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lll - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições

referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos

sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo

órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem

licitados, e

lV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou

entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio,

cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances,

a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação

e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

A seguir, passa-se ao cotejo entre estas exigências legais e a instrução dos

autos, no intuito de verificar a regularidade jurídica do caso em exame, ou,

se for o caso, apontar as providências que ainda devem ser adotadas pela

Administração.

O processo veio a esta Procuradoria Jurídica, devidamente autuado, em um

volume, contendo a solicitação da secretaria municipal responsável, após o

departamento competente procedeu a pesquisa de preços, a fim de formar

diante do que determina a legislação parâmetros para compor os preços

máximos dos produtos a serem adquiridos e da despesa total, o setor

contábil indicou dotação orçamentária para fazer frente a despesa

pretendida, a procuradoria jurídica emitiu parecer sobre a modalidade a ser

adotada, no caso pregão, seja em sua forma presencial ou eletrônica e

finalmente a autoridade competente determinou a continuidade do

processo e elaboração do edital convocatório.
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Denota-se que a minuta do edital seguiu até o presente momento as

prescrições da legislação em vigor, em especial da Lei ne 70.52012002, do

Decreto ne 3.555/2000 e, subsidiariamente, a Lei ns 8.656/93.

Assim, tendo em vista a obediência aos dispositivos legais vigentes, não se

observa ilegalidade ou irregularidade insanáveis quanto ao procedimento,

estando o edital convocatório, aprovado por esta Procuradoria Jurídica.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com seus

anexos, nos termos do art. 10, § 1e, da Lei ne 10.480/2002, c/c o parágrafo

único do art. 38 da Lei ns 8.666/93. Não se incluem no âmbito de análise da

Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles

de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada

pelos setores responsáveis e autoridade competente pela Administração

Direta Municipal.

É o parecer.

Atenciosamente.

Nova santa Bárbara, 19 de junho de 2019.

Ca cken
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AVrSO DE LTCTTAÇAO
pnecÃo elerRÔMco n.o 26t2019

Procêsso Administrativo n." 48/2019

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de
materiais de enfermagem, medicamentos e injetáveis, para
suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Tipo: Menor Preço, Por ltem.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia
2610612019 às 07h59min do dia 1010712019.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00min às 08h59min do
dia 10107t2019.
tNícto DA sESSÃo DE DtspurA DE pREÇos: às 09h00min do
dia 1010712019.
LOCAL: www.bll.orq.br "Acesso ldentificado no link
licitações"

Preço Máximo: R$ í34.699,75 (cento e trinta e quatro mil,
seiscentos e noventa e nove reais e setenta a cinco centavos).

Nova Santa Bárbara, 241061
*..
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Marco A n io de Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria n' 080/2018

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura Atlunicipal de Nova SanÍa Bárbara, sllo à
Rua Walfredo Bittencourt de Aloraes, 222, pelo fone: 43-3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br
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Rua Walfredo Biftencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 1266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr'.gov.br - rvr,'rv.nsb.pr.gov.br
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EDITAL oe pRecÃo elernôrutco No 26/20í9.
Processo Administrativo n." 048/20í 9

Senhor licitante:

Visando possível comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
e a sua empresa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirada de Edital,
abaixo, remetendo-o ao Setor de Licitaçôes por meio do fax (43) 3266-8100 ou para o e-
mail licitacao@nsb.pr.qov.br.

A falta de remessa do presente Recibo de Rêtirada do Edital exime este Pregoeiro da
comunicação de possíveis retificações ocorridas no instrumento convocatório ou outras
informações adicionais pertinentes ao certame licitatório.

Marc e Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria n' 080/2018

I

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 22?, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 26/20í9.
Processo Administrativo n." 048/20í 9

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de enfermagem,
medicamentos e injetáveis, parâ suprir as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

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

aos I 12Q19

Carimbo Padronizado da Empresa

2

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

_ ou pelo tel/ fax:
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EDTTAL oe pReoÃo ELETRôNlco No 26/2019.
Processo Administrativo n.' 048/20í 9

ltctracÃo coM RESERvA DE corA oe arÉ z5% (VINTE E CINCO POR CENTO)
PARA MICROEMPRESA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE
PE EN P RTE C P MPLEMENTAR
147t20',14.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SNNTA AÁRSERA, Estado do Paraná, atravéS do
Pregoeiro, designado pela Portaria no 080/2018, torna público, para o conhecimento dos
interessados, que fará realizar licitâção na modalidade de PREGAO ELETRONICO, do tipo
MENOR PREÇO, POR ITEM, destinado ao recebimento de propostas objetivando o
REGISTRO DE PREÇOS dos itens relacionado no ANEXO 0í do edital para eventual
registro de preço para aquisição de materiais de enfermagem, medicamentos e
injetáveis, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

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

12312006 e n' 14712014, Lei Federal n.o 10.52012002, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n'
8.25012014, Decreto Federal No 3.555/00, Decreto Municipal n" 041/2009 e, no que couber, a
Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alteraçôes posteriores.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 26/06/20í9 às 07h59min do
dia 1010712019.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00min às 08h59min do dia 1010712019.
tNíclo DA sEssÃo DE DtspurA DE pREÇos: às oshoomin do dia 10/07/20í9.

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

OBJETO - Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico o registro de preços para
eventual aquisição de materiais de enfermagem, medicamentos e injeÉveis, para
suprir as necessidades da Secrêtaria Municipal de Saúde, para suprir as necessidades
da Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrito no Anexo 01 do edital.

ANEXO 07

ANEXO 08

ANEXO 09

Termo de Referência;

Minuta da Ata de Rêgistro de Preços;
Exigências para Habilitaçáo;
Modelo de Declaração de ldoneidade;

Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitaçáo;

Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da
empresa empregadora,
Modelo declaração de não parentesco;

Modelo de declaração comprobatória de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte;
Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital-

1.
1.1

DtsPostÇoEs PRELTMINARES
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,
mediante condrções de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas.

J

Rua Walfi'edo Bittencoun de Moraes n" 222, Centro, I ,13. 3266.8100. l": - 86.250-000

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - licitacao12nsb.nr.sov.br - rltrv.nsb pr.gor'.br

T

Compõem este Edital os seguintes anexos:

ANEXO Oí

ANEXO 02
ANEXO 03
ANEXO 04

ANEXO 05

ANEXO 06



PREFEITURA IúUNICIPAL tí Eú r.J

ESTADO DÔ FÂRÁNA

fases através do Sistêma de
Licitaçôes e Leilôes do Brasil.

Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de

1.2 Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de Nova Santa Bárbara,
denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o aplicativo "Bll compras" constante da página eletrônica da Bolsa
de Licitações e Leilões do Brasil www.bll.o br

2. AS COTAS DISTRIBUiDAS, CONFORME ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR N'
147t2014

2.1. LOTES DE í A í5 - COTA DE 25% - destinado à participação exclusiva de
empresas enquadradas como Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte -
EPP, inclusive Microempreendedores lndividuais e que atuem no ramo de atividade
referente ao ob.jeto licitado, sem prejuízo da participaçáo na cota principal.

2.2. LOTES DE 16 A 86 - COTA PRINCIPAL - destinado à participação de lgg!rc
interessados , inclusive os que se enquadrem na condição de'Microempresa - ME"
ou "Empresa de Pequeno Porte - EPP" ou 'Microempreendor lndividual - MEl" e que
atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado.

3. COND|çÔES PARA PARTTCTPAçÃO

a) cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, conforme o disposto
nos respectivos atos constitutivos;

b) regularmente estabelecidas no País e que satisfaçam as condições deste Edital e seus
Anexos.

3.2. E vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas;

NOVA SANTA BARBARA

3.3.
3.3.1

Não poderá participar da licitação:
A empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução,
liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidÔnea pela
Administraçáo Pública ou impedida legalmente.

3.3.2. No caso específico dos lotes de í a í5, a empresa que não sejam ME, EPP ou
MEl, conforme definição do art. 30 e parágraÍos da Lei Complementar n.o 123/06.

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

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

a) lnsêrção no sistema do valor inicial do lote

3.6 O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a
Bolsa de Licitações e Leilôes do Brasil, provedora do sistema eletrônico, oO

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, 12< - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - wrvrv. nsb r ov.br
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3.1. Poderão participar desta Licitação: Lotes de í6 a 86 - todos os interessados nos
obietos destes lotes:
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equivalente aos custos pela utilizaçáo dos recursos de tecnologia
consoante tabela fornecida emitida pela entidade, nos termos do artigo
Lei no 1O.52O12O02.

da
EO

informação,
inciso lll, da

4
4.1

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostâs indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance

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

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

aplicaçáo de penalidades previstas na legislaçáo.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇOES DA BOLSA DE LICITAÇOES E
LEILOES DO BRASIL

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

Poderão participar da presente Licitação pessoas que atuem no ramo pertinentê
ao objeto da presente licitação e que atendam a todas as condições exigidas na
Lei n'10.520/02, na Lei no 8.666/93 e para os Lotes de 1 a í5, Lei Complementar
n" 12312006 e Lei Gomplementar no 14712014- Exclusivo ME/EPP.

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

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

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

)

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

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Nova Santa Bárbara, Paraná - E -E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - ut r'v.nsb.or.gov.br

REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxilio da equipe de apoio, que
terá, em especial, as seguintes atribuições:

4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do
instrumento de mandato, operador dêvidamente credenciado em qualquer corretora
de mercadorias associada à Bolsa de Licitaçóes e Leilóes do Brasil, ou pela própria
Bolsa de Licitaçôes e Leilõês do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de
preços e praticar todos os demais atos e opêrações no sistema de compras do site:
www.bll.orq. br
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O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado,
desde que seja iníerior ao seu último lancê ofertado e diferente de qualquer lance
válido para o lote;

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

31"7
ESTÂDÕ DO PARANA

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

PARTICIPACÃO
4.9 A participação no Pregáo Eletrônico se dará por meio da digitaÇão da senha pessoal

e intransferível do representante credenciado (operador direto, ou da corretora de
mercadorias) e subsequente cadastramento para participar do pregão e
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.

4.10 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do pregáo, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante dâ inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
da desconexáo do seu representante;

4.11 Qualquer dúvida em relação ao acesso no
esclarecida pelo número (41) 3042-9909, e-mail
uma corretora de mercadorias associada.

sistema operacional, poderá ser
contato@bll.erq. br, ou através de

ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LAA'CES
4.12 A partir do horário previsto no edital e no sistema para cadastramento e

encaminhamento da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o
Pregoeiro a avaliâr ã aceitabilidade das propostas;

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

4.14

4.15

4.'t6 Não serão acêitos lances com valores suDê flores ao mex mo Íixado no edital.
O descumprimento desse requisito implicará na desclassifiçaqãejo [cilan'te;

4.17 Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados
errados ou situâção semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances;

4.18 Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identiíicará o autor dos
lances aos demais participantes;

No caso de desconexáo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes
para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação

6

Rua Walfredo BiÍtencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000

4.19

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr. gov.br - wwwJsL v.br

Bolsa de Licitaçóes e Leilóes do Brasil a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
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no certame, sem prejuízos dos atos realizados;

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

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

4.21.1 Devido à imprevisão de tempo extra, as empresas participantes deverão estimar
o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última
hora, que poderá resultar êm uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;

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

4.24 A empresa vencedora deverá encaminhar a proposta detalhada, devidamente
adequada ao lance final, discriminando o preço, e os documentos relativos à
habilitação, solicitados no Anexo 3, e Anexos, 4, 5, 6,7,8 e I destê Edital, em
até 03 (três) horas após a finalizacão da etaoa de lances, para o email
licitâcao(@nsb.pr.qov. br. O original ou cópias autenticadas, deverão ser
encaminhados no prazo máximo de 03 (três) dias úteis , contados da data da
sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços, para a Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, Setor de Licitações, localizada na Rua Walfredo
Bittencourt de Moraes, 222 - CenÍo - Nova Santa Bárbara - PR - CEP - 86250-000.
Fone 43-3266-8í00. O não cumprimento do referido prazo acarrêtará a
desclassificação da proposta vencedora, passando-se assim, para a segunda
colocada. Após a conferência dos documentos enviados, se estiverem de acordo
com o solicitado será declarada a empresa vencedora do lote e aberto o prazo paÂ
manifestação de intenção de interposição de recurso;

3Í.8

4.25

4.26

4.27

A sessão pública Íica suspensa, ou seja, permanece em fase
classificação/habilitação até o recebimento da documentação original.
informado no chat o horário e a data exata em que se continuarão os trabalhos;

de
Será

O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima
estabelecido, acanelará nas sançôes previstas no item 17 deste Edital, podendo o
Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente;
Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor

7

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

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, i{ - 86.250-000
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desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participanle, na
ordem de classificâçáo, e assim sucessivamente, até a apuraçáo de uma proposta ou
lance que atenda o edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o
participante para que seja obtido preço melhor;

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

PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previslas no Edital. O
Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances;

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

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

PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
A empresa vencedora, deverá enviar em até 03 (três) dias úteis, a documentação
rêferentê à habilitaçáo e demais anexos, juntamente com a Proposta de Preços
escrita, com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 0í (uma) via,
rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da
empresa citado nos documentos de habilitação, em Iinguagem concisa, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ - Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica, lnscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e
fax, número de agência de conta bancária.

6.2 Na proposta escrita, deverá conter:

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

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

c) Especificação completa dos produtos e indicação da marca, conÍorme descrito no
ANEXO 01, deste edital;

d) Data e assinatura do representante legal da proponente;

6.3 Atendidos todos os requisitos, será (áo) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s)
que oferecer (em) o MENOR PREçO, POR ITEM.

6.4 Os preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e
encargos inerentes ao objeto desta licitação.

Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste edital ou da
legislaçáo em vigor;

8
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4.28 Caso não sejam apresentado lances, será verificada a conformidade entre a
proposta de menor preço e valor estimado para a conÍatação;
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6.6
6.6.1

Serão desclassificadas as propostas que:
Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o
presente edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro;

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

CRITERIOS DE JULGAMENTO
Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREçO, POR ITEM, observado o
prazo para fornecimento, as especificaçóes técnicas, parâmetros mínimos de
desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital;

7.2 O pregoeiro anunciará o licitante dêtentor da proposta ou lance de menor preço,
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou,
quando for o caso, após negociação e decisão pelo (a) pregoeiro (a) acêrca da
aceitação do lance de menor preço.

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

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

HABILITAÇAO
Conforme ANEXO 03.

IMPUGNAçÂO AO EDITAL E RECURSOS
Não serão conhecidas as impugnaçóes e os recursos apresentados fora do prazo
legal e/ou subscritos por representânte não habilitado legalmente ou náo identificado
no processo para responder pelo proponente;

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

o? A falta de manifestação imediata no momento e tempo estipulado durante a licitação
e motivada importará a preclusão do direito de recurso;

33*
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9.2

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

Os recursos contra decisões do Pregoeiro !ãg teráo efeito suspensivo;oÃ
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7.3. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro e sua equipe fará nova conferência da
proposta vencedora, se constatado que houve falha na análise inicial e a mesma não
atende ao que pede o Edital, o vencedor será desclassificado e o próximo licitante de
menor preço convocado.
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u. t) O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

9.7 Os recursos dêverão ser enviados em duas vias. Uma via oriqinal deverá ser
encaminhada para a PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, no endereÇo:
Rua Walfredo Bittencourt dê Moraes 222. setoÍ de licitacão. esta via deverá
estâr em papel timbrado com o nome da empresa. as razôes do recurso e
assinatura do represêntante leqal Dara que Dossa ser anexada no processo.
Deverá ser enviado também uma cópia por e-mail licitacao@nsb.pr.qov.br

NOVA SANTA BARBARA

DA ADJUDTCAçÃO e OA HOMOLOGAÇÃO
O objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO será adjudicado ao licitante cuja proposta for
considerada vencedora.

í 0.2. Após a declaração dos classificados e não havendo manifestação dos licitantes
quanto à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objêto llcitado e
posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.

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

11.
11.1

DOS PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
A entrega será parcelada, em quantidades vâriadas, conforme a necessidade e
disponibilidade orçamentária da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, com
prazo para entrêga dos objetos de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da
autorização de fornecimento emitido pela Prefeitura. Caso a entrega não seja
efetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o próximo
fornecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na
legislação e neste edital.

11.2. Os produtos deverão ser entregues nos endêreços a serem informados nas

solicitaçóes de fornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com

seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a Prefeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

11.3. Os objetos com as respectivas quantidades entregues deveráo estar devidamente

especificadas na nota fiscal.

12.
12.1

PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante
apresentação da nota fiscal elêtrônica acompanhada da certidão expedida
conjuntamentê pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários fêdêrais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b"
e "c" do parágrafo único do artigo 1 1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuiçóes
instituídas a título de substituição, e às contribuições devidâs, por lei, a terceiros e
Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS;

12.2. Na Nota Fiscal Eletrônica deverá constar o nome do banco, agência e o N' da conta
bancária receptora do depósito e especificado a quantidade de cada medicamento
entregue e a data de validade, sendo ainda obrigatório o preenchímento do
Código GTIN e dos campos dos Grupos 180 e K das notas fiscais elêtrônicas10

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
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correspondentes. Quando da enÍega dos medicamentos, o fornêcedor deverá
comprovar, mediante apresentação do respectivo arquivo XML, o
preenchimento dos referidos campos na Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo
55;

12.3. Dota sor amentárias

í3.
tJ. I

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

Registro de Preços a terceiros.

13.3. A efetivação da contratação se caracterizará pela emissão da nota de empenho

13.4 O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de
Registro de Preços, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou nâo

reduzir o prêço registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no

mercado.

13.5. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alteraçóes,

obedecidas às disposições contidas no Arto 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de

eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que êleve o custo dos

bens registrados.

13.6. No caso de solicitação de revisão de preço por parte do beneficiário da ata, o mesmo

deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a

composição do novo preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, a

Prefeitura adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido
porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo Federal.

1t
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Dotações
Exercíci
oda
despes
a

Conta
da
despes
a

Funcional progrâmática Fonte
de
recurso

Natureza da
despesa

Grupo da fonte

2019 2510 08.00 1 . 1 0. 301 .0320.2025 0 3 3.90.30.00.00 Do Exercício
2019 2520 Do Exercício08.00í. 1 0.301.0320.2025 303 3.3.90.30.00.00
2019 153U 08 001. 1 0.301.0320.2025 324 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2019 2540 08 001 10 30í.0320.2025 '71É 3.3.90 30 00 00 Do Exercício
2019 2910 08.002. 1 0.30'1.0360.2029 494 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio
2019 2915 08. 002. 1 0.301 . 0360.2029 498 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio

Nova Santa Bárbara. Paraná - tr - E-mail - liçitacao « n I ov.br - rv*rv.nsb.pr.qov.b!'

13.2. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, é necessário a empresa ter
participado do certame licitatório, ter srdo classificada e ter âprêsentado sua
proposta final, como ato concreto. Em caso de não atendimento ou recusa em Íazê-
lo, da primeira colocada, fica facultado a Prefeitura convocar os demais licitantes na

ordem de classificação.
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14.
14.1

DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (dozel meses, a

contar da assinatura da mesma, com validade e eficácia legal após a publicação do
seu extrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

í5.
15.1

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Aos proponentes que não entregarem os produtos no prazo estipulado, não

mantiverem a proposta, forem os 'l.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de

Registro de Preços, não cumprirem os prazos de execução, comportarem-se de modo
inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas,
conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sançôes,
a critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação
dos danos causados à Administração da PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
pelo infrator:
I - Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;
ll - Cancelamento do registro na Ata;
lll - Advertência;
lV - Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, aplicada nas

hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigaçóes assumidas.
V - Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração
Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a
Autoridade que aplicou a penalidade.

Vl - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

15.2. A aplicaçáo das penalidades ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo

estabelecido na Lêi de Licitações, a contar da intimação do ato.

15.3. Náo será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso

fortuito ou motivo de força maior.

15.4 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no

momento da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa âceita pelo

órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá

acarretar, isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções:
| - Advertência;
lf - Multa de 1Oo/o (dez por cento) sobre o valor estimado total da ata, em câso de

recusa do í.o colocado de cada item em assinar a Ata de Registro de Preços;

lll - 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

12
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13.7. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial
entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste
certamê Iicitatório.

'13.8- A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até '15

(quinze) dias. Nesse período é vedado ao fornecedor interromper o fornecimento
enquânto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços-
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contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado
pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma
vez comunicados oficialmente;
lV - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à
Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.

í5.5. Em qualquer hipótese de aplicaçáo de penalidades será assegurado ao fornecedor o
contraditório e ampla defesa.

15.6. A aplicação das sançôes previstas neste edital não exclui a possibilidade de aplicação
de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais
perdas e danos causados à Administração.

16.2

16 3

16.4.

16.5

DrsPosrçÕES FrNArs

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

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

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

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

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

16.6 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverâo
fazê-lo no pruzo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de
desclassificação/inabilitação;

16.7 O desatendimento dê exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificaçáo e
a exata compreensão da sua proposta;

As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em Íavor da
ampliação da disputa entrê os proponentes, desde que não comprometam o
interesse da Administração, a finalidade e a segurânça da contrataÇão;

l3

16.8
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16.9 As decisóes referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou,
ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara;

í6.10. A participação do proponente nesta licitaçáo implica em aceitaçâo de todos os termos
deste Edital;

r6.ll Não cabe à Bolsa de Licitaçóes e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas
obrigações assumidas pelo Íornecedor com o licitador, em especial com relação à
forma e às condições de entrega dos bens ou da êntrega dos produtos e quanto à
quitaçâo financeira da negociação realizada;

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

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

í6.14. A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará
parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente;

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

16.16 O valor máximo estimado para estê Pregão é de R$ '134.699,75 (cento ê trinta e
quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta a cinco cêntavos).

16. Í 7. Os casos omissos nêste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da
legislação pertinente.

,k
Nova Santa Bárbara, 2410612019

Kondo
Municipal

Marco de s s Nunes
regoerro

Portaria n' 080/2018

Michele de J Soares
de SaúdeSecretária Muni crpa
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Rua Walfredo Bittencourl de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, IX - 86.250-000
Novâ Sânta Bárbara, Paraná - tr - E-rnail - licitacao@usb.pr'.gov.br' - lvrvw.nsb.or.gqv.br



É PREFEITURA MUNICIPAL

lL*
.i.--:r

NOVA SANTA BARBARA 32§
'É== gg1AD6 9p p4p4X[

EDITAL oe pnecÃo eterRôrutco No 26/2019.

ANEXO 0í - DESCRTç O DETALHADA DO OBJETO

í - OBJETO / JUSTTFICATIVA:

1.í -A presente licitação destinâ-sê ao registro de preços para eventual aquisição de
materiais de enfermagem, medicamentos e injetáveis, para suprir as necessidades da
Sêcrêtariâ Municipal de Saúde, de acordo com as características descritas neste Termo de
Referência e demais anexos;

1.2 - Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o
objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevaleceráo as
últimas.

í.OBJETO

2. ESPECIFICAçÕES DOS PRODUTOS/ PREçO ESTIMAOO

LOTES DE í A í5 - COTA DE25%
Destinado à participaÇão @ê_de empresas enquadradas como Microempresas - ME e
Empresas dê Pequeno Porte - EPP, inclusive Microempreendedores lndividuais e que atuem no
ramo de atividade referente ao objeto licitado, sem prejuízo da participação na cota principal.

Lote: 1-Lote001
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produtolserviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 917 ACIDO ÉPSILON-AMINOCAPRÓICO
500MG. CX. C/36 CPR

20,00 CX 25,80 516,00

TOTAL 516,00
Lote: 2 - Lote 002
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do prodúo/serviço Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 824 ACIDO TRANEXAMICO 250 MG
CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS

40,00 CX 34,39 1.375,60

TOTAL 1.375,60

Lote: 3 - Lote 003
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidadê Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8530 Aidê 3 (Vitamina D3), lgota = 200U1 de
vitamina D), frasco com 20ml

60,00 FR 47,76 2 865,60

TOTAL 2.865,60

l5
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Lote: 4 - Lote 004
Item Norne do produto/serviço Quantidade Unidade

1 4872 1 500,00 CPR 0,04 60,00

TOTAL 60,00
Lote: 5 - Lote 005
Item Nome do p.oduto/serviço Quantidade Unidade Pr-eço

máximo
Preço
máximo
total

1 828 AMBROXOL (CLORIDRATO) FRS
1sMG/ 5 ML XAROPE PEDIATRICO
Caixa com 50 frascos de 100 ml

6,00 CX 225,29

TOTAL 1.351.74

Lote: 6 - Lote 006
Item Nome do produtolserviço Quantídade Unidade

1 ózt AMBROXOL (CLORTDRATO) XPE 30
MG/s tUL XAROPE ADULTO Caixa com
50 frascos de 100 ml

6,00 299,65

TOTAL 1.797 ,90

Lote: 7 - Lote 007
Item Nome do produto/sêrviço Quantidade Unidade Preço

máximo

1 8531 Aminofilina 100 mg, caixa com 500
comprimidos

20,00 CX 56,76 1.135,20

TOTAL 1.135,20

Lote: 8 - Lote 008
Item. Nome do produto/serviÇo Ouantidade

1 5900 BAMIFILINA 3OO ÍVG CX C/ 20 CPR 50,00 CX 23,53 1 .176,50

TOTAL 1 .1 76,50

Lote: I - Lote 009
Item Quantidade Unidade Preço

máximo

tl*t
-.r..!..ri==

ALOPURINOL.lOO IVIG

113s1,74

Ir 

zsz,so

Código
do

serviÇo

Unidadê

do produto/serviÇo

t6
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1 8532 Benzilpenicilina Benzatina 1200.000U1,
pó para suspensão injetável com
diluente, caixa com 50 frasco-ampola

20,o0 CX 396,64 7.932,80

TOTAL 7.932,80
Lote: 10 - Lote 010
Item Código

do
produto/
serviÇo

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
totâl

I 4697 BENZINA retificada frasco c/ 1000 ml 10,00 23,38 233,80

TOTAL 233,80
Lote: 11 - Lote 0í 1

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/sêrviço Unidade Preço
máximo

1 923 BROMETO DE N.
BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA
SODICA SOL. inj.4mg+5666g7r1 g1
com 100 ampolas de 5 ml

40.00 CX 137,48 5.499,20

TOTAL 5.499,20
Lote: í2 - Lote 012
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 992 BROMOPRIDA 1O MG 12.000,00 CPR 0,16 1.920,00

TOTAL 1.920,00

Lote: '13 - Lote 0í 3
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade U nidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1
oÃââ Bromoprida 4mg/mL,solução oral gotas 300,00 FR 0,87 26í,00

TOTAL 261 ,00

Lote: 14 - Lote 0í4
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 993 BROMOPRIDA INJETÁVEL í OMG
AMPOLA 2ML Caixa com 50 unidades

15,00 CX 88,66 1.329,90

TOTAL 1.329,90

Lote: 15 - Lote 015
17

UN

Quantidade lPreço
lmáximo

Iot.r
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Item Código
do
produto/
serviço

ome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8534 Butilbrometo de escopolamina 10 mg,
caixa com 20 comprimidos

500,00 cx 4.750,00

TOTAL 4.750,00
TOTAL DA COTA DE 25% 32.205,24

LOTES DE 16 A 86 - COTA PRINCIPAL
Destinado à participação de todos os interessados, inclusive os que se enquadrem na condição
de "Microempresa - ME" ou "Empresa de Pequeno Porte - EPP" ou "Microempreendor lndividual -
MEl" e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado.

Lote: 16 - Lote 016
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 2726 CX 37,68 4.898,40

TOTAL 4.898,40
Lote: 17 - Lote 0í 7
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

845 CETOCONAZOL CREME 20 MG/G 30
G

UN 1,74 348,00

TOTAL 348,00
Lote: 18 - Lote 018
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8535 Cetoprofeno í 00m9, pó liofilizado para
solução injetável caixa com 50 frascos-
ampola, para aplicação lV

15,00 CX 103,44 1 551,60

TOTAL 1 551,60
Lote: 19 - Lote 019
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 846 CIMETIDINA 2OO MG 10.000,00 CPR 0,í3 1.300,00

TOTAL 1.300,00

Nova Santa Bárbara Paraná - E. - E-mail - Iicitacao6nsb
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, II - 86.250-000
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Lote: 20 - Lote 020
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Prêço
maxrmo

Preço
máximo
total

1 8536 Cinarizina 25 mg, caixâ com 30
comprimidos

300,00 CX 1,41

TOTAL 423.00

Lote: 21 - Lote 021

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8537 Citalopram 20 mg, caixa com 30
comprimidos

200,00 CX 4,24

TOTAL 848,00

Lote: 22 - Lole 022
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo

tal

1 8538 Clonazepam 2 mg, caixa com 30
comprimidos

400.00 CX 2,80

OTAL 1 . 120,00

Lote: 23 - Lote 023
Item Código

do
produtoi
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8539 Clonazepan 0,5 mg, caixa com 30
comprimidos

CX í,61 161,00

TOTAL í 6í ,00

Lole: 24 - Lote 024
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 853 CLORETO DE POTASSIO 19,.10lO

injetável ampola com'10 ml.
25,OO AÍ!4P

TOTAL 4,75

Lote: 25 - Lote 025
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Preço
máximo

Preço
axtmo

otal

l9
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Unidade
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1 6899 CLORETO DE SODIO 20% solução
injetável, ampola com 10 ml

25,00 UN 0,1 I 4,75

TOTAL 4,75
Lote: 26 - Lote 026
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 4702 CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%
frasco í 000m1.

20,00 UN 20,61 412,20

TOTAL 412,20
Lole'. 27 - Lote 027
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviÇo Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8096 CLORIDRATO DE AMIODARONA
somg/ml solução injetável, ampola 3ml,
Caixa com 50 ampola 3ml.

3,00 CX 82,35 247,05

TOTAL 247,05
Lote: 28 - Lote 028
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Prêço
máximo
total

1 8540 Cloridrato de Bupropiona 150m9
comprimido, caixa com 60 comprimidos

50,00 CX 19,92 996,00

TOTAL 996,00

Lote: 29 - Lote 029
Item Código

do
produtoi
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 1012 Cloridrato de clonidina 0,100 mg, caixa
com 30 comprimidos

120,00 CX 5,40 648,00

TOTAL 648,00

Lote: 30 - Lote 030
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviÇo Quantidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8541 Cloridrato de clonidina 0,200 mg, caixa
com 30 comprimidos

120,00 CX e,20 984,00

TOTAL 984,00

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - I
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Lote: 31 - Lote 031

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do p.oduto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 2122 CLORIDRATO DE METILFENIDATO 1O

MG CX C/ 30 CPR
500,00 CX 32,67 16.335,00

TOTAL í 6.335,00
Lote: 32 - Lote 032
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/servíço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

8337 Cloridrato de Prometazina 25mgiml,
solução injetável caixa com 100
ampolas de 2 ml

í 0,00 CX '164,56 1.645,60

TOTAL 1.645,60
Lote: 33 - Lote 033
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1
a??o Cloridrato de sertralina 25 mg, caixa

com 30 comprimidos
350,00 CX 13,57 4.749,50

TOTAL 4.749,50
Lote: 34 - Lote 034
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8542 Combi AD (Glicinato Férrico +
Vitaminas A e D) suspensão oral,
embalagem de 30m1.

100,00 FR ?Ã oE 3.59s,00

TOTAL 3.595,00

Lote: 35 - Lote 035
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8543 Combirom (glicinato férrico +
associação) Suspensão oral, frascos
com 30 mL + conta-gotas

120,00 FR 16,34 1.960,80

TOTAL 1.960,80
Lote. 36 - Lote 036

21
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Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produtolserviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 7330 DECANOATO DE ZUCLOPENTIXOL
2OOMG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL

60,00 AMP 59,38 3.562,80

TOTAL 3.562,80
Lote: 37 - Lote 037
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produtolserviço Quantidade Unidade Preço
máximo

1 8544 Deslanosídeo 0,2 mg/mL, soluçáo
injetável, ampola de 2ml

100,00 AIVP 1,43 143,00

TOTAL 143,00
Lote: 38 - Lote 038
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo
total

1 8545 Desol (suplemento de vitamina D, í gota
= 200U1 de vitamina D) frasco com 20ml

60,00 FR 44,66 2.679,60

TOTAL 2.679,60
Lote: 39 - Lote 039
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviÇo Unidade Preço
máximo

1 4782 DEXALGEN (DE)(AMETASONA +

DIPIRONA + VITAMINA 812) solução
injetável. Caixa com 3 ampolas de 1 ml

100,00 AÍÚP 37,29 3.729,00

TOTAL 3 729,00
Lote: 40 - Lote 040
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
maxtmo

Preço
máximo
total

1 858 DEXAMETASONA ELIXIR O. 1 MG/ML
FR. 1OO ML

200,00 FR 1 5 1 302,00

TOTAL 302,00

Lote: 41 - Lote 041

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produtolserviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - Iicitacao@nsb.pl.qov.br - www.nsb.pr.qov.br
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1 4780 DEXAMETASONA SOLUÇAO
OFTALMICA FR. C/ 5 ML

20,00 FR 5,73 114,60

TOTAL 114,60
lole. 42 - Lote 042
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8546 Diclofenaco de sódio 50 mg, caixa com
500 comprimido

20,00 CX '146,00 2.920,00

TOTAL 2.920,OO

Lote: 43 - Lote 043
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8547 Diclofenaco sódico 25mg/ml solução
injetável caixa com 100 ampolas de 3ml

30,00 CX 55,73 1.671,90

TOTAL 1 .67r,90
Lote: 44 - Lote 044
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Prêço
máximo
total

1 8549 Dimenidrinato 30mg + cloridrato de
piridoxina 50mg + glicose1000mg +

frutosê 1 000mg, SoluÇão injetável,
caixa com í 00 ampolas (Dramin 86
DL)

20,00 CX 349,77 6.995,40

TOTAL 6.995,40

Lote: 45 - Lote 045
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1
OE,4O Dimenidrinato 50m9, caixa com 10

cápsula gelatinosa mole
100,00 cx 7,84 784,00

TOTAL 784,00

Lote: 46 - Lote 046
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade PreÇo
máximo

Preço
máximo
total

23
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1 932 DtPtRoNA 5oo MG/ML rru.lerÁvel
Ampola com 2 ml. Caixa com 100
ampolas

30,00 UN 34,35 1.030,50

TOTAL 1.030,50
Lote: 47 - Lote 047
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidadê Unidade Preço
máximo
total

1 8550 Domperidona í Omg, caixa com 30
comprimidos

50,00 CX 2,34 117,00

TOTAL 117 ,00
Lote: 48 - Lote 048
Item Código

do
produto/
serviço

ome do produto/serviço Ouantidede Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8551 Efortil (cloridrato de etilefrina 10mg)
solução injetável, embalagem com 5
ampolas de í ml

20,00 LA 5,95 í 19,00

TOTAL 1 19,00
Lote: 49 - Lote 049
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade PreÇo
máximo

Preço
máximo
total

1 ENALAPRIL (MALEATO) 5 MG 3.000,00 CPR 0,05 150,00

TOTAL 150,00

Lote: 50 - Lote 050
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

8552 Estrogenios conjugados 0,625 mg,
caixa com 28 comprimidos

30,00 CX 27,14 814,20

TOTAL 814.20

Lote: 51 - Lote 051

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviÇo Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 2713 FENOBARBITAL 2OO MG/IVIL AMPOLA
2 ML caixa com 50 ampolas

2,00 CX 72,54 145,08

TOTAL 145,08

lPreço

lmaximo

1

lan
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Lote: 52 - Lote 052
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produtolserviço Quantidade Unidade Preço
máximo
total

1 8345 Ferripolimaltose 100m9, caixa com 30
comprimidos mastigável

10,00 CX 43,38 433,80

TOTAL 433,80
Lote: 53 - Lote 053
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviÇo Quantidade Unidade Preço
máximo

I 4947 FERROCARBONILA 120 MG+
ASSOCIAÇÕES BLISTER COM 45
COMPRIMIDOS

CX 31,76 381.12

TOTAL 381,12
Lote: 54 - Lote 054
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidâde Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

I Õ/t FUROSEMIDA injetável 1omg/ml cx c/
50amp-2m|.

5,00 CX 17,79 88,95

TOTAL 88,95

Lote: 55 - Lote 055
Item Código

do
produtol
serviço

Nome do produto/serviço Ouantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8553 Hedera helix í 5 mg/ml xarope, uso
aduto e pediátrico, frasco com 100m1

í 20,00 FR 21,13 2.s3s,60

TOTAL 2.535,60

Lote: 56 - Lote 056
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produtolserviÇo Quantidade Unidade Preço
máximo

Prêço
máximo
total

1 6900 HEPARINA PARA ADMINISTRAÇAO
SC. 5000 Ul/0,25 ML caixa contendo 25
ampolas de 0,25 ml

10,00 CX 157,35 1.573,50

TOTAL 1.573,50

Lote: 57 - Lote 057

lPreço

lmaximo

iereço
lmâxrmo
hotal

I

Ir 

z,oo
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Item Nome do produto/serviÇo Quantidade Unidade

1 8554 Hidralazina 20 mg/ml, solução injetável
embalagem com 50 ampolas de 1 ml.

1,00 CX 233,52

TOTAL 233,52
Lote: 58 - Lote 058
Item Código

do
produtol
serviço

Nome do produtolserviÇo Quantidade

1 8555 lmipramina 25 mg, caixa com 200
comprimido

CX 44,96

TOTAL 2.248,00

Lote: 59 - Lote 059
Item Nome do produto/serviÇô Quantidade Unidade

1 886 ISOSSORBIDA 20 IVG CAIXA COM 30
COÍVIPRIIVIIDOS

100,00 CX 738,00

TOTAL 738,00

Lote: 60 - Lote 060
Item Nome do produto/serviço Quantidade Unidàde Preço

máximo

1 8349 Levomepromazina 25 mg, caixa com
200 comprimidos

30,00 59,90 1.797 ,O0

OTAL 1.797,OO

Lote. 61 - Lote 061

Item Nome do produto/serviço Quantidade

1 8077 LUVA DESCARTAVEL LATEX
TAMANHO G CX C/ í00 unidades

200,00 CX 17,27

OTAL 3.454,00

Lote: 62 - Lote 062

Item Nome do produto/serviço Quantidade

26

Códioo
UU

produto/
se rvtÇo

lzzz,sz

Unídâde

lz.z+e,oo15o,oo

7,38

CX

Unidade

la.+s+ 
oo

Unidade ]ca
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1 892 METILDOPA 250 MG comprimidos
revestidos

3.000,00 CPR 0,26 780,00

TOTAL 780,00
Lote: 63 - Lote 063
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo
total

1 4790 METOCLOPRAMI DA solução injetável
5 mg/ ml cx c/ 100 ampolas .

10,00 CX 28,O1 280,10

TOTAL 280,1 0

Lote: 64 - Lote 064
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidâde Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 4917 Metoprolol (succinato) 25 mg, caixa
com 30 comprimido

'15,00 CX 9,63 144,45

TOTAL 144,45

Lotê: 65 - Lote 065
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviÇo Quantidade Unidade Preço
máximo

Prêço
máximo
total

1 8107 MIDAZOLAM smg/Ml, caixa com 5
ampolas de 3ml.

20,00 13,08 261,60

TOTAL 261,60

Lote: 66 - Lote 066
Item Código

do
produlo/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 896 NIFEDIPINO RETARD 20 MG í 5.000,00 CPR 0,07 1.050,00

TOTAL 1.050,00

Lote: 67 - Lote 067
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 980 NIMESULIDA 1OO MG 3.600,00 CPR 0,06 2í 6,00

TOTAL 216,00
Lote: 68 - Lote 068

27
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lmaximo
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Item Código
do
produto/
serviÇo

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

1 902 NISTATINA CREME VAGINAL 25OOO
Ul/G TUBO C/ 60 G + aplicadores

400,00 UN 3,75 1.500,00

TOTAL 1.500,00
Lote: 69 - Lote 069
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

8556 NorÍloxacino 400 mg, caixa com 14
comprimidos

40,00 CX 2,75 1 10,00

TOTAL 1 '10,00

Lote: 70 - Lote 070
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máxrmo
total

1 6901 OCITOCINA soluçáo inietável 5 Ul/ml
ampola de I ml

20,00 AMP 1,16 23,20

TOTAL 23.20

Lote. 71 - Lote 071

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo
total

1 8079 PAPEL GRAU CIRURGICO papel grau
cirúrgico para autoclave a vapor e eto,
sem pin-holes e de porosidade
controlada, com indicadores químicos
para vapor e eto que mudam de cor
diferenciando os produtos já
processados. outra face com filme
termoplástico bilaminado de polietileno
e polipropileno, colorido para facilitar a
visualização da selagem. Tubos de
100mm X 100M

20,00 ROLO 106,83 2.136,60

TOTAL 2.136,60

Lole.72 - Lote 072
Item Código

do
produtol
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade PreÇo
maxtmo

Preço
máximo
total

333

Preço
máximo
total

lunidade

1

lereço

l"*''o
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1 8557 Paracetomol+fosfato de codeina
500m9+3669, caixa com 96
comprimidos

CX 26,24 524,80

TOTAL 524,80
Lotê: 73 - Lote 073
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Ouantidadê Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8558 Pentoxifilina 400 mg, caixâ com 30
comprimidos

60,00 CX 16,29 977,40

TOTAL 977,40
Lote: 74 - Lote 074
Item Código

do
produto/
serviÇo

Nome do produto/serviço Ouantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 2704 FR 15,79 315,80

TOTAL 315,80
Lote: 75 - Lote 075

Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Unidade Preço
máximo
total

1 8559 Permanganato de potássio 100 mg,
caixa com 500 comprimidos

6,00 CX 43,77 262.62

TOTAL 262.62

Lote: 76 - Lote 076
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Ouantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8560 Polivitaminico B, caixa com 500
comprimidos

30,00 CX ,o o< 898,50

TOTAL 898,50

Lole: 77 - Lote 077
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Ouantidâde Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8561 Prednisona 20 mg, caixa 2O

comprimidos
CX 3,76 376,00

TOTAL 376,00

Nova Santa Bárbara. Paraná - tr - E-mait licitacao(ànsb.pr.goy.bt - !!l$\ I] b t' ov.br'
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Lote. 78 - Lote 078
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preco
maxrmo

Preço
máximo
total

1 8562 Prednisona 5 mg, caixa 20 comprimidos 100,00 CX í,50 '150,00

TOTAL 150,00
Lote. 79 - Lote 079
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produtolserviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8563 Propatilnitrato 10 mg, caixa com 50
comprimidos

240,00 CX 11,97 2.872,80

TOTAL 2.872,80
Lote: 80 - Lote 080
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

8564 Rabeprazol Sódico 20m9, caixa com 28
comprimidos

12,O0 CX 17 4,79 2.097,48

TOTAL 2.097,48

Lote: 8'l - Lote 081

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do prodúo/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 7222 SALBUTAMOL 0,5 MG/ML solução
intravenosa cx. com 50 ampolas

4,00 CX 62,26 249,04

TOTAL 249,04

Lote: 82 - Lote 082
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produtolserviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 1067 SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM

agulha insulina 13 x 4,5.
2.000,00 UN 0,35 700,00

TOTAL 700,00

Lote: 83 - Lote 083
Itêm Código

do
produto/
serviço

Nome do produtolserviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

30
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1 8082 SERINGA DESCARTÁVEL PARA
INSULINA com capacidade para 100
Ul, com escala externa gravada, precisa
e visível de 2 em 2 unidades, agulha
fixa (integrada) de 8 mm de
comprimento (5/16") por 0,30 mm de
diâmetro (30 G). Embalada em pacotes
com 10 seringas.

50,00 PCTE 1 . í 38,50

TOTAL 1 . 138,50
Lote: 84 - Lote 084
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Pçeço
máximo

1 8083 SERINGA DESCARTAVEL PARA
INSULINA com capacidade para 50Ul
(0,5m1), com escala externa gravada,
precisa e visivel de 2 em 2 unidades,
agulha fixa (integrada) de 6 mm de
comprimento (15/64") por 0,25 mm de
diâmetro (31 G). Embalada em pacotes
com 10 seringas.

50,00 PCTE 14,29 714.50

TOTAL 714,50
Lote: 85 - Lote 085
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade PÍeço
máximo

8565 FR 1,28 192,00

TOTAL 192,OO

Lote: 86 - Lote 086
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidadê Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 4952 Tiamina + piridoxina + cianocobalamina
5000 mcg (citoneurin) caixa com 60
comprimidos

30,00 CPR 117,63 3.528,90

TOTAL 3.528,90
TOTAL DA COTA PRINCIPAL 102.494,51
TOTAL GERAL 134.699,75

ll>ti,,
-,:: !-
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3. DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO
3.1. O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da
autorizaçáo de fornêcimento emitido pela Prefeitura, caso a entrega não seja efetivada neste
prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado,
cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na legislação e neste edital.

31
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Preço
mexlmo
total

1 lsulfato de Salbutamol xarope O,4mg/ml, l150,OO
frasco com í 00ml I
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6. DO LOCAL DA ENTREGA
6.1. Os produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio
Joaquim Rodrigues, SiN, Nova Sânta 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.

7. DA VALIDADE DOS PRODUTOS
7.'1. Parc os materiais e/ou produtos colados que tenham prazo de validade, o ptazo
remanescente a partir da data de entrega não poderá ser inferior â 80% (oitenta por cento)
do prazo total da validade.

8. INFORMAçóES ADICIONAIS

8.1 Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estârão dispostas no Edital

de Licitação.

343
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ANEXO 02. MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRE o N.o / -PMNSB

o wtutttcípto DE NovA saNta eÁnelRA, com personalidade .iurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561 .080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada
neste ato por seu Prefeito, Sr. Eric kondo, R.G. ..., inscrito no CPF sob. o no

doravante denominado Órgão Gerenciador, êm conformidade com a Lei
Complementar Federal n.o 12312006 e n' 14712014, Lei Federal n.o 1O.52O|2OO2, Decreto
Federal n.o 7.89212013 e n' 8.25012014, Decreto Federal No 3.555/00, Decreto Municipal no
04112009 e, no que couber, a Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com as
alteraçõ^es posteriores, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO
ELETRONICO N'26/20'19, homologada pelo Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os
preços para eventual aquisição de materiais de enfermagem, medicamentos e injetáveis,
oferecido pela empresa <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob no. <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com
endereço à <FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representada pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, rnscrito no CPF sob no.
<FORNECEOOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominado
beneficiária da Ata, cuja proposta foi classiíicada, observada as especificações, os preÇos,
os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condiçóes abaixo
estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do oBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preços parâ aquisição de materiais de
enfermagem, medicamentos e injetáveis, para suprir as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, conforme especificado no ANEXO 0í, que integra o Edital de Pregão
Eletrônico N.' 26/2019, independentemente de transcriÇão. O Órgão Gerenciador não se
obriga a adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada
no ANEXO 0í, podendo até realizar licitação específica para adquirir um ou mais itens,
hipótese em que, em igualdade de condiçôes, o beneficiário do registro terá preferência, nos
termos do art. í5, § 4o, da Lei n" 8.666/93, reafirmada no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

CLÁUSULA SEGUNOA - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

<ITENS.CONTRATO#T>

CLAÚSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência da Atâ de Registro de Preços será de í2 (doze) 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.

despesas
mentária:

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAçAO ORÇAMENTARIA
decorrentes desta Licitaçáo correrão por conta da seguinte dotaçãoAs

o

Dotações
Grupo da íonteConta

da
despes
a

Funcional programática Fonte
de
recurso

Natureza da
despesa

2019 2510 08.001. 1 0.301.0320.2025
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2o1s l2s2o loa.oor.ro.sor o32o.zo25 laos 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2019 lzsao loa.oor.ro.sor.o32o2o2s lsz+ 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2o1s lzs+o loa oor.ro.sor.o32o.2o2s lzzs 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2019 lzsro loa.ooz.ro.sor.o360 2029 Vet 3.3.90.30 00.00 Do Exercício
2O1e 12915 |OS.OO2 1O.3O1 0360.2029 h98 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE DOS PREçOS
A presente Ata de Rêgistro de Preços terá validade de í2 (doze) meses, a contar da
assinatura da mesma, 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 os
produtos referidos 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 à êmpresa beneficiária, ou, cancelar a Ata, na

ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à
beneficiária, neste caso, o contraditório 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:
- eutometicamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pelo Orgão 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 registrâdo se tornar, comprovadamente, inexequÍvel em função da elevação

dos preços de mercado dos insumos que compóem o custo do produto. 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.

- 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 habilitaçâo ou qualificação técnica exigida no processo

licitatório;
- por razóes de interesse público, dêvidamente motivadas e justificadas;

- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou sê recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentês

desta Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições

estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A
comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
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comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços

clÁusut-l sÉnme - DAS oBRtcAçôes on eeNertcÉnrl DA ATA
A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Entregar o produto adjudicado estritamente de acordo com as especificaÇões descritas no
Termo de ReÍerência - ANEXO 01, bem como no pÍazo estabelecido e quantitativo solicitado
pela Prefeitura, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada;
- Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante toda a
vigência da Ata de Registro de Preços;
- Responder por todo o ônus referente à entrega dos produtos, tais como, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da contratação do objeto;

cLÁusuLA oTTAVA - DAS OBRTGAÇÕES DO MUNTCíptO
Caberá a Prefeitura:
- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes ao objeto, que venham a ser
solicitado pela beneficiária da Ata;
- rejêitar os produtos entreguês equivocadamente ou em desacordo com as orientaçóes
passadas pelo Órgão Gerenciador ou com as especificaçóes constantes do Ato
Convocatório, em particular, de seu ANEXO 01 .

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO
O prazo dê entrega será de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da autorização
de fornecimento emitido pela Preíeitura, caso a entrega náo seja efetivada neste prazo, será
imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado, cabendo ao
licitante inadimplente as sançóes previstas na legislação e neste edital.

CLAUSULA DECIMA - OO LOCAL DA ENTREGA
Os produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio
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-

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
O pagâmento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a êntrega dos produtos, mediante

apresentação da nota fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela

Sêcretâria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 1í da Lei Federal n.o

8.21211991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas,
por lei, a terceiros e Certiíicado de Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência

de débitos iunto 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 Íará o devido pagamento mediante depósito bancário.
Na Nota Fiscal Eletrônica deverá constar o nome do banco, agência e o N' da conta

bancária receptora do depósito e especificado a quantidade de cada medicãmênto entregue

e a data de validade, sendo ainda obrigatório o preenchimento do Código GTIN e dos

35

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-rnail - licitacao@nsb.pr.goy-bt - rv*rv. nsb. r r.br



ffi:
ll;ti.;

PREFEITURA IVIUNICI PAL
9XÊ,d{ íNOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

campos dos Grupos 180 e K das notas fiscais eletrônicas correspondentes. Quando da
entrega dos medicamentos, o fornecedor deverá comprovar, mediante apresentaçáo do
respectivo arquivo XML, o preenchimento dos referidos campos na Nota Fiscal Eletrônica -
NF-e, modelo 55. O Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar
os valores corrêspondentes a multas, indenizaçóes, encargos, tributos, etc., devidas pela

licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletrônico n" 512019. Nenhum
pagamento será efetuado a beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidaçáo qualquer
obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção
monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAs coNDIcoEs GERAIS A SEREM ATENDIDAS
A beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as
especificações constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Nâo 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 da ata de registro de preços todas as condiçóes de
habilitaçáo e qualificaçáo exigidas na licitação.

cLÁusuLA oÉctMA TERCETRA - DAS SANçÕES ADTTilNTSTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento

da execuçáo da Ata de Registro de Preços, a não entrega dos produtos no prâzo estipulado

sem justificativa aceita pelo órgáo ou entidade usuária, resguardados os procedimentos

legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:
. Advertência;
o Multa de í0% (dez por cento) sobre o valor estimado total da ata, em caso de

recusa do 1.o colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;
o Multa de 0,30lo (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 correspondenle ao fornecimento não

realizado pela beneÍiciária da Ata, recolhida no pÍazo 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 hipótese 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 êventuais perdas e
danos causados à AdministraÇão.

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à
beneficiária da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança
judicialmente.

Nova Santa Bárbara, Paraná - I - E-mail - lic itacao nsb r ov.bl - srl.lv.nsb. pr.gov.br
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As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas
administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alteraçôes.
Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:
a) greves,

b) epidemias;
c) cortes frequentes de energia elétrica e água;
d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupçáo das vias de acesso
às mesmas;
f) acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais;
g) escassez, falta 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.

cLÁUSULA DÉcIMA QUARTA. DAS DISPOSIçÕES FINAIS
lntegram está Ata, o edital do Pregão Eletrônico N'26/20í9 e a proposta da empresa

classificada 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 legislaçôes pertinentês.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. 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 dúvtdas oriundas desta

licitação.
E, para Íirmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida,
será assinada pelos representantes das partes, Orgão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e
pelo responsável pelo acompanhamento da ata.

Nova Santa Bárbara, <DATAINICIOVIGENCIA>

Prefeito Municipal - Autoridade Competente

RG n" ......................

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>

Empresa: <FORNECEDOR. CONTRATO#T&NOM E>

CNPJ: <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>

Beneficiária da Ata

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail lic itacaoúinsb.Dr.sor .[rr - lrr.rv.nsb.pI.gov.br
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2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
2.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas âdministrados, inclusive os créditos
tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo

único do artigo 1 1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuiçôes instituÍdas a tÍtulo de
substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;
2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual Íelativa aos Tributos

Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com
efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na formâ da lei;

2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos

Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito

ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do
licitante na forma da lei;

2.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Gârantia por Tempo de Serviço - FGTS,
mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela

Caixa Econômica Federal - CEF.

2.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a
apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil,
2.6. Prova de inexistência de débitos inadlmplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (CNDT), nos termos
do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de
10 de maio de 1943;
2.7. Certidão SimpliÍicada emitida e registrada pela respectiva junta comercial
(Apresentação obrigatória para as empresas participantes dos lotês de í ao 15);
2.8. Declaração comprobatória de enquadramento como microempresa, empresa de
pequeno porte ou microempreendêdor individual, assinada pelo contador da empresa,
conforme modelo do ANEXO 08 do presente Edital (Apresentação obrigatória para as
empresas participantes dos lotes de í ao í5).

3. PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAçÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
3.1. Certidáo negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo
cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 90 (noventa) dias da data
marcada para início da disputa.
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1. HABTLTTAÇÃO JURíD|CA:
1 .'l . Sociedades Gomerciais em Geral: Contrato social e suâs alteraçóes;
1.2. Sociedades Anônimas: Ata da Assembleia Geral que aprovou o estatuto social em
vigor e a ata da Assembleia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio
de publicação legal.

Observações:
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.



'*_-,

[:ti
PREFEITURA IüUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTÁDO DO PARANA

4. eARA coueRovaçÃo DA euALtFtclçÃo rÉcrurca:
4,'1. Comprovação de aptidão âtravés dê no mínimo 02 (dois) atêstados fornecidos por
pessoa jurídica de dirêito público ou privado, que comprove o bom desempenho da
empresa quanto ao objeto da presente licitação. Náo serão aceitos atestados de
empresas que pertenÇam ao mesmo grupo empresarial.

s. . ourRAS ceRrrrrceçÕes:
5.í. 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 â dispensa dessa exjgência pela ANVISA.

5.2. Todos os licitantes deverão apresentar comprovaçáo de Licença de Funcionamento
em vigor, expedida pelo Órgão 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.

5.3. 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 licitantê comprovar a dispensa dessa exigência pelo Ministério da Saúde

6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
6.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso )üXlll do art. 7'da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o inciso V
do art. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999,
podendo ser utilizado o modelo do ANEXO 06.

6.2. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou

contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, podendo ser utilizado o modelo
do ANEXO 04.

6.3. Declaração de inexistência de fato supervenientê impeditivo da habilitação, emitida
pelo proponente, assinada pelo representantê lêgal da empresa, podêndo ser utilazado o
modelo do ANEXO 05.

6.4. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo representante
legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO 07.

7.1 . Quanto aos documentos exigidos neste edital e em cumprimento a Lei Federal no

13.726, é dispensada a exigência de:
7.1.2. Reconhecimento dê firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura
com aquela conslante do documento de identidade do signatário, ou estando este presente

e assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenlicidade no próprio documento;
7.1.3. Autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a
comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade;
7.1.4. Juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópia

autenticada pelo próprio agênte administrativo;

L As declarações emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser firmadas
por representante legal da empresa.
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9. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentaçáo em
desconformidade com o presênte edital implicârá na inabilitação da licitante.

í0. Não será desclassiÍicada a empresa (ME, EPP, MEI) que apresentar documentação
com a data de validade vencida, conforme estabelecido no Artigo 42 e sêguintes da
Lei Complementar 12312006 de '15 de dezembro de 2006.

'10.í. Caso qualquer dos participantes (ME, EPP, MEI) aprêsente Certidão ou
documento com a data dê validade expirada, será concedido prazo dê 05 (cinco) 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 151'l.212006 com as alterações da Lei Complementar n.o

'147t2014-

10.2. 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 sançôes previstas no Artigo 8'l da Lei 8666/93, de 2'l de
junho de í993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentês
na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

11. Toda a documentação apresentada deverá estar em pleno vigor. Documentos expedidos
por órgáos oficiais, omissos quânto ao prazo de validade, serão aceitos por 03 (três) meses
contados a partir da sua expedição, à exceção de disposição em contrário estabelecida
neste Edital.
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ODEID NEID

PREGÃO ELETRÔNlco N" 26/20í9

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento
Iicitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.o 2612019, instaurado por este município,
que não estamos impedidos de licitar ou contrâtar com a Administração Pública, em
qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

dê

(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 êmpresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.

de

Nova Santa Bárbara, Palaná - ? - E-rlail licitacao Trsb.pr.sc'r .br- - §.'ww.nsb.pr.sov.br
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O DE INEXSTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PREGÃO ELETRÔNICO N" 26/20í9

(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
presênte procêsso ciente da obrigâtoriêdâde de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)
(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: Está dêclaração dêvêrá sêr emitida em papel timbrado da empresa proponentê e
carimbada com o número do CNPJ.

Nova Santa Bárbara. Paraná - .9 - E-mail licitacaoí)nsb.pr'.got'.h - rrl rr .nsb.pt'.gor .bt'
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ANEXO 06 - DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

PREGÃO ELETRÔNICO N' 26/20í9

(Nome da Empresa), CNPJiMF No, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não
possuímos, em nosso Quadro de Pêssoal, 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 (quatorze) 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 ) 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 í4 anos aprêndizes deverá
declarar essa condição.

ll*i::
. i, 

j- 
, 
j
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ANEXO 07 - DECLARA O DE NÂO PARENTESCO

pRecÃo euetnôutco No 26/20í9

_(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 participaçáo no processo licitatório PREGAO ELETRONICO No 26/20'19, da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, que nâo 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 sêjam de cargo em confiança ou estatutário, de direçâo e de
assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Dêpartamento de Finanças,
Compras e Licitações do Município de Prefeitura Municipal de 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.

Nova Santa Bárbara. Paraná - tr - E-nail - licitacao ns[r I ov.br - rvwrv.nsb t. v.br
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ANExo 0B - DEcLARAçÃo coMpRoBAToRtA DE ENQUADRAMENTo coMo
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEOUENO PORTE

PREGÃo elsrRôNrco No 26/20í9

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, que a Empresa CNPJ

........., esta enquadrada na categoria...... .....(Pequeno Porte
ou Microempresa), bem como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 30 da Lei

Complementar no 123, de '14 de dezembro de 2006.

Local e data,

Assinatura
Empresa

Representante Legal
Cargo

RG

CPF

Assinatura
Nomê completo

lnscrição no CRC

Contador(a) ou técnico(a) em contabilidade responsável

+5
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li*ir'
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTAOO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA J:) í

ANEXO 09 - CARTA.PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao Município de Nova Santa Bárbara
Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO No 2612019 - Carta-Proposta de Fornecimento

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos ltens abaixo discriminados, conforme
Anexo 0'1, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

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

IDENTIFICAçÃO DO CONCORRENTE:
nRzÃo soctnl:
cNPJ e tNSCR|ÇÃO ESTADUAL

REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEiRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:
AGENCIA e NO DA CONTA BANCARIA
ENDEREÇO ELETRÔNICO

2. CONDTçOES GERATS
2.í. 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 validâde 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.; REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

16
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NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA h4UNICIPAL

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL

353

NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDO DO PAR-ANÁ

PORT^RIA N. 080/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBAIIA, rcsolve no
uso de suas atribuições legais:

NONIEAR

AÍt-1'- A Comissão de Pregão, compostâ pelos seguintcs membros:

- Pregoeiro: Marco Airtônio d€ Assis Nunes - CI/RG no 13.3 15.069-2 SSP/PR;
- Suplente: Mônica Maria Proelça Maúins da Conceição - CIIRG no
10.450.207-5 SSP/PR.

- Equipe de Apoio: Rosemêirc Luiz da Silys Cl RG n' 7.224.894-5 SSP/PR;

- Suplente: Mrriâ José Rczende - CI/ltG no 9.170.714-4 SSP/PR.

- Equip€ de Apoio: Polliny §imerê Sotto - CURG no 9.257.282-0 SSP/PR;

- Suplente: Maria de Fítimâ Ribêiro dâ Mata - CIIRG no 3.609.201-3.

Art. 20 - Esta poÍtaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em
contrano

Novâ Santa BáÍbara,03 de outubro de 2.018

do

Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moãcs no 222, Cêntro, U 43.326í.1222,I - 86.250-000 - Nova Santâ

Bárbarq Paràná - El - E-mail - liçllÂ!3@lbJ!Cey& - Sire - wwr.nsb.pr.gov.br

Nôvâ Sânta Bárbara. Paraná - -tr - E-mail - tacil sb T - \\\\.w.nsb. nr.sov.bf
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Tipo: Menor píeço. por item.

Recebimenlo dos Envelopes:Até às 13h30min, do dia 11/07/2019.
lnício do Prêgáo: Dia 1'1i07l2019, às 14h00min.
Preço máximo: Ri 22.200,00 (vintê ê dois mile duzentos rêai§).
lnformacões Comolenêntares: podeÍão seÍ obtidas em horário de expediente na
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, silo à Rua Walfrcdo Eittencourt de
MoÍaes no 222, pelo fone: 43'3266{100, por Email: licilacao@nsb.oÍ.oov.br ou pelo

site www.nsb.or.qov.br

Nova Santa Báóara, 24106/2019

lilarco Anlônio de A6sis Nunes
Pregoeiro

Portaria n" 080/2018

T PRESENCIAL NO 2412019 . SRP

Objeto: Registro de prêços paÍa eventual contratação dê êmpresa para
executar serviços com tornecimento de pêças e manutenção preventiva e
corretiva dos vêículos da írota municipal (automóvêis leves, camioneles, vans,
ô^us, caminhões, motos, máquinas pesadas e implementos agricolas).

Tipo: Menor prêço, porilem.
Recebimento dos Envelopes:Até às 08h30min do diâ 0S/07/2019.
l0icio do Pregão:Dia mi07l20í9, às 09h00min.
Preço máximo; R$ 838.752,í0 (oilocentos ê trinta e oito mil, sêtecentos e
cinquenta e dois reais ê dez cêntavos).
lnÍormacôes Comolêmêntarês: podeáo ser obídas em horáíio de expediente na

Preíeitura Municipal de Nova Santa Báôara, sito à Rua Walf[edo Bitlencouí de
Moíaes n" 222, pêlo íone: 43-3266J100, poÍ Email: licitacao@nsb.Dr.oov.bí ou pelo

site www.nsb.Dr.oov.br

Nova Santa Bárbara, 24106/2019

Mârco Antônio de Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria n" 080/2018

LICIT . PRE PRESENCIAL N" 25i20í9 - SRP

Objêto: Registro de preços para eventual aquisiçáo de suprimentos de
inÍormática para supriÍ as necessidades das sêcretarias municipais.

Tipo: Menor preço, por ilem.

EFrQimento dos Envelopes: Até às 13h30min do dia 09/07/2019.

l. do Pregão:Dia 09/07/2019, às lith0omin.
Preço máximo: R$ 5í.479,í0 (cinquenta e um mil, quatrocentos e setenta e
nove rêais e dez cêntavos).

b&I0llggslCodSngdfEs poderão ser obtidas em horáÍio de expediente na

PrefeiluÍa Municipal de Nova Sânta Báóara, sito à Rua Walfredo Biltencourt de

Moraes no 222, pelo Íone: 43-3266{100. por Emâil; licitacao@nsb.pr.oov.br ou pelo

sile w\,/w.nsb.Dr.oov.br

Nova Santa BáÍbara, 24l06i2019

Marco Antônio de Assis Nunes
Pregoeiro

riâ n" 080i2018

DE LICIT

EL Nrco No 26/2019 . SRP

Obieto: Registro de preços para eventual aquisição dê materiais de

enÍêrmagem, medicamentos e injetáveis, para suprir as necessidades da

360
Tipo: Menor preço, poí item.

RECEBIMENTO DAS PROPoSTAS: das 08h00min do dia 26/06/20í9 às
07h59min do dia'10/0720í9.
ABERÍURÀ DAS PROPOSTAS: das 08h00min às 08h59min do dia l0/0720'19.
tNícD DA sEssÃo DE otspurA DE pREços: às mhoomin do dia i0/07/2019.
LOCÂL: wwví.bll.oro.bÍ "Acêsso ldêntificado no link - licitaçõês"
Pre@ máximo: Rt Í34.699,75 (cento e trinta e qualro mil, seiscentos e noventa
e nove reais e setenta, cinco centavos).
lnfomacõês Comolêmenlarês: poderão ser obtidas em hoÍáíio de expediente na
Preíeitura l\,,lunicipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua WalÍÍedo Bittencourt de
l.íoraes no 222, pelo íonê: 43-3266{100, por Email: licitacao@nsb.pr.aov.br ou pelo

site www.nsb.pr.qov.br

Nova Santa Báóara, 24106/2019

Marco Antônio dê Assis Nunes

Prcgoeiro

Po.laria n'080/2018

AVISO DE L
PREGÂo EL Ntc0 N0 2712019 , SRP

Objêto: Rêgistro dê preços para evêntual aquisiçào de fluídos de Írêio, graxas
ê ólêos lubrifrcantes para manutençào dos veículos da frota municipal.

Tipor Menor preço, por item.

RECEBIiIENTO DAS PRoPoSÍAS: dâs 08h00mln do dia 26/06/2019 às
07h59min do dia 12/07n019.
ABERTURA DAS PRoPOSTAS: das 08h00min às 08h59min do dia 1207/20'19.

tNiclo DA sEssÂo DE otsPUTA DE PREÇoS; à§ 09:00 hoÍas do dia
1407ncíg.
LOCAL: www.bll.oÍq.br "Acesso ldentificado no link.lic itaçôes"
PreÇo máximo: Rt 52.012,61 (clnquenla ê dois milê doze rêais ê sessênta ê um
centavos).

EtsImeCiC§&0lECdeE§: pode.ão ser oblidas em hoÍádo de expediente na

Preleiluía Municipal de Nova Santa Báóâra, sito à Rua Walfredo Biitencourt de
Moraes n0 222, pelo fone: 43-326ffi100, por Email: licitacao@nsb.or.oov.br ou pelo

site $/,.rw.nsb.Dr-qov.br

Nova Santa Bárbara, 24106/2019

Marco Antônio de Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria n" 080/2018

EXTRATO 2'TÉRMO DE ADITIVO

Referenle ao ContÍato no 89/20í 8 de Empreilada de obra.

REF,: PÍegão Presencial no 65i2018.

PARÍES: Município dê Nova Santa BárbaÍa, pessoa juridica dê dkeito publico

intêma, inscÍila no CNPJ sob o no 95.561.080/000160, com sede adminisÍâtiva na

Rua WâlÍredo Billencourt de Moraes, 2, neste ato Íepresentado pelo Senhor

PreÍeito Municipâl Sr. Eric Kondo, e a empresa PORTO SEGURO CIA DE

SEGUROS GERÁIS, inscÍita no CNPJ sob n'61.198.164/000140, com sede na

Avenida Rio Branco, 1489 - CEP: 01205905 - BaiÍo: Campos Elíseos, São

Paulo/SP.

OBJETO: Conkatação de serviços de seguro paÍa veículos e maqulnas
pesadas da fÍotá municipal.

VALOR DO AolTlVo: R$ 2.'173,29 (dois mil, cento e selenta ê lrês reais e vinte
e novê cêntavos).

SECRETARIA: Secretaria de Obras, do Trabalho e Geraçáo de Empregos e

SecÍetaÍia Municipal de Assislência Social.

RECURSOS: Secrelaria de Obras, do Írabalho e GeraÇão de EmpÍegos e
secÍetaÍia Municipal de Assistência Social.

RESPoNSÁVEL JURÍDICO: Carmen Corlez wilcken, OAB/PR n" 22.932.

DAÍA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO: 2d0612019.

Nova Santa Bárbara - PR, 24 de Junho de 2019 - Diário OÍiciat Elekônico - EdiÉo: 1506/2019 -l2l

Objeto: Contratação de p€ssoa jurídica prestâdora de seíviços de
hospedagem especializada com alêndimento 24 horas, para atender usuários
do Sistema Unico de Saúde. SUS, em tratamênto de sãúde fora do domicílio.

Secretaria Munic de Saúde
ll-Âtos do PodêÍ Lêgislativo

Não há publicaÉes para a prêsente data

lll- Publicidadê

Náo há publica@s para a presente data

Diário Oíicial Elêtrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencoud de Moraes n"222 - Centro

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

www.nsb.pr.gov.b.

4vrso DE LtcnAcÃo
PREGAO PRESENCIAL NO 23/2019



rnE6r\o ErErRôNrao r{e 2612019 , SÂP

3§1
DIARIO 01.'lClAL DA UNIÀO - seçao : r55N 1677 7069 NE 121, qoartà ÍeiÍ.. 26 dê junho de 2019

^vrso 
D€ uorrçÃo

,REGÃO alEsrircl^r,Sia nr relzolg

ot êto: aqúisil:ão dê leitê em É inrêsÉl inst .ran@ *m .diÉo dê ec.r6ê e .ÍÍo,
p.rhoili.adô lonao, lino, ripo 1 p.r. tup.ir ar Bê3sidad6 d. R.dê Mu.tip.l dê Éanno,
Âs5ktéMia :cial, hÍôêírutuí. . s.údê. ab.nur.. 09 d€ t0lho d. 2019. à. o91m HoÉe,
n. S.l. dê tidE!ô.t d. Prêtêíu6 MuErp.t dê Phqu.B. n. Àv GelurE vàrgà.. lrrgo -
c6r6 . PiÊq@rà . pn cdeo (h tukàmnro: MtnoR pRaço poF iÍtM v.tor Már,mo
êsnrodo: RS 133.03152 (ce.to ê oirênt. ê oito mil, oit€ntà e 5etê rêaas € c,ôqu.nra e doit
ce.taF ). ,quisiçáo d. Edital: DiÉtâmêdê à. .e& dd PÊl:atuô Municipà, de PiÉquâ6
lÁv. Gêtul@ vaBôr 1990, cêntío, PiãqúáE/pi), poÍ mkr (l..ópiâ impíêss, m.di.nte o
r@lhi@dô do v.ld @Írspoôrlêntê ao .!ío dô ê!<try. anp.êtéo, B rêrmc d.
qE.urd'á o .n. ,2, § s' & t i l.d€ral í-' 3666/1993 o! Gr.turt.E.rê .ô vÉ disÍàr
{sr.v.rt. êm midÉ . *Í toín*ida p.b intêr€Édo) a .andr no tiE
ww.ptÍaqúara.pr.gov.ô., poí ôàô d. ontuhã .o li.k "li.it.çôes'.

Pn.qú.r.-Pn, 25 d..lunio de 2ô19.
5+ICIIA GIJIMÂiAES VELOSO

PrêaeiÊ

N'SUtTÀDO DI'UL6AIÚEíÍO
cot{(oinÊNoÂ Nr ú/2019

Obiêtor Cmtr.t.çào da Êmprs íEÉ E@üçao d. obía d. uíb.nn.ção dê alçâóâs, na
AÉíid. Cênteirc do paBÀi, T,eho €.trê . R.dovi. ,o5o Lepôldo l.óreI ê no. Oot
P.d,o l, m A.iío A.h vistâ É muni.ir*, de pn.qca, @ô .Íh3ào dê 550,62 mÉúot
ln .,.r, m . .rÉIção .le *içor pÍelimin.re5, iêí.rhffgem, bàa, rutbêe,
,êv.3tiôento, ruielE dê coBÍeto @6 n4etô, c.lç.dat êm p.vêr € CBUQ, Ehp.s p€ê
ace$rbllidádê en coc.ero, pàasai3tu ê !ô.nkmq * iço5 de drê.âCêm. linal[ôçào d.
Íâ.rto ê môbiliáro u,b.m.

En .unpíimnto ao di$.ío rc ãí. 109, §1e t . lei nr. 3.4,66, dê 21 de junho
r}. 139r, tm.-a Éhl@, q@ .pôt o têmo de r.nún.iá pêránt. a fô* dê h.b.lú.Éo 6t
êmp..Ét pãnkip.ntêt o rerutôdo da li€it çio ôô .pigEíe, ojo rêruhãdo .p,ê*ntâ'*
dr se8lintê ld6.: l-C.9êla P.8r.doÊ d. S.ryiços n. Cd3truÉo ltdâ Mê - RS

280.652,91; 2'cóô.tgo & c.rurao c6rtruçó.s . s.Mços Lld. Rt 303.342,43i 3cêlpô
conrrruçjo cvil Lld. - R§ 3r6.555p2. sarÉntôóot quê fi6 ab.no o pBzo d. 05 (cjnco)
di.! ütà5 Ê:Í. a.li.itam6 antêrBedôr itrtàOor.ô Eúe3 m p..zo lêaàl . qe no nEl
d.$e .bêE o p..ro p.E .pr.+nr.Co da5 .úrt..6zê5 por isuàl pêíiro

Pnaqú.r.-Pfi, 25 dê junio dê 2019.
TMERSON ÂITON|O ZÂPCl]Àlr

Pr6id.nt. da CoBBs,o d. ti.itaçô!,
pREFE|TURA MUNtctpAt oE porro vtróRÁ

Âvrio or uqrÂçIo
PAEGJIO 

'âÊsfircrAt 
a,r. arÍ aryã,19

Pno.t550 ÀDMÍúSrRÀT|VO N. 07612019.
PROCES5o DE COMPiA Nr O73l20r9 m!GAO Pi€stí{O^r R.P. r Or4l2019

O Mlni.ipic dê Pô.lo Vita.É, ÉrLdo do páBftí, lqna públi.ô quê íará m dÉ
10/022019, àr 09h@mi., â ÍêuhÉo pôra Íeebinentô d! dcuGnt.ção ê píopott p.íá
.lictaÉô nâ mod.lid.dê dé PreSão PÉiêhciar R.P,, quê rêm po. Oljetô: Rê8r*ó de p.êço
p.r. . íutúh e eventu.l ôquiitão dé Mâtêíari a teÍêm üÉdo5 no pbgrôma sôúde nô
êrol. Maioíêr rnfomâç&. no PESio da Píelêiurà dê *a!.dá â *rlà ,eÍà, dâr
08h00ínin ài 1à@rnin, ê dôs r3hooftin ài 17h0omir, p.ro íoe l{21 3571 r2r2, ou no
ed'tôl d6po.iÉl m itro w*w.Don@nsia pr gd.br

Pdto V(ória+R, 24 de ilnho dê 2019.
XURÍ NIELSÉ'I JUNIOR

Àvrio o€ uorÁClo
9ÂfGÃO 

'tts€rtl:tÂt 
fr. Í{! 45/2019

P30CÉS50 ADMTNTSTiAÍIVO Nr 07712019
pnocEsso Dt coMPÊÁ r{e 07912019 - pR€6,ao PRÊsENoÂr R.P Nr 045/2019

o Múnicipio de Pôío Vnúi., Eltado do PáÉná, td.à públko q@ là.á m dE
10/0712019, àr l4h@min, a rêun'ão p.r. @bam.nto de dacft açãô ê píoposta p.ía
a lrcitôÉo na mo<lalidôde dê P,ê8ao p@kiàl i.P,. q* tm por Objêtôr RêaEto dê preço
pôrô ô lutuÉ ê ev.ntual .qn6içao d. Eqúipamentor donlolóAicós p.rá sê..m utiliàdo!
no c.Ítro Mu,icip.ldê sard€ Môúr€5 infôÍ@tôet no prédD d. Prêfeitur. d. s.Euhda à
serta tenô, Írái 0ôh00oin át 12h00m'n ê dar l3hoonin às 17hmmh, pelo íon.l42) 3s73
1212, ou @ êdtr.j ditponi4l @ ,tio M.poÍrôetdiá.p..a@.ú.

Pô.to Vtroriâ'PR, 24 d. llnho de 2019.
I(UâÍ NITTSEN ]UNIOR

píêíeno

Âvso m úcÍÍÁçIo
pnaclb PÀúEí{arÀr. i.P. N. .5/2019

PROCÊ3SO ADMtnlSÍFAÍrVO r 084/2019
PROCÉSSO DE COMPRA N! OAO/2019 - PREGAO pÂaSÊarClAL R.P llr 045/2019

o Mu.icipio de Pono vir&ia, €íãdo do Pa.aná, tdn. público quê íâ., rc dia
1Y072019, ás 09n@mn. a r€unÉo pare t<ebrme.lo d€ ddumêntàção ê p.op6ta p.rô
à l&rarâo n. mod.li.Ld. de Pí.aaô P.&*€l n P., qÉ tem por obj.ta: R€aEro d. píêço
paõ . tutuE ê .v.ntu.l ÀqúÉição d. Mud.r, Sêoêít . ê À4.t.rBrt paÊ 5.rêô utiizadôt
n. ho . cônuhaiaÍi.. M.idêt rniormáçõêi .o P,edio dã PrêLnurã de 5ê8u.dô á 5er1ô
íen., dat oahminin às 12h@min,. dôt t3h00nin àr 17h0&nin, p.lo Íde (d2)35731212,
d .o édital dEponlwl no sitp ww.portoütdÉ.p..8d.h..

Podo viúria+a, 24 d. JUnho d. 2019.
XUÂÍ i'IEISEN JUIIIOR

Pr€f.itô

Ávl5o DE LrcÍÍaçÃo
PREGIO PiÊsErOÂt i-t Í'l9 l7Zrr9

Írpo: M.@r prÊço, por têô.
RICIAIMíITO DÁ5 PiOPOSTÂ' da3 @h(Dôin da diá 26/06/2019 ú O7h59mií do dÉ

Â6tRTURA DÁS PROPOíAS| dàs Ghmhi. at Oah596rn do dià 1ol07l2019
rircro oa sEssrô Dr DrspuÍa oE pRrçosj ar ogtürriD do dià 1dlo7i2ot9
LOCÂL: w.bll.d8-b. "À.6e ldênhn@do .o liôr - Icjr.É.í
P.êço maú@: RS 134-699.75 l.ê.tô . t htà ê qúaÍo mit. *i
reÉ ê q.n6 . .iM eÍuÉr).
l^fomÉças Complêmnoca. poderào *r obtdàr êm hor.r6 dê erpêd'.hrê B prêtotur.
Municipôl d. N@ sánt. 6árbôr., sito à Ruã Wátfrêdo Binêncourt d. Mqaê. ns 222, pêto
Íonê: 4f'3266-arcO, poí €@ilr licit 6o@nrb.pr.gd-bÍ o! pêto rite ww,nô.pr.gd.6r

d. s.nta &irb..à. 24 dê jrnho dê 2019.
MAnco ÁI!Íô lo DE asss NUNE5

Píêteíô

Âvtso Da rrcrÍÂçÂo
PAC6ÂO tl5Íf,ôí{tao 

'c. 
2rl20t9 - SnP

Objeto: n.trsro dê p.eçG pô6 eÉnt!.t ãqlirido de rtuilot de Íêio, aãEs e ót@
lub.itÉ.nt r p.rô @nutêntão dos Eilala da fmtá 6undpôt.
Íipo: Mênor pÉçô, pór t ô.
ntCfBlMtllTO OÁ5 PROpOSrÂ5: da5 oahoomin do dÉ 26106/2019 às O7h59mm do dià

ABtfiTl.rRÁ OÁS PROPoíÀ5: dôs Bh@mrn ár G559mi. do dió 12107/2019.
ra{iifo DA s€5$o or DrsPúrA D€ PREços: à. og:m hda, do dB r2to7t2o1s.
LOCÂL: m.bllgg-b. "Aa!s ldênriliodo no link ldlrçõêt"
Preço máxino: RS s2o12,61 lcinquê.tà e do6 mil ê do.e

l.romaçôes Coopleõentlr.s: p.dàio e. oôndar êm h@áro de erp.<lÉnr. na Prcí.tu..
MúnÊtpâl de rlov. S..ra Aarb.í., ino á Rú. wa$íêdo SittêÉ@n dê Md..t nr 22r, p.lo
lom: 41r26+a1oo, pú tDil: rkitúoe.tb.pr goú.!tr ou p.lo rir. ffi.Bh-Fa@.br

Noú S.nta Bii.b.r., 24 de junho d. 2019.
MÀRco aNÍôNlo oa Âssls ftuNas

p..aGio

PREFEIÍURA MUNICIPAL DE PÂTOTINA

nmÍcÂçÃo

No ldirâl do prêgào ne 093/2019, puhlicàdo êm dráro oÍiciôl ho dL
oUo6l7o79, É pi,gin. 20, êdiÉo 9993. .cr.Eêntã 5ê .a @ôpr@Éo dô qElafoçro
té..kã c@íor@ seguê: .) AptrêstãÉô d. cetu'iÉdo !lê Ádêqú{to . Lesiíêéô dê
Trinsfto - CÀI. m ró@ prà'st m nê$tuÉo 291l2@a .rô coNTiÁN, r) Ap.4hr.!ao
d. compíovanrê d. Cio..i.çaô Te.il ccl. nâ form. p..vúra nâ PoÍtanô n! 19o/20o9
do DEI'IAIÂÀN, quê pod.., s.. dúp.nedà .t.â€t da .pre*nrado dê c..tifiodo d.
pôstüidoÍ de rirtêma de gertáo de qu.ld.d., ertÍiêdo ,or OÍAanirõo a.rêditâdo pelo
INMÊIÀO ou por Org.ni3m .oditãdo pd ó{gâo ãc@dir.dd signaÉrc de .@rdo dê
í@he.irento m'ilw .rt h.l*ido @n o rNMEÍRO. O pr.e pórô r@tirc.io .
.hêrtdrá dot erelopês 16 .n ràdo p.E o di. t0lorl2019, ar oe{ohr O ddu@âro É
í.tegÉ * ên6ntra dispdíiÉr rc port l da tràn§pâréca. e m diário onoJ el€róni6 dô

PREFEITURA MUNIcIPAt DE PARANAGUÁ

^vrgo 
oa ÀrErl{lô

PifcÀo PnEsal'Íl^L ! 59/2019

Â Prêlêitúra do Municipiô de p.r.n.8!á coôu.i§ os ant.Íêtsâd6 quê houv.
ar.tâ nô Éditôlde Licitação . qG o nê36o êô@nta-* dtsro.iEl m s.süintê end.r.ço:
M Ê:Í.n.Bu..pÍ€@ br hlormmos q!.. data d. .b.rtuÉ do..rr.m pêmàG.
rmhêÉd.. Out6r êrLrÉ@ntor pôdê.4ô sÍ fomÉúôi p.h Prêgen. .a Rua lúrB d.
Cotrà, 322, C.ntro, ío ho',,b ffiEàl o àtêv6 do t.Liore ne ílU 3{2c6os9.

Pâràmsuá, 25 de iúnhô de 2019,
NEIJMA BEÁTNlz BÂRCELLOS VAITRÀ OA SILVA

PíêterÉ
pRtFEtruRA MuNrcrpar Dt paRANAVAi

Àvrso Da uclTÀçÀo
PicGÃo ÊraÍiôN(o Ne 82/201,

Âoulsr(io oE M/iourxa É rMpLrMÉNÍos acRicorÀs - coÍrôio d. RepasÇ ôr
371545/2O1A/MArÀ/aÀrxA.

O MUlllClPlO DÉ PÁR I'lÁVÀl, Ésbdo do Pôr.ná, arEÉe dô Diretsà dê
Compras. torn. púbÍco qu. r.âlizará erc.dhêtrto [.ttàtôrio nã hodrlida.l€ PREcÃo
lLErcÔNKO, rrpo nend 9rê<ô po, LorE. dd *cu'nt io,md c, oBrEIo. a ob.rô d.
pre*nre r{'E!ào. aqu8'çio.rê M/iOUrttÂ a rMPúMENTos ÂGRícoLÂl dBtnàdo!.
s..íêtôrià Municipàl dê r^Íí.êtúúu6 é 5.8,çôr Púôla6..rráts do Contrato dê Rep.t*
n! 371546/201a/MAPr,/C l)cÀ, kdse ne 1056203-34, toíorm .,€sito. .
ê5pê.ifiêdo. 

^o 
Anêú I do .ntÍuôênto @nÉ.ttio; b) Â€CÉBIMÉI{TO 0AS mopoíA5:

até as @:ro horôt do dia 1r/07/2019: c) ÂlÉÂluRA Ê ruL6aMEnÍo oa5 PÂoPoçrÀs: 0..
o3:!1 ài 09:25 no€s do dD rr/07l2o19; d) rNÍOo DÁ 5E5SÀO OE DTSPUTA Oa PR€ÇOs: àe
09:30 nor.5 do di. 1710717O19: e) LoCAL: llw.bll.o4.br "Aes{ rdentiriadô" . 0
rraÊoflMAçôts: Oireton. .,. Compcs d. pÍêÍêiturô do Ml.,cirro d. paÍ.mv.i, rit@d. á
nuâ Getilio V.rgât, 9OO, Cêrtro, Élo teGfoE: ({4} aQl-2323, pelo 3ire
M.p.r.n.v.i.pr€oubr ou ê-naji: coâpí.rêp.ÉnôÉi.p. 8@ b..

P.rànav.i-P8, 24 d.Iu.ho dê 2019
NAOIME Â6DALLÁH DE OLIVE'ÂA

0i.êt@

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

a(InÂro Do tl ÍÉRMo ÁorNo Âo «)í{IR To nq !/2019

ObJEtO: COI'ITRÂÍAiÍIE: MUNICíPIO OÊ PIRAOUÂRA, COiiÍRÁÍADÂ: VIASUL

COI{5TRUTOiÁ EIRELI - MÉ, pêrsá jrridie dê diretro priv.dô, titã n. Ruã Doúlo.
Maícelim tlotu.na, 5O7 ' C.ntro ço José d6 Pi.i.B-Pi, insÍn. io CXPiI[rr ,ob
n.r 03.07a.090/0oo1-2.Do OBJEIo: adnamê.to dé píaro dê Érecuçao ê VEênciã dô
.ont âto cuto objêto é. Pávimêntàção d. vias u.b.n.r em cBUq 7.213,02 m2,
incluindo 6 3.Mç6 pÍ.[ôrn.rer, teÍôplên.gêô, ba* ê suFbár, reveslimnto. mêio
fo ê r.íiet, p.rs{isrc ê lrbánkmo, iinal'zãqio d. tÍánsito, *ru4r5 d'v.Boe,
díênàgêm, êneios te.otticB ê pl.ê3 t}ê @muÍ!6çao viiüal Ír«ho: Rúa TéÍêr.
p,'r'n (..r€ à Ru. lO ê . Ru. HêÍbe4 Tràpl. PRÁzO DE E ECUçÃO pro[oS.do por
oc (qrárro) mêsêr, pro oaãn.o .rê a drra de 2ol10/ror9 pRAzo oÍ vrcit{cra:
pórrocado por 04 {quâtÍo) mê*s, pío ogàndo ãté à darà dê 09/03/2020. DÂrÁ 0a
ÂS§IATUnÀ' 13 dê junho d. 2019

PROCESSo ÂDMI{|SÍFÁTIVO Nr 084/2019
pRocÉsso DE coMPBA r{s 035/2019 PRTGAO PiÊsEr{OÂL R.P. Ne Ot7l2019

o Municipio dê Portô vúóriô, Étrado do PaÉn;, torh. púbiico q!ê lará nô
diL ttlo7l2otg, à3 l4hooínin, . reunião p.râ recêbimento dê ttocumlnt.ção .
píopott pârã à nctr.çâo nâ nôd.lidade de tÍê8ào PÍ*n.iál R.P., qu. te pôr
obj.rô: conE trçao de êmpree p.í. fomx'ôê.to dê reíéiçõêt tipô buí.t livre
a.@p.nhádo dê uh 3u.o ou r.ti'8êónte dê 350 ml pãra *NtdoÍ€t do ôún(ilro dé
Poío Viiôíiâ qu. r. d.!lo@ô à cdôdê dé lrniio d. vitóri. - P, ê Porto u.iao - sc.
têm @m pa.ti..paçâo eô evenioi, .onsresos, *mináriot. côp.cit.Éês, confêrêhcias.
M.ioí.t infomãç&s no PÍéd'o d. PÍêrêitüÍ. de *srndâ à r.rtr I€iE, dat oShmmin
& l2h(lomin, e d.e l3hmmin at l7hmmift, p.lo íone la2) 3573 1212 ou no êdital
dBpo.ivêl m sito *w.po.tôviron..pr.8@.br.

Porto viróriô-PR, 24 de túnào dê 2019
(IRT N'ELSEN 

'UIrcAPr.J.nô

tcP
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EDITAL DE PREGAO ELETRÔNICO N' 26/2019
Processo administrativo n' 04812019

RECIBO DE REflRADA DE EDITAL

A empresa Classmed Produtos Hospitalares - EIRELI - EPP, CNPJ 01.328.535/0001-59, com sede na

Rua Pica Pau, 121I, Centro, Arapongas - PR, retirou este edital de licitação e deseja ser informada de qualquer

alteração pelo E-mail altair_classmed @ hotmail.com e Telefone (43) 3275-3105

Arapongas, 26 de Junho de 2019

!.

CLASSMED - PROD. HOSP. EIRELI . EPP

MICHELE C. CARDOSO DA SILVA MACHADO

RG 7.857 .67 4-O CPF 878.622.989-34
REPRESENTANTE LEGAL

rü132853510iS1-59-T

t'! l

PROOUÍOA HOSPTALÂRES LTDÀ

CNPJ 01.328.535í!«r'l-g - !ílscr Eí. gla13376g0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
NOVA SANTA BÁRBARA.PR

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO NO 26/2019
Píocesso Administrativo No 48/2019

Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: MARCO ANTONIO DE ASSIS NUNES

Data de Publicaçã o:2410612019 10:18:13

LOTE 2

Itêm:1 Ouant.: 40

^escrigáo: ACIDO TRANEXAMICO
250 MG. CAIXA COI\,4 12 COI\,4PRIMIDOS

Unidade: Caixa Val. Ref.: 34,39

Autor
PARÍICIPANTE OO9

PARTICIPANTE 092

Marca/Modelo
Legrand / Genérico

LEGRAND

Valor
34.39

34.00

LOTE 4

Item: 1 Quant.: 1.500

Descriçáo: ALOPURINOL 100 MG

Unidade: Comprimido Val. Ref.: 0,04

Autor
PARTICIPANTE OO3

Marca,lModelo
PÍali

Valor
0.12

LOTE 5

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: Caixa

lscrição: AMBROXOL (CLORIDRATO) FRS 15MG/ 5 ML XAROPE PEDIATRICO
,,,aixa com 50 frascos de 100 ml

Val. ReÍ.'.225,29

Autor
PARTICIPANTE

PARTICIPANTÊ

PARTICIPANTE

PARTICIPANTE

PARTICIPANTE

PARTICIPANTE

Marca/ lodelo
Natulab

FARMACE

FARMACE

Nativita / Genérico

FARMACE

NATULAB

Valor
225.29

223.O4

225,20

225.29

83.20

106,00

003

004

092

009

056

041

LOTE 6

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: Caixa

Descrição: AMBROXOL (CLORIDRATO) XPE 30 MG/s ML xAROPE ADULTO
Caixa com 50 frascos de 100 ml

Val. Ref.: 299,65

1de17
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
NOVA SANTA BÁRBARA-PR

Autor
PARTICIPANTE 082

PARTICIPANTE OO9

PARTICIPANTE 056

PARTICIPANTE 092

PARTICIPANTE OO3

PARTICIPANTE OO4

Marca/Modelo
MARIOL í2OML

Natulab / Bronqlret

FARI\4ACE

FARMACE

Natulab

FARMACE

Valor
246,75

299.65

83,20

299,00

299,65

296.65

LOTE 7

Item: í Quant.: 20 Unidade: Caixa

-{rcscriçáo: Aminofilina 100 mg, caixa com 500 comprimidos

Val. Ref.: 56,7ô

Autor
PARTICIPANTE 092

PARTICIPANTE 056

PARTICIPANTE 082

Marca,íModelo
HIPOLABOR

HIPOLABOR

HIPÔLAAOR

Valor
56,76

40,96

50.00

LOTE 9

Item: 't Ouant.: 20 Unidade: Caixa

Descrição: Benzilpenicilina Benzatina 1200.000U1, pó para suspensão injetável
com diluente, caixa com 50 frasco-ampola

Val. Ref.: 396,64

Autor
PARTICIPANTE O4O

Marca/Modelo
TEUTO

Valor
384.00

LOTE 10

Item:1 Quant.: 10 Unidade: Un:Cade

^escrição: 
BENZINA retiÍicada Írasco c/ 1000 ml.

Val. Ref.: 23,38

Aútor
PARTICIPANTE O4O

Marca/Modelo
FACILII\4PE

Valor
21.08

LOTE 11

Item: I Ouant.: 40 Unidade: Caixa

DêscTição: BROMETO DE N- BUTILESCOPOLAMINA t DIPIRONA SÓDICA
SOL. inj. 4mg+500m9/ml CX com 100 ampolas de 5 ml

Val. Ref.: 137,48

Autor
PARTICIPANTE O4O

PARTICIPANTE OO3

Mârca,lModêlo
HYPOFARMA

Hypofârmâ

valor
129,95

210,00

LOTE 12
Val. Ref.: 0,16Item: 1 Quant.: 12.000 Unidade: Comprimido
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Descrição: BROMOPRIDA 10 MG

Autor
PARTICIPANTÉ 019

PARTICIPANTE O4O

Marca/Modelo
PÍati

PRATI

ValoÍ

0.16

LOTE 13
Item: I Quant.: 300 Unidadê: Frasco

Descrição: Bromoprida 4mg/mL,solução oral gotâs

Val. Ref.: 0,87

Autor
PARTICIPANTE O1S

Marca/Modelo
Praii

Valor
4,00

Item: 1 Quanl.: '15 Unidade: Caixa

Descrição: BROMOPRIDA INJETÁVEL lolvG Al\,4POLA 2lllL
Caixa com 50 unidades

Val. Ref.: 88,66

Autor
PARTICIPANTE 039

PARTICIPANTE 028

PARTICIPANÍÉ O4O

Marca/Modelo
HIPOLABOR

HIPOLABOR

WASSER

Valor
87.77

88,66

76,80

LOTE 15

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: Caixa

Descrição: Butilbrometo de escopolamina 10 mg, caixa com 20 compÍimidos

Val. Reí.: 9,50

Autor
PARTICIPANTF O4O

Marca/Modelo
UNIAO O,

Valor
9.39

LOTE 17

Item: 1 Quant.:200 Unidade: Unidade

Descriçáo: CETOCONAZOT CREME 20 l\4G/G 30 G

Val. ReÍ.: 1,74

Autor
PARÍICIPANTE 063

PARTICIPANTE OO1

Marca.lModêlo
Sobral / Genérico

SobÍal / SOBRAL (GENERICo)
lnf. detal.: RMSr 1096300570023 Qnt. Emb: '100

SoBRAL / 1096300570023
lní detal.: CETOCONAZOL 20MG/G 30G (G)

valor
1.62

3.10

1.74PARTICIPANTE OO3

LOTE 18

Item: í Quânt.: 15 Unidade: Caixa

3 de 17

Val. Ref.: 103,44

LOTE 14
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Dêscrição: Cetoprofeno 100m9, pó liofilizado para solução injetável
caixa com 50 frascos-ampola, para aplicaçáo lV

Autor
PARTICIPANTE OO1

PARTICIPANTE 049

PARTICIPANTE 064

Marca/Modelo
Cristalaa / CRISTALIA (GENERICO)
lnÍ. dêtal.: RMSi 1029803200033 ont. Emb: 50

EUROFARMA

UNIAO OUIMICA / UNIAO OUIMICA

ValoÍ
299.00

224.00

137,50

LOTE 19
Item: 1 Quant.: '10.000

Ãtescrição: CIMETIDINA 200 MG

Unidade: Comprimido Val. Ref.: 0,13

Autor
PARTICIPANTE 065

PARTICIPANTE OO3

PARTICIPANTE O5O

Marca/Modelo
Prati Donaduzzi/ PRATI (GENERICO)
lnf. detal.: RMS] 1256801860044 Ont. Embi 600

PRAÍ| DONAOUZZI / 1256801860044
lnl. detal.: CIMETIDINA 200MG (G)

P.aü

Valor
0,25

0.13

0.25

LOTE 20
Item: 1 Quant.: 300 Unidade: Caixa

Descrição: Cinai,zina 25 mg, caixa com 30 comprimidos

Val. ReÍ.: 1,4'í

Autor
PARTICIPANTE O2S

Marca/Modelo
NeoQuimica'Erainfarma / FLUXON
lnf. detal-: RMS: 1558401870013 Ont. Emb: 30

Valor
4.20

LOTE 21

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: Caixa

Descriçáo: Citalopram 20 mg, caixa com 30 comprimidos

Val. Ref.: 4,24

Autor
PARTICIPANTE 045

PARTICIPANTE 028

Marca/Modêlo
TorÍent / ALCYTAM 20 MG
lnr. detal.: RMS: 1052500160048 Qnt. Émb: 28

ZYDUS

Valor
11,70

6,60

LOÍÉ22
Item: í Quant.: 400 Unidade: Caixa

Descrição: Clonazepam 2 mg, caixa com 30 comprimidos

Val. Ref.: 2,80

PARTICIPANTE O.1O

Marca/Modelo
EMS

Geolab / ZILEPAM
lnÍ. detal.: RMS: ,l54230'17502'14 Qnt. Émb: 480

GEOI.ÁB

4de17

Autor
PARTICIPANTE 028

PARTICIPANTE 029

Valor
6,00

3.00

1,73
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