
pREFETTURA MUNlctpAL DE NovA sANTA eÁneena
Av. Walter Guimarães da Costa no 512, Fone/Fax (043) 266-1222 - CNPJ N.o 95.56't .080/0001-60

E-mail: omnsb@onda.com.br - Nova Santa Bárbara -Paraná

Origem: Depto. Jurídíco

Destino : Prefeito Municipal.

PARECER JT]RÍDICO:

Conforme expediente encaminhado a esse

Deparlamento Jurtdico datado de 25 de maio de 2.015, uisando emissão de

parecer sob os aspectos de legalido"de do processo de licitaçao Pregd"o Eletrônico

n" 019/2015 que tem por objeto o registro de preços para a Aquisiçã.o de leites

especiais para. supir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde,

confonne solicitaçd.o da mesma, passo a tecer os seguintes comentdrios.

Obserua-se que o processo foi iniciado dentro

dos procedimentos legais preuistos, com cumprimento das engências fixadas
pela l.c:i n" 8.666/ 93, inclusiue quanto a indicação dos re&ffsos orçamentdrios

pelo sc:tor competente, sob pena de nulidade do ato e resporlsabilidade de quem

tiuer rlado ccütsa.

O processo pa.ssou pelo jurídico para" andlise da

modalidade licitatóia e diante da informaçd.o de que o processo se destinaua a

Aquisiçoo de leites especiai.s, utilizando de reqtrsos do Gouerno Federal e

sempre pora garantir maíor competitiuidade, publicidade e transparência e

obedecendo a orientaçdo do Tribunal de Contas da Uniao e do Estado do

Parctnri, houue a elo"boraçã"o do edital conuocatório, seguindo a modalidade

sugeriria por esse departamento jurtdico de pregdo eletrônico.

Veifica-se que o edital foi deuidamente

publicado junto ao órgã.o oficial do Município, Didrio Oficial do Estado do Paraná.

e no díário Oficial da Uniao no dia 29 de abil de 2.015 tendo em uista tratar-se

de rc:crrrso federal, conforme consta do processo, atmprindo-se desta forma o

que clr:termina art 21 da Lei n" 8.666/93, aguardou-se o prazo legal de no

mínínto 0B (oito) dias para di.sputa no sistema eletrônico marcado para 13 de

maio de 2.015, onde constatou-se que 04 (quatro) empresa"s se credenciaram

para participar do certame eletrônico feito pelo Sistema BLL - Bolsa de Leiloes e

.LiciÍ«( rlrs, acompanhado pelo pregoeiro oficial do Município e demais membros

da (liri,rissao Permanente de Licitaçd.o, sendo elas: P F G COMDRCIAL LTDA. -

IVIE, ('htP,l n" 20.438.684/0001-15, NUTRIPORT COIIIDRCIAL LTDA., CNPJ n"

Rua VValÍre<jo tlittencourt Moraes, 222 - FonelFax (0xx43) 266-1222 - E-mail: plorcba$ar@aallo!0& - Nova Santa
Bárbara - Paraná
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171pREFEITURA MUNrcrpAL DE NovA sANTA eÁReaRR
Av. Walter Guimarães da Costa no 512, Fone/Fax (043) 266-1222 - CNPJ N.o 95.561.080/0001-60

E-mail: pmnsb@onda.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

03.6 1:t.s 1 2/ 0005-78, BRUTHAN COIWERCIAL LTDA, CNPJ no

02.(t) ;i.8 1 3/ OO01-00, LONDRICIR COIWERCIO DD ITIATDRIAL HOS,PITALAR

LTn.,\ - EPP, CNPJ n" 00.339.246/ OOOL-92.

Após a etapa de lances e redução do ualor

inir:iril o ytregoeiro declarou como uencedoras do certame as seguinte

empre:;as: LONDRICIR COI/IDRCIO DE IUIATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP,

CIlt',J ,,'00.339.246/0007-92, no ualor de R$ 24.280,00 (uinte e quatro mil,

çJviz,'1,1..i;; e oitenta reais), NUTRIPORT COIWDRCIAL LTDA,, CNPJ no

0-"'..).:]12/0005-78, no ualor de R$ 18.518,50 (dezoito mil, qinLrcntos e

dezo.;Lt reais e cinqüenta centauos) e P ? G COIIIúDRCIAL LTDA. - frIE, CNPJ n"

20 4:]3.684/0001-75, no ualor de R$ 7.312,00 (sete mil, trezentos e doze reais).

Ene"rr:trla esta etapa, abriu prazo parq. que as empresa.s enuiassem a"

drl, " r r r t i' r k :, <' cl ct comprobatória de sua regularidade doqtmentaL

Sugeimos ao Departamento de Licitações Ete

conc',"', r,l siÍe do TCE Paraná., no sentido de uerificar se as empresas

pn'' ,,;rtrtles nã.o estdo declaradas inidôneas para participar de certame

lir';' ':t.',rio.

Até o presente momento ndo há. informaçao da

Çr,.ri.s-: :t l)c:rmanente de Licitaçao da interposiçdo de reanrsos administratiuos

ou _ii,cl,,ictis contra o procedimento em andamento, razdo pela qual encaminhe-

se /r . t.toriclade superior para que decida sobre a homologaçõ.o ou ndo do

pr^ .so.

É o parecer, S.M.J.

Noua Santa Bá"rbara, 25 de maio 2.015.

Pr no

R,,-' '.",/alfredo Uittencourt Moraes, 222 - FonelFax (0xx43) 266-1222 - E-mail: pmnsbarbara@aol.com.br - Nova Santa
Bárbara -Paraná





25tÉr2015 Cadastro lmpedidc Licitar e Contratar

t?2
TCEPR

Consulta de lmpedidos de Licitar

Tipo documento

Nome

CNPJ Y Número documento

Período publicação : de

Data de Início Impedimento: de

Data de Fim Impedimento: de

até

até

até

Pesquisar

NEN}lUM ITEM ENCONTRADO!

lÍtp://seÍvic6.tce.pr.gw.br/tcepr/muÍcipal/ail/Corsütarlm@ido§Web.aspx 111
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25t05t2015 Cadastro lmpedidc Ucitar e Contralar

173

TCEPR

Consulta de lmpedidos de Licitar

Tipo documento

Nome

CNPJ v Número documento 00339246000192

Período publicação : de

Data de Início Impedimento: de

Data de Fim Impedimento: de

até

até

até

Pesquisar

NENllU14 IIE}4 ENCONTRAD()!

lüp://savicc.tce.pr.gov.br/tcepÍ/muÍcipal/ail/Corsdtarlmped[dcWeb'aspx 1t1

Pesquis. Impedidos dc Licitar *t
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25/0512015 Cadastro lmpedidos Licitiar e Contratar

174
TCEPR
TS(.ME'N§NÉ'@@ffi

Consulta de lmpedidos de Licitar

P.3qui3, Impedido, d. Licit.l

Tipo documento

Nome

CNPJ Número documento 03612312000578

Período publicação : de

Data de Início Impedimento: de

Data de Fim Impedimento: de

Pesquisar

até

até

até

NENHU}.l ITE},I ENT()NTRAD()!

http://servicos.tce.pr.go/.b/tcepr/mwúcipal/ail/CorsdtarlmpedidosWeb.aspx 1t1
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REFEITURA MUNIC!PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
cLAUDEMTn ver,Énro
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitaçáo na modalidade "PREGÃO ELETRÔNICO'n." 19/2O15 -

SRP, para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou náo deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárrbara, 26l05l2Ol5

Gomr,s
0 15/201s

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 'A $.3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - licitacao@.nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.gov.br
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMo DE HoMoLocAçÃo p ADJUDTcaçÃo
pnpcÃo pr,ptnôrlco N" tglzol.s - sRP

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio (05) do ano de dois

mil e quinze (2015), em meu Gabinete, eu Claudemir Valérlo, Prefeito

Municipal, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da

Licitação Pregão Eletrônlco n.o L9l2Ol5, destinado ao registro de preços para

eventual aquisiçáo de leites especiais para suprir as necessidades da Secretária

Municipal de Saúde, a favor das empresas que apresentaram menores

propostas, sendo elas: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR

LTDA - EPP, CNPJ n' 00.339.2461OOO1-92, no valor de RS 24.28O,OO (vinte e

quatro mil, duzentos e oitenta reais), NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ

n'03.612.31210005-78, no valor de RS 18.518,5O (dezoito mil, quinhentos e

dezoito reais e cinquenta centavos) e P F G COMERCIAL LTDA. - ME, CNPJ n'
20.438.684/OOO1-15, no valor de R$ 7.3t2rOO (sete mil, trezentos e doze reais),

para que a adjudicaçáo nele procedida produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

legais pertinentes.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, A $.3266.8100, El - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mai ls - licitacao@nsb.pr. gov.br - www.nsb.pr.sov.br
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Poder

Executivo

,.\

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio (05) do

ano de dois mil e quinze (2015), em meu Gabinete, eu

Claudemir Valério, Prefeito Municipal, no uso de minhas

atribuiçóes legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação

Pregão Eletrônico n.o í9/2015, destinado ao registro de

preços para eventual aquisiçâo de leites especiais para

suprir as necessidades da Secretária Municipal de Saúde, a

Íavor das empresas que apresentaram menores propostas,

sendo elas: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL

HOSPITALAR LTDA - EPP, CNPJ n" 00.339.24610001-92,

no valor de R$ 24.280,00 (vinte e quatro mil, duzentos e

oitenta reais), NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ n'

03.612.31210005-78, no valor de R$ 18.518,50 (dezoito mil,

quinhentos e dezoito reais e cinquenta centavos) e P F G

COMERCIAL LTDA. - ME, CNPJ n' 20.438.684/0001-15, no

valor de R$ 7.3í2,00 (sete mil, trezentos e doze reais), para

que a adjudicação nele procedida produza seus jurídicos e

legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as

prescriçÕes legais pertinentes.

Claudemir Valérlo
Prefeito Municipal

EDITAL DE CLASSIFICAçÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS No 212015.

A comissão de licitação constituÍda pelo Sr. Nivaldir
Silvestre, RG n" 5.304.068-3 SSP/PR, Srta. Maria José
Rezende, RG n'9.170.714-4 SSP/PR e a Sra. Lidiane Silva
Gonçalves, RG no 9.288.344-2 SSP/PR, e o Sr. lvan Satihiro
Tagami, Engenheiro Civil do Município, comunica aos
interessados na execução do objeto do Edital de Tomada de
Preço no 212015, que após a análise e veriÍicação da
proposta ofertada, decidiu classificar a seguinte proponente:

Nova Santa Bárbara,27 de maio de 2015.

Presidente da comissão:

Membros da comissáo:

Engenheiro do

CONCESSÃO DE DIÁRIAS
ATO N'3í70/20í5

O Prefeito do MunicÍpio de Nova Santa Bárbara,
Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são
conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal no

76612015 e 77112015, bem como lnstruçÕes Normativas do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE
DlÁRlA(S), como segue:

Servldor:
Cargo:
Secretaria/Depa rtame nto :

Dia(s) de Afastamento:
Quantldade de Dlárlas:
Valor (R$):
Destlno:
Objetlvo da Vlagem:

Data do Pagamento:
No Ato Administrativo:

Clodoaldo Sivestre
Motorista
Saúde

20 (Vinte)
R$600,00 (Seiscentos)

Para despesas com
alimentação, haja vista
que as viagens são
realizadas fora do
munlcÍplo levando os
pacientes para consultas
especlallzadas. De acordo
com o relatórlo datado em
25t 03 I 201 5 à 17 l05l201 5

25t05t15
3170t2015

Gabinete do PreÍeito, Nova Santa Bárbara, 27 de Maio de 2015.

CLAUDEMIR VALÉruO
Prefeito

DocuíÍEnto a$inado por Certificado

LOTE
No

EMPRESA VALOR R$

01 AGROLUTA
MECANIZAçÃO
RURAL LTDA,

CNPJ n'
78.',t62.252t0001-

04

R$ 247.780,7í (duzentos
e quarenta e sete mil,
setecentos e oitenta
reaisesetentaeum

centavos).

- Nove

GF

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

N" 520 - Nova Santa Bárbara, Paraná Quarta-Feira,27 de Maio de 20í 5.

I - Atos do Poder Executivo

Dlário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n"222 - Cenlro

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

é
desde que visualizado através site:





@lN

8t I

l:



PREFEITURA MUNICIPAL ,

NOVA SANTA BARBARA- ns
Secretaria Municipal de Saúde

CORRESPON DÊNCIA I NTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde

PARA: Secretaria de Administração

No 2í 6t2015

DATA: 28/05115

ASSUNTO: Cancelamento da Licitação do Leite

Mediante autorização desta Secretaria Municipal de Saúde,

solicito que seja cancelado o Lote 04 do Pregão Eletrônico no 19120'15, este

pedido se faz necessário porque a empresa ganhadora cotou um leite que não

condiz com as especificaçôes do edital.

Esta solicitaçáo só foi feita neste momento porque o effo só foi

constatado apos a homologação.

Sem mais para o momento coloco-me a disposição.

Atenciosamente,

MARTA LU E SILVESTRE REZENDE
Secretária Municipal de Saúde

Recebido por:
Nome

Zgr 5t(S
Data

pmnsb@onda.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná





. ATA DE SESsÃo pueLIcA Do PREGÃo .
Ata de sessão de licitação pública, na modalidade de pregão eletrônico, a que se refere o Edital 0019-2015 do(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA.

180

NOME DO PROMOTOR:

EDITAL T PROCESSO:

DATA DE REALTZAçÃO:

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS

LOCAL:

PREGOETRO RESPONSÁVEL:

OBJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

0019-2015 I 025t2015

19 de Maio de 2015 às 10:00

lniciado em29104D015 08:00 e finalizado em 19/05/2015 07:59

www.bll.org.br

FABIO HENRIQUE GOMES

Aquisição de leites especiais para suprir as necessidades da Secretária Municipal de Saúde

Aos 19 dias do mês de maio de 2015, no endereço eletrônico www.bll.org.br, nos termos da convocação de aviso de
licitação, reuniram-se o pregoeiro(a) FABIO HENRIQUE GOMES do(a) PREFETTURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
para proceder a sessão pública de pregão eletrônico, conÍorme especificaçÕes e quantidades definidas no instrumento
convocatório.

lnicialmente, ficou registrado que as 08:00 horas do dia29104115 teve inÍcio, por meio do sistema eletrônico, conforme consta no
edital, o prazo pare recebimento das propostas iniciais de preços. Foi(ram) resgistrado(s) o(s) recebimento(s) da(s) proposta(s)
inicial(is) de preços, por lote(s), do(s) seguinte(s)

LOTE: OOOOOí ADJUDICADO
Lote 00í

ITEM ESPECTFTCAçÃO
Alimentação de lactentes e crianças que apresentem alergia a proteÍna de leite de vaca e/ou de soja, sem quadro de problemas gastrointestinais.

1 Possui proteína do soro do leite extensamente hidrolisada, carboidratos (maltodextrina e lactose) e lipÍdios (99% de óleos vegetais ). Possui adição
de ARA/DHA e Nucleotídeos. Embalagem 4009

UNIDADE MARCATMODELO QUANTTDAOE PREçO
UNIDADE APTAMIL PEPTI 150 44,63

CLASSIF!CAçÃO
LIClTANTE

1 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA (CURITIBA}

CPF'CNPJ
03.612.312/0005-78

PROPOSTA

18/0s/1s 14:s9:25 44,63

MELHOR LANCE

LeloslTs 70..1407 44,63

LOTE: 000002 ADJUDICADO
Lote 002

ITEM

1

ESPECTFTCAçÃO
Alimento para infância composto lácteo com óleos vegetais e fibras, sem adição de sacarose, acrescido de DHA e prébióticos, utilização a partir dos
dois anos, podendo ser utilizado até os 5 anos de idade. Apresentação lata de 400 gramas.

UNIDADE MARCA/MODELO QUANTIDADE PREçO

I.ATA NESIÁC/NESTLÉ 250 16,99

GLASSIFICAçÃO
LICITANTE

1 P FGCOMERCIALLTDA.. ME

CPF'CNPJ

ME 20.438.684/0001-15

PROPOSTA

18/05/15 21:51:34 24,00

MELHOR LANCE
19/05/15 10:25:21 16,99

2 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA (CURITIBA) 03.612.312/0005-78 18/0s/1s 14:s9:2s 24,00 19/0s/15 10:2s:03 L7,00

3 BRUTHAN COMERCIAL LTDA 02.525.813/0001-00 t3loslls 74:77234 22,60 tel0slls t0t22t2s 19,90

LOTE: 000003 ADJUDICADO
Lote 003

ITEM

1

ESPEC!FlCAçÃO
Complemento alimentar lácteo para crianças Fornece carboidratos, proteínas e todos os nutrientes necessários para complementar a alimentação
diária, além de L-carnitina, colina e inositol. Não contém glúten. Alimentação de crianças com maus hábitos alimentares e/ou que necessitam de um
aporte mâior de nutrientes. Carboidratos (maltodextrina, sacarose e lactose). Sabores: morango, chocolate ou baunilha. Embalagem 350 a 380g.

UN]DADE MARCA/MODELO QUANTIDADE PREçO

UNIDADE SUSTAIN JUNIOR 1OO L2,29

CLASSIFICAçÃO
LICITANTE

1 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA (CURITIBA}

CPF/CNPJ

03.612.312/0005-78

PROPOSTA

18/05/15 14:59:25 L2,?5

MELHOR LANCE

19/05/1s 10:1s:s0 72,29

2 BRUTHAN COMERCIAL LTDA 02.625.813/0001-00 B/o5/tS 74117:34 t2,75 79105115 70:14:07 72,75

1t4



i"



LOTE: 000004 CANCELADO
Lote 004

ITEM

UNIDADE

UNIDADE

MARCA / MODELO

1 81

1

ESPECTFTCAçÃO
Dieta (fórmula infantil) semi-elementar e hipoalergênica, à base de proteÍna extensamente hidrolisada de soro de leite, TCM, Lcpufas (ARA e DHA) e
de peixe, maltodextrina, vitaminas, minerais e oligoelementos. lsento de lactose, sacarose, frutose e glúten. Alimentação de lactentes e crianças que
apresentem alergia à proteína do leite de vaca e/ou de soja, distúrbios absortivos ou outras condições clÍnicas que requerem terapia nutricional com
dieta ou fórmula semi-elementar e hipoalergênica. Embalagem de 4OO gr

QUANTIDADE
200

PREçO
0,00

LICITANTES !NABILITADOS
LICITANTE

1 NUTRIPORT COMERCIAL LTOA (CURITIBA)

CPF'CNPJ

03.612.312/0005-78

PROPOSTA

18/05/15 14:59:25 44,63

MELHOR LANCE

0,00

LOTE: OOOOOS CANCELADO
Lote 005

|TEM ESPECTFTCAçÂO
Fórmula antl-regurgitação (0 a 12m) formulada para condições de refluxo gastroesofágico. Contém goma jataÍ, agente espessante que proporclona

1 maior viscosidade da fórmula ou amido oré gelarinizado de batata. Densidade calórica 67 Kcal/100m1. Possui no mÍnimo 75% de lactose. Embalagem
4009

UNIDADE MARCA'MODELO QUANTIDADE PREçO
UNIDADE NAN AR/NESTLÉ 1OO 15,70

cLASSTFTCAçÃO
LICITANTE

1 PFG COMERCIALLTDA..ME

CPF/CNPJ

ME 20.438.684/0001-1s

PROPOSTA

18/05/15 21:51:34 20,00

MELHOR LANCE
19/05/15 10:26:20 15,70

2 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA (CURITIBA} 03.612.312/0005-78 18/05/15 14:59:25 20,00 19/05/15 10:26:10 L5,7L

LOTE: 000006 ADJUDICADO
Lote 006

rrEM ESPECTFTCAÇÃO
Fórmula infantil (0 a 12m) hipoalergênica à base de proteÍna do soro do leite parcialmente hidrollsada, com adição de ácidos graxos de cadeia longa

1 -LCPUFAS (DHA ? ácido docosahexaenóico e ARA ? ácido araquidônico) e nucleotÍdeos. lsento de sacarose, frutose e glúten. Densidade calórica 65 a
67 KcaU100ml. Embalagem de 4009.

UNIDADE MARCA/MODELO QUANTIDADE PREÇO

uNtoADE NAN HA,/NESTLÉ 100 18,65

cLASSTFTCAçÃO
LICITANTE

1 P FGCOMERCIALLTDA..ME

CPF'CNPJ

ME 20.438.684/0001-1s

PROPOSTA

18/0sl1s 21:s1:34 7L,3O

MELHOR LANCE

19/05/15 10:26:43 18,65

2 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA (CURITIBA) 03.612.312/0005-78 18/0sl1s 14:59:2s 71,33 Lgloslts 7ot26:27 18,75

3 LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAIáR LTDA - EPP 00.33e.246l0001-e2 1s/0s/1s 08:37:41 7L,33 1sl0sl15 1o:2s:1s 26,00

4 BRUTHAN COMERCIAL LTOA 02.62s.813/0001-00 TsloslLs 74t17:34 42,50 79losl7s rot23:28 29,00

LOTE:000007 CANCELADO
Lote 007

]TEM ESPECIFTCAçÃO
Fórmula infantil de partida em pó adicionada de prebióticos 0,4 a 0,89,/100m|. Contém LcPUFAs ácidos graxos de cadeia longa - ácidos araquidônico

1 (ARA) e docosahexaenoico (DHA) e nucleotÍdeos. Atende a todas as Íecomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS e RoC ne43/2011. Relação

caseína:soro 40:60 ou 30:70. Densidade calórica 66 a 77 Kcau1ooml. 100% lactose. Embalagem 400g.

UNIDADE MARCATMODELO QUANTIDADE PREçO

UNIDADE NAN COMFOR 1/NESTLÉ 3OO T2,40

cLASSTFTCAçÃO
LICITANTE

1 P FG COMERCIAL LTDA.. ME

CPF/CNPJ

ME 20.438.684/oool-1s

PROPOSTA

18/0sl15 21:51:34 20,00

MELHOR LANCE
19/05/15 10:39:12 L2,40

2 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA (CURITIBA)

|TEM ESPECIFICAçÃO

03.612.312/0005-78 18/05/15 14:59:25 20,00 19/05/15 10:36:15 L2,4L

2t4

LOTE:000008 CANCELADO
Lote 008

cotada não atende contem E





Fórmula infantil de partida para lactentes à base de proteína isolada de soja. enriquecida com ferro e adicionada de L-metionina. tsenta de
sacarose, lactose e proteínas lácteas. lndicada para a alimentação de lactentes até os 06 (seis) meses de idade, com intolerância à lactose ou lara
dietas restritas ao leitê de vaca. 100% Maltoderitrina. Embalagem 4009. 182

1

UN!OADE

UNIDADE

MARCA / MODELO

NAN SOY/NESTLÉ

QUANTIDADE

50

PREÇO

24,59

cLASStFTCAçÃO
LlCITANTE CPF/CNPJ

ME 20.438.684/0001-15

PROPOSTA
18/osh527:57i34 40,00

MELHOR LANCE
19/05/15 10:18:42 24,591 P FG COMERCIALLTDA..ME

LOTE: 000009 ADJUDICADO
Lote 009

ITEM

1

ESPECTFTCAçÃO
Fórmula infantil de rotina enriquecida com ferro e selênio com relação caseína:soro 40:60 ou . Fornece os nutrientes em quantidades adequadas
para lactentes no primeiro semestre de vida. Densidade calórica 67 Kcal/100m1. Embalagem 4009.

UNIDADE MARCA/MODELO QUANTIDADE PREçO
UNIDADE MILUPA 1 1OO 7,7!

cLASStFtCAçÃO
LICITANTE

1 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA (CURITIBA}

CPF'CNPJ
03.612.312/0005-78

PROPOSTA
l*los/Ls74is9t2s 8,00

MELHOR LANCE
Lgloslt' 70:27i27 7,7L

2 P FGCOMERCIALLTDA.. ME ME 20.438.684/0001-1s 18/0s/1s 21;s1:34 20,00 19/0s/1s 10:35:34 7,72

LOTE:0000í0 CANCELADO
Lote 010

ITEM

1

ESPECTFTCAçÃO
Fórmulalnfantildeseguimentoempó adicionadadeprebióticos0,4A0,8g/100ml.ContémLCPUFAsácidosgraxosdecadeialonga-ácidos
araquidônico (ARA) e docosahexaenoico (DHA) e nucleotídeos. Atende a todas as recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS e RDC

no44l20t7. Fornêce nutrientes em quantidades adequadas para lactentes a partir do 6'mês de vida. Densidade calórica 67 a 68 Kcal/100m1. Possui

12% de proteínas lácteas (relação caseÍna/proteínas do soro 50:50 ou 60:40). 100% lactose. Embalagem 4009.

UNIDADE MARCA/MODELO QUANTIDADE PREçO

UNTDADE NAN COMFOR 2 /NESTLÉ 1OO 11,50

CLASSIF!CAçÃO
LICITANTE

1 P FGCOMERCIALLTDA.. ME

CPF/CNPJ

ME 20.438.684/0001-1s

PROPOSTA
18/0s/1s 21:s1:34 20,00

MELHOR LANCE

rgloslrs 1024120 11,50

LOTE: 00001í ADJUDICADO
Lote 011

ITEM

1

ESPECIFrCAÇÃO
Fórmulainfantildeseguimentoenriquecidacomferroeselênio comrelaçãocaseÍna:soro50:50OU35;65.Forneceosnutrientesemquantidades
adequadas para lactentes a partir do 6' mês de vida. Densidade calórica 67 a 68 Kcal/100m1. Possui 69,9% a 84% de lactose. Mínimo de 16% de

maltodextrina. Embalagem 4009.

UNIDADE MARCA/MODELO QUANTIDADE PREçO

UNIDADE MILUPA 2 1OO 8,98

CLASSIFICAçÃO
LICITANTE

1 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA (CURITIBA}

CPF/CNPJ

03.612.312/ooos-78

PROPOSTA
18/05/15 14:59:25 15,00

MELHOR LANCE
19/0s/1s 10:35:24 8,98

2 P FG COMERCIALLTDA.-ME ME 20.438.684/0001-15 18/0s/ls 21:51:34 10,00 19/05/15 10:3s:41 8,99

3 BRUTHAN COMERCIAL LTDA 02.625.813/0001-00 l3loslTs 14:77134 15,00 791051L5 7o:74:s2 15,00

LOTE: 0000í 2 ADJUDICADO
Lote 012

ITEM

1

ESPECTFTCAçÃO
Fórmula infantil de seguimento para lactentes à base de proteÍna isolada de soja, enriquecida com ferro e adicionada de L-metionina. lsenta de

sacarose, lactose e proteÍnas lácteas. lndicada para a alimentação de lactentes acima de 06 (seis) meses de idade, com intolerância à lactose ou para

dietas restritas ao leite de vaca. 100% Maltodextrina. Possui 10% de proteínas vegetais (proteÍna isolada de soja L-metionina), 48% de carboidÍatos
(100% maltodextrinal e 42% de lipídios (100% de gordura vegetal ? óleos de palma, girassol, canola e coco). Embalagem 4008.

UN]DADE MARCA/MODELO QUANTIDAOE PREçO

UNIDADE NAN SOY/NESTLÉ SO 23,99

3t4
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cLASSTFtCAÇÃO
LICITANTE

1 P FG COMERCIALLTDA.. ME

CPF/CNPJ PROPOSTA
ME 20.438.684/0001-15 18/05/15 21:51:34 38,00

MELHOR LANCE
19/05/15 10:31:57 23,99

183

2 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA (CURITIBA) 03.612.312/0005-78 18/0s/1s 14:s9:2s 38,33 19/0s/1s 10:29:13 24,00

3 LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 00.33e.246/oool-s2 lslos/ls 08:37:41 38,33 Tsloslrs rot2ssa 25,54

LOTE:0000í3 CANCELADO
Lote 013

ITEM ESPECTF]CAçÃO
Fórmula infantll isenta de lactose contendo vitaminas, minerais e oligoelementos necessários ao bom desenvolvimento e crescimento. Contém

1 nucleotÍdeos e LCPufas (ácido graxos de cadeia longa), principalmente os ácidos araquidônico (ARA) e docosahexaenóico (DHA). Fonte de
carboidrato:100% maltodextrina. Embalagem 4009.

UNIDADE MARCA/MODELO QUANTIDADE PREçO
UNIDADE NAN SVNESTLÉ §O 28,t0

CLASSIFICAçÃO
LICITANTE

1 P FGCOMERCIALLTDA. - ME

CPF/CNPJ

ME 20.438.684/0001-15

PROPOSTA

18/05/15 21:51:34 40,00

MELHOR LANCE

19/0s/15 10:24:08 28,10

LOTE: 0000í 4 ADJUDICADO
Lote 014

ITEM

1

ESPECTFTCAÇÃO
Nutrição completa e bãlanceada oÍal ou enteral para crianças de 1 a 10 anos. Suplementa: Cálcio, Ferro, Ácido Fólico. 86 e 812. lndicada para

crianças seletivas e/ou inapetentes entre 01 e 10 anos de idade. Distribuição energética: 12% de Proteína, 53% de Carboidrato e 35% de LipÍdio,

sendo 15% de TCM. Contém DHA e ARA, prebiótico e probÍotico. Sabor Eaunilha, Chocolate e Morango. Densidade calórica: 1 kcal/ml. Apresentação

lata 400 gramas.

UNIDADE MARCA/MODELO QUANTIDADE PREçO

UNTDADE ABBOTT/PEOTASURE 800 30,3s

cLASSTFTCAçÃO
LICITANTE

1 LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAIÁR LTDA. EPP

CPF'CNPJ
00.339.24510001-92

PROPOSTA

15/05/15 08:37:41 30,45

MELHOR LANCE

19/05/15 10:20:33 30,35

LICITANTES INABILITADOS
LICITANTE

^ A.P TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

' gospttaLnRrs troa

CPF/CNPJ

78.4s1.614/0001-87

PROPOSTA

18/05/15 15:56:00 30,45

MELHOR LANCE

0,00

Nada mais a tratar, o pregoeiro(a) declarou encerrados os trabalhos

4t4

Licitante anexou toda documentação de habilitação e não apenas a ficha técnica, identificando assim sua empresa, o que desatende ao item 3.6.b do edital

convocatório.

Todos os registros registrados no sistema, bem como eventuais manifestaçÕes de interposição de recursos dos
participantes, estão devidamente contidos no(s) relatório(s) descritivo(s) da(s) sessão(ões) individualizado(s) por lote(s), que é
(sáo) parte integrante da presente ata.
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NOVA SANTA BARBARA

ERRATA DO TERMO DE HOMOLOGAçÃO E ADJUDTCAçÃO DO PREGÃO
ELETRÔNICO N" 19/2015 - SRP

A presente ERRATA é ora levada a efeito para retificar parcialmente o Termo de
Homologaçáo do Pregáo Eletrônico n' 19f 2015, por erro na homologaçáo do lote
4, visto que a maÍca cotada náo atende as especificações do edital. Tal fato foi
constatado posteriormente à publicaçáo da Homologaçáo no Diário OÍicial do
Município, ediçáo no 52O, em data de 27 l)5l2ll5 e no Jornal A Cidade
Regional de Cornélio Procópio, edição n' 1088, em data de 27 lOSl2}l5. Desta
forma, o Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara-PR, torna publico, para
conhecimento e esclarecimento dos interessados, que o teor da Homologaçáo do
Pregáo Eletrônico n" 1912015 foi parcialmente retificado.

ONDE SE LÊ:

NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ n' 03.612.3L21O005-78, no valor de

R$ 18.518,50 (dezoito mil, qulnhentos e dezolto reeis e cinquenta

centavosf .

LEIA.SE:

NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ n" 03.612.3L21O005-78, RS 9.592,50

(nove mll, qulnhentos e noventa e dols reals e clnquenta centavos).

Esta Errata integra o respectivo processo de Pregáo Eletrônico n" 19f 2015 para

todos os efeitos legais, sendo publicada da mesma forma que se deu o texto

original. Os demais atos permanecem inalterados.

Nova Santa 28 de 2015.

Cla

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no Z 43.3266.8100, E - 86.250-000 -Nova SantaBárbara,
Paraná - El - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.sov.br





Nova Santa Bárbara - PR, 28 de Maio de 2015 - Diário Oficial Eletrônico - Ediçâo: 521/2015 -ll2l

01) Carteira ProÍissional com no PIS/PASEP.
02) CarteiÍa de ldentidade (RG)
03) Número do CPF.
04) Certidáo de Casamento (se tiver Íilho menor trazer
Certidão de nascimento).
05) TÍtulo de Eleitor com comprovante da última
votaçáo.
06) Carteira de Rêservista (Sexo Masculino).
0A CertiÍicado de Conclusáo do Curso
08) Registro no ÓÍgão de Classe (Dentista, Médico,
Enfermeiro, Psicólogo e Técnico)
09) Comprovante de Rôsidência.
10) 01 Foto 3x4 colorida.

11) Diploma ou Certifcado de conclusâo da escolaídade
exigida, e os tÍtulos na área do cargo exigido.

12) Certidâo de antecedentes cÍiminais;
13) Atestado de Sâúde Ocupacional ( gozâr deBoa

Saúde fisicâ ê mântâl);

ENFERUETRO (a} PADRÃO

ClassiÍ, Nome do Candldato RG

02 FRANCIELE APARECIDA
ALVES GOMES

7.78ô.8364

O não comparecimento no prazo legal implicará
na desistência dos classiÍicados, podendo a Prefeitura
Municipal convocar os imediatamente posleriores,
obedecendo rigorosamênte à ordem de classiÍicação.

Nova Santa Bárbara, 28 de maio de 2015.

GLAUDE IRvaLÉRto
Prefeito Munlci

EXTRATO DO CON TRATO N 0't6/2015

REF.: Dispensa de Licitação n.o 5/2015.

PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa
jurÍdica de direilo publico interna, inscrita no CNPJ sob o n"
95.561.080/000í -60, com sede administrativa na Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato rêpresêntado
pelo seu PreÍeito Municipal. Sr. Claudemlr Valório, e a
empÍesa FUNDAÇAO DE APOIO A UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR - CAMPUS DE
PARANAVA|, pessoa jurÍdica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF no 05.566.804/0001-76, com sede na Avenida
Paraná, no. 794 A, Centro, CEP 87.705-190, no Municipio
de Parânaval- PR, neste ato representado pelo Sr. Carlos
Alêxandrê Molonâ Fêrnandes.

OBJETO: Contratação de instituiçáo paÍa elaboraçáo de
concurso público para preenchimento de vagâs do quadro

estatutário e celetista do Executivo Municipal.

VALOR: R$ 40.000,00 (quarênta mil reals).

PRAZO DE UGÊNCIA: í 80 (canto e oitenta dlas),
contados da data da assinalura do contrato, ou seja, até
23t11120',15.

PRAZO DE EXECUçÃO: í20 (csnto s vinte) dias,
contados da data da ãssinatura do contrato, ou seja, até
24109t2015.
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A presente ERRATA é ora levada a êÍeito paÍa retificar
pâÍcialmente o Termo de Homologação do Pregáo
Eletrônico n" 19/2015, por eÍro na homologaçáo do lote 4,
visto que ã marca cotada nào alende as especiÍicaçóes do
edital. Tal fato Íoi conslatado posteriormenle à publicação da
Homologagáo no DiáÍio Oficial do Município, edição n'520,
êm data de 2710512015 e no Jornal A Cidade Reglonal de
Gornélio Procópio, ediçào n" 1088, em dala de 2710512015.

Desta ÍoÍma, o Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara-
PR, torna público, para conhecimenlo e esclarecimenlo dos
interessados, que o leor da Homologaçáo do Pregáo
Eletrônico n" 19/2015 foi parciahente retifcado.

ONDE SE LÊ:

NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ n.

03.612.312/0005-78, no valor de R$ í8.5í8,50 (dezoito mil,

quinhgntos g dezolto Íeais o cinqusnta centavos).

LEIA§E:

NUTRIPORT COiIERCIAL LTOA,, CNPJ n.

03.612.312/0005-78, R$ 9.592,50 (nove mil, quinhentos e

noventa o dols reals I clnquenta centavo§).

Nova Santa Bárbara, 28 de maio de 2015

ClaudemlÍ valárlo
PreÍeito Municipal

PORTARTA No 035/20í5

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA

BÁRBARA, ESTADO DO PARANÁ, O SÍ. CLAUDEMIR

VALÉR|O, no uso de suas alribuiqões legais, resolve:

I - CONSÍTUIR nova Comissão, com o Íim de dar

continuidade aos trabalhos iniciados pela Comissão do

Processo Administrativo Disciplinar n." 001/20'l 5, designado

Dlário Oficial Eletrônlco do Município do l,lova Santa Bárbara
Rua:Walfredo Bittencourt de Moraes n'222 - Centro

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

wwv.nsb.pr.gov.br

Oocumenlo aÊsinado por Cêrlifcâdo Oigitâl - Nov. Santa

SECRETARIA: Secretarias Municipais.

RECURSOS: Secretarias Municipais.

RESPONSÁVEL JURID|CO: Angetila Otiveira Martins
Pereira, OAB/PR 48857.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 28/0512015.

Esta Errata integra o respectivo procêsso de Pregáo

Eletrônico n' '19/2015 para todos os eÍeitos legais, sendo

publicada da mesma ÍoÍma que se deu o texlo original. Os

demais atos permanecem inatterados.
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ATA DE REGTSTRO DE PREço N,o 039/20í5 - PMNSB

PREGÃO ELETRÔNICO NO 19/2015 - PMNSB

O MUNICIPIo DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade juridica de direito público intemo, inscrita no
CNPJ sob n0 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa
Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu PreÍeito, Sr. Claudemir Valério, RG n"
4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409-10, doravante denominado Órgão Gerenciador, em
conÍormidade com as Leis N' 10.520102, N' 8.666 de 21106/93 e suas alteraçôes posteriores, Decreto Federal N0

3.555/00, Decreto Municipal n0 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classificação das propostas

apresentadas no PREGAO ELETRONICO No 19/2015 - PMNSB, homologada pelo PreÍeito Municipal RESOLVE

registrar os preços para eventual aquisição de leites especlals para suprlr as necessldades da Secretárla
Municipal de Saúde, conforme especificado, oferecido pela empresa LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL
HOSPITALAR LTDA - EPP, pessoa jurÍdica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no. 00.339.246/0001-92,

com endereço à Rua Antonio Piovesan, 155 - CEP: 86075142 - Baino: Parque lnd Bertel, Londrina/PR, neste ato

representada porseu procurador, Sr. Paulo Cesar Stringueta, inscrito no CPF sob no. 551.256.709-87, RG n"
3.470.994-7 PR, doravante denominado Detentor da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as

especiflcações, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo

estabelecidas, tem entre sijusto e contratado o que se segue:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de leites especiais para suprir as

necessidades da Secretária Municipal de Saúde, para utilização pela PreÍeituna Municipal de Nova Santa

Bárbara, especiÍicados no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Eletrônlco N.' 19/20í5 - PMNSB,

independentemente de transcriçã0. 0 Órgão Gerenciador não se obriga a adquirir os itens relacionados dos

licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitação especiÍica para

aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneÍiciário do registro teÉ
preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei n0 8.666/93, reaÍirmada no art. 70, do Decreto n0 6.906/03.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPEC DO OBJETO E REGISTRADOS

Nutrição completa e balanceada oral

ou enteral para crianças de 1 a 10

anos, Suplementa: Cálcio, Feno,

Acido Folico. 86 e B12. lndicada para

crianças seletivas e/ou inapetentes

enúe 01 e 10 anos de idade.

Distribuição energética: 12o/o de

Proteina, 53% de Carboidrato e 35%

de Lipídio, sendo 15% de TCM,

Contém DHA e ARA, prebiotico e
probiotico. Sabor Baunilha, Chocolate

e Morango. Densidade calórica: 1

kcal/ml, Apresentação lata 400

lgramas,

ABBOTT/P

EDIASURE

UN 800,00 30,35 24,280,0014 1 ô476

TOTAL 24.280,00

1

3
Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

ITENS

3odigo
Jo

produto/

serviÇo

)escrição do prod uto/serviço \íarca do

lroduto,,;t

Unidade

medidá

Quantidade Preço

unitário

Preço totalLote tem
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CLAÚSULA TERCEIRA. DA UGÊNCN
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do mesmo,
com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário OÍicial do Municipio de Nova Santa
Bárbara,

CLAÚSULA QUARTA. DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRN
As despesas deconentes desta Licitação conerão por conta da seguinte dotação orçamentária:

CúUSULA QUINTA. DAVALIDADE DoS PREçoS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do mesmo,
prorrogável não superior a 12 (doze) meses, e enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para

a Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8,666/93 e Art. 4 do

Decreto n0 6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de

Nova Santa Bárbara, não será obrigada a adquirir o material reÍerido na CIáusula segunda exclusivamente
pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem
que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na

ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o
contraditório e a ampla defesa,

cúusuLA sExrA - Do CANCELAMENTo DA ATA DE REclsrRo DE PREçoS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fomecedores registrados;
- peb Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específic0, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos Íortuitos ou de força

maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do serviç0. A solicitação dos fomecedores para cancelamento dos

preços registrados deverá serformulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a

aplicação das penalidades previstas no edital, caso nâo aceitas as nazões do pedido.

- por iniciativa do Ôrgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

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

de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condiçôes estabelecidas nesta Ata de

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

cúusuLA sÉTtMA - DAS oBRtcAçôES DA EMeRESA vENcEDoRA
O Fornecedor obrigar-se-á a: Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especiÍicações
descritas no Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Órgão
Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada. Manter-se regular (documentação
obrigatória não poderá estar vencida) na data do seu eÍetivo pagamento. Corrigir ou substituir às suas expensas,
no total ou em parte, o objeto da aquisição que se verificarem deÍeitos resultantes da fabricaçã0, montagem ou
ainda que estejam em desacordo com as especiÍicações deste Edital; Responder por todo o ônus reÍerente à
entrega do objeto, tais como, fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, decorrentes da aquisição do objeto; Durante o período de garantia do objeto, o Licitante vencedor
deverá fomecer e/ou substituí-lo, quando o mesmo demonstrar defeito, eÍetuando os necessários ajustes ou
reparos sem ônus para o Ôrgão Gerenciador, no prazo máximo de 5 (cinco) dias apos a comunicaçá0, desde
que os danos causados não sejam de responsabilidade do Ôrgão Gerenciador; Sendo neóessário o
encaminhamento para troca, ou qualquer outro procedimento por parte do Ôrgão Gerenciador dos materiais
dentro do prazo da garantia, o transporte dos mesmos conerá por conta do Detentor da Ata, bem como o
deslocamento de seus técnicos até a Prefeitura.

cúusuLA orrAVA- DAS oBRrcAçôEs D0 MuNrclplo
Caberá a Prefeitura:
- quando necessário, permitir o livre acesso dos Íuncionários do Detentor da Ata às dependências da PreÍeitura,
para a entrega dos materiais referente ao Pregão Eletrônico;
- prestar as informaçÕes e os esclarecimentos, atinentes aos materiais, que venham a ser solicitado pelo

Detentor da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega dos materiais, apresentado pela licitante

vencedora;
- rejeitar os materiais, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo Orgão

Gerenciador ou com as especificaçoes constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO l.
- solicitar que sejam substituídos os materiais, que não atender às especificações constantes no ANEXO l.

cLÁusuLA NoNA- DAAUToRTzAçÃo pamAoursrçÃo E EMrssÃo DAS AUToRTZAçôES DE

FORNECIMENTO

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, peb Órgão

Gerenciador, A emissão das autorizaçÕes de Íomecimento, sua retiÍicação ou cancelamento, total ou parcial,

será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA- DO PRAZO DE ENTREGA

0 prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias a partir da emissão da autorização de fornecimento emitido pelo

Município.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO LOCAL DE ENTREGA

0s produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, Írete, carga e

descarga inclusos no valor da mercadoria, Íicando o Ôrgão Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades,

cúUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DO RECEBIMENTO

Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alÍnea'a", da Lei Federal 8,666/93; Definitivamente, nos termos

do art. 73, inciso ll, alínea 'b', do dispositivo legal supracitado. É ressalvada ao Ôrgão Gerenciador a devolução

dos materiais, se estes não estiverem dentro das especiÍicações exigidas na licitação conforme especiÍicações

neste Pregão Eletrônico em especial o seu ANEX0 !. A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em

outros doóumentos indica tão somente o recebimento da mesma pelo Ôrgão Gerenciador, sendo sua
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confirmação deÍinitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na nota fiscal dos materiais, relatórios
ou outros documentos que se fizer necessário.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Do PAGAMENTo
Em até 30 (trinta) dias após a entrega mediante apresentação da nota Íiscal acompanhada da Certidão
Negativa de Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de
débitos junto aos orgãos 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 deposito bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N" da conta
bancária receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivaçâo do pagamento, 0 Município
de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizaçoes,

encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletrônico n"
1912015 - PMNSB, Nenhum pagamento será efetuado ao Detentor da Ata enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária.

0 Detentor da Ata deverá apresentar quando do pagamento, Certidão Negativa do INSS e do FGTS, atualizadas,
podendo ser permitida apresentação de cópia autenticada ou via internet.

cúUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS coNDIcÔES GERAIS A SEREM ATENDTDAS

0 Detentor da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Fornecer material de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;
- 0s materiais cotados devem ser novos, de qualidade, não sendo aceitos materiais recondicionados,

remanufaturados ou recarregados;
- Para os materiais cotados que tenha prazo de validade, o prazo remanescente a paÉir da data de
entrega não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento)do prazo total da validade;
- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as especificações constantes do
presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao Código de DeÍesa do Consumidor
quanto às condições dos materiais entregues;
- Efetuar a troca imediata do material entregue, objeto desta ATA, que estiver Íora das especiÍicações contidas

na proposta, ou em que se veriÍicarem vícios, defeitos ou inconeções, sem qualquer ônus para a adquirente.

O Detentor da Ata ficará obrigado a:

Executar o objeto nas condiçÕes, no preço e nos prazos constantes desta ATA;
Não conhatar 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 Municipalde Nova Santa Bárbara.

Manterem durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitaçã0.

CLÁUSULA DÉCIMA QU]NTA- DAS SANçÔES ADMINISTRATIVAS

A recusa injustiÍicada das empresas com propostas classiÍicadas na licitação e indicadas para registro dos

respectivos preços ensejará a aplicação das penalidades enunciados no artigo 87 da Lei Federal n0 8.666/93 e

alterações e no Decreto Municipal n' 041/2009, ao critério da Administraçã0.

Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, forem os

1.0 colocados de cada item e não assinarem a Ata de Registro de Preços, comportarem-se de modo inidôneo,

fizer declaração falsa ou cometerem fraude Íiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, resguardados os

procedimentos legais, sofrer as seguintes sanções, a critério da Administraçã0, isolada ou cumulativamente, sem

prejuízo da reparação dos danos causados à Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo

infrator:
. lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatoria;

. Cancelamento do registro na Ata;

o Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;

o Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que será aplicada nas hipóteses de

inexecução total ou parcial das obrigaçoes assumidas;
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ATA DE REG|STRo DE PREçO N.o 040/2015 - PMNSB

PREGÃO ELETRÔNrcO NO 19/2015 - PMNSB

O MUNlClPtO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrita no
CNPJ sob n0 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. Claudemir Valério, RG n'
4.039,382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob, o no 563.691.409-10, doravante denominado Órgão Gerenciador, em
conformidade com as Leis N' 10.520102, N" 8.666 de 21106/93 e suas alteraçÕes posteriores, Decreto Federal N0

3,555/00, Decreto Municipal n0 041/2009 do dia 04/09/2009, em íace da classiÍicação das propostas

apresentadas no PREGÃo ELETRÔNrcO No 19/20í5 - PMNSB, homologada pelo Prefeito Municipal RESOLVE
registrar os preços para eventual aquisição de leites especiais para suprlr as necessidades da Secretária
Municipal de Saúde, conÍorme especificado, oferecido pela empresa NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n0.03.612,312/0005-78, com endereço à Rua Americo Firmino
De Toledo, 840 Barracão 06 e 07 - CEP: 81580450 - Baino: Uberaba, Curitiba/PR, neste ato representada por

sua procuradora, Sra. Juliene Pinto Moura da Silva, inscrita no CPF sob n0. 332.631 .038-22, RG n"
29.562.477-2, doravante denominado Detentor da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as

especiÍicações, os preços, os quantitativos na licitação supnacitada, bem como as cláusulas e condiçÕes abaixo

estabelecidas, tem entre sijusto e contratado o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisigão de leites especiais para suprir as

necessidades da Secretária Municlpal de Saúde, para utilização pela PreÍeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara, especificados no ANEXO !, que integra o Edital de Pregão Eletrônico N." 19/2015 . PMNSB,

independentemente de transcriçã0, 0 Orgão Gerenciador não se obriga a adquirir os itens relacionados dos

licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitaçâo especíÍica para

aquisição de um ou de mais itens, hipotese em que, em igualdade de condições, o beneÍiciário do registro terá

preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Leino 8.666/93, reaÍirmada no art, 70, do Decreto n0 6.906/03,

CúUSULA SEGUNDA- DO OBJETO E REGISTRADOS

ITENS

APTAMI

L PEPTI

UN 150,00 44,63 6.694,501 I 6475 Alimentação de lactentes e crianças que

apresentem alergia a proteina de leite de
vaca e/ou de soja, sem quadro de problemas

gastrointestinais. Possui proteína do soro do

leite extensamente hidrolisada, carboid ratos

(maltodextrina e lactose) e lipídios (99% de

óleos vegetais ). Possui adição de ARA/DHA

e Nucleotídeos. Embalagem 4009

12,29 1.229,00

§

3 1 5991 Complemento alimentar lácteo para crianças
Fomece carboidratos, proteínas e todos os

nutrientes necessários para complementar a

alimentação diária, além de L+amitina,

colina e inositol. Nâo contém glúten.

Alimentação de crianças com maus hábitos

alimentares e/ou que necessitam de um

aporte maior de nutrientes. Carboidratos
(maltodextrina, sacarose e lactose). Sabores:

morango, chocolate ou baunilha. Embalagem

SUSTAI

N

JUNIOR

UN 100,00
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350 a 3809.

I 1 5987 Fórmula infantil de rotina enriquecida com
feno e selênio com relaçâo caseína:soro
40:60 ou . Fomece os nutrientes em
quantidades adequadas para lactentes no
primeiro semestre de vida. Densidade
calórica 67 Kcal/100m1. Embalagem 4009.

MILUPA
1

UN 100,00 7,71 771,00

11 1 6477 Fórmula infantil de seguimento enriquecida
com feno e selênio com relação caseína:

soro 50:50 OU 35:65. Fomece os nutrientes

em quantidades adequadas para lactentes a
partir do 6' mês de vida. Densidade calórica
67 a 68 Kcal/100m1. Possui 69,9% a 84% de
lactose. Mínimo de 16% de maltodextrina,

Embalagem 4009.

MILUPA

2

UN 100,00 8,98 898,00

TOTAL 9.592,50

CLAÚSUIÂ TERCEIRA. DA VIGÊNCIA
0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eficácia legal após a publlcação do seu extrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa
Bárbara.

cLAúsuLA QUARTA - DA DoTAÇÂo onçmueNTÁRh
As despesas deconentes desta Licitação conerão por conta da seguinte dotaçâo orçamentária:

cúusulA QUINTA. DAVALTDADE DoS PREçoS
A presente Ata de Reglstro de Pregos terá validade de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do mesmo,

pronogável não superior a 12 (doze) meses, e enquanto a proposta continuar se mostnando 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 PrEos, a Prefeitura Municipal de

Nova Santa Bárbara, não será obrigada a adquirir o material referido na Cláusula segunda exclusivamente
pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de ouha licitação quando julgar conveniente, sem

que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na

oconência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o
contraditório e a ampla defesa.

cLAusuLA sExrA. D0 CANGELAMENTO DA ATA DE REG|STRo DE PREçoS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pelo 0rgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo especíÍico, assegurado o contraditorio e ampla

defesa:
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A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos fortuitos ou de força
maior;
- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de
mercado dos insumos que compÕem o custo do serviç0. A solicitação dos Íornecedores para cancelamento dos
preços registrados deverá serformulada 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 Ôrgão Gerenciador, quando a vencedora:
- não aceitar reduzir o prEo registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualiÍicação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações deconentes desta Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de Registro
de Preços;
- caracterizada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das condiçÕes estabelecidas nesta Ata de
Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusuLA sÉTrMA- DAS oBRrcAçóEs DA EMeRESAvENcEDoRA
0 Fornecedor obrigar-se-á a: Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especiÍicações

descritas no Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado peb Órgão

Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada, Manter-se regular (documentação

obrigatoria não poderá estar vencida) na data do seu eÍetivo pagamento. Conigir ou substituir às suas expensas,

no total ou em parte, o objeto da aquisição que se verificarem defeitos resultantes da fabricaçã0, montagem ou

ainda que estejam em desacordo com as especificaçÕes deste Edital; Responder por todo o ônus reÍerente à
entrega do objeto, tais como, fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais, decorrentes da aquisição do objeto; Durante o perÍodo de garantia do objeto, o Licitante vencedor

deverá fornecer e/ou substituí-lo, quando o mesmo demonstrar defeito, efetuando os necessários ajustes ou

reparos sem ônus para o Órgão Gerenciador, no prazo máximo de.5 (cinco) dias apos a comunicaçã0, desde

que os danos causados não sejam de responsabilidade do 0rgão Gerenciador; Sendo necessário o

encaminhamento para troca, ou qualquer outro procedimento por parte do 0rgão Gerenciador dos materiais

dentro do prazo da garantia, o transporte dos mesmos correrá por conta do Detentor da Ata, bem como o
deslocamento de seus técnicos até a Preíeitura,

cúusuLA orrAVA- DAS oBRrcAçôES D0 MUNtclPlo
Caberá a Prefeitura:
- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários do Detentor da Ata às dependências da Prefeitura,

para a entrega dos materiais reÍerente ao Pregão EIetrônico;
- prestar as inÍormações e os esclarecimentos, atinentes aos materiais, que venham a ser solicitado pelo

Detentor da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma fisico deÍinitivo da entrega dos materiais, apresentado pela licitante

vencedora;
- rejeitar os materiais, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo Orgão

Gerenciador ou com as especiÍicações constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO L

- solicitar que sejam substituídos os materiais, que não atender às especiÍicações constantes no ANEXO l,

cLÁusuLA NoNA- DAAUToRTZAçÃo PARAAeursrçÃo E EM§sÃo DAS AUToRTZAçôES DE

FORNECIMENTO

As aquisiçôes do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, peb Ôrgão

Gerenciador. A emissão das autorizações de Íomecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial,

será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA- DO PRAZO DE ENTREGA
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