
CNPJ: 12.59í.4471000'1-61 Fornecedor : lilARo iTIAKOTO SATO

Brdereço : AVENIDA SALVADOR TOí!1AZ DE FARAS 888 SALA 02 - CENTRO - SAPOPÊIúA/PR - CEP 84290-000

lnscriçâo Btadual; ISENTO Contado.: FLAVIO RICARDO DA FONTOURA

))
Município de Nova Santa Bárbara

Pregão Presencial 3312014

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVTçOS

E mail: inaÍ.rnakoto46@hotmail.com

Telefone: (43)3545 1915 Fax: (43)3545 1915 Celular: (43)84023268

Telefone contador: (43) 3545 1915

Rêpresentante: l\,lARlO IúAKOTO SAIO CPF: 628 886 509-59 RG:3749564-6
Endereço rêpresentante: AVENIDA SALVADOR TOÍvlAZ DE FARU\S 888 SALA 02 - CENTRO SAPOFEIúA/PR - CEP84 29-0-0

E-m ail Íêprese ntante : rÍEr rÍEkoto46@hotrnail com

Banco: 1 - BB Agência: 2573-9- tvlAR,O IMAKOTO SATO SAPOFEMA/FR Conta: 13377-9

Lote : 001 Lote 001

No ltem Oêscriçâo do Produto / Serviço Olde. Unid. Prêço Má)(imo Mârcâ

TeÍêfone represe ntante : (43)84023268

Data de âbertura:

001 ATENDI I\TENTO AMBULATORIAL

Í\4ÉDICO CLíNICO GERAL.20 HORAS SÊIIIAIVAI§ DE SEGUNDA.FEIRA A SEXTA-FEIRA,
DAS 08.00 AS 12:00 HORAS ÉXCEIO FER ADOS NACIONAS ESTAOUAIS, NiUNICIPÂlS E

RECESSOS MEDICOS COIV ÊORMAÇÂO E INSCRIÇÀO NO CONSELHO OA CATEGORIA,
CRÍ!,

12 OO ÍIIESE 6 500 00 6 500 00 78 000 00

I\,1ARIO IúAKOTO SATO
CNPJ 12 591.44710001-61

[e sgÍ 442/000í,67

MARIO MAKOTO §AÍO

av. s^tvA00R 0É fARlÀs, 888 . SALA I
gjrro.ooo . sÀpopsu . PÀrAlll

PREÇO TOTA OO LOIE
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ÉNVELOPE N" 01- PROPOSTA DE PREÇOS , 1

RAZÃO SOCIAL: MARIO MAKOTO SATO

CNPJ : 12.591.447 lo0O7-6L

ENDEREÇO: AV. SALVADOR TOMAZ DE FARIAS, 888 - SALA 02 -
CENTRO - SAPOPEMA/PR - CEP: 84.290-000

PREGÃO PRESENCIAL N9 33/2014 - SRP
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA
DE DEBITOS RELATIVOS AOS ÍRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARIO MAKOTO SATO
CNPJ: 12.591.21471000í -61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobÍar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome. Íelativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita
FedeÍal do Brasil (RFB) e a inscÍiçÕes em Divida Ativa da Uniáo junto à Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão. emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais' Íefere-se
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, náo abrangendo as
contribuiçÕes previdenciáÍias e as contribuiçóes devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em
Dividâ Aiiva dô lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especiÍlca.

A aceitação desta certidáo está condicionada à verificaçáo de sua autenticidade na lnternet. nos

endeÍeços <http://www. receita.fazenda.gov. br> ou <http://www.pgfn.Íazenda.gov.bP.

Certidáo emitida e na Portaria Conjunta PGFN/RFB ne 3, de 0210512007

Emitida às 311Q3120'14 <hora e data de Brasilia>
Válrda

Código d idáo: A489.í CE8.5040.5774

Certidão emitida gÍatuitamente

=-

7do
7 t09t?014
ontr

http wwr.receila.iàzenda.gov.briAplicacoesiATSPO/CertidaolCNDConjuntaSegVia..' 1510512014

Atençáo: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários e de DÍvida Ativa Estadual

FIH r N04l

Páginaldel iin00

tw-,
PARANA

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N" 1í829380-37

Ressalvado o diÍeito da Fazenda Púbhca Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não regastÍados
ou que venham a ser apurâdos. certificamos que. veriÍicando os registros da Secretaria de Estado
da Fazenda, constatamos náo existir pendências em nome do requerente. nesta data.

Finalidade: Simples verificaçáo

A autenticidade desta Certidáo deverá ser confiÍmada via lnternet

Estâ Certidâo tem validade a necimento Gratu ito

"g^
Eslado do Perená

SecretâÍia de Estado da Fazenda
CooÍdenaÉo da Receita do Estado

Certidáo No 1182938037

Em da EletÍonrcamente via lnteÍnel
19,05/2014 - 10:05:3t

Dados tÍansmilidos de íoíma sêguÍa
Tecnologia CELEPAR

16/ 12014 - F

hnp, '/wrrr.t.arinternel.pr.gor.br/outros/-d- negativa2.asp?eUser-&eCPF=&eCN PJ= I .. . 1910512014

CeÍtidâo foÍnecida para o CNPJ/MF: 12.59í./t47l0001-61

Este CNPJ/MF náo consta nos cadastros da Secretariâ da Fazenda do PaÍaná.



Prefeitura Municipal de Sao o Denla
cNPJ _ 76.t67.7JJ/fi)0t_E?

.'PIONEIRO DO URANIO NO BRASIL SUL"
Âv. Manocl Rrbas. s,n - Ccp. E{190-0(x, -. fonc t{j) l51E-1383 _ Sapopcma pr

CER'TIDÃONEGATI\'Â I69

EXERCICIO I)E 20I{

CERTIFICO, para que produza os cleitos legais, que revc.ndo os

livros de lançamentos de imposros e taxas existentes nesta municipalidade. neles NADA
CONSTA que: MARIO MAKOTO SATO, ponador do CNp.t No 12.5g1.447i0001-

61, seja devedor DA [.AZL-.NDA PUBLICA ML'NICIPAL. Cadastro no Sisrema

Tributário Municipal de Empresa número I j23l .

Sr..udo r:siur expedimt,s csta CLI{l-ll),\r) NECiÀTIVA. ralitla

Pala sua utilizaçiio. .rtc Lrinrit .ii.rs. no nrárinr,,. ir Lonti !lcstu data. ntrs ternr0s da

-

lc'uislaçào em vigor.

Sapopema.
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GâTXA
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: r259t447/OOOL-61
Razão Social: l4ARIo NlAKoTo SATo
EndeTeço: AV SALVADOR TOMAZ DE FARIAS 888 SALA 2 / CENTRO /

SAPOPEMA / PR / 84290-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/06/2074

Certificação Número: 009075067792060

Informação obtida em 02/07l2OL4, às 16:59:40.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www,ca ixa.gov. br

429/07 /2

Páginald.f ainÊ,
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https:, 'rur.r.sifge.caixa.gov.br/Empresa/CrÍ7Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPes... 0210712014
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Certidao Negativa de Debito

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Página ldel rinq3

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DEBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÓES

PREVIDENCIÁRIAS E AS DE TERCEIRÓS

No 035902014-88888447
Nome: IVIARIO MAKOTO SATO
CNPJ: 1 2.591.44710001 -61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever
quaisqueí dividasde Íesponsabilidade do sujeito passivo acima
identiÍicado que vierem a ser apuradas é certiÍicâdo que náo constam
pendêncaas em seu nome relativas a contribuiçÕes administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçôes em Oivida
Ativa da União (DAU).

Esta ceÍtidáo, emitada em nome da matriz e válida para todas as suas
fliais, ÍeÍere-se exclusivamente às contribuiçÕes previdenciárias e as
contribuiçóes devidas, por lei, a terceiros. inclusive às inscritas em
DAU, náo abrangendo os demais tributos administÍados pela RFB e as
demais inscÍições em DAU, administÍadas pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidáo é valida paÍa as Íinalidades previstas no art,47 da Lea no
I,212 de ?4 de julho de 1991, êxceto para:

- averbaçáo de obra de construção civil no RegistÍo de lmóveis.
- redução de capital socaal, tÍansÍerência de controle de cotas de
sociedade limitada e cisão parcial ou trânsformaçâo de entidade ou de
sociedade sociedade empresária simples.
- bai^a de firma indivrdual ou de empresário conÍorme definido pelo
aÍt.931 da Lei no'10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil,
.xtinçáo de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual
foienritrda e à veriÍlcação de sua autenticidade na lnternet, no
endereço < http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaíia Conjunta PGFN/RFB no 01, de
20 dejaneiro de

Emitrda e
Válida

Ceítrdão emihda gratuitamente

Atençáo:qualquer rasurâ ou emenda invalidará este documento

13t02t2014
2toa12014.

http 'www3.dataprev.gov.br/CWS/BlN/cws_mv2.asp?COMS_BlN/SlW_Contexto=... 1910512014



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão Página I de 1

iil.,c4

ÍP leceita Federal

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira cs dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualizaÇão cadastral.

Aprovado pela lnstíuÇão Normativa RFB n" 1.183, de 19 de agosto de 2011

Emitido no dia 04/07/2014 às 08:37:16 (data e hora de_Br-asília)

Voltaí ,

Páoina: 1/1

O Copyright Receita Federal do üasil - 0410712014

l-Ar

w REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúMERo DE rNscRiÇÃo
1 2.59't.,147/0001 -6'l
MAÍRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

OAÍA OE ABERÍURA
23t09t2010

NOI"IE EMPRE§ARIAL

MARIO MAKOTO SATO

T ILLO OO ESTAEELECIIVILIT I O rNOML DL FANIASIA

cóDrco E oEscRrçÀo DAAÍ|VÍDADE EcoNóMlca pRrNclpÂL

86.30-5{3 - Atividade médica ambulato.ial restÍita a consultas

C IGO E OE§CRI oAs ATtvtoAoEs EÇoNôMtcAs SECUNDARIAS
Não informada

côDtGo E DEsÇRtÇÁo DA NATUREza JUR iotcA
213-5 - EMPRESARTO (tNDtvtOUAL)

LOGRADOURO

AV SALVADOR TOMAZ DE FARIAS
NUMERO

888
ÇOMPLEMENTO

SALA 02

CEP

84.290-000
BAIRRO/OISTRLÍO

CENTRO
MUNrcíPro
SAPOPEMA

DATA oA srÍuAçÂo caoasrRÁL
23t0912010

srru^çÂo ESPEcTAL DArA DA slÍuAÇÀo ESPECTAL

PR

http://wnr,v'.receita.i'azenda.gov.br/prepararhnpressao/lmprimePagina.asp 0410112014
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Ilome: MARIO MAKOTO SATO (MATRIZ E FILIAIS)
CNP,.I: 12 - 59r .447 /0OOr-61
Certidão n": 46850554 / 2Ol4
Expediçã
Val idade
de sua e

o: às
180

7O : 19 :26
(cento e oitenta) dias, contados da data

Certif ica-se que r.íARro l.íÀKoTo sÀTo (MATRrz E FrLrÀrs) , inscrito (a) no
CNPJ sob o n" 12.591.44710001-61, NÃo coNsTA do Banco Nacionaf de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emj-tida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei l" L2.440, de 7 de julho de 2011, e

na ResoluÇão Adminj,strativa n' L470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosEo de 2011.
Os dados consEantes desta Certidão são de re sponsabi 1i dade dos
Tribunais do Trabalho e esEão atualizados aEê 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurÍdica, a CerEidão atesta a empresa em relação
a Eodos os seus estabelêc imentos, agências ou filiais.
A aceitação dêstsa certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no porcal do Tribunal- Superior do Trabalho na
InCerneE (http: / /www.tst. jus.br) .

Cert.idão emit.ida gratuitamente.

INFORI.{AçÃO IMPORTÀ}ITE

Do Banco Nacional de Devedores TrabalhisLas constam os dados
necessários à idencificação das pessoas naLurais e jurídicas
inadimplentses perante a JustiÇa do Trabalho quanco às obrigações
escabel-ecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais Erabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a cusLas, a

emolumenLos ou a recolhimentos determinados em lei; ou dêcorrentes
dê execuÇão de acordos firmados peranle o Ministério Público do
lrabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

J

di ao
3/Lo/20]-4

CERTIDÃO NEGÀTIVA DE DÉBITOS TRABÀIJHISTAS



MARIO MAKOTO SATO
Avenido Salvador Tomaz de Forios, 888 - Solo 02 - Centro

Sopopemo / PR - CEP: 84.290-000

CN PJ : L2.59 1..447/0001-6L

;nc6

ANEXO V

A

PREFEITURA DE NOVA SANTA BÁRBARA- PR, 09 DE JULHO DE 2014

Ao Pregoeiro Municipal
PREGÃO PRESENCIAL N9 33/2014 . SRP

DECTARAçÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÁS ruONTUAS RELATIVA AO TRABATHO DO MENOR

(ART.7e, tNC. XXXilr DA Ct)

PREZADOS SENHORES:

A empresa MARIO MAKOTO 5ATO, inscrita no CNPJ sob ne 12'591.44710001-61, por

intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a). Portado (a) da Carteira de ldentidade ne 3.749.564-6 e

do CPF N'628.886.5@-59 DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do aft.27 da Lei Federal np 8.666,

de 21 de junho de 1993, acrescido peia Lei ne 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

NOVA SANTA BÁRBARA.PR 09 DE JULHO DE 2014

Mar akoto Sato

CNPJ: 12.591.44710001-61

Morio Mokoto Soto

Ge re nte

RG: 3.749.564-6 55P/PR

CPF: 628.886.509-59

Íiz ssr 447looot'6il

ro fAKOlo sAT0
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MARIO MAKOTO SATO
Avenido Solvodor Tomaz de Forias, ggg - Sala 02 _ Centro

Sopopema / pR - CEp: 84.290-000
CN pJ : L2.591.447/0001_6 1

,i^tq 7

ANEXo v,u
A

PREFEITURA DE NOVA SANTA BÁRBARA- PR, 09 DE JUTHO DE 2014
Ao Pregoeiro Municipal
PREGÃO PRE5ENCIAL N9 33/2014 . SRP

DECLARAçÃO DE TDONETDADE

A empresa MARro MAKoro sATo estaberecida na AV. sAtvADoR ToMAz DE FARTAS
ns 888 - sala 02 - centro - sapopema pR, inscrita no cNpJ sob ns 12.591,44 T 1000r-6r,
Declaro, sob pena da Lei, que na quaridade de preponente do procedimento ricitatório, sob a
modalidade Pregão Presencial ns 33/2014- sRp, instaurado pelo Município de Nova santa
Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o poder pubrico,
em qualquer de suas esferas.

NOVA SANTA BÁRBARA. PR, 09 DE JULHO DE 2014

akoto Sato

CNPl: 12.591.44710001-61

Mario Mokoto Soto

Gerente

RG: 3.749.564-5 SSP/PR

CPF: 628.885.509-59

Te su 44zioütlí"67

ÚIARIO TAKOTO SATO

dfilli':' 8iJáilil,t' ;lâi[
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MARIO MAKOTO SATO
Avenido Solvodor Tomoz de Forios, 888 - Solo 02 - Centro

Sopopemo / PR - CEP: 84.290-000

C N PJ : 1 2. 59 1.447 /000 1-6 1

ncg

A

PREFEITURA DE NOVA SANTA BÁRBARA- PR, 09 DE .'ULHO DE 2014

Ao Pregoeiro Municipol
PREGÃO PRESENCIAL N9 33/2074 - 

'RP

DECLARAçAO DE FATOS IMPEDIilVOS

A empresa MARIO MAKOTO SATO estabelecida na AV. SALVADOR TOMAZ DE

FARIAS ne 888 - Sala 02 - Centro - Sapopema PR, inscrita no CNPJ sob ne

L2.59L,M7|0001-61, Declaramos, na qualidade de Proponente da licitação instaurada

pela Prefeitura Municipal de Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial ne 33l2OL4'

SRP, sob as penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de

habilitar-nos para a presente licitação.

NOVA SANTA BÁRBARA- PR, 09 DE JULHO DE 2014

,)'

io Makoto Sato

CNPJ: 12.591.44710001-61

Morío Mokoto soto

Gerente

RG: 3.749.564-6 SSP/PR

CPF: 628.886.509-59

(z sgt 447looo{'6i1

ANEXO IX

fr

iIARIO f AKOIO SATO
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MARIO MAKOTO SATO
Avenida Solvodor Tomoz de Farias, 888 - Sola 02 - Centro

Sopopema / PR - CEP: 84.290-000

CN PJ : L 2.59 L.447/000 1-6L

nq9
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PREFEITURA DE NOVA SANTA BÁRBARA- PR, 09 DE JULHO DE 2014

Ao Pregoeiro Municipal
PREGÃO PRESENCIAL N9 33/2014 - SRP

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

A empresa MARIO MAKOTO SATO, inscrita no CNPJ sob o ns 12.591.447 /OO9L-
61, por intermédio de seu representante legal o Sr.(a) MARIO MAKOTO SATO, portador(a)

da Carteira de ldentidade ns 3.749.564-6 e do CPF N' 628.886.509-59 DECLARA, para efeito
de participação no processo licitatório Pregão Presencial N' 33/2014, da Prefeitura

Municipal de Nova Santa Barbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega

cônjuges, companheiros ou parentês em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau de servidores, que sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e

de assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças,

compras e licitações do Municipio de Prefeitura de Nova Santa Barbara.

NOVA SANTA BARBARA. PR, 09 DE JULHO OE 2OL4

Ma akoto Sato

CN 12.59t.447 /000t-61
Morio Mokoto Soto

Gerente

RG: 3.749.564-6 SSP/PR

CPF: 628.886.509-59

4zsgt 447totltlí.67
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ENVELOPE N'02 - HABILITAçÃO

RAZÃO SOCIAL: MARIO MAKOTO SATO

cN PJ : 12.591 .447 /O0Ot-6t
ENDEREÇO: AV. SALVADOR TOMAZ DE FARIAS, 888 - SALA 02 -
CENTRO - SAPOPEMA/PR * CEP: 84.290-000

PREGÃO PRESENCIAL N9 33/2014 - SRP
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DE REANüO DE RECEBIMENTA E ABERTURA DOS ENWLOPES N'I E N" 2

REF: EDITAL DE PREGÃO PRESENCAL N'33/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N."
046/2014

Ata da sessão de recebimento e abertura dos envelopes no 1 e
no 2, contendo as pÍopostas de preços e a documentação, em
atendimento ao edital de Pregão presencial f 33t2014 -
(PMNSB) - Contratação de empresa para prestação de
serviços médicos.

Aos 09 (nove) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e quatorze (2014), às 10:00 horas no
prédio da Câmara Municipal de Nova Santa Barbar4 sito à Rua Antonio Rosa de Almeida n. 130,
Bairro centro, Nova santa Brárbara - PR, em sessão públic4 sob a presidência do pregoeiro sr.
zacanas de Abreu Gonçalves, RG n" 2.254.409-8 ssp/pR, e os membros da equipe de apoio, sra.
Elaine cristina Luditk, RG n' 9.144.227-2 ssP/PR e a srta. Maria José Rezende, RG n" 9.170.714-
4 ssP/PR, designados pela Portaria no 05612011, para proceder o julgamento dos envelopes no I e
n'2 entregue pelas proponentes interessadas na execução do objeto do pregão presencial no
3312014 - destinado ao registro de preços para eventual contratação de empresa paÍa pÍestação de
serviços médicos. Aberta a sessão o pregoeiro informou que protocolou os envelopes n" 1 e no 2,
01 (uma) empresa, sendo ela: MARIO MAKOTO SATO, CNPJ n" 12.591.44710001-61,
representada pelo sr. Mario Makoto sato, portador do RG no 3.7 49.564-6 ssp/pR. Foi entzio
solicitado pelo pregoeiro que o repÍesentante da empresa presente apÍesentasse os documentos para
credenciamento exigidos no edital. Após o credenciamento, o pregoeiro iniciou a sessão com
análise do envelope contendo a propostas de preço, onde foi dada oporhrnidade a empresa de
apÍesentar seu lance, porém a mesma manteve a pÍoposta apresentada. Diante dos valores
apresentados o Pregoeiro declarou como vencedora do lote I a empresa MÂRIO MÂKOTO
SATO, CNPJ rf 12.591.44710001-61, que apÍesentou o seguinte valor: Lote I R$ 6.500,00 (seis
mil e quiúentos reais) mensais. O lotes 2 foi deserto. Em seguida, procedeu-se à análise dos
documentos da empresa vencedora do certame e observou-se que a mesma atendeu aos requisitos
editâlícios, sendo portanto declarada habilitada. Foi então concedido pelo Pregoeiro, o prazo de i0
(dez) minutos para a manifestação de possível interposição de recursos. Decorrido o pÍazo, sem
manifestação de intenção de interpor recurso o Pregoeiro ADJUDICA à empresa o objeto licitado.
O processo será encaminhado à Autoridade Superior para decidir sobre a sua Homologação. Nada
mais a tratar, a sessão foi encerrad4 eu, Elaine Cristina Luditk, lawei a presente ata que lid4 e

achada conforme, vai assinada por mim, pelos membros da comissão de licitação e demais

Zacarias d Abre G çalves
Pre

I

presentes.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - E(0)o(43) 3266€100 C.N.P.J. 95.561.080/0001-ó0
E-mail licitacao{Ansb.or.qov.br Nova Santa Bárbara - Paraná
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Equipe apolo

Equipe de apoio

Sato

da empresa Mario Makoto Sato
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

RESULTADO DE L|C|TAÇÃO - PREGÃO PRESENCTAL No 33/2014 _ SRp

De: Setor de Licitação
Para: Assessor Jurídico

A comissáo permanente de Licitação da prefeitura Municipar de Nova
santa Bárbara, Estado do paraná, comunica que no dia 09 de julho de 2014, às
10h00min, no prédio da Municipal de Nova santa Bárbara, sito à Rua Antonio Rosa de
Almeida n' '130, Bairro centro, Nova santa Bárbara - pR, em sessão pública, realizou-se
o julgamento das propostas e abertura da documentação apresentada na licitação na
modalidade Pregão Presencial no 33t2014, destinado ao registro de preços para

eventual conhatação de empresa para prestação de serviços médicos. protocolou os

envelopes n" 1 e n" 2, 01 (uma) empresa, sendo ela: MARIO MAKOTO SATO, CNpJ n"

12.591.44710001-61. Foi então solicitado pelo pregoeiro que o representante da
empresa presente apresentasse os documentos para credenciamento exigidos no edital.

Após o credenciamento, o pregoeiro iniciou a sessão com análise do envelope contendo

a propostas de preço, onde foi dada oportunidade a empresa de apresentar seu lance,

porém a mesma manteve a proposta apresentada. Diante dos valores apresentados o
Pregoeiro declarou como vencedora do lote I a empresa MARIO MAKoro sATo,
CNPJ n" 12.591.44710001-61, que apresentou o seguinte valor: Lote 1 R$ 6.500,00 (seis

mil e quinhentos reais) mensais. O lotes 2 foi deserto. Em seguida, procedeu-se à

análise dos documentos da empresa vencedora do certame e observou-se que a mesma

atendeu aos requisitos editalícios, sendo portanto declarada habilitada.

Resolve-se encaminhar ao Assessor Jurídico para obter o parecer, e

após enviar ao Sr. Prefeito, para que tome as medidas necessárias.

Nova Santa Bárbara, 0910712014.

EIaine
Setor

ristina

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,Cerl'üo,8 43. 3266.8100, M - 86.250-000 -Nova Santa Bárbara,
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walter Guimarães da Costa no 5.t2, FonelFax (043) 266_1222 _ CNPJ N.o 95.561.080/OOOí -60

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

74

Origem: Depto. Jurídíco;

Destíno : Prefeito Munícipal.

PARECERIURÍÚ|CO:

Conforme expediente encaminhado a esse

Departamento Jurídico datado ile 09 ile Julho de 2.014, visando emissão de parecer

sob os aspectos de legalidade do processo de licítação Pregão Presencial no 033/2074

que tem por objen a Contrataçdo de empresa para prestação de serviços médicos,

conforme solicÍtação da mesma, passo a tecer os seguintes comentários.

Observa-se que o processo foi iniciado dentro dos

procedimentos legais prevístos, com cumprimento das exigências fixadas pela Lei no

8.666/93, inclusive quanto a indicação dos recursos orçamentários pelo setor

competente, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem tiver dado

causa.

0 processo passou pelo jurídico para análise da

modalidade licitatóría e diante da ínformação de que o processo se destinava a

Contratação de empresa para prestação de serviços médicos e sempre para garantir

maior competítividade, publicidade e transparêncÍa e obedecendo a orientação do

TrÍbunal de Contas da Uníão e do Estado do Paraná, houve a elaboração do edital

convocatório, seguindo a modalidade sugerida por esse departamento jurídico de

pregão presencial.

Verifica-se que o edital Íoi devÍdamente publicado

junto qo órgão oficial do Município e no Díário 0ficial do Estado do Paraná em data

de 25 de junho de 2.014, cumprindo-se desta forma o que determina art 27 da Leí ne

8.666/93, aguardou-se o prazo legal de no mínimo 08 (oito) dias para disputa no

sístema presencial marcado para 09 de Julho de 2.014, onde constatou'se que uma

única empresa se credenciou para participar do certame presencíal iunto ao

pregoeiro e Comissão permanente de licitação.

Rua Walfredo Bittencourt Moraes, 222 - FonelFax (0§43) 266-1222 - E-mail: polsbaúe{4@aotlslLh - Nova Santa
Báôara - Paraná
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O pregoeiro deu continuidade ao processo, com

análise da proposta de preço e posterior liberação da fase de lances orais, mantendo-

se a proposta Ínicial apresentada, sem negociação de redução, dando-se por vencedor

do lote 1 a empresa MÁRt) MAK1T} SAT1, CNpl N.e 12.591.447/0001_6L. o tote 02

foi deserto. Após o encerramento da fase de tances, foi feita a conferência e avaliação

da documentação de habilitação, conforme previsto no edital do certame,

constatando-se que a empresa vencedora estava habilitada.

Até o presente momento não há informação da

comíssão Permanente de Licitaçdo da interposição de recursos administrativos ou

judiciais contra o procedimento em andamento, razdo pela qual encaminhe-se a

autorídade superior para que decida sobre a homologação ou não do processo uma

vez que só houve um participante do certame.

E o parecer, S.M.J.

Nova Santa Bárbara, 15 de lulho 2.01.4.

a
0AB/Pr no 48.857

A

Rua Walfredo Bittencourt Moraes, 222 - Fone/Fax (0xx43) 266-1222 - E-mail: D![ssbêrb3!4@aollollbÍ - Nova Santa
BáthàÍà - Pàêná
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REFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

Exmo. Sr.
CLAUDEMIR VATÉRIO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Assessor Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência o

Processo de Licitação na modalidade "PREGÃO PRESEITCIAI" t." 33l20l4 -

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

licitatório.

Nova Santa Bárbara, L6lA7 12014.

NOVA SANTA BARBARA

&
Eduardo Moí:tan}.eÍ de Souza
Pregoeiro - Portaria 056l20ll

Rua
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.or.eov.br - www'nsb or'gov br

Walfredo Bittencourt d€ Moraes no 222, Centro, I 43' 3266.8100, x - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4
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REFEíTURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

TERMo DE HoMoLocaçÃo E ADWDTcAçÃo
pnpcÃo pRESENCIAL tr" gg/zot+ - snp

Aos 17 (dezessete) dias do mês de julho (02) do ano de dois
mil e quatorz.e (20lal, em meu Gabinete, eu Claudemlr Valêrlo, prefeito

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

Licitaçáo Pregão Presencial n." 3312OL4, destinado ao registro de preços para

eventual contratâçáo de empresa para prestação de serviços médicos, a favor da
empresa que apresentou menor proposta, sendo ela: MARIO MAI(OTO SATO,

CNPJ n" 12.591.447 10001-61, num valor de R$ Z8.OOO,OO (setenta e oito mi1

reais), para que a adjudicaçáo nele procedida produza seus jurídicos e legais

efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

iegais pertinentes.

estaoo oo penaNÁ

o
cipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, CeÍrtto,8 43. 3266.8100, E - 8ó.250-000 - Nova Santa Bárbar4
Paraná - E - E-mails - liçitacao@nsb.or.pov.br - www,nsb.pr.sov.br
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ATA DE REGTSTRO DE PREçO N.o 0822014 _ PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL NO 33/2014 - PMNSB

o MUNICíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito púbtico interno,
inscrita no CNPJ sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua walfredo Bittencourt de Moraes,2z2 _
centro, Nova santa Bárbara - Paraná, cEp - 86250400, representada neste ato por seu prefeito, sr.
claudemirValério, RG n" 4.039.382-0 sspipR, inscrito no cpF sob. o no 563.69.1.409-10, doravante
denominado orgão Gerenciador, em conformidade com as Leis N. 10.b20/02, N" g.666 de 21106/93 e
suas altera@es posteriores, Decreto Federal No 3.5s5/00. Decreto Municipal no 041/2009 do dia
04/09/2009, em Íace da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial No 33/20i4 -

sRP, homologada pelo Prefeito Municipal RESOLVE registrar os preços para conkataÇão de empresa
prestaçâo de serviços médicos, conforme especificado, oferecido pela empresa MARIo MAKoro
sATo, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNpJ sob no. 12.591.44710001-61, com endereço
à Avenida salvador Tomaz de Farias, 8BB sala 02 - cEp: 84290-000 - Baino: cenho, sapopema/pR,
neste ato representada pelo sr, Mario Makoto sato, inscrilo no cpF sob no. 62g.9g6.50g-59, RG n"
3.749.564-6, doravante denominada Detentora da Ata, cuja proposta Íoi classificada, observada as
especificaçoes, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e
condiçoes abaixo estabelecidas, tem enhe si justo e contratado o que se segue:

CúUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo
constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual contratação de empresa prestação de
serviços médicos, conforme especificado no ANEXO l, que integra o Edital de pregão presencial No

$nA14 - PMNSB, independentemente de transcriçã0. O Orgão Gerenciador não se obriga a contratar
os itens relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXo l, podendo
até realizar licitação especiÍica para contratação de um ou de mais itens, hipótese em que, em
igualdade de condiçoes, o beneÍiciário do registro terá preferência, nos termos do art. í5, § 40, da Lei no

8.666/93, reafirmada no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

cLÁusuLA SEGUNDA - ESpEctFtcAçÃo Do oBJETo E pREÇos REGtsTRADos

.@ PREFEITURAN/UNICIPAL

tit.li NovA sANrA BARBARA
rêbei:-Éi- estloo oo ptnrulÁ

ITENS

Lote Itern lcoaigo

lü0

lprrxluto
l/serviço

Descrição rlo
prüdufolserviço

Marca

do
produto

Unidade
de

medida

Quantidade Preço

unitàrio
Prêço total

'1
1 I ATENDIMENTO

AMBULATORIAL

MÉDIoO cLÍNlco GERAL
- 20 HORAS SEMAMAIS.

DE SEGUNDA-FEIRA A
SEXTA-FElRA, DAS 08:00
AS 12:00 HORAS.
EXCETO FERIADOS
NACIONAS, ESTADUAIS,

IVESES 12,00 6.500,00 78.000,00

81
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MUNICIPAIS E

RECESSOS. MEDICOS
otul FORMAÇÃO E

rNscRrÇA0 NO
ONSELHO DA

TEGORIA - CRM

OTAL .000,00
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PREFEITURA N/UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 82
estloo oo psn*t{Á

cllúsuu runcerRl. ol vrcÊrcn
0 prazo de vigência da Ata de Registro de preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do
mesmo, com validade e eficácia legal apos a publicação do seu extrato no Diáío OÍicial do Município
de Nova Santa Bárbara.

CLAUSULA QUARTA- DA DOTAçÂO ORçAMENTÁRÁ
As despesas decorrentes desta Licitaçáo conerão por conla da seguinte dotaçáo orçamentária:

cúusulA eutNTA - DÀ VAL|DADE Dos pREÇos

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do
mesmo e enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e
satisfazendo os demais requisitos da norma, Ad. 57, § 40 da Lei 8.66ô/93 e Art. 4 do Decreto no

6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Regisho de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova

santa Bárbara, não será obrigada a contratar os serviços referidos na cláusula segunda
exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo ÍazêJo através de outra licitação quando
julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empÍesas
detentoras, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto,
garantidos à detentora, nesle caso, o conhaditório e a ampla deÍesa.

cúusuLA sExrA - Do CANCELAMENTo DA ATA DE REGtsTRo DE pREços

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administraçáo:
- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fornecedores registrados;

q

ÔESOTA

Conta da despesa Funcional progmntàticã Fonte de recumo Natirreza da

despesa
2300 07.00'1. 1 0.30'Í,03402-026 0 3,3.90.39.00.00
2310 07.001.10.301.03402-026 303 3,3.90.39.00.00
2324 07.00'l . í 0.301 .03402-026 1nÀ 3,3.90.39.00.00
2330 07.001 . í 0.301 .03402-026 325 3.3.90,3S.00.00
246C 07.002.10.301.03602-028 495 3.3.90.39.00.00
2520 07.002.10.301,03702-029 495 3,3.90.39.00.00
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- pelo Orgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro
de preços cancelado na Ata, por intermedio de processo administrativo especíÍico, .rr.grrrào o
contraditório e ampla defesa:

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, mmprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços
de mercado dos insumos que compÕem o custo do serviço. A solicitação dos fomecedores para
cancelamento dos preços regishados deverá ser formulada com a antecedência de í5 (quinze) dias,
facultada à Adminishação a aplicação das penalidades previstas no edital, câso não aceitas as razÕes
do pedido.

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese desle se tomar superior àqueles praticados no
mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualiÍicação técnica exigida no processo licitatório;
- por razoes de interesse público, devidamente motivadas e justiÍicadas;
- não cumprir as obriga@es 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 hipótese de inexecução total ou parcial das condiçoes estabelecidas nesla Ata
de Registro de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A mmunicaçâo do cancelamento do preço
registrado, nos casos previstos, será feita pessoalmente ou por coÍTespondência com aviso de
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusuLA sÉTtMA - DAs oBRtcAçóES DA DETENToRA DA ATA
A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Prestar os serviços adjudicados estritamente de acordo com as especificações descritas no Termo de
ReÍerência - ANEXO l, bem como no prazo estabelecido;

' Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante toda a vigência da
Ata de Registro de Preços;

cúusulA otrAvA- Do LocAL DA PRESTAÇÂo Dos sERvtços.

0s serviços deverão ser prestados na secretaria Municipal de saúde, sito à Rua: João Joaquim
Rodrigues, s/No, Nova santa Bárbara/Pr, por proÍissional devidamente habilitado em dias a ser
determinado pela própria secretaria.

Parágrafo único - As despesas de viagem e com refeiçoes dos Profissionais conerão por conta
exclusiva da empresa conkatada.

@
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CúUSULA NONA - DO PRAZO

0 prazo para inicio da prestação de serviço será de até 05 (cinco) dias, contados a partir da solicitaçáo
da Secretaria Municipal de Saúde.

w
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CúUSULA DÉCIMA - Do RECEBIMENTo
Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alinea'a', da Lei Federal g.666/93; Definitivamente,
nos termos do art. 73, inciso ll, alinea "b', do dispositivo legal supracilado. A assinatura do canhoto da
nota Íiscal ou protocolo em outros documentos indica táo somenle o recebimento da mesma pelo órgão
Gerenciador, sendo sua conírmaçâo deÍinitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na
nota fiscal, relatórios ou outros documenlos que se Íizer necessário.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do PAGAMENTo
0 preço cotado será pago mensalmente, até o 100 dia útil subseqüente à prestação dos serviços,
mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS e
cerliÍicado de Regulaídade de situaçáo junto ao FGTS, Na existência de débitos junto aos órgãos
citados, a Prefeitura aguardará a regularização por parte da Detentora da Ata, iniciando-se novo prazo
para o pagamento. sendo que a Prefeitura Municipal de Nova santa Báóara fará o devido pagamento
mediante depósito bancário. Deverá constar da nota Íiscal o nome do banco, agência e o N" da conta
bancária receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. o
Municipio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores conespondentes a
multas, indeniza$es, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos
termos do Pregão Presencial n' 33/2014 - PMNSB. Nenhum pagamento será eÍetuado a Detentora da
Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços ou a coneçà) monetâria.

A Detentora da Ata deverá apresentar quando do pagamento, certidão Negativa do INSS e do FGTS,
atualizadas, podendo ser permitida apresentaçâo de copia autenticada ou via intemet.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAs coNDIcÔES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
A Detentora da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços de acordo com as especifica@s
constantes do pÍesente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;
- Executar o objeto nas condiçoes, no preço e nos prazos mnstantes desta ata;
- Não conlratar servidor peÍtencente ao quadro da Preíeitura, durante a execução do objeto conkatado.
- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorizaçâo da
Adminiskaçâo da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.
- Manterem durante a execuçâo do contrato todas as condiçoes de habilitaçâo e qualificação exigidas
na licitaçâ0.

cúusuLA DÉctMA QUARTA - DAs sANçôEs ADMtNtsrRATtvAs
A recusa injustificada das empresas com propostas classiícadas na licitação e indicadas para registro

dos respectivos preços ensejará a aplicação das penalidades enunciados no artigo 87 da Lei Federal no

8.666/93 e allera@s e no Decreto Municipal n" 041/2009, ao critêrio da Administraçá0.

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

forem os 1.0 mlocados de cada item e náo assinarem a Ata de Registro de Preços, comportarem-se de
modo inidôneo, fizer declaraçáo Íalsa ou mmeterem Íraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o
caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sançôes, a critério da Administraçã0,

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.E100, E - 86.250-000
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isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração da
PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo inÍrator:

. lmpedimento para registro nâ Ata, se concluida a Íase licitatória;. Cancelamento do registro na Ala;

. Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fomecedores;

. Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que será aplicada nas
hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigaçoes assumidas;
. Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Adminishação pública,

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

. Declaração de inidoneidade para licitar ou contrataí com a Administração Pública. A
aplicação das penalidades oconerá depois de deÍesa prévia do interessado, no prazo
estabelecido na Lei de LicitaçÕes, a contar da intimação do ato.

Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atÍaso do atendimento, advir de caso fortuito ou
motivo de lorça maior.

o descumprimento total ou parcial das obriga@es assumidas pelo fomecedor no momento da
execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuária,
resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou cumulalivamente, nas
seguintes sanções:

. Advertência;

. Multa de 10Yo (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de recusa
do 1.0 colocada do item em assinar a Ata de Regisko de preços;

. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia em atraso na prestação dos serviços,

atê o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contrataçã0, além

do desconto do valor conespondente ao serviço não realizado pela detentora da Ata, remlhida
no prazo máximo de 15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados oflcialmente;
. Suspensão lemporária do direito de participar de licitaçã0, por prazo de até 05 (cinco)

an0s;

Em qualquer hipotese de aplicação de penalidades será assegurado ao fomecedor 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 Íomecedor pr eventuais perdas e danos causados à

Administraçã0.

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora

da Ata, podendo, entretanto, conÍorme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sançoes cabiveis, sejam estas

adminiskativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e altera@es.

Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes freqüentes de energia elêtrica e água;

d) enchentes;

@
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e) impedimento de suprh os serviços com materiais devido à intenupção das vias de acesso às
mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modiÍica$es subslanciais nos materiais;
g) escassez, falta de materiais e/ou mâo{eobra no mercado;
h) atrasos demnentes de outros seÍviços e/ou instalaçâo inerentes aos termos contratados diretamente
pelo Municipio.

CúUSULA DÉCIMA QUINTA. Do coNTRATo
será dispensada a celebração do contrato entre as partes, na forma do disposto no parágraío 40 do
artigo 62 da Lei n0 8.666, de 2'l de junho de ,l9g3, passando a substituí-los os seguintes instrumentos:
a) este Edital com seus anexos;

b) as Propostas de Preços;

c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Regisho de Preços.

16.2. se o classiÍicado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da Nota de
Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante, observada a
ordem de classificação, paÍa substituÍ-la em igual prazo e nas mesmas condi@s propostas, inclusive
quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicação das san@s cabíveis previstas
neste Edital.

cLÁusuLA DÉCMA sExrA. DAS DtspostçÕEs FtNAts
lnlegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial No 33r20t4 e as pÍopostas das empresas
classificadas em ordem crescente respêctivamente, no cerlame supra numerado. os casos omissos
serão resolvidos com observância das disposiçoes constantes das Leis no 1O52O2OO2, Lei 8.666/ig93
e demais legislaçoes pertinentes. A homologação do resultado desta licitaçtu não implicará direito à
contratação. A beneliciária que ensejar o retardamenlo da execuçáo do seu objeto, não manüver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, Íizer declaraçãr:
falsa ou cometer fraude Íiscal, garanlido o direilo prévio da citação e da ampla defesa, Íicará impedido
de licitar e contratar com a Administração, e se Íor o caso, será descredenciado, pelo prazo de até

cinco anos, enquanto perdurarem os moüvos determinantes da puniçfo ou até que seja promovida a
reabilitação perante a pópria autoridade que aplicou a penalidade.

CúUSULA DÉCIMA sÉnMA. Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de Sâo Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por

mais privilegiado que se.ja, para serem dirimidas possíveis dú undas desta licitaçã0.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, I a presente ata, que depois de lida, será
assinada pelos representantes das partes, Ôrgâo e a Detentora da Ata.

12a14
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Empresa: Mario Makoto Sato

CNPJ: 12.591.44710001-61

Detentora da Ata

Marta Lucia Silvestre Rezende

Secretária Municipalde Saúde - Responsável pelo acompanhamento da ata

7
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CHEK LIST

MODALIDADE: PREGÃO

( ) ELETRÔN|CO tt) PRESENCTAL

N" .3i / JO/q

NO ESPEcrFtcAÇAo DOC oBs.
1 Ca do rocesso Oô
2 Ofício da secretaria solicitando 0l(r
3 Licita à Contabilidade Pedido de dota o ü
4 Contabilidade à Licita o 0[.
5 Licita o ao Jurídico Pedido de Parecer ü.
o Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade ) ri(
7 Autorização do Prefeito para abertura 0lt

Portaria nomea o da Comissáo de LicitaÇão CÍ.
Resumo do Edital 0r(

10 lelecer JurÍdico (Edital) Clí
11 OT
IZ Publicações (Diário Estado, Diário U rláo e Jornal Régionall ÔK

Publi o Mural de Licitaçáo (TCE) ôf.
14 Documentos de Credenciamento 0r.
't5 Propostas de Preço OV
16 Documentos de habilitaçáo ô[
17 Ata de abertura e julgamento of
18 Proposta final das empresas vencedoras ol-
19 Licitação ao Jurídico (Resultado da Licitação) ôu
20 Parecer Jurídico (Julgamento) cÍ.
?1 Licitação ao Prefeito (HomologaÇão) ot
22 Homologação do Prefeito ôY-
n1 PublicaÇão da HomologaÇáo (Jornal Reqional) oÍ

Ordem de contrataÇão

zo Publicação do extrato do contrato (Jornal Regional)
27 Relatório de acompanhamento do contrato (Listagem de contratos)
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TERMo DE ENCERRAMENTo DE pRocESSo r,tcrurónropnrcÃo pREsENCIAL N" 33/2014

Aos 30 dias do mês de julho de 2014, lavrei o presente terrno de encerramento do
processo licitatório de Pregão Presencial n" 33lzol4, registrado em23t0612014,
qxe tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do n'001 ao no 089, que corresponde a este termo.

lEbrc
Responsável pelo etor de icitações

Rua WalfrÇdo Bittencourt de Moraes n' 222, Cçntro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Sanra Btubar4 Paraú
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Executivo

PUBLICACÃO TRIM ESTRÂL DO EXTRÂTO DA ATA DE
REGISTRO OE PRECO N.O 38/2014 - PMNSBRerenffi+

DE
PRES

OBJETO - Contratâção de êmpresâ prestação de
sêrviços médlcos,

VALIDADE DA ATA: De 2'11O712014 à 20/07/20í 5.

DETENTORA DA ATA: MARIO IiIAKOTO SATO
CNPJ sob no. 12.591.4471000161
Avenida Salvador Tomaz de Farias, 888 Sala 02
84290{00 - Baino: Cêntro, Sapopema/PR.

CEP:

RESPONSÁVEL JUdDICO: Angelita Oliveira MaÍtins
Pereira, OA&PR n' 48857.

eW+

OBJETO - Contratação de
sarvlços módicos.

empresa prêstação de

VALIDADE DA ATA: De 26/0í2014 à 25105/20í5.
DETENTORA DA ATA: iI. C. C. CAVÂLCANTE - CLINICA
MEDICA - ME
CNPJ sob no. 18.078.926/000í65
Rua Joáo Jurandy de Moraes, 360 - CEP: 86250400 - BâiÍÍo:
Centro, Nova Santa Bárbara/PR.

REsPoNsÁvEL JURiDIco:
PereiÍa, OAB-PR n" 48857.

Angelita Oliveira Martins

EspEctFtcAçÂo Do oBJETo E pREços REcrsrRADos EspEcrFtcAçÃo Do oBJETo E pREços REclsrRADos

DláÍlo OÍiclal Eletrônico do Município de Nova Santa BáÍbara
Rua: Walfredo Bittencourt de MoÍaes n'222 - CentÍo

Fone/Fax (43) 326&8100
E-mail: diaÍioofi cial@nsb.pÍ.gov.br

u,\tlv.nsb.Dr.oov-br
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015.
INIDADÊ SANÍÀ RIÍA DÊ ASSAI

CEP: 86220-000 - Balíro: Cánúo.

,lrô Máflins Peroirâ, OÂ8-PR n'
iÇos REGTSTRÁDOS

EXTRATO DÂ AIA DE
!2ot{- PMXSB
rÂL '2A2014- P lls§
Iizâdâ êm rrlllca dê úolorog pârt
ülDÀDÊ t AAÍÂ: Do ,6/0ô12014 à
RÂLDILTDA-EPP

PUBLICAÇÁO TRIMESTRÂL OO ÊXTRÁ'O DÀ AÍA DE
REGISÍRO OE PREÇO NJ45NOlI- PUNSB

REFERE ÍE AO PREGÀO PRESENCIAL N' 2612014 - PiITISB
oBJ EÍO - Contr.tãçáo dE Émpr6s3 6sp6d€lizâda ám rôllÍcs dê motõÍ8 ÉÍa

mânr,tànçáo dosv6idlos da iotâ muôicip8Í VÂLjDÂDE DAÂTA:D! 1 0620í4à
1íOô/2015, OETÉNTORÁ OÂ AÍA ÂRiÂS COMÊRCIO OE LUBRIFIOÂNTES E
PEÇÂS LTDÂ.ME CNPJ sob ÍP. 06.632.88í0001§3

Av€nida Guilh€mô d,E Àrn€idâ, I 50 lc$s { e 5 - CEP: 8dX2.O0l - Eeiro: Pq,
Oum Branco, LonddõaeR. RESPONSÁVEL JURIDICO:Ân!€li!á Olivaird MârrirE
P616ilà. OAB-PR n' 48857.

ESPECIFI OOÔBJETO E OS

)r Cênlro, TupgSP
)ilâ Madin6 P6Íala, OAB+R n'
Ços REGTSTRÁDOS

DETENÍORÂ DA AÍA: MARIO MAKOÍO SATO CNPJ 3ob n!.
t2.591.4470001-6Íi Avenldá Sâkâdor Tomaz de Fâds§, 888 Sâla (n . CEP:
8a2!X}{00 . Bàrro: C€núo, Sâpop€mrPR.

RESPONSÁVEL JURIDICO: ÂrEâlirâ OÍnlÊirá M6üm Páí€ira, OÀBPR n'

OBJ
DAOE DAÁTÂ: 21n7nO$ à2An7 n015.

48lit. ESPECTFTCAÇÃODOOBJÉ'O E

DO
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDO DO PARANÁ Pá9.092

TERMo DE JUNTÂDA DE FoLHÀ No pRocrsso ltclr,lróruo
pnocÃo pRESENCIÀL N. 2s Dot4

Aos 23 dias do mês de março de 2015, lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo de Pregão Presencial n" 3312014, numeradas do no 001 ao no
092, que corresponde a este termo.

tEkiw Santos
Responsável pelo de Licitações

Rua Waltedo BiftencouÉ d€ Moraes n' 222, Cent o, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bálbar4 Pa!üá
- E-mail - licilacaoíânsb.or.eov.br - wvlv.nsb.or.sov.br
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Terça-Feira, 16 de Junhova Santa Bárba ra, Paraná

Ano lll
IMPRENSA OFICIAL-
Lel n'660, de 02 de abril dê 2013.

Poder

Executivo

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

DECRETO N ." 038/20í5

EXON ERAR

Nova Santa Bárbara, 16 de junho de 2015

Claudemir Valério
PÍefeito Municipal

DECRETO N." 039/20í5

O PREFEITO I\4UNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, no uso de suas atribuições legais, resolve:

EXONERAR

ArLl'- Fica exonerado a pedido o (a) SÍ. (a)
ZILDA VITOR DOS SANTOS RUY, portadora do RG n"
7.225.013-3 SSP/PR, do cargo de MERENDEIRA da
PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara-Paraná,
conforme pedido realizado em 15/06/2015.

ArL 20 - Este Decreto entra em vigor na data de
1610O12015, revogadas as disposigões em contrário.

Nova Santa BáÍbara, '16 dejunho de 2015

Claudsmir Valério
PÍeÍeito Municipal

PORTARIA N.o 038/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA
gÁRanRq, resolve, no uso de suas atribuiçóes legais:

da PrefeituÍa Municipal de Nova Santa Bárbara-Paraná, em
razão do termino do contrato por tempo determinado, já
prorÍogado de 1710612011a í6106/2015, conÍorme Processo
Seletivo Simplifi cad o 0021201 3.

Art. 20 - Estâ Portaria entra em vigoÍ na dala de
1710612015, revogadas as disposiçÕes em conlrário.

Nova Santa Báóara, 1ô de Junho de 2015

cLAUDEi RvALÉRo
Prefeito Municipal

PORTARTA N.o 039/20í5

Nova Santa Bárbara, 16 de junho de 2015.

cLAUDEMtR vALÉRro
Píefeito Municipal

REGISTRO DE PRECO N.O O8Z2O14 - REFERENTE AO
PREGAO PRESENCIAL N" 33/20í4

OBJETO - Contratação de êmpresa prestação de
serviços médicos.

VALIDADE OA AT^t Dê 2110712014 à 2010712015.

DETENTORA DA ATA: MARIO MAKOTO SATO
CNPJ sob n'. 12.591.44710001-61
Avenida Salvador Tomaz de Farias, 888 Sala 02
84290-000 - Bâino: Centro, Sapopema/PR.

CEP

RESPONSÁVEL lUniOtCO: Angelita Oliveira Martins
Pereira, OAB-PR n" 48857.

Aúío- Fica exonerado a pedido o (a) Sr. (a)
GABRIELLA ARAUJO DE LIMA, portadora do RG n.
10.149.089-0_ SSP/PR, do cargo de TECNTCO EM
COMPUTAçAO da PÍeÍeilura Municipal de Nova Santa
Bárbara-PaÍaná, confoÍme pedido reatizado em 15/06/20t5.

ArL 20 - Este DecÍeto entra em vigor na data de
14106i2015, Íevogadas as disposiçóes êm contrário.

ArL ío - Fica exoneÍada a Sra. GABRIELA
ROBERTA DE OLIVEIRA, portadora do Rc n" 12.574.217-3
SSP/PR. do cargo de APOIO PEDAGÓGICO EM LTBRAS -

DôcúÍrEnro assinado po. Cênifcado
Digilal - Nova Sântâ Bá.barâ Píefeitura Municipali
955610E000016ÉAc SERAS,A- Sua âLnediddad€ é
garantida desdê que vÉlalirado âtÉvée do sitê:

I

Diário. Ofi-cial Eletrônico
Município de Nova Santa Bárbara,-- paraná

Claudêmir Valérío'l Préfeito

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, resolve, no uso de suas atÍibuições legais:

EXONERAR

Art. 1'- Ficâ exonerada a pedido a Sra. SONIA
APARECIDA LOURO MORETO, portadora do RG no
4.í20.089.8 SSP/PR, do cargo de TECNICO Ei,
ENFERMAGEM - CLT da PreÍeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara-PaÍaná, conforme pedido realizado em
01/06/20 í 5.

Art. 20 - Esta Porlaria enlra em ügor na data de
30/06/2015, revogadas as disposições em contrário.

EXONERAR

Diárlo Oficlal Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: WalÍÍedo Bittencourt de Moraes n'222 - Centro

FoneJFax: (43) 3266-8100
E-mail: diarioofi cial@nsb.pr.gov.br
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ESPECIFI OO OBJETO E REGISTRADOS

DECRETO 03712015. dê 16 de Ju ho de 2015.

Dispõe soô/e a nomeacáo dos membros do Conselho
MuniciDal dos Direitos da Crianca e do Adolescenle do
Município de Nova Santa Báúan- Pr.

AÍt. 10 A nomeacão dos novos membros do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
conforme a Lei 71012014 que dispóe sobre a polílica
Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do
Adolêscente.

Representantês do Poder Público:

Titulares:
Daniela CorsiVicente - Secreüaria Municipal de Saúde
Nelci Trindade Pereira - Secretaria Municipal de Educação
Priscylla Miuki Takao - Secretaria Municipal de Assistência
Social

Suplentês:
Martã Luciane Rezende Silvestre - SecretaÍia Municipal de
Saúde
Luciana Aparecida Valim de Lima - Secretaria Municipâl de
Educação
Ana Paula Valério Gomes - Secretaria Municipal de
Assistência Social

TitulaÍes:
Lucineia Martins Pelincel - Escola de Educação Especial
(APAE)
Sylmara Aparecida Bontorim Valério - PROVOPAR
Joselito Douglas de Lima - Entidade Religiosa

Suplentes:
Solange Nocko dos Santos - Escola de Educaçáo Especial (
APAE)
lvana Luzia Scudeler - PROVOPAR
José Francisco de Almeida - Entidade Religiosa

AIe 2' Este Decrelo entra em vigor na data de
sua publicação.

Nova Santa BárbaÍa, 16 de Junho de 2015

Claudemir ValéÍio
Prefeito Municipal

RESOLUÇAO CMDCA N.O 03/20í5

Attera membros de Eleitoral de Eleicão e
Posse dos Corrseráos fuÍelares dos Direitos da Criança e
do Adolescenle.

O Conselho Municipal dos Oireitos da CÍiança
e do Adolescentê (CMDCA) de Nova Santa Bárbara, no
uso de suas atribuiçÕes legais:

ConsideÍando a deliberaçáo da plenáÍia sobre a
pauta apresentada e discutida em reuniáo exlraordinária
Íealizada no dia 09 de Junho de 2015, RESOLVE:

Artigo," - Alterar os membros do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que iráo
compor a comissâo eleitoral de eleiçáo e posse dos
Conselhos Tutelares do município, sendo nomeados 06
(seis) conselheiros (as), obedecendo a paridade, conforme
discriminação abaixo:

0'1. Nelci Trindadê Pereira
02. Priscylla Miuki Takao
03. Ana Paula Valério Gomes
04. Lucineia MaÉins Pslincsl
05. Joselito Douglas de Lima
06. Luciana Apaíecida Valim de Lima

Artigo 2" - A comissáo lerá a responsabilidâde de
conduzir todo processo eleitoral, até a posse dos
Conselheiros (as) Tutelares eleitos.

AÍtigo 3' - Esta resolução entra em ügor na data
de sua publicação.

Nova Santa Bárbara, 16 de Junho de 2015.

Sylmara Aparêcida Bontorim ValéÍio
Presidente do CMDCARepresêntantes da Sociedade Civil:

1 1 6009 ATENDIMENÍO
AMBUTATORIAL

MÉDIco cLÍNIco
GERAL.20
HORAS

SEMAMAIS. OE

SEGUNDAfEIRA
A SEXTA+EIRÁ"
DAS 08:00 AS
12:00 HORÂS.

EXCETO

FERIADOS

NACIONAS,

ESTADUAIS,

MUNICIPAIS E

RECESSoS.
MEDICOS COM
FORMAÇÂO E

INSCRTçÃo N0
coNsEtlto 0A
CATEGORIA.
CRM.

MESE

s
12,00 6.500,0

0

78.000,0

0

TOTAL 78.000,

00

DocuíEnlo .ssinado por Cenifcado oigil,al - Novê Santa
BárEÍ. PÉfeiüÉ Mu.ÍdF[ 9556'1080000160-{C

IÍENS

Lot tem Descíiç.ão do ".
produto/serviço do

Unida

Ce de

redid
a

Preço

unitáÍio
Preço

lotalde

O Prefeito Municipal de Nova Santa BáóaÍa, no
uso de suas atribuiçôes que lhe sáo conferidas por Lei.

DECRETA:

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

Fone/Fax: (43) 3266-81 00
E{ail: diarioof cial@nsb.pr.gov.br

\M r!\r.nsb.pÍ.gov.bÍ
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PREFEITURA IúUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

!o; Z2 dias do mês de juúo de 2015, lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo de Pregão Presencial rf 3312014, numeradas do ni093 ao n.
096, que corresponde a este termo.

ESÍADo Do PÀRANÁ

TERMO DE JT]NTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATÓRJO
PREGÃO PRESENCIAL NO 33/2014

Ehirre L
Responsável de citações

Rua Walfredo Bittemoult de Mora€s n'222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 8ó.250-000 Nova Santa Btubar4 Paraná

- E-mail - licitacao6hsb.or.eov.br - www.nsb.or.sov.br


