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ral, siliconizada, apirogênica,
o no e a capacidade do balão

o bico da seringa, permita a

extremidade proximal devera
arredondada e dois orifícios

orifícios laterais e apresentar-
uniforme e resistente quando

nflado, embalado individualmente

m pétala, Embalagem individual,
abertura asséptica, contendo

pados em localvisívele

uma com dispositivo de
que quando acionado

a e saída do conteúdo do
a outra via, com ponta

alargada, permitindo
adaptação a conectores.

plástico e reembolsado em
grau cirúrgico com abertura

de identificação,
, tipo e data de

lizaçáo, validade.

Dotada em sua
distal com 2 vias,

opostos. O balão Íixador
estar localizado próximo

TOTAL 96,30
LOTE: 47 - Lote 047

1 666 TERMÔMETRO DIGITAL
INTERNO E EXTERNO com
íunção máxima e mínima.
fabricado em plástico abs. sensor
externo de aprox. 3 metros com
ponteira de aço inox. visor de
cristal líquido (lcd) de três dígitos.
reset independente para área
interna e externa. informações
técnicas faixa de temperatura
interna: -10+50oc. faixa de
temperatura externa: -50+70oc.
dimensões: 1 30x70x1 8mm

5,00 UN 18,67 93,35

TOTAL 93,35
LOTE: 48 - Lote 048
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ls+zo ll5:fl:* 
crRURGrcA fina reta 

la,oo lr* lzo,so lroz,oa
1

TOTAL Iroz,oa
LOTE: 49 - Lote 049

lsoos ltErI 1",
souRA Ínts cunvR 1 1,5 cm,
r aÇo inox t' l'*

1 0 ,00 18,68 86,80
l'

AL 86,80
LOTE: 50 - Lote 050

UN 0,63 63,001 5664 TUBO DE COLETA DE SANGUE
À vÀcuo 13X1oomm com gel
separador, aspiração 6ml.
Estereis. Esterelização por
radiação. Validade de 12 meses.
Confeccionados em plástico
altamente cristalino. Etiqueta para
identificação do paciente e dados
ldo exame. Tampa de vedação.

100,00

63,00TOTAL
LOTE: 51 - Lote 051

5 00 UN 14,55 72,756466 UMIDIFICADOR MATERIAL
POLI PROPILENO C/I NSERTO
DE LATÃO, CAPACIDADE 250
ML, CARACTERíSTICAS
ADICIONAIS BOCA
LARGA, CORES, I DENTI F I CAÇAO

B 24), APLICAÇÃO

RBOLETA DE INSERTO
TÃO E POLIPROPILEN O,
PO CONEXÃO SAÍDA

NEXÃO SAIDA LATÃO
ROMADO P/MANGUEIRA C/

!o, TIPO
CONEXÃO

1

72,75TOTAL
LOTE: 52 - Lote 052
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VULA COM FLUXÔITITTRO

lindro. características: regulador,

icarbonato de cristal,flutuador

pecificações técnica: pressão
máxima de entrada 200kgf/cm,

4760 3,00
cilindros, utilizado em

terapia, e nebulizaçáo

com latão cromado,
de entrada e saída,

em escala em
, fluxômetro corpo em

cromado conexões de
ntrada e saída, visor em

co em aço inoxidável.

de saída: pré calibrada
ra 3,5 kgf/cm, escala do

uxômetro: 0 -15lmin
do visor: 152 mm

ntínua, disponível para
lização de ar comprimido e

UN 0,9921 632,971

TOTAL 632,97
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ANEXO 02 - MTNUTA DA ATA DE REGTSTRO DE PREçO N.o 26/2015 - PMNSB

PREGÃO ELETRÔNICO NO 2612015- PMNSB

O MUNIGíPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito púbtico
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 04/09/2009, em face da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO No 2612015 - PMNSB, homologada pelo Prefeito
Municipal RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de medicamentos e
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 .............. neste ato representado
por . ....., inscrito no CPF sob no ..., RG no , doravante
denominado Detentor da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especiÍicações, 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 medicamentos e
materiais de enfermagem, para suprir as necessidades da Secretária Municipal de
Saúde, para utilização pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, especificados no
ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Eletrônico N.o 2612015 - 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 licitaçáo 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, reafirmada no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

cLÁusuLA SEGUNDA - ESPECTFTCAçÃO DO OBJETO E PREçOS REGTSTRADOS

Item Descrição Qtde Unid Marca Preço
Unitário

Preço
Total

01

02

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

CLAÚSULA TERCEIRA . DA UGÊNCIA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í20 (cento e vinte) dias, a contar
da assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal apos a publicação do seu extrato no
Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA

30
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As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação
entária:

CLÁUSULA QUINTA . DA VALIDADE DOS PREçOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de í20 (cento e vinte) dias, 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 intermedio 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 Administração a aplicação das penalidades. ./
previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido. VY.,
- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora: 
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2015 lzsso loa.oor.1o.3o1 .0340.2034 lo
2015 lzgoo loa.oor.1o.3o1 .0340.2034 lsos
2015 lzsos loa.oot .10.301 .0340.2034 lszq
2015 lzsto loa.oor .10.301 .0340.2034 lozs
2015 lzsao loa.oor.1o.3o1 .0340.2034 lsos
2015 lzsao loa.ooz. r 0.301 .0360.2036 hgs
2015 lzaqo loa.ooz.1o.3o1 .0370.2037 l+es
2015 lzoso loa.ooz.ro.3o1.o37o.2o37 hgo
2015 lzarc loa.ooz. r 0.301 .o3ao.2o3B l+se
2015 lzoao loa.ooz. r 0.301 .o3ao.2o3a l+oa
2015 lztoo loa.ooz.ro.3o4.o39o.2o39 lqet
2015 lztso loa.ooz.ro.3os.o4oo.2o4o lqgt
2015 lztao los.oot .ol.z44.o41o.zo41 lo

DOTAÇÔES
Exercício'da
Cespesa

l0onta da lFuncional programática
ldespesa I lfonte 

de recurso
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- 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
licitatório;
- 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 sÉTrMA - DAS oBRrcAçÕes ol EMeRESA 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 especificaçôes 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
apos a comunicação, desde que os danos causados não sejam de responsabilidade do
Órgáo 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 oBRrcAÇoes oo MuNrcípto
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 PARA AoursrÇÃo E EMrssÃo 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
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GLÁUSULA 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.

CLÁUSULA DÉctMA PRTMEIRA. Do LoGAL 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.

GLÁUSULA DÉGIMA SEGUNDA - Do REGEBIMENTo
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 especificaçóes 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 apos 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 debitos junto aos orgãos citados, a Prefeitura aguardará a
regularização por parte da contratada, iniciando-se novo ptazo para o pagamento. Sendo
que a PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante
depósito bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N' da conta
bancária receptora do deposito, 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 Pregáo Eletrônico n" 2612015 -
PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado ao Detentor da Ata enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de
preços ou a correção monetária.
O Detentor da Ata deverá apresentar quando do pagamento, Certidão Negativa do INSS e
do FGTS, atualizadas, podendo ser permitida apresentação de cópia autenticada ou via
internet.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDICOES 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
paÉir da data de entrega não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do prazo
total da validade;
- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as
especificações constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta,
obedecendo ao Codigo de Defesa do Consumidor quanto às condições dos materiais r\,/entregues; tr
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- 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 ilcarâ obrigado a:
Executar o objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ATA;
Náo contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto
contratado.
Não 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 condiçôes de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇoES ADMTNTSTRATIVAS
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" 041/2009, 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 licitatória;
o Cancelamento do registro na Ata;
o Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
. Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que será aplicada

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

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

o 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 Licitações, a contar da intimação do ato.

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

o Advertência;
. 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;
. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em

atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da
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 )t4
Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos; tr
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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 responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e
danos causados à Administração.
As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à
detentora da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança
judicialmente.
As penalidades seráo 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, Íalta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados
diretamente pelo Município.

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

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 pÍazo e nas mesmas
condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis previstas neste Edital.

cLÁusuLA DÉcrMA sÉflMA - DAS Drsposrçóes rrruers
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico no 2612015 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 ate cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto constante do Anexo I deste Edital, em que se
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verificarem vÍcios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais
empregados.

CLÁUSULA DÉctMA otTAVA. 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.
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
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(Autoridade Competente)
Órgão Gerenciador

Empresa:
CNPJ:

Representante Legal
Detentora da Ata

N
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1. HABTLTTAçÃO JURÍDICA:
1.'1. Sociedades Comerciais 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 apresentaçáo 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 compatíve! com o objeto licitado.

2. REGULAR!DADE FISCAL:
2.1. Prova de regularidade:
a) Com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Debitos Relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União);
b) Com a Fazenda Estadual (CeÉidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por orgão
da Secretaria da Fazenda Estadual);
c) Com a Fazenda Municipal (CeÉidão Negativa de Débitos Municipais, expedida por
órgão da Secretaria da Fazenda Municipal);
d) Com a Seguridade Social - Certidão 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) - Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF.
f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa JurÍdica (CNPJ).
2.1.1. Quando se tratarde 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 12312006, deverá apresentar na sessão de licitação Certidão Simplificada da
Junta Comercial conforme a lnstrução Normativa de no 103/2007 do Departamento
Nacional de Registro do Comércio, além de firmar declaração conforme modelo a ser
Íornecido pela Prefeitura, comprovando ser micro empresa ou empresa de pequeno porte.
(modelo ANEXO í0),
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 orgãos indicados.

3. DECLARAçÃO Oe TNEXTSTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA
EMPRESA EMPREGADORA.
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 (LE,I12.440t20111.
4.1. CeÉidão Negativa de Débitos Trabalhistas (GNDT) - 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
no 5.452, de 1a de maio de 1943. (NR).

5. DECLARAçÃO DE IDONEIDADE t v/
5.1. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou contratat |K
com o poder público, em qualquer de suas esferas, conforme modelo do ANEXO 04. 4tIt
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6. DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENTENTE TMPEDTTIVO DA HABTLTTAçÃO
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 ECONÔM|CO-F|NANCEIRA:
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 CERTTFTCAÇÕeS:
a) Todos os licitantes, fabricantes ou distribuidores, deverão apresentar comprovante de
Registro emitido pela ANVISA ou copia da publicação no Diário Oficial da União, dentro do
ptazo de validade. Salvo para os casos dispensados de tal exigência. Caberá ao licitante
comprovar a dispensa dessa exigência pela ANVISA.

PREFEITURA MUNICIPAL
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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 Órgão Sanitário Estadual ou Municipal competente.

c) GeÉificado 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 copia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou
publicaçáo 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 certidôes,
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 í5 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 prazo 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 Gomplementar 12312006 de 1511212006.

A não regularização da documentação, no prazo previsto no & ío da Lei
Complementar 12312006 de 15 de dezembro de 2006, implicará decadência do direito à
contratação sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 8í da Lei 8666/93, de 2í de
junho de í993, sendo facultado à administração convocar os licitantês remanescentes
na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
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PREGÃO ELETRÔNICO NO 2612015

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.o 2612015, 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.: í) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.

J
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05 EC DE DITIVOS

PREGÃO ELETRÔNICO NO 2612015

(Nome da Empresa), CNPJ/MF N" (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 GNPJ.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
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ECANEXO 06 - DE INEXISTEN MEN

PREGÃO ELETRÔNICO NO 2612015

(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.

(Locale Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: 1) Está 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 14 anos aprendizes deverá
declarar essa condição.

4l
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ANEXO 07. DEC DE P

PREGÃO ELETRÔNICO NO 2612015

_(nome da empres
ono

inscrita no CNPJ sob
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr

(a) portador (a) da Carteira de ldentidade no

do CPF no _, DECLARA, para efeito
de participação no processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO No 26t20'15, 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 Municipal de Nova Santa Bárbara.

(Locale 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 GNPJ.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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08 . CARTA.PROPOSTA PARA

Ao Município de Nova Santa Bárbara
Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO glgfnÔNtCO No 2612015 - 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.

IDENTTF|CAçÃO DO CONCORRENTE:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ e |NSCRTÇÃO eSrROUnl

1

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

2. CONDIçÔES GERATS
2.1. A proponente declara conhecer os termos do

presente licitação.
instrumento convocatório que rege a

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
(OBS,; REPRESE,VTANTE LEGAL DA EMPRESA)
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de

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE
LrcrTAÇÕES E LEILÕeS OO BRASTL E DE TNTERMEDTAçÃO DE OPERAçÕES

Natureza do Llcltante (Pessoa fÍsica ou jurídica)
Nome:(Razão Social)

Endereço

Complemento Bairro

Cidade: UF
CEP: CNPJ/CPF:
lnscricão estadual RG
Telefone comercial: Fax
Celular: E-mail
Representante leEal:
Cargo: 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 Leilões 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 Íins 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 Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

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 específlco de credenciá-lo e
representá-lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de
Licitações da Bolsa de Licitaçóes 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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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 condições definidos no Anexo lV
do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.
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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 Íirmar 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 é válido até J_J_, 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 negocios
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)

lndicação 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.

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)
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Estado do Paraná

Local e data:
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ANEXO 10 - 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)

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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Estado do Paraná

1 T

Número do edital:

órgão comprador:

Especificação

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, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 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 (ME/EPP)l
Data:

{
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Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

lmprimir Recibo

Presidência da República
Imprensa Nacional

https://inconr.in.gov.br/recibo.do?idof:3 536 I 30

I A ,lt 4
11

u
o

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

/ ,808

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

Data de envio: L2/0612Ot514:30:10
Origem: Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Operador: Claudemir Valério
Ofício: 3536130
Data prevista de publicação: LSl06/2015
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Empenho

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias

o
z

E

ô1, Arquivo(s)

Edital pregão 26 2Ot5 para publicação diario
u nião, rtf

MD5

fba40ed2531 1 136f
7 1a0b35f8bb5d086

Tamanho
(cm)

8173898 7

7Total da matéria

DO OFICIO 7,OO
R$

2L2,59

Valor

R$
212,59

ldel 1210612015 l4:30

{
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Detalhes processo licitatório

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA

Editar Excluir

Enüdade Executora

Ano*

N o licitação/dispensa/inexigi bi lidade*

Modalidade*

N úmero editaflprocesso*

Descrição Resumida do Objeto*

Forma de Avalição

Dotação Orçamentária*

Preço máximo/Referência de preço -

R$*

Data de Lançamento do Edital

Data da Aberfura das Propostas

NOVA Data da Abertura das

Propostas

Data Cancelamento

tF' 427 L512958 (Looout)

2015

26

Pregão

037120ts

Aquisição de medicamentos e materiais de enfermagem, para suprir as

necessidades da Secretária Municipal de Saúde

Menor PreÇo V

08001 10301034002034339030000

36,463,69

t2l06l20ls

261061201s Data Registro

Data Registro

tzl06120Ls

-J

I

J

l
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MT'NICÍPIO DE MARECIIAL CÂNDIDO RONDON. PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

Modrlidrde: Pregão Presencial n' 05712015, excluivo para MPE, conforme L.
Complementar no 12312006 e alterações
Tipo: Menor preço
Rcgimc dc Compra: Menor preço, global
ObjcÍo: Contratação de serviços veteriúrios de seleção, prepamção e
organização da cxposição de animais (Exposição de Gado Leite) ptra a Expo
Rondon 2015.
Abtrlurr: O recebimento e abertura dos envelopes ocorÍerão em sessão
pública iàs 14:00 horss no dia 26 dc junho dc 2015, no Paço Municipal
Arlindo Alberto lámb, sito à rua Espírito Santo, no ?77, centro, Marechal
Cândido Rondon -PR.
Editrl: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de
Marechal Cândido Rondon, situada à Ru Esplrito Santo, n'777, centro, em
Mrechal Cândido Rondon, Estado do Puaú, durante o hoúrio normal de
expediente, das 08h00min. às llh45min. e das l3hl5min. às l7h00min. Fone:
(45) 3284-8821 ou 3284-8865 ou atmvés do site: w.mcr.pr.eov.br link:
Portal de Seniços On Line; Forncccdor; Comulta de Licitações. Publique-se.
Marechal Cândido Rondon-PR, em ll dejunho de 2015. (a.a.) Moacir Luiz
Froehlich - Prefeito

R9 í20,00 - a6767/20í5

AVISO DE LICITAÇÂO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" I28120I5, PREGÃO PRESENCIAL N"
7312015. Objeto: Aquisição de doces destinados aos grupos socioeducativos Íeal-
izdos pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro
de Refcrência Especializda em Assistência Social) e PETVPAEM (Programa de
Erradicação doTrabalho lnfantil), pelo Mcnor Preço Por ltem. Obtenção do Edital:
Prefeitura Municipal de Marialva Rua Santa Efigênia, 680 Muialva-Pr. Recebi-
mento das PÍopostas: 26 dejuúo de 2015 às l3h45min. Aberturâ das Propostas:
26 de juúo de 2015 às l4h00min. Infomações: (44) 3212-8370 (voz e fu) ou
comomstâcaoitaldauvafi na.com.br

Marialva-Pr, ll de jmhode20l5.
EDGARSILVESTRE

Prefeilo Municipal

Rt í20,00 - 1715712016

Morretes

AVISO DE ALTERAÇÃO NO EDIAL PROCf,DIMENTO LICITATÓRIO
N'0332015 PRf,,GÂO PRESENCIAL N" 20/2015 Enridade promotora: Muni-
cÍpio de Monetes - Paraná. O PREGOEIRO DO MI-INICÍPIO DE MORRETES,
designado pelo Decreto 45/20 15, TORNAPÚBLICO, pua coúecimento de quantos
possam se interessaÍ, que está retificando o Edital da Licitação denominadaPregão
Presencial no 20/2015, cujo objeto é o registÍo de Preços para futura aquisição de
materiais de construção, hidráulica, elétrica, acabaÍnento, ferragens, feÍramentas e
similares, em atendimento as Secretarim Muicipais, para o periodo de l2 (doze)
meses, conforme as especificações descritas no temo de referência no Arexo I,
em confomidade com a Lei Fedeml 8666/93 e 10.520/02, altermdo oTemo de
Referênciacomo segue; l- ONDE SE LÊ: No LOTE2, em seu itcm l - Caixad'agua
10.000 lt., Vh Unirírio R§ 1.829,54 e Vlr. Max. Toral R$ 1.829,54 LEIA-SE No
LOTE 2, cm seu itcm I - Caixa d'agua 10.000 lt , Vlr UnitáÍio R$ 2.738,63 c Vlr.
Max. Total R.$ 2.738,63. 2-ONDE SE LÊ: No LOTE 9, cm seu itcm l7 - Máscra
rcspiratória CG 30ó OU 304 com frltro, Vk Unitário R$ 94,10 e Vlr. Mu. Total
R$ 941,03. LEIA-SE No LOTE 9, em seu item [7 - Janela de Fero 1,00 x 1,20
m, Vlr. Unitririo R$ 94,10 e Vlr. Mu. Total R§ 941,03. Esclarecemos tmbém
que houve anedondmento matemático em alguns itens. Fica alterado o valor
total mráximo estimado deste pregão para R$ 406.214,31 (quatÍocentos e seis mil
duentos e catorze reais e trintr e um centavos). Não obstante a retificação, a SES-
SÀO PÚBLICA fica alterada püa a data de 29106/2015, ràs l0h:00min, na sala de
Licitações Públicas do Municipio de Monetes, localizada na Praça Rocha Pombo,
I 0 - Centro, Monetes, P& tendo em vista que a retificação afeta a formulação dô
propostas permanecendo inalteradas as demais condições do Edital do PREGÂO
PRESENCIAL N" 2020'15. Moretes, I I de Junho de 2015. ruAREZ PINHEIRO
DOS SANTOS JÚNIOR PREGOEIRO

Rt í92,00 - 47í96/20í5

I Noua Esperonça do Sudoeste

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N'.0032015

PROCESSO N'. 45/2015

O Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, através da

Comissão de Licitação, toma público a realização de Licitação no dia 30/06/2015
à 09h00min, nas sus dependêrcias, situada m Avenida lguçu, 750, m
modalidade TOMADA DE PREÇOS, objetivando a CotrtrrlrçIo dc cmprcsr
cspccirliadr cm Obrrs c Scniços dc Engcnhrrir prrr ConslruçIo dc
Berncio pré-moldrdo com órcr dc 375,00mr (trczentos c sctctrtr c cinco
mctros qurdrsdos) ne Escolr Municiprl Yiscondc dc Mauá do Município dc
Nova Espcrrnçr do Sudocstc - PR, incluinr.lo mrtcrirl c miiGdr-obrs,
conformc projcto c plrnilhr orçemcntárir cm rtrcxo ao cditrl, sendo a

presente Licitaçào do tipo Mcnor Prcço - Globrl.
O presente Edital e a Planilha Orçamentária, Memorial e Projeto Técnico,
encontra-se a disposição dos interessados para verificação e aquisição após
pagamento de taxa de RS 50,00 (cinqücntr rceis), na Prefcitwa Municipal, sito a
Avenida Iguaçu, 750, Centro, Fone (46) 354Ç1144, de segunda a sexta-feúa das

t:00 u I l:30 e rlas l3:30 as l7:30 horo.

Nova Esperança do Sudoeste, Pumí em I 0 de junho de 20 I 5.

I Martópolis

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÁO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N' I9l2015

Processo n" 404/2015
O Município de Mariópolis, através do prefeito Municipal Mario Eduardo Lopes
Paulek, e a comissão pemanente de licitação designada pela portaria n'53/2015
de 3l de março de 2015, com fulcro no Decreto Municipal no 43, de 29 de agosto
de 2007, regulamenta o Sistema de Registro de Preços, e com fulcro no DecÍeto
Municipal n'43, de 29 de agosto de 2007, qu€ regulmenta o Sistema de Registro
de Preços, torna público aos interessados, que até o dia l6 de JULHO de 2015, as

l0 (DEZ) horas, eslaÍá recebendo, no Protmolo de Licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Muiôpolis, os Envelopcs contendo Crcdencimento, a documentação

de Habilitaçao e Propostâ de Preços do Edital de Conconência n" l9l2015, que

tem por objeto a implmtação de Registro de Preços para futuÍa eventual aquisição
de diversos tubos que serâo utiliados p€lo Dcpartamento de Viação e Obrc do

município de Mariópolis, de acordo com a descriçâo constante no Anexo IV, que

faz paÍte deste Edital, sendo a licitação do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM".
A licitaçâo será regida pela Lei n' 8.666/93, suas posteriores alterações e demais

legislação pertinente. O inteiro teor do ato convocatório e seus anexos estaÍão à

disposiçâo dos interessados, â partir desta data, junto à Comissão Permanente de

Licitações no telefone 46-3226-8100, nâ Prefeitura Municipal de Mariópolis, no
horário de expediente, na Rua Seis, N" 1030, em Mariópolis-PR, ou pelo e-mail
francisco.bueno@nrariopolis.or.gov.br. Mariópolis, ll de Junho de 2015. Mario
Eduardo Lopes Paulek - PreÍbito Municipal.

R9 í68,00 . 46899/20Í5

I Morquinho

SÚMULA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO, toma público que recebeu no
dia 11106/2015, a Licença de lnstalaçâo n" 21429 com validadc até 1110612017,

protmolo 136126342, para Regulrização de Lotemento já consolidado, em parte

do lote 73 m gleba n" 08, matricula n'33.185, no Municipio de Marquinho/PR.

Jrir Strngc
Prefeito Municipal

Dirccu Bonir
Presidente da Comissão de Licitação

R$ í44,00 - 1682712016

Bdrboro

AVrSO-DE L|C|TAÇAO
PREGAO ELETRONICO n." 2612015 - SRP
Objcto: Aquisiçio dc mcdicrmcntos c mrtcricis dc cnfcrmrgem, prre suprir
cs ncccssidrdcs dr Sccrclirir Municipal dc Seúdc.
Tipo Menor preço, por item.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: des 0Eh00min do dia 15/062015 às

07h59min do dia 2610612015.
ABERTLIRADASPROPO§TAS: dss 0EhOOmin às 09h59min do die 261062015.
INicIo DA sESSÂo DE DISpurA DE pREÇos: às l0h00min do die
2610620 15, por meio de Sistema de Pregâo Eletrônico (licitações) da Bolsa dc Lici-
lagôes e LeilÕ€s do Bruil, w.bll.ore.br "Acesso ldentifrcado no [nk - licitações".
Preço Máximo: R$ 36.4ó3,69 (trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta e três reais
e sessenta e nove centavos).

bÍg5ry$ 51l1,1Sl: poderão ser obtidas em horiário de expediente na
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rm Walfredo Bittencouí de
Moraes no 222, pelo fone 43-3266-8 100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br
Nova Santa Bárbara, 12106120 1 5.

Frbio Hrnriquc Gomes
Pregoeiro
PortaÍia no 0l 5/201 5

Avrso DE LrcrrÀÇÁo
PREGÁO PRESENCIÀL N.'27i2OI5 . SRP

R$ /18,00 - 1727012015
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOESTE

Avrso DE LrclrAÇÂo
PREcÂo PRf,SEN-ctAL N! ls/2olt

O FUNDo MUNICIPAL DE SÂUDE DE LINDOESTE, Es-
tado do Prmi com a devida auioÍiz4ão €xpedid. pelo Excelen-
tlssimo Sçúor PÍefêito SILVIO DE SOUZA, de confomidade com o
disposto na Lei n' 8.666, de 21106/1991, na Lci n' 10.520, de
11101n002, no DecÍeio n" 3.555, de 08/08/2000 e na Lei Com-
plêment r no 123, d. 14112/2006, l*i Complementa, nô 147, de
0708/2014. bm püblico que srá realiado no-dia 25106/2015. pro-
cedimenlo de licihçào, m modalidade PREGAO. na forma PRE-
SENCIAL, do ripo MENOR PREÇO, cujo objcb é a Conúahçeo dç
Laborabrio hotético pda Confccção . Fomecimento dc Prócss
D€ntari6 rcs moldes do PÍogr@a LâhoBlório Regional dc PróEses
Dentariõ- LRPD do Ministério ü saud€, em confomidâde am s
espocificações constmt€s nos anexos do Pregâo Presncial n'
015/2015. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 6 08M5 min.
horo do dia 25106/2015 (HoÍário de Brasilia). INFORMÂÇÔES SO.
BRE o PRECÃO O edilal poderá $í obtido no Dep&mento de
Licitarâo da PÍ€feituE Muicipal de LindoesE, Estado do Pamá,
l@aliuda à Avcnida Marrchal Rondon, S/},.l, Fonc: (45) 3237-8008,
Fu: (45) 323?-8000, no honirio da 08:00 ás 17:00 horü. Â tax.
pila obcnção do Edital c s6 Anexos s€rá de R$100,00 (c.m reais)
at avós dc DAM . D@umentos d€ Arêcadaçâo, cmitida p€lo D€-
paÍamento dc Arccadoçãor'TÍibutação ou Í@lhidos em deposito na
Conts CorcnG N". 22.443-X, junto ao BMco do Br6il S/4, Agêrcia
350t-4 -LiÍdcstr Pr

Lindoeste, E de.juúo de 2015.
POLLYANNÂ TIBESCAMPIOL

PrcgmrE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA
SECRETAzuA MLNICIPAL DE CESTÃO

Avtso DE LtctTAÇÁo
coNcoRR-êNcl.A Nt tn015

Comuicmos &s int€Íesssdos quc wrá disponibiliada a
licitaçâo I sguiÍ: CoNCORRÊNCIA N' CP/sMGP-0d082015-Cor-
tÍstação do sNiço dc Elaboraçào dc prcjem Arquitctônicos e Com-
plcmentscs (clétrico c prcvrnção contta incêndio) pú8 ôdequaçõcs
dõ Esol6 Muicipais M@stro Andrca Nwi, Vila B6il, Mehado
de A$is, CoÍiM Monbvü Okúo e Meia Cândida Peixoto Salee. Os
Editais poderão ser obtidos atÍavés do site wl.londri-
m.prgov.br.Quaisquer infomações nccassárid p.lo tclcforc (43)
1372-4401 ou âinda pclo c-mail: licitâ@londrina.pÍ.gov.bÍ.

Londrina, ll de juúo de 2015.
ROGERIO CARTOS DtÂS

SECRETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS

EXTRÁTO DE CON'I'RATO N! 45/2OIS

ConúâhE: Mmicipio de Mú@l Ribd. Contratada: Sulbox Co-
mercial Ltda. - ME, CNPJ: 07.051.750/0001-31, vencedora do Pro-
ccs AdministÍativo n' 52/2015 - PÍegào Presncial ^' 

27D015.
Objetoi Aquisição dc 12 lixeiru com 02 tamp6 1,20 m x 0,90 m x
0,90 m com capeidade mlnima dc 940 liuos, em chagâ galveiada
n' 20 (uti-femgen), pintw inteÍM @m embomchamenb aúo-
motivo dc longa dwbilidade, pint@ extem dc coÍ verdc, com
rspcciliçaçõ.s m QuadÍo DlmoNtÍativo do Objcto çrtipulado na

cláusulâ I'do Contnto no 45/2015 - DUPMMR. Dâtâ d. Homo-
logaçâo: 0l/06/15. valoÍ Tohl Global: R$ 15.360,00. P@ e LNal
dc Enlr.F: 60 di6 a contar da ssiMtúa do contato, m sede da

PÍcfcitura, Ru Setc dc Sctembro, 166- Pwo: 12 mescs a @nh dâ

data de su ssinatw. FoÍo: Comarca dc Mm@l RibaVPR. Ddta:

l0/06/t5.

PREFEITURA MT]NICIPAL DE MARIALVA

AVISO DE LICITAÇÁO
PREGÁO PRESENCTAL N! ?32015

PROCESSO ADMIMSTRÂNVO N" I28l20I5
Objeto: Aquisição de d@es d€stiMdos aos grupos seie-

ducuivc rcalizados pclo CRAS (Cenuo dc RefeÍêrcia de A$istêrcia
S@ial), CREAS (Ccnuo d. RefeÍência Espccializda cm A$isÉrcia
Seial) c PETUPAEM (PÍogma dr EÍBdicação do Tmb6lho ln-
fmtil), pclo MenoÍ Prcço PoÍ ltem. Obtengão do Edital: Prcf€it@
Municrpal de Muialva Ru Sanu Efrgênra, 680 Marialva-PÍ Rc-
Ébimento d6 Píopostas: 26 de junho dc 201 5 às l3h45min. Ab€nun
da PÍopotu: 26 dc juho de 2015 às l4lroomin. lnfoÍmações: (44)
3232-83?0 (voz c fax) ou compm@capitaldauvaÍiu.@m.bÍ

MúialvÀ-Pr, ll de.iunho de 2015.
EDGAR SILVESTRE

Preleito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES

Àvr§o DE REVOGÀÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N! 50/20t5

- Á PÍcf.ita.Municipal d. M.rc.des/PR, dccidc REVOGAR o
PREGAO ELETRONICO N. 050/2015, nos tcmos do an.49 da Lci
n" 8.666193, eis qw o erômo cad4trmênto da maioria da pro-
posEs no siícma eletrônico, além de não jstificü a d*lNiÍicaÇâo,
pcto que peícitanenk escBávcl, ffiia incgávcis prcjuías a oL
tenção da contÍatação mais vutajos ce sja dado *quência ao
certame. A decisão enconúa.s€ disponivel em inteiro teor aos in-
teÍcsados jmto à S€cÍetaria de Pleêjmento, Âdministraçâo c Fi-
@çõ do Muiclpio.

Mercedes-PR, I I dc .iunho de 201 5

CLECI M, RAMBO LOFFI

PREFEITURA MUMCIPAL DENOVA ALTANÇA DO IVA1

EXTRATO DE TERMO ADTTTVO

O IV TERMO ADITIVO ÂO CONTRÂTO N" I2DOI4
LlclTAÇÀo N" l4l2014 -.Tom8da de PÍeço N" 03/2014
CONTRATANIE M1JNICIPIO DE NOVA ALIANÇA DO IVA]
Coraado: 3 A IrAIJA CoNSIRUIORÂ E INCORPORÂDORA L'IDA.
OBJETO:CONTRÂTAÇÀO DE EMPRESA PARÁ FINALIZAÇÂO
DE OBRA NA CONSTRUçÂO E COMPLEMENIAçÃO DO ES-
PAÇO EDUCATIVO TNFANTIL - TIPO C, DESTINADO AO MU-
NlclPlo DE NovA ALIAN_ÇA DO lVAl.
PRAZO DE PRORROCAÇÂO O prescnb kmo adÍivo Em por
objcto a pÍotrogação do pna dc vigêrcia do contrab n" lr20l4 poÍ
90 (novert!) di6 a pdir d. 28105D015, Íimliado em 25108/2015
c do pt@ de execuçâo e final@ção da obra poÍ mais 60 (sssetrta)
diõ a pdir d€ 28/052015, finaliando em 2?/072015, do qual â
contratada saiu vencedora da Tomada de Preço no 032014, confome
p€missivo Artigo 57. Insiso I, da Lei 8.666/93, confomc auloÍização
do Ministério da Educação - Furdo Nrcional dç Dernvolvimcnto da
EducaÉo, afavés do V Tcmo Aditivo cclebrado com o Mwiçipio de
Nova Álimça do lvai.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA
DO SUDOESTE

Avrsos Df, LICTTAÇÁO
PREGÁO PRESENCIAL Nt 3I/,OIS SRP

PROCES§O N'. 4412015
O MUMCIHO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE,

Esudo do Pmá, pesw juridica dc dircito público intemo, irc.ito
no CNPJ/MF sob n'95.589.2t9/0001-12, com sde na Avenida lg@-

çu, 750, ccn[o, M cidad. dc Nova Esp.mça do Sud@stc, cstldo do

Paraú, loma público qu. no dia 25106/15, às 09:0010ru, no çn-
deÍ€ço eima mençioBdo, Ícaliaá §6ã0 de PREGÀO PRESEN-
CIAL, m MtuÍça RECISTRO DE PRECOS, destinado ao: Regisúo
de preços pda contrataçâo dc empresa, sob demanda pm fom-
cimenlo d. pcças/rccssóÍiG origiMis do fabíicutc, tlndo como b&
o Sistcma Audatex, ns q@tidadcs . .spcciíicações co$tantes do
uexo I - Termo de Rcferêrcia do Edital, dc licitação lipo MenoÍ
prcço - Por LotÊ. Os int rcsdo§.m participar da pr.sntc licitâção,
podeÍão rctiru o Edital M s€d. dr PÍefcitua Muicipal, 3ib a Ave-
nid. Igüaçu, 750, centÍo, Nova Espemça do Sud@ste, Pmá, dc
sgúda s *xts-feim, ds othoomir ir I I hlomin horu c dõ
l3hl0min às l7h30min, informaçôes pelo Fonc/Fu: (46) 3546-1144
ou pelo cndereço elet ônico licitacrc@novaesperedosudes-
te.prgov.bt

TOilfiDA DE PREÇOS Nr 32015

PROCESSO N". 4s,2015
O Municipio de Nova Espemnça do Sud@íe, Estado do

PareÀ através da Comisào de Licibçâo, torna público a realiação
de licitaçâo no dia 10/062015 às 09h00min, rc sw dependêncio,
situada m Âvcnida lguçu,750, m modalidadc TOM DA DE PRE-

ÇOS, objctivando a ContÍataçâo de emprcsa cspeializda cm Obru
e Scniços de Engeúüia pda co6üução dc BilÍacão pré-moldado
com iírca ds 375"00m'(tíeznt6 € sbnh e çimo metros quadrados)

ú Esolâ Municipal Vi*ondc de Mâuá do Municipio de Nova E9
petuça do SudGíe - PR, iícluindo mabrial c mãoJc4bÍ4 con-
fome pÍojeto e pleilha orçm.nt&iô .m mexo o edital, sendo a
pr.$nE Licitaçro do tipo M.nor Prcço - Olobal. O prcscnb Edibl c
o Plüilha Orçmrntária, M.moÍial € Proj.to Técnico, enconlra-s a
disposição dos intereMdos püs veriÍicação e aquisição apos pa-

gmento dc t xa de R$ 50,00 (cinqüenta reais), u Prel'eitü8 Mu-
nicipal, silo a Avenida lgusçu, ?50, CcntÍo, Forc (,1ó) 3546-1 144, tt
segunda a sxta-feiÉ d8 8:00 õ ll:10 e d6 13:10 ü 17:10 hoÍ6.

Novâ Esperúça do Sud@ste, l0 de juúo d€ 2015.
JAIR STANGE

Prefeito

PREFEITURA MUMCIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

AVrSO DE LrclIAÇÂO
PREGÂO ELETTÔN|CO N! 2óI2OIT. §RP.

Objeto: Aquisição de medicmentos e mateÍiais de enfcmageh, pâG
supÍiÍ I necessidades da Sccretária Mmicipal de Saúde.
Tipo McnoÍ prcço, poÍ itrm.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTÂS: d6 08h00min do dia
l5/062015 às 07h59min do dia 26n6n015.
ÁBERTURÁ DÂS PROPOSTAS: dc 08h00min à 09h59min do dia
26t06t20ts.
lNiclo DA sESSÃo DE DIspuTA DE pREÇoS: Àt l0h00min do
dia 261062015, por meio do Sistema de PÍegão Eleuônico (licitações)
da Bolsa dc Licita{ões e bilões do Braril, w.bll.org.br 'Acesm
Identiícrdo no linli - licihções'
PÍrço Máximo: R$ 36.463,69 (trinu ! §eis mil, qualÍ@entos e ses-
s€nb e três rcais e sessenk € nove cenlavos).
lnlormagões Compl€menlares: podcrão ser obtidu em horário dc
expcdiente m Prefeituía Muicipal de Nova Sdh BáÍbara, sito à Ru
Walfredo Bittencoun de MoÍ@s no 222, pelo fone 43.3266-8100, ou
por F.mail: licircao@mb.prgov.br

Nova Seta Bárbda, 12 de junho de 2015.
FÀBIO HENRTQUE GOMES

Pregeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

AVISOS DE PREGÂO
PRECÁO ELETRÔNICO NI 2]NOI5

REGISTRO DE PREÇOS N" 0lr,20t5
OBJETO: Aquisiçào de Material Pemanenb Médrco Flospihlü, em
atendimento a SecÍctôria Muicipâl de Saúde. Unidades de Saúde e

Unidadc dc Pronb Atendimento - UPA
TIPO| Menor Preço Toul do Lote
PERIODO: 12 (doa) mes6
VALOR ESTIM-ADO: Ri 745.799,50 (Setecentos e qwenb e crnco
mil stec€nbs e mvenb e nove r@is c cinqüenh ccnEvos)
DÀTA DA ABERTURÁ:2910612015 - HORÂR]O: 09:00 hor6
OutÍos.sclúecimentos poderào sr Íomecidos pcla Preg@ira, Ru
Júlia da Cost4 322, Centro, no horário comeÍcial ou alrÀvés do
telefom n' (41) 3420-6003.

Púdaguá, 8 do Julho de 2015.

PREGÀO ELETRÔNICO N! 24120I5

REGISTRO DE PREÇOS N'012/2015
OBJETO: Aquisiçtu de l[sumos e Reagentes Laboratoriais a

*rem utilizados pelo LabonóÍio Clinico Muicipal, em alendimento
a ScçÍctria Municipal de Saúdc.

TIPO; Menor Preço Total do Lote
PERIODO: 12 (doa) mescs
VALOR ESTIMADO: Rt 106.952,66 (Ccnto e seis mil no.

vcccnbs c cinqwnta c dois rÉis a *ss€na e scis cenhvos)
DATA DA ABERTURA. Olt07l20l5. HORÂRIO: 09:00

horu
Outros €slarecim€ntos podcrão sêr forrrecidos pela Pregoei-

ra, Ru ,úlia dâ C6tr, 322, Centro, no hoÍário comercial ou aúavé3
do tclcforc no (41) 342G6003.

Pilamguá,9 de Junho dê 2015.
ANA PÂULA PIN}IEIRO DA SILVEIRA ROSINA

PÍeg@iía

PREFEITURA MIJNICIPAL DE PINHALÃO

A\'ISO DE LICITÀÇÀO
TOMADA DE PRIÇOS N! 42015

A Comissão Pcmoent€ de Licibção, da Prefeitúa Mu-
nicipal de Pinhalào, no exercício d6 attibuições que lhe confcre a
Portsia n". 04/2015, de l9l01Í2015. loÍm público, pda coúecimento
dos inteÍessados qw fúiLrealízat no dio0lrc1n0l5, o 09h00min, no
cnd.Ícço, RUA DOMINGOS CALIX]O,483, PINHALÂO-P& a
Ícunião de Íecebimento ê aberlura rlu documentações e proposts,
confome especiticado no Edital de Licibção N" 04/2015-PR na
modalidade ToMADA DE PREÇOS.

lúomamo quc a lnt Bm
aravés de slicitaçtu p€lo Éguintc .-mail:

disponlvcl
licilace-

phl02@gmail.com
Objeto da Licitaçao:
Conúataçâo dc cmprcs dc Engenhaia Civil especializada

pan coNrüção dc búacão pr6.moldado de estrutuB m€táli€.
CritéÍio dc Julgmenlo - Empreilada por Valor Global.

Pinhalào, 12 de Junho de 2015.
ARÂO XÀVIER DE FREITAS J1JNIOR

PÍcsidcntc da Comissão

Bt! dcwenio podê sr vcriÍicado m cndercço eleuônio http://w. in.Spt.hhHici&tÍtÚ,
pelo cidigo 0003201 50615m196

Dcumcnto ssin do digitalmente confomc MP nr 2.200-2 de 24108/2001, qw iNtirui a
Infresttutua de Chaves Públic6 Broilcira - ICP-Broil.
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1970 - 3.1.90.11.00.00 104 - Vencimentos e Vantagens íixas - Pessoal Ciül .

20.000,00
1 980- 3.í.90.1 3.00.00 103- Obrigaçóês Patronsls..4.250,00
1990-3.1.90.13.00.00 104 - Obrbaçpes Pstronal§.. 5.150,00
08-SECRETARIAMUNICIPALDESAUDE 001 -Fundo MunicipaldeSaúdo
10.301,0340.02034 - Manutenfáo do Fundo Municipal dê Saúdo
2390 - 3.3.90.34.00.00 000 - Outras desp. de pes. dec. de contíalos dê

tercêlízaÉo. 81.200,00
002 - Fundo Munlcipâl de Saúde PAB/SUS
1 0.30í.0360.2036- Bloco dê âl6nção 8ásica- PAB Fixo
2580 - 3.3.90.30.00.00 495- Mâtsriel de Consurno.....3.500,00
2590 - 3.3.90.39.00.00 495 - Outros Serviços de TeÍceiros Pes. Jurldicá..

2.000,00
O9 - SECRETARIAMUNICIPAL DEASSISTÊNCIASOCIAL
00í -SecÍotarie MunicipaldeAssistência Social
08.244,01 10.z0Á1 - Mânutençâo da Sscrêtaria Municipal deAssistância Sociel
2830 - 3.3.90.48.00.00 000 - Outros Auxílios Finâncelros Po$oa Físice ..

10.000.00 REcETTA
1.3.2.5.01.05.03.05-OUADRADAESCOLARF 122... 7.452,21
1.7.6.1.02.0{.00.00- QUADRADAESCOLARF 122.... 40.797,79
cANCELAMENTO .......,... 242.511,ú
EXCESSO DEARRECADAÇÂO.... 48.250,00
TOTAL ... 290.761,00 Nova Sentâ BáÍbara, 1 I dojunho ds 201 5.

CleudemlrValórlo - PreíeltoMunlclpal

AVTSO DE LtCtTAÇÀO PREGÃO ELETRÔNtCO n.o 25n015 - SRP
Obislo:AquislÉo dê leitos 66pêciais para supriras necessldades da SecÍetáÍie

Munlcipal de Saúde.
Tipo Mônor prêqo, por itêm. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das

08h00min do diâ I 5/06/2015 às 07h59min do dia 25106/201 5.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00min & 08h59min do dia

25106n015.
tNlcro oA sESSÃo oE DTSPUTA DE PREÇOS: àe 09h00min do dia

2510612015, por meio de Sistema de Prêgão Eletrôflico (licitaçõss) da Bolsâ de
Licltagó€s ê Leilõê8 do Brasil, wv,w.bll.org.bÍ 'Ac€sso ldêntificâdo no link -
licitaçóô6'. Prego Máximo: R$ 53.653,00 (clnquontâ e trâs mil, §siscsnlo§ 6
cinquenta e trâs reals). lnformaçÕee Complementaras: poderào s6r obtkjas om
horário de expedienta na Prsfeltura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua
WalfÍêdo Bittencourt d€ Moraes no 222, palo lone 43-3266€100, ou por E-meil:
licitacao{Onsb.or.oov.br NovâSanta BáÍbâra, 10/06/2015.

Frblo H.nrlguo Gomc. - Pregoêlro - PortaÍla n'015/2015

necessldades da Secretária
das do

pÍeço, por itom.
üia 15/06,/zo1s àsRECEBIMENTO OAS

07h59min do die 26/06/2015.
ABERTURÂ DAS PROPOSTAS: das 08h00min à6 09h59min do die

26U06/20í 5. lNlClO OASESSÃO DE DISPUTA OE PREÇOS: às 1 Oh@mln do dre
2610612015, por meio de Sislema de PÍegâo Eletrônico (licilaçôes) da Bolsa de
Llcitaçó€s ê Leilôos do Braeil, www.bll.oro.bí 'Acocso ldentiÍlcsdo no link -
liciteÇões'.

PÍeço Máximo: R$ 36.463,69 (trinta e seis mil, quâlroc€ntos e sêssênta e três
Íêâis 6 sessente e nov6 cêntavos). InÍormâçÕes ComplêmentãÍes: poderâo ser
obtidâs em hoÍário de êxpedientê n6 Prôfeiturâ Municipal dc Nova Santa Bàíbara,
sito à Rua Walh€do Bittencourt dê Moraos no 222, pelo Íonê 43-3266-8100, ou por
E-mail: liqitapêaÍAD.§UpiSeyür Nova Santa Bârbara, 12lOô1201 5.

Fsblo Hlnrlqug Gomes - PÍêgoeho - Portârla n'0í512015

AVTSO DE LICTTAçÃO PREGÃO pReSeNCrlr- n.o 27120í5. SRP
Objêto: Contíatação dB êmpresa para pre6tação de soÍvigos mádico§ (Cllnico

geral). Tlpo: Menor preço, por ilem. Recebimento Env6lop63: Até às 13:30 horaa
dodia 26/06/2015. lniciodo Pregão: Die 26/06/2015, âs l4:00 horas.

Preço Máximo: R$ 78.000,00 (setenta e oito milreais).
lnroÍmaçôês Complemêntares: poderão ser obtidas am horáílo de expediente

ne Prefeitura Municipalde Nova Santa BáÍbera, sitoâ Rua Wâlfredo Bittencourtd6
Moraes no 222,pololonê 43-326&8í00, ou por E-mâil: lidtacâo(Dnsb.pr.gov.br
Nova Santa Báôare, 12106x2015.

Fablo Heníque Gom6s - PÍogoâlro. PorlâÍla n' 0'15/20'Í5

EXTRATO l' TERMO ADITIVO Retorento âo Contreto no 037/201 3.
Procêsso do lnaxlglbllidad6 n.' 00.í/20Í3,

PARTES: MUNtCIPIO DE NOVA SANTA BARBARA, possoa iuÍldlce de dlÍ6ito
publico inl6rna, lnscrite no CNPJ sob o no 95.561.080/000140, com sode
4ministrativa na Rue Walfredo Bittencouí d6 Moraes, 222, nesto ato

toÍrss:
Rua dos Bandelrantes, r

Cornéllo Procópio.PF
www.alamàx24horás.com.l
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