cucatiúa, mnfomc Contrato d€ Repúse n" 0329293-
98/2010 - Convênio 73810512010, mnfomc sp6ificaçôc5 destG çcíme nõ condições
fixada no Eiital c seus mexos, *ndo a licibção do tipo "MENOR PREÇO GLOBAr'.
DATAE HORÀRIO DALICÍTAÇÁO: 09:15 do dia 20l0520t5;
ENDEREÇO: sla dc rcuniôes da Prefeitura Municipal, Au Clevelândia, 521 - CentÍo,
Palmr - Psmri.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCTAL
TIPO DE ruLGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.
OBJETO:Aquisição dc aquipmatos pffiinstalaçâo deAfl nu praçs Hipic4 Lagoâo e

Csetinh., @nfomc Contrato dc Roparc no O329293-9En0l0 -Convênio 738105,2010,
confomc espccificaçôes mexu rc cdital.
DATAE HORÁRIO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES:09:OO dO diA20/05/2015;
T OCAL DO PROTOCOLO: no Protoolo da Divisão de Licitações ou à Comisúo Pema'
ncntc dc Licitsçeo nâ rde do Município dc Palmu ' PR na Avenida Clevelândi4 n.521

Local pra infomaçôcs c obtcnção do instÍumÊnto conY@alório c seus mexos: Divisão
de Licitaçôcs - Av. Clcvelândia, n.521 - entro - Palmu - PR telefone (46) 3263-7000

- Site; w.pmp.prgovbr.
Palmq23l04l20l5.
Angcla Mria Lisoski

Pregeira
Dereto 3.023/2014

R$ 2,í0,00 - 3496,s20í6
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4vrso DE ÂNULAçÃo
PR,ECÂO PRESENCIÂL N' 3O2OI5

Ficr rnulôd. r liciuçáo supMiEdâ, rcfemE so pmeso N'
384/2014. Objtu: PREGAO PRESENCTAL - Conhbçào dê em-
prcsô 6pecializsda pan claboEÉo de PÍojeb de Viabilidade Eco-
nômica, visando I quibçÀo de passivo Í€fúhb ôo perlodo de
27.04.2011 à 31.08.2013, em roâo da iNioiçào do pis s.laíal
pmfissionrl nscioml pM os prcfissiomis do mgisÉrio público da
eduoçno bá!icÀ, bem omo pm r implmeDbçâo swnúvel dc
Plano dc CtreiE de his profissionais,

REGINA MARIA BRUNÂMO
Prcg@iE

PREFEITURA MI.NICIPAL DE LARANJEIRAS
DO STJL

, Avlso DE LrcrrAÇÁo
pREcÁo PRESENCIAL N'.22n0r5 - prrflJ

Objeto: Regism de prcçor pm aquiriçào dc mmiair e cquipa-
moba pm o lsboEbÍio psB lhdcr . d@Dd. ü S6cbri. Mu-
nicipal dc Saúde do Muiclpio dr Lrmjciru do Sul.

Tipo da Licihçeo: Memr Pr.ço por Lor.
AbeÍtuÍa dos Ervelopc§: 09h00mh do dia 2U0512015,
Autoriaçôo: SiÍlenê PdeiE Fcrcin Svffi - Prcfeitr Mu-

nicipal.
Infom!ções SobÍe Eiibl: A lnEgE d6te Editll c reu eê-

xos Etartro disponlveis poE 6úulb no DeptumD dr Licibçôe
do Muicipio, à púiÍ de 06 d! ilio d. 2015 m horáÍio nomd dê
expedioe, ou abrvés do @il:licihçaô@l!.prgovbr

tamnjeims do Sul-Pr 29 de abril de 2015.
GILSON FERREIRA CELL^

Prcgeirc

PREFEITIJRA MUMCIPAL DE LINDOESTE

^vlso 
DE LrcrTAçÁo N'r9r0l5

O MUNICIPIO DE LINDOESTE, Estado do Pmnó, com a
deüds .ubÍizsçào expedida pclo Exc.lqti$imo Scnhor Prcfeito
SILVIO DE SOUZA, de onfomidadc com o dirpotu ns Lti no
8.666/1993, da 2110611993 e dmri! rlEEç.õcr, e Lei Complmour
n. ' 1232006, tom! públi6 qw rerá oliado nq dia 251052015,
!rc@dimento de licibçâo, na modalidade PREGAO DE FoRMÂ
PRESENCLAL, do tipo MENOR PREÇO, ojo objeto é . Aquisiçào
de Mlbill d€ CoEmo c Conmbçio de Sryiçls dr Td@iÍos-
PNâ Juidie om suilio M stiüdad6 do CRAS- C6Eo de
Refmci. .m Àsislêncis S@i.|. .hvai do RcEo PAIF- PÍo-
gEm de AhdiEoto IDtegEl â Fmlli6, m confomidadc on u
êpeifioçôcr @BED6 n6 úcr6 do Prcgào Premial no

00t/20I5.RECEBIMENTO DÀS PROPOSTÀS: .té ú 13h50 min.
hoÍs do dis 25105/2015 (Horário & Bdi|i8).INFORMAçOES SO-
BRE O PREGÃO: O edibl podsá seÍ obtido no DepsMento de
Licibçào dr PrefeiM Muicipal & Lindcsrc, EsEdo do Pmú,
l@liad! à Av6idâ Mrcchrl Rondon, S/N, Fonq (45) 3237.8m0,
Fu: (45) 3237-8000, oo àorátio ds 08:m as ll:30 horu e ds l3:10
à5 17:00 horu, lhvés dc pâEmfib dc Dr{M- Docu@b d. At.
rccadaçIo Müicipâl oo wloÍ & RSlm,m (@m @ü).

Lind@s, 05 de roio dc 2015.

POLLYANNÀ TIBES CAMPIOL
Prcgeim

PREFEITURA MIJNICIPAL DE I'NDRINA
Âvtso IrE LlclrÀçÃo

TOMÂDÂ I'E PREÇOS N' TP§MGP.OOIN/2OI5

PREFEITURA MUN]CIPAL DE MOREIRA SALES

AVISO DE LICITAÇÃO
PRXGÁO PRE§ENCIAL N' 25/!OI5

Objeto: Seleção de Proposh vissndo ! conmbção de mprcsu es-
pecillizâdas m seiliço de frcbmento paE tmnspoÍe do veiculos
(cms de púseio, ônibu e cminhào) doados peh r@eib fedenl
Regime de Ex4ução: MmoÍ PÍeço por It€D
Dab de Abffi : 20 de Mâio dc 2015, as !4h00min.
lnfomsçôca Complem@trG paE Aquisiçeo de Edibl pclo Fone: 44
3532 8100 - p|1m@üsonet@m.br

LUIZ ANTONIO VOLPATO
Prefeto

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

OBTETO: Cont stsção de mprcse speci.lizads pam fomecimmto dc
baoco de dados, l@açào e suporte écnioo d€ §btemü integEdo:
porul ds mnsp6Í6ncis, plano plurianual, diretrizer oÍçmentári6s,
@n6bilidâdc, tesutria, Iei ÍespoNabilidade fiscol, .tddimento ao
TCE- SIM A]úSIM ÂP, compns, licitações, contratos, rccmos hu-
meos, parimônio, alrnoxlrifldo, conmle intemo, ributos munici-
p6ir, s!úde c conüole de obm, fiscaliaçeo; §@iços paÉ i6plan-
bçÀo, coDvqsào dos dados pé erist6E; ftinamato e c.peibçeo
dc wúrios, 8 sr iúpletada no municlpio de Nova Londrina - PR,
@nfome condições fixadG no editâl e su anexos.
ÂQUIslÇÂo Do EDITÁL: Ínrc$! do Edihl a panir de ll de MAIO
de 2015 - de seguda à sexh-feiÍa dss 08:00 às 12:00 ho6 e d6
14:00 a 17:00, na sâla de licihçõ$ da PrcfeiM Municipol de Nova
Lodrinâ-PR.
LoCÂL: Sala de Liciaçõ6 PrcfeituE Mmicipâl de Novr LondÍim -
PR.

PÉça da Mâriz, no.2ó1, Cenro. Nova Londrina - PR,
Tclefone: (44) 1432-8500
E-mil: jsnaina@novslondÍiía.prgov.bÍ

ÁBERTURÂ DA SESSÀO: l0 de JUNHO de 2ol5 às IO:OO hoF§,
na ssh de licibções da PÍefeituÍs Muicipal de Nova Londrina -
PR.

Nova Londrina,s de MAIO de 2015.
DORNELIS JOSÉ CHIODELLI

PÍefeilo

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANIA
BÁRBARA

avr§K)IrEALTSn çÁO
PNSÊÃO PRE§ENCIAL ttF 16I'0T5

Objeto: Aquisiçào de maeriais de enfmagem pús supriÍ ú ne-
cessidadcs da Sereuiria Municipal de Saúde.
Tipo MenoÍ pÍeço, por item.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia
2710412015 às 07h59min do dia 2l/0512015.
ÂBERTURÂ DÀS PROPOSTAS: d8 08h00min às l2h59min do dia
2llo5/2015.
IMcIo DA sEssÀo DE DISPUTA DE PREÇOS: Às t3hoonin do

dia 21105/2015, poÍ meio de Sisiema de Pregào Ele§ônico (licihçô€s)

da Bolsa de Licibçô$ e Leilões do Bruil, m.bll.org.bÍ "Ac6so
Identificado no Iiú - licihções'.
Preço Máximo: R$ 61.125,25 (sessenh e m mil, cento e vinte e

cinco reais e vinte e cinco centsvos).
O Editll lltcrado shrá disponivel aos int@ssados, nos sites
w.bll.org.br e w.nsb.prgof,b. no link Licibções. Infomsções
complemmbÍes poderào seÍ obtidss em horário de expedimr na

Prcfeitum Municipal de Novs Sanh BáÍbe, sito à Rua Walfredo
Biftncouí de Mome n" 222, pelo fone:43-3266-t100, ou poÍ
Email: licibcso@Nb.pr,govbÍ

Nova Santa BáÍbara, 7 de maio de 2015.
FABIO IIENRIQTJE COMES

Pregoerm

PREFEITURA MUMCIPAL DE PARANAVAÍ

AVISO DE LICITÀÇÃO
TOMADA Df, PREÇOS

Edibl de Licitaçào N" 008/201 5

"Execução dc Scryiços de EngcnhaÍiô Civil PaÍa Refoma da Pr.ça
dos Pionciros"
Contrab de Repasse N" 80988ó/2014 / Ministério das Cidâds /
Caixa Prcceso n' 2613.10205134812014

do Exmo

centro,
"MenoÍ

atnvés

kmos
con-

CONTRÂTO
CIDADES / I

Avr§o DE.LlcrrÂÇÃo Bsosn'26131020573*rflLor" C-TJ""XJ* 
"TOMÂITADEPREÇOSTECNTCAEPREÇON..9/2015 09.00t.r8.54t.00t2.r.t5í.«90.5r.lr9o (

nofie

do dis
ôIrcSmbÍ 0
dla mteDot I

PARÁNAVAi,5 DE MAIO DE 20I5.
ROGÊRJO JOSE LOR.ENZETTI

Prefeito

PREFEITURA MUN]CIPAL DE PINTTAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
coNcoRRENClÀ N'4/2015

OBJETO:-CoNfrçào do Centrc dc lniciqçào ao Espone. TIPO DE
LICITAÇAO: Mmor Prcço. VALOR MAXIMO: RS 3.503.960,89.
ENTREGA E ABERTURÁ DOS ENVELOPES: di, 18l/0&2015, às
09:00 hons. EDITA!: EsEá dismnivel aos inEÍesssdos, no site
htu://wt9.Dinhâis.DÍsov.hí no liú Licibcõ€s. do dis 08/05/2015 ao
diiogio6l2ôt5. lNÉoF.MAÇóEs: podeÍÀo sd ôbtids no sib ou pelo
telefone (041):3912-5068, dN 08:00h às l2:00h e das l3:00h às
l7:00h.

Pinhais,4 dc maio de 2015.
LUIZ GOTJLARTE ALVES

aos int€Ícssâdo! será
Iicibçào a
0004i2015 - Pr6bção

TOMADÁ

neàsáriu pclo Elcfore (43)
e-mail:

Londriry, 7 de mio de 2015.
ROCÊRIO CÀRLOS DIAS

S6rcúrio Municipâl de Gesão Publica

PREFEITURA MIJMCIPAL DE MARIALVA

Prcfeito

PREFEITI,JRA MIJNICIPAL DE PIRAQUARA

RESULTÂDO DE HÀBILITACÃO
coNcoRRÊNch N.. u20is

Objeto: ConmEção de emprcsds) pm â ex4uçào de obÍ6 de en-
coúüia ciül comp@hdmdo sryiços de dÍ6agem, btraplanagem,
óâvimenbçào em CBUQ e pualeleplpedo e obru compl.mohrcs,
N @ Cel. Môí@l Alv€ CoÍdeiro (enft a AL GeNIio Vügs e
rua Bemardo Michel). Ru Joaquim Simões (mtr€ a rua Bals.s e ru
Liú!rcs) c Rur LiDharcs (enre a ru Joaquim Simões . s diüsa com
o Municinio de Pinhais/PRl.
Em cumdrimenro ao disposlo no 8r. 109, §l'da lci 8.666, de 2l de
junlro de 1.993, toma-s público o rcsulbdo da liciEçáo em epigmfe,
cujo Íffulhdo apÍesmta-§e ds seguinrc foma:
EMPRESAS HÁBILITADAS:
l{onstulon MimtrB Ltda
2-PVZ CoBmioÍa de Obms Lrda
EMPRESAS INABILITADAS
I-Sslomon & Salomon Lúa EPP
S0li6bmos que fica abm o púa dc 05 (cinco) dis úteis paÍa d
licimEs inErc$ôdas pm intcÍposiçio de ÍeuEos no p@o legal e
que no finsl d6te abrc-se o pÍuo p8E apÍ66bçào dd conmreões
poÍ iSul peíodo.

Piraquam,7 de maio de 2015.
EMERSON ÂNTOMO ZAPCHAU

PÍesidente da Comissào de Licitaçõs

EXTfutTO Ix) 4', TERMO ADITIVO AO CONTRÁTO N.372014

lou

.{vrso DE LrcrTAÇÂo
PREGÃO PRESENCIAL i{' 55/2015

P@6so Adrninis§stivo lf 94/2015
Obiu: Aquisiçào rh dieb e $çlmmb dimmE desthado a Serctuis
Mrnicipal dc §aúdc, pelo M6ú PÍ!ço PoÍ lm ObEtwào do Edihl:
Prcfeim Muicipal rib Msrirlw Ru Smt! Efigênia, 680 Muialva-Pr.
Reehimato du PrcmsB: âté 22 de mio dc 2015 às | 3Msmin. Abq-
m d8 Prcposh§: 2, dc m.io dc 2ol5 à. l4hü)min. lnfomçôc§: (44)
l212-8370 (v@ e fax) ou comprú@clpibldâuva6na.com.br

Marialvs-Pf, ó de maio de 2015.
EDGÀR SILVE§TRE

Prcfeito

CONTRÂTANTE: MUNICIPIO DE PIRÁQUÀRA. CONTRATADO:
CATEDR.AL CONSTRUÇOES CIVIS LTDA., iscÍib no CNPJ sob
n." 77.954.5431O001-72. DO VALOR: CoNtiui objeto do presenE o
rdiumenh quEntiblivo e quslibtivo da conshçào de úm parque
linear a ser denominado "PaÍque dd Àgus', no municipio de Pi-
nqun, no peÍceítual de 16,89% (de6seis üÍgul8 oitmh c nove
poÍ cmb), coGpondqE, RS 3ló.45717 (Trc@nbs e d@esseis
mil. ouffiento§ e cinouenb c setc r6is e vinte e §de cenbvos).
DAtÀ DA ÂSSINAIU(Â:30 de abril de 20t5.

Eft &cltMto pode s víificado m eÍdeÍêço elenôni@ htF://w.i!.gw.üdrtúiti&ltnl,
pelo codigo m03201505080025ó

D@um6b assinado digitslmote confome MP n? 2.200-2 de 24108n001, que institui a

Infmstrutun de Chavs Públic6 Bnsilein - ICP-Bruil.




