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NOVA SANTA BARBARA

cúusuu oÉcIMA- Do PRAzo DE ENTREGA
prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias a partir da emissão da autorização de Íornecimento emitido

lo Municipio.

CLÁUSULA DÉCIMÂ PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, E 43. 3266.8100, E - 86.250-00 Nova Santa

ê§:

Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitaçao@nsb.nr.gov.br v.hr

PREFEITURA MUNICTPAL

- não.aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualiÍicação técnica exigiàa no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justiÍicadãs;
- não cumprir as obrigaçoes deconentes desta Ata de Registro de preços;
- não mmparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de
Regisko de Preços;
- caracterizada qualquer hipÓtese de inexecução total ou parcial das condiçÕes estabelecidas nesta Ala de
Regisko de Preço ou nos pedidos dela decorentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado,
nos casos previstos, será feita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimentó, juntando-se
o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusuLA SET|MA - DAS OBR|GAçOES DA EMPRESA VENCEDORA
O Fomecedor obrigar-se-á a: Fornecer o obieto adjudicado estritamente de acordo com as especiÍicações
descritas no Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Oigão
Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada. Manter-se regular (documentação
obrigatória não poderá estar vencida) na data do seu efetivo pagamento. Corrigir ou substituir às súas
expensas, no total ou em parte, o objeto da aquisiqão que se veíÍicarem defeitos resultantes da fabricação,
monlagem ou ainda que es§am em desacordo com as especiÍicapes deste Edital; Responder por todo o
ônus referenle à entrega do objeto, lais como, fretes, impostos, seguros, encaigos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, deconentes da aquisição do objeto; Durante o periodo de garantia do
objeto, o Licitante vencedor deverá fomecer e/ou substituí-lo, quando o mesmo demonstrar defeito, eíetuando
os necessáíos ajustes ou reparos sem ônus para o Orgão Gerenciador, no prazo máximo de 5 (cinco) dias
após a comunicaçã0, desde que os danos causados não sejam de responsabilidade do Orgão Gerenciador;
Sendo necessário o encaminhamento para troca, ou qualquer outro procedimento por parte do Orgão
Gerenciador dos materiais dentro do yazo da garantia, o kansporte dos mesmos conerá por conta do
Detentor da Ata, bem como o deslocamento de seus têcnicos até a Prefeitura.

cúusuLA otTAVA- DAs oBRtcAçôes oo uuHrcíplo
Caberá a Prefeitura:
- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionáíos do Detentor da Ata às dependências da
Prefeitura, para a entrega dos materiais referente ao Pregão Elehônico;
- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos materiais, que venham a ser solicitado pelo
Detentor da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma Íísico definitivo da entrega dos materiais, apresentado pela
licitante vencedora;
- rejeitar os materiais, entregue Euivocadamente ou em desacordo com as orientaçoes passadas pelo 0rgão
Gerenciador ou com as especiÍicações constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEX0 l.
- solicitar que sejam substituídos os materiais, que não atender às especiÍicaçoes constantes no ANEXO l.

cúusuLÀ NoNA - DA AUToRTzAÇÃo PARA AeursrçÃo E EMssÃo DAs AUToRTZAçoES DE

FORNECIMENTO
As aquisiçoes do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Orgão
Gerenciador. A emissão das autorizaçoes de fomecimento, sua retiÍicação ou cancelamento, total ou parcial,

será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.
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PREFEITURA MUNICTPAL

NOVA SANTA BARBARA

cúusuu oÉctmA eutNTA- DAs sANçôES ADMtNtsrRATtvAs
A recusa injustificada das empresas com propostas claisificadas na licitação e indicadas para registro dos
respectivos preços ensejará a aplicação das penalidades enunciados no ariigo 87 da Lei Federal no 8.666193
e alteraÉes e no Decreto Municipal n' 041i2009, ao critério da Administraçãõ.
Aos p-roponentes que ense.jarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, forem
os 'l.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de Regisho de prêços, compoÍtarem-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão sei aplicadas, conforme o caso,
resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sançôes, a critério da Administraçã0, isolada ou
cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Adminishaçao da PreÍeituia Municipal de
Nova Santa Bárbara pelo inÍrator:

. lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;. Cancelamento do regisko na Ata;. Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fomecedores;. Multa de '1070 (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 Administração Pública, pelo prazo de
até 05 (cinm) 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 contratâr 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 atraso do atendimento, advir de caso fortuito ou motivo de
força maior.

O descumprimenlo total ou parcial das obrigaçoes assumidas pelo fomecedor no momento da execu@o da
Ata de Registro de Preços, sem iustiÍicativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os
procedimentos legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanÉes:. Advertência;

. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor eslimado total do contrato, em caso de recusa do 1.0

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

máximo de '10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contrataçã0, além do desconto
do valor conespondente ao fomecimento não realizado pela detentora da Ata, recoihida no prazo

máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oÍicialmente;
. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de íornecer à Administração Pública, por

prazo de atê 05 (cinco) anos;
Em qualquer hipotese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o conkaditório e ampla
defesa.
A aplicação das sanSes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em
Lei, inclusive responsabilizaçâo do fomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.
As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora da Ata,
podendo, entretanto, conÍorme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem preluízo das demais sançoes cabíveis, sejam estas administrativas ou
penais, previstas na Lei no 8.6ô6/93 e alterações.
Considerar-se-á justiÍicado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

) greves;

) epidemias;

cortes freqüentes de energia elétrica e água;

enchentes;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, E 43. 3266.8100, E - 86.250-00 Nova Santa
Bárbara, Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.»r.gov.br - mlrrw.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL 1411

NOVA SANTA BARBARA
e) impedimento de suprir os serviços com mateÍiais devido à intenupçao das vias de acesso às mesmas;
f) acréscimos de volumes ou modificaSes substanciais nos materiais;
g) escassez, Íalta de materiais e/ou mão4eobra no mercado;
h) akasos deconentes de oulros serviços eiou instalação inerentes aos termos mntratados diretamente pelo
Município.

CúUSULA DÉCIMA sExTA. Do coNTRATo
Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na Íorma do disposto no parágraÍo 40 do artigo 62
da Lei n0 8.66ô, de 2'l de junho de 1993, passando a substiluí-los os seguintes instrumenús:

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

Se o 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 classificaçã0,
para substituí-la em igual prazo e nas mesmas condiçoes propostas, inclusive quanto aos preços, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das san@es cabíveis previstas neste Edital.

cúusuLA DÉctMA sÉflMA. DAs DtspostçôEs FtuAts
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico no 2712014 e as propostas das empresas classiÍicadas em
ordem crescente respectivamente, no @Ítame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com
observância das disposiçÕes constantes das Leis no 1052012002, Lei 8.666í993 e demais legislaçoes
pertinentes. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contrataçâ0. A beneÍiciária
que enseiar o retardamento da execução do seu objeto, nâo mantiver a proposta, falhar ou Íraudar na
execução do fomecimento e/ou conkato, comprtar-se de modo inidôneo, Íizer declaração falsa ou cometer
Íraude Íiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com
a Administraçã0, e se for o caso, será descredenciado, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade.

O contratado é obrigado a reparar, conigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o obieto constante do Anexo I deste Edital, em que se verificarem vícios, defeitos ou inconeções
resultantes da execução ou de materiais empregados.

CúUSULA DÉCIMA oITAVA. Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para serem dirimidas possiveis dúvida ndas desta licitaçã0.
E, para firmeza e validade do que Íoi pactuado, lavrou a presente ata, que depois de lida, será assinada
pelos representantes das partes, ôrgão Gerenc ntor da Ata0

t,t 4

Prefeito M - Autoridade Competente

RGn 039.382-0 SSP/PR

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, CenÍro,7 43.3266.8100, E - 86.250-00 Novâ Santa
Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb"pr.gov.trr
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141?PREFEITURA MUNIC!PAL

NOVA SANTA BARBARA

\À*vq[)z*
Wag-ner Agne Nunes

Empresa: Licimed Distribuidora de Medicamentos, Correlatos e

l'^r'a-'
Wagner Agne
RG no 509J9645Í4

CPF n.0i3236í

Nunes
. SJS/ RS
30-21

Produtos Médffi gnô§pelares Ltda

CNPi: 04.071.245/0001-60

Detentora da Ata

Ma rta Silvestre Rezende
Secretária Municipal de Saúde - Responsável pelo acompanhamento da ata

todes Aroújo

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-00 Nova Santâ
Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb. br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ATA DE REGTSTRO DE PREçO N.o 056/20í4 - PMNSB

REFERENTE Ao pnecÂo eurnôrrco No 2712014 - pMNSB

O ttUNtCiptO DE NOVA SnHil AÁRglRA, com personalidade juridica de direito público interno, inscrita
no CNPJ sob n0 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenko, 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 orgão
Gerenciador, em mnÍormidade com as Leis N' 10.520/02, N' 8.666 de 21106/93 e suas alteraçáes
posteriores, Decreto Federal No 3.555/00, Decreto Municipal n" 04'l/2009 do dia 04i09/200g, em Íace da
classiÍicação das propostas apresentadas no pREGÁo ELETRôNrco No 27nou - pMNsB, homotogada
pelo Preleito Municipal RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de medicamentos, materiais de
enfermagem, materiais odontológico, materiais para Íisioterapia e ouúos para suprir as necessidades da
secretária Municipal de saúde, conforme especiÍicado, oferecido pela empresa MARCOFARMA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob no. 06.935.554/0001-67, com endereço à Rua Pedro Tonioilo ll, 114'l - cEp: 99900-000 - Baino:
lndustrial, Getúlio Vargas/RS, neste ato representada pelo Sr. Marcos Wavzenkievicz, inscrito no CPF sob
n0.727 .402.M0-20, RG n' 2.043.408.695 SSP/RS, doravante denominado Detentor da Ata, cuja proposta foi
classificada, observada as especificaçoes, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as
cláusulas e condiçoes abaixo estabelecidas, tem entre si justo e contratado o que se segue:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui obieto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de medicamentos, materiais de
enfermagem, materiais odontológico, materiais para fisioterapia e outros para suprir as necessidades
da Secretáda Municipal de Saúde, para utilização pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,
especificados no ANEXO I, que integra o Edital de Pregão Eletrônico N.' 27nAU . PMNSB,
independentemente de hanscriçã0. O Orgão Gerenciador não se obriga a adquirir os itens relacionados dos
licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitação específica
para aquisiçáo de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condiçoes, o beneficiário do
regisho terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reafirmada no art. 70, do Decreto n0

6.906/03.

cLÁusuLA SEGUNDA - EspEcrFrcAçÂo Do oBJETo E pREços REG|STRADoS

iTENS

do
produto

iserviço

Lote Descriçáo rlo produtolseruiço Marca do
prodilto

Unidade

de medida
Quantidade Freço

uníiário
..IiPreço

12 ót3 Ácroo ecertsRLrcíLrco
.IOO 

MG COMPRIMIDOS

lmec o.ooo,oo io,02

15 1 5903 ACTDO FoLICO 5 [{G teuto 5.000,00 100,00PR ,02
.i1
JI

\

5183 FR 200,00 1,00ALBENDAZOL 40 MG/T,IL

SUSP. ORAL FRASCO COM
1O ML

prati

lz 5888 ALBENDAZOL 4OO MG prati CPR 00,00

1

d

Item

CPR

lsoo,oo 
\

r**
0,50 lroo,oo I

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 4313266.8100, E - 86.250-00 Nova Sarta
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NOVA SANTA BARBARA

14J.4

35 I 5901 ALENDRONATO DE SODIO 70
MG

delta CPR 100,00 0,50

43 1
Áç7n ALOPURINOL,IOO MG prati CPR 500,00 0,05 5,00

47 1 828 AMBROXOL (CLoR|DRATo)
FRS 1sMG/ 5 ML XPE PED.
cx ci 50 í00 ML.

hipolabor CX 11,00 53,00 9,00

48 1 827 BROXOL (CLORTDRATO)

E 30 MG/s ML XPE ADT.
R.CXC/50 100M1.

hipolabor 11,00 61,00 1,00

49 1 918 AMINOFILINA ,IOO 
MG CPR vitapan CPR 3.500,00 0,04 140,00

52
,t

2691 AMITRIPTILINA
(cL0RTDRATO)25 MG

COMPRIMIDOS

teuto CPR 8.000,00 0,05 ,00

55 1 831 AMOXICILINA 50 MG/ML, PO
PARA SUSPENSÂO ONEI,
coM 150 ML

prati FR 200,00 3,15 30,0c

56 1 5BB9 AMOXICILINA 50 MG/T,IL, PO

PARA SUSPENSÃO ORAL,
COM 60 ML

pÍati FR 100,00 2,04 ,00

58 1 óJt AMPICILINA 5OO MG CPR prati CPR 1.000,00 0,11 1 10,00

77 1 4875 ATENOLOL 1OO MG teuto CPR 2.500,00 0,04 100,00
'7Q

1 4874 ATENOLOL 50 MG

COMPRIMIDOS

prati CPR 22,000,00 0,03 60,00

81 1 978 AZITROM ICINA 2OOMG/5M1,

PO PARA SUSPENSÂO ORAL

pharlab FR 200,00 L,LV

82 1 987 AZITROMICINA 5OO MG CPR medquimic

a

CPR I 200,00 0,40 0,00

95 1 5892 BESILATO DE ANLODIPINO 5
MG

vitapan CPR 15.000,00 io

I

0,00

126
,t
I 837 BROMETO DE IPRATROPIO

0,25MG/ml solução de
inalaçâo c/ 20ml

hipolabor UN 30,00 1,00 30,00

1 5670 BROMIDRATO DE

FENOTEROL 5mg/ml uso oral
e analatório gotas. 20 ml

teuto UN 30,00 ,nn

IJU 1 992 BRON4OPRIDA 1O MG prati CPR 9.000,00 0,10 900,00

tJt 1 4876 BROMOPRIDA GOTAS prati FR 500,00 1,00

134 1 4 /b3 tiN 50,00 2,20

500,00

1 10,00BUTILBROMETO DE

ESCOPOLAMINA + DIPIRONA

SÔDtcA 6,67 + 333,4 mg/mt c/
20 ml em gotas

prati

138

\
1 842 CAPTOPRIL 25 MG

COMPRIMIDOS

teuto CPR 30.000,00 0,02 ôÍ)

lgg 1 2693 CARBAIVAZEPiNA 2CO IüG sanval CPR 10.000,00 0,08 00 00

CPR c,00140
I
I 2725 CARBAfuIAZEPINA 4OO I',{G teulo 200,00 i0,20

z
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142 1 4877 CARBOCISTEINA 50 MGNüL
XPE ADULTO COM 80 ML OU
MAIS

prati FR 20,00 3,00 60,00

t+J I 2694

il4G

CARBONATO DE cto 500 vitamed CPR 3.500,00 0,04 í40,00

1 4878 hipolabor CPR 2.500,00 0,11 275,0A

I o/Ã CASTANHA DA INDIA CX C/30
CPR

belfar CX 20,00 14,00 280,00

155 1 4880 CEFALEXINA 5OO MG aspen CPR 3.000,00 0,15 450,00
15ô 1 843 CEFALEXINA 50MGIML

SUSPENSÂO ORAL, FRASCO
ci 60 ML

teuto FR 200,00 3,00 600,00

1ô0 1 844 CETOCONAZOL 2OO MG prati CPR 500,00 0,10 50,00
to I 1 845 CETOCONAZOL CREME 20

MG/G 30 G
sobral UN 200,00 1,60 320,00

164 1 846 CIMETIDINA 2OO MG prati UN 3.500,00 0,07 245,00
tov 972 CIPROFLOXACINO

(cLoRTDRATO)500 N4c

prati CPR 2.500,00 0,14 350,00

185 4885 CLORETO DE SODIO 0,9,"
SOL. NASAL ESTERIL,
ISENTO DE CONSERVANTES

arboreto FR 200,00 7,00 1.400,00

204 1 855 CLORIDRATO DE

PROMETAZINA 25 MG

teuto CPR 3.000,00 0,14 420,0a

221
,1

927 COMPLEXO B FRASCO C/ 50
DRAGEAS

vitamed FR 230,00 ,2n 529,00

222 1 4BB9 COMPLEXO B GOTAS belfar FR 30,00 3,00 90,00
n?Â

1 4782 DEXALGEN
(DE/úMETASONA +

DIPIRONA + VITAMINA 812)
solução injetável 3 amp 3 amp ii

xl ml

eurofarma UN 20,00 40,00 800,00

237 1 858 DEXAMETASONA ELIXIR

O.lMG/ML FR. 1OO ML

prati FR 150,00 1,20 180,00

133 1 859 DEXCLORFENIRAMINA
(MALEATo) 0,4MGiML

s0LUÇÂ0 oRAL, COM 100

ML OU [,lAlS

teuto FR 800,00 1,00 800,00 t\
\

244 1 97S DICLOFENACO DE

POTASSIO 50 MG
cimed CPR 2.500,00 0,03 75,00

1 óôt DICLOFENACO DE SODIO 50
MG

vitamed CPR 22.000,00 tt t1') 440,00

YU
1 860 DICLOFENACO RESINATO

GOTAS FR. C/,IO ML

vitapan FR 200,00 2,00 400,00

0,04e49 1 862 DIGOXINA 0 25 MG pharlab CPR 3.000,00 120,00

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250-00 Nova Santa
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251 1 4784 DIMENIDRATO +

CLORIDRATO DE
PIRID0XINA 25+5MG goras c/
20ml .

vitapan UN 100,00 3,00 300,00

255 867 DIPIRONA 5OO MG prati CPR 12.500,00 0,06 750,00
258 1 966 DIPROPIONATO DE

BETAMETASONA fosfato
dissódico 2 mg de
betametasona 5 mg, ampolas
mm 3 ml. Caixa com 6
unidades

pharlab UN 3,00 50,00 150,00

266 1 873 ENALAPRTL (MALEATO) 10
MG

medquimic

a

CPR 7.000,00 0,05 350,00

tat 1 874 ENALAPRTL (MALEATO)20
MG

teuto CPR 35.000,00 0,06 2,100,00

268 1 972 ENALAPRIL (MALEATO )5 NlG cirned CPR '1.500,00 0,05 75,00
272 1 957 ERITROMICINA 250 MG/ML

SUSPENSÃO ORAL FRASCO
C/ 60 ML OU MAIS

prati FR 50,00 4,0c 200,0c

273 1 958 ERITROMICINA 5OO MG prati CPR 500,00 0,44 ?20,44
tót 1 5897 ESPIRONOLACTONA 1OO MG hipolabor CPR 300,00 0,50 150,00

283 1 4891 ESPIRONOLACTONA 50 MG hipolabor CPR 1.200,00 0,17 204,00
285 I +óY I ESTROGENIOS

CONJUGADOS 0,625 MG

mabra CPR 1.000,00 0,60 600,00

291 '1 2711 FENIoíNA (SÓD|CA) 100 Mc teuto CPR 3.000,00 0,0s 150,00

315 1 2718 FLUOXETINA 20 MG teuto CPR 8.000,00 0,05 400,00
JJJ I 934 FUROSEMIDA 40 t,{G prati CPR 4.000,00 0,04 1ô0,00

341 1 5909 GINKGO BILOBA 80 MG CX C/
30 CPR

multilab CX 10,00 30,00 300,00

342 I 4896 GLIBENCLAMIDA 5 MG geolab CPR í0.000,00 0,03 300,00 I
1Ân

1 2702 HALOPERIDOL 2 MGIML

soLuÇÃo oRAL C/ 20 ML

prati FR 20,00 4,50 c,00

358 1 88'l HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG pharlab CPR 10.000,00 0,02 200,00

1 4901 HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG

cx c/500 cPR
teuto CX 40,00 20,00 800,00

1 4787 HIDROCORTISONA 5OO MG

injetável frasco+diluente 5 ml cx
c/50 ampolas

teuto 2,04 600 00 1.200,00

3ô1
.l

5898 HIDRÔXDO DE ALUMíNIO +

HIDROXIDO DE MAGNESIO

6O+4OMG/ML SUSPENSÃO

ORAL, FRASCO C/ 1OO ML

sobral FR 400,00 2,60 1.040,00

\66 BB3 IBUPROFENO 3OO MG vitapan CPR 12.000,00 0,07 840,0c

gb? 1 4903 IBUPROFENO 50 MG/ML,

SUSPENSÃO ORAL

medquimic

a

FR 450,00 2,00 900,00

Rua Walfredo Biuencourt de Moraes no 222, Centro, S 43.3266.8100, I - 86.250-00 Nova Santa
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368 1 4902 IBUPROFENO 600 MG teuto CPR 10.000,00 0,07 700,00
390 1 4907 LEVODOPA + CARBIDOPA

OMG+25MG
teuto CPR 300,00 0,30 90,00

394 1 4909 LEVOTIROXINA SODICA íOO

MG
1.500,00 300,00

óYO 1 4912 LEVOTIROXINA SODICA 25
MG

merck CPR 1.500,00 0,14 2'10,00

?o7
1 4910 LEVOTIROXINA SODICA 50

MG
1.500,00 0,1ô 210,00

410 1 890 ORATADINA 5 MG/s ML XPE
OM 1OO ML

prati FR 100,00 00 200,00

411 I 1013 LOSARTANA POTÁSSICA 50
MG

40.000,00 0,06

432 1 891 MEBENDAZOL 1OO MG 300,00 0,5c 150,00
433 I 4943 MEBENDAZOL 20 MG / ML

SUSPENSÃO FR C / 30 ML
50,00 1,00 50,00

439 1 892 METILDOPA 250 MG sanval CPR 2.500,00 0,2a 500,0c
440 1 4915 METILDOPA 5OO MG 4.000,00 0,30 1.200,00
441 1

o20 METOCLOPRAMIDA 1O MG belfar CPR 1.000,00 0,20 200,00
451 1 4920 NEOMÍCINA + BACITRACINA

POMADA COM 10 G

UN 100,00 0,99 99,00

454 I 981 NIMESULIDA GOTAS
SOMG/[TL

vitapan FR 150,00 1,00 150,00

155 1 4921 NIMODIPINO 30 MG vitapan 500,00 0,20 100,00
,l E1

1 5905 NITRATO DE MICONAZOL 20
MG CREME VAGINAL C/ 80
GRAMAS

teuto TUBO 50,00

460 1 o0 1 NORFLOXACINO 4OO MG medquimic

a

CPR 2.500,00 0,12 300,00

467 1 4922 OMEPRAZOL 20 MG prati CPR 50.000,00 0,05 2.500,00 t

477 1 2723 PARACETAMOL 2OO MG/I/1,
SOLUÇÃO ORAL

600,00

478 1 1022 PARACETAMOL 5OO MG prati CPR 6.000,00 0,04 240,00 \
500 1 907 PREDNTSOLONA (FOSFATO

soDlco) 1 MGiML, soL.
ORAL

prati FR 75,00 9,00 675,00

501 1 906 PREDNTSoLoNA (FOSFATo
soDrco)3 MG/ML, SOL.

ORAL

prati FR 75,00 7,00 525,0C

502 1 4924 PREDNISONA 20 MG prati CPR 1.500,00 0,12 180,00
Ãar?

1 4925 PREDNISONA 5 MG prati CPR 1.500,00 0,0ô 90,00

509 1 492õ PROPRANOLOL 40 MG pharlab CPR 12.000,00 0,02 240 00

/-

1
1 909 RANITIDINA 150 MG medquimic

a

CPR 4.000,00 0,08 320,00

5
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cr*úsuu rencetm. oa vloÊNcn
0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do
mesmo, com validade e eÍicácia legal apos a publicação do seu extrato no Diário Oficlal do MunicÍpio de Nova
Santa Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAçÃO OnçUErurÁnn
As as deconenles desta Lic ão conerão or conta da uinte dot amentária

1418

cúusuLA eurNTA. DA VALTDADE Dos pREços
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do mesmo,

ronogável não superior a '12 (doze) meses, e enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa
ra a Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 5i, § 4o da Lei 8.666/93 eê

rt. 4 do Decreto n0 6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura
nicipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a adquirir o material referido na Cláusula segunda

6
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Én,
1 SAIS P/ REIDRATAÇÃO

ORAL, PÓ PARA SOLUÇÂO
oRAL, COM 27,9 G CX C/ 50
ENVELOPES

rati 12,00 0,00 360,00

929 SALBUTAMOL XAROPE 2
MG/s ML

hipolabor R 120,00 '1,00 120,00

1019 ECNIDAZOLl GCX.C/4
PR

pharlab X 6,00 150,00

934 INVASTATINA 20 MG sanval PR 000,00 0,08 0,00
1 INVASTATINA 40 MG sanval 000,00 0,í3 1.170,00

63 ULFAMETOXAZOL +

RIMETOPRIMA 4OO MG+80
G

PR 1.000,00 0,06 ,00

67 1 ULFATO FERROSO CPR 000,00 04 200,00
I 1 1 1018 ARFARINA SODICA 5 l\,lc UN 500,00 0,24 0,00
oÃ

1 ERAPAMIL 80 MG prati 0,05000,00 100,00
OTAL 807,00

DoTAÇÔES

Exerçicio cla

pesa

2014 30 7.001.1 0.301.03402-026

2414 40 7.001.1 0.301.03402-026 03

14 2250 7.001.10.301.03402-026 24

014 22ô0 7.001.10.301,03402-026 25

014 2270

014 95

14 c tu 7.002.1 0 301.03702-029

2AM 5?1 07.002.10.301.03802-030 B

2014 Él^ 07.002. 1 0.304.03902-031 97

2014 70 7,002. 1 0.305.04002-032 97

4953 CX

I

1 25,00

954 CPR
,l
! 989 teuto

EOÂâ prati

teuto

5907 CPR

cia despesa de recursoprogramática

loz.oor . r o.aor .ol+oz-ozo leoe
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CúUSULA DÉCMA SEGUNDA - Do RECEBIMENTo
Provisoriamente, nos termos do art.73, inciso ll, alinea "a", da Lei Federal 8.666/g3; Definitivamente, nos
termos do art. 73, inciso ll, alinea "b', do dispositivo legal supracitado. É ressaivada ao 0rgão Gerenciador a
devolução dos materiais, se estes não estiverem dentro das especificações exigidas na licitagão conforme
especiÍicações neste Pregão Eletrônico em especial o seu ANEXO l. A assinatura do canhoto da nota fisca
ou protocolo em outros documentos indica tão somente o recebimento da mesma pelo Orgão Gerenciad
sendo sua conÍirmação deÍlnitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na nota Íiscal
materiais, relatórios ou outros documentos que se Íizer necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do PAGAMENTo
Em até 30 (trinta) dias após a entrega mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da Certid
Negativa de Débitos junto ao INSS e CertiÍicado de Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência
de débitos junto aos órgãos citados, a PreÍeitura aguardará a regularizaçâo por parte da contratada, iniciando-
se novo pÍazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara Íará o devido
pagamento mediante depósito bancário. Deverá constaÍ da nota Ílscal o nome do banco, agência e o N' da
conta bancáía receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivaÇâo do pagamento. O
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

ão Eletrônico n' 2712014 - PMNSB. Nenhum pagamento será eÍetuado ao Detentor da Ata enquanto
ndente de liquidação qualquer obrigação ínanceira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços

a coneção monetária.
Detenlor da Ata deverá apresenlar quando do pagamento, Certidão Negativa do INSS e do FGTS,

alizadas, podendo ser permilida apresentação de cópia autenticada ou via internet

Rua Walfredo Biuencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-00 Nova Santa
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Caberá a Prefeitura:

: quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários do Detentor da Ata às dependências da
Prefeitura, para a entrega dos materiais referente ao pregão Eletrônico;
- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos materiais, que venham a ser solicitado pelo
Detentor da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma fisico 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 especificações constantes do Ato Convocatório, em particulâr, Oe seu mlflO t.
- solicitar que sejam substituídos os materiais, que não atender às especificaçoes constantes no ANEX6 L

CúUSULA NoNA - DA AUToRIzAçÃo PARA AQUISIçÃo E EMIsSÃo DAS AUToRIzAçÔEs DE
FORNECIMENTO

Às aqu.isiçoes do objeto da presente Ata de Registro de Preços seráo autorizadas, caso a caso, pelo 0rgão
Gerenciador. A emissão das autorizaçoes de fornecimento, sua retiÍlcação ou cancelamenlo, total ou parãial,
será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

CúUSULA DÉCIMA - Do PRAzo DE ENTREGA
O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias a partir da emissão da autorização de fomecimento emitido
pelo Município.

CúUSULA DÉGIMA PRIMEIRÁ - Do LocAL DE ENTREGA
Os produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio Joaquim Rodrigues,
sa, Nova santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sextaJeira, com seguro, Írete, carga e
descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o Orgão Gerenciador iseÀto de quais[uer
responsabilidades.

NOVA SANTA BARBARA
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GúUSULA DÉCIMA QUARTA - DAs coNDIcÔES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
0 Detentor da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Fomecer material de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;
- 0s materiais cotados devem ser novos, de qualidade, não sendo aceitos materiais recondicionados,
remanuÍaturados ou recanegados;
- Para os materiais cotados que tenha prazo de validade, o prazo remanescente a partir da data de
entrêga não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do prazo total da validade;
- Assumir inteira responsabilidade pela enkega que efetuar, de acordo mm as especiÍlcações constantes do
presente Edital e Anexos, bem mmo da respectiva proposta, obedecendo ao cód'rgo de Defesa do
Consumidor quanto às condições dos materiais entregues;
- Efetuar a koca imediata do material entregue, objeto desta ATA, que estiver fora das especiÍicações
contidas na proposta, ou em que se verificarem 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 contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execuçâo do objeto contratado.
Não veicular publicidade acerca do objeto desta ATA, salvo se houver previa autorização da Administração
da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.
Manterem durante a execução do contrato todas as condi@s de habilitaçáo e qualiÍicaçáo exigidas na
licitaçã0.

cúusuLA DÉctMA eutNTA - DAs SANÇôES ADMtNtsTRATtvAs
A recusa injustificada 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 no 8.666/93
e altemçôes e no Decreto Municipal n' 04'l/2009, ao critério da Adminiskação.
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 Íalsa ou cometerem fraude Íiscal, poderáo ser aplicadas, conforme o caso,
resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sanÉes, a critério da Administração, isolada ou

14:1

cumulativamente, sem p§uízo da reparação dos danos causados à Administração da Prefeitura Municipal d
Nova Santa Bárbara pelo infrator:

. lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;

. Cancelamento do registro na Ata;

. Adverlência e anotação restritiva no Cadastro de Fomecedores;

. Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que será aplicada nas hipóteses
inexecução total ou parcial das obrigaçÕes assumidas;

. Suspensâo temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de
ate 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que

seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;
. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminislração Pública. A aplicação das

penalidades ocorrerá depois de defesa prévia do interessado, no prazo estabelecido na Lei de

Licitações, a contar da inlimagão do ato.

será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso fortuito ou motivo de
mator.

descumprimento total ou parcial das obrigaçoes assumidas pelo fomecedor no momento da execução da
de Registro de Preços, sem justiflcativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os

imentos legais pertinentes, poderá acarTetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes san$es:
. Advertência;

õ

Rua WalÍiedo Bittencourt de Moraes n'22Z,Centra,8 43. 3266.8100, E - 86.250-00 Nova Santa
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' Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de recusa do Lo

colocada do item em assinar a Ata de Registro de preços;

' Mylla de 0,370 (zero vírgula três por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em atraso, atê o
máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contrataçã6, além do desconto
do. valor conespondente ao fomecimento não realizado pela detentora da Aia, remihida no prazo
máximo de í5 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oÍcialmente;

' Suspensáo temporária do direito de participar de licitação e de fomecer à Administração pública, por
prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hiStese de aplicagão de penalidades será assegurado ao fornecedor o contraditório e ampla
defesa.

A aplicação das san@s previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de oukas, previstas em
Lei, inclusive respnsabilização do fomecedor por eventuais perdas e danos causádos à Adminisiraçã0.
As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem eÍetuados à detentora da Ata,
podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.
As penalidades serão aplicadas sem prejuizo das demais san@s cabiveis, sejam estas administrativas ou
penais, previstas na Lei no 8.666/93 e altera@es.
Considerar-se-á justiÍicado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:
a) greves;

b) epidemias;
c) cortes freqüenles de energia elétrica e água;
d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à intenupção das vias de acesso às mesmas;
f) acréscimos de volumes ou modiÍicaSes substanciais nos materiais;
g) escassez, falta de materiais e/ou mãodeobra no mercado;
h) atrasos deconentes de oulros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados diretamente pelo
Municipio.

1422

CúUSULA DÉcuA sExTA. Do coNTRATo
Será dispensada a celebração do Conhato entre as partes, na forma do disposto no paragrafo 40 do artig
da Lei n0 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los os seguintes instrumen[os:

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

062

Se o classificado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da Nota de Empen
recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante, observada a ordem de classifi

ho,

para substitui-la em igual prazo e nas mesmas condi@es propostas, inclusive quanto aos pregos, e assim
sucessivamente, sem prejuizo da aplicação das san$es cabíveis previstas neste Edital,

cúusulA DÉctMA sÉnMA. DAs DtspostçoEs FtNAts
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Elekônico no 2712014 e as propostas das empresas classiÍicadas em
ordem crescenle respectivamente, no certame supra numerado. 0s casos omissos serão resolvidos com

bservância das disposições conslantes das Leis no 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçôes
nentes. A homologaçáo do resultado desta licitaÉo não implicará direito à contrataçã0. A beneflciária

e ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
do fomecimento e/ou contrato, mmporlar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer

e Íiscal, garantido o direito previo da citação e da ampla defesa, Íicará impedido de licitar e contratar com
inistraçâ0, e se for o caso, será descredenciado, pelo przo de atê cinco anos, enquanlo perdurarem

10
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os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade.

0 contratado e obrigado a reparar, conigir, remover, reconstruh ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto constante do Anexo ldeste Edital, em que se veriÍicarem vicios, defeitos ou incorregões
resultantes da execução ou de materiais empregados.

CúUSULA DÉCIMA oITAvA. Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena - pr., com renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitaçâ0.
E, para Íirmeza e validade do que Íoi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada
pelos representantes das partes, Org ão Gerenciador e o

li

Prefeilo ade Competente

n" 4.039.382-0 SSP/PR

rcos W zen

Empresa: M rma Distribuidora de P tos Fa 54t0oo1_67i
-67 IT|ARCoFARTSAotsTRtBUtDoRADE

pRoDUTos FÂRMACÉuncos LTDA

ie

1423

CNPJ: 06.935.554/0001

Detentora da Ata Rua pedro Toniollo, .1141

| - cEP-99.900_000

u.* *M,r. *.r.,,to'. 

ot"tlo vA RGA s' R s --' 
I

Secretária Municipal de Saúde - Responsável pelo acompanhamento da ala

Eodes

Ass€ssoí

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, S 43. 3266.8100, E - 86.250-00 Nova Santa
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ITENS

Lote Itenr Código

do
ptoduto/

seruiço

Descrição do
produlc/servíço

Marca do
produlo

Urridade

de medida

Ouantidade Preço
unitár'io

Preço total

45,87 13.761,00

\)

\

40 Ãôot Alimentaçáo de lactentes e
crianças que apresentem

alergia a proteína de leite

de vaca e/ou de soja, sem
quadro de problemas

gastrointestinais. Possui
proteina do soro do leite

extensamente hidrolisada,

APTAMIL
PEPTI

UN 300,00

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-00 Nova Santa
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ATA DE REGTSTRO DE PREçO N.o 057/2014 _ PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNrcO N" 2712014 - PMNSB

O MUNICíPIo DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito púbtico intemo, inscrita
no CNPJ sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova
Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu PreÍeito, Sr. Claudemir Valério,
RG n'4.039.382-0 ssP/PR, inscrito no cpF sob. o no s63.691.409-í0, doravante denominado orgão
Gerenciador, em conformidade com as Leis N' 10.520/02, N" 9.666 de 2,1/06/g3 e suas alteraçóes
posteriores, Decreto Federal N0 3.555/00, Decreto Municipal no 041i2009 do dia 04/09/2009, em facó da
classificação das propostas apresentadas no pREGÃo ELETRôNICo No 27n0fi - pMNsB, homologada
pelo Prefeito Municipal RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de medicamentos, materiais de
enfermagem, mateíais odontológico, materiais para ísioterapia e outros para suprir as necessidades da
Secretária Municipal de Saúde, conÍorme especificado, oferecido pela empresa NÚTRlpoRT C9MERSIAL
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no. 03.612.312/0005-78, com endereço à Rua
Américo Firmino de Toledo, 840 Banacão 06 e 07 - CEP: 81580450 - Bairro: Uberaba, Curitiba/PR, neste ato
representada pela sra. Juliene Pinto Moura da silva, inscrita no cpF sob no. 332,631.03g-22, RG n"
29562.477 -2, doravante denominado Detentor da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as
especiÍicaçoes, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condiçÕes
abaixo estabelecidas, tem entre si justo e contratado o que se segue:

CúUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo

Constitui obleto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de medicamentos, materiais de
enfermagem, materiais odontológico, materiais para fisioterapia e outros para suprir as necessidades
da Secretária Municipal de Saúde, para utilização pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,
especiÍicados no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Eletrônico N." ZT/2OM - PMNSB,
independentemente de kanscrição. O Orgão Gerenciador nâo se obriga a adquirir os itens relacionados dos
licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitação especifica
para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneÍiciário do
regisko terá preferência, nos teÍmos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reaÍirmada no art. 70, do Decreto no

6.906/03.

cúusuLA SEGUNDA - ESpEctFtcAçÂo Do oBJETo E pREços REGtsTRADos
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carboidratos
(maltodextrina e lactose) e
lipidios (99% de oleos
vegetais ). Possui adição
de ARIüDHA e
Nucleotídeos. Embalagem
4009.

zzü 1 5991 Complemento alimentar
lácteo para crianças
Fornece carboidratos,
proteínas e todos os
nutrientes necessários
para complementar a

alimentação diária, além
de L-camitina, colina e
inositol. Não contém
glúten. Alimentação de
crianças com maus
hábitos alimentares e/ou
que necessitam de um

aporte maior de nutrientes.
Carboidratos
(maltodextrina, saca.ose e
lactose). Sabores:
morango, chocolate ou

baunilha. Embalagem 350
a 3809.

SUSTAIN

JUNIOR
UN 100,00 11,15 1.115,00

248 1 5995 Dieta (fórmula infantil)

semi-elementar e
hipoalergênica, à base de
proteina 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

tação de lactentes e
xianças que apresentem

alergia à proteÍna do leite
ie vaca e/ou de soja,

Jistúrbios absortivos ou

rutras condiçÕes clínicas

1ue requerem terapia

nutricional com dieta ou

fórmula semi-elementar e

hipoalergênica.

\limen

PREGOMI

N PEPTI

UN 100,00 44,65 1.465,00

)
\
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Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, S 43. 3266.8100, M - 86.250-00 Nova Santa

319 1 5996 Fórmula anti-regurgitação
(0 a 12m) formulada para

condições de refluxo
gastroesofágico. Contém
goma iataí, agente
espessante que
proporciona maior
viscosidade da fórmula ou
amido orê gelarinizado de
batata. Densidade calórica
67 Kcal/100m1. Possui no
mínimo 75% de lactose.
Embalagem 4009

APTAMIL

AR
UN 150,00 15,20 2.280,00

JZ\J 1 5997 Fórmula inÍantil (0 a 12m)

hipoalergênica à base de
proteina do soro do leite
parcialmente hidrolisada,
com adição de ácidos
graxos de cadeia longa -

LoPUFAS (DHA - ácido
docosahexaenóico e ARA

- ácido araquidônico) e
nucleotídeos. lsento de
sacarose, frutose e glúten,

Densidade calórica 65 a
67 Kcal/100m1.

Embalagem de 4009.

APTAMIL

HA

I tÂ! 100,00 2C,00 2.000,00

32 1 I 5965 Fórmula infantil de partida

em pó adicionada de
prebióticos 0,4 a
0,89/100m1. Contém
LoPUFAS ácidos graxos de
cadeia longa - ácidos
araquidônico (ARA) e
docosahexaenoico (DHA)

e nucleotídeos. Atende a

todas as recomendaçoes

do Codex Alimentarius

FAO/OMS e RDC

no43/2011. Relação

lcaseína:soro 40:60 ou

130:70. Densidade calórica

166 a 77 Kcall100ml. 100%

llactose. Embalagem 4009.

PTAM LA

1

UN 200,00 11,63 2326,00

)"
\
I

4
i 5988 Fórmula infantil de partida

enriquecida com feno e
selênio com relaçáo

caseína:soro 50:50 0U

MILUPA 2 UN 100,00 9,19 919,00 {

Brírbara, Paraná - E - E-mails - iicitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.qov.br
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35:65. Fornece os
nutrientes em quantidades

adequadas para lactentes
a partir do 6' mês de vida.
Densidade calórica 67 a
68 Kcalil00ml. Possui
69,9% a 8470 de lactose.
Mínimo de 16% de
ma!todextrina.

JIJ 1
Ãoaô Fórmula infantil de partida

para lactentes à base de
proteína isolada de soja,
enriquecida com ferro e
adicionada de L-melionina.
lsenta de sacarose,
lactose e proteinas

lácleas. lndicada para a
alimentação de lactentes
ate os 06 (seis) meses de
idade, com intolerância à
lactose ou para dietas
restritas ao leite de vaca.
100% Maltodextrina,
Embalagem 4009.

APTAMIL

SOJA 1

UN 100,00 14,65 1.465,00

14À
1

Ãôâ7 Fórmula infantil de rotina
enriquecida com feno e
selênio mm relação

caseína:soro 40:60 ou .

Fornece os nutrientes em
quantidades adequadas
para lactentes no primeiro

semeshe de vida.
Densidade calórica 67

Kcal/100m1. Embalagem
4009.

MILUPA 1 UN 100,00 14,26 1.026,00

UN 200,00 9,93 1.986,00325 598ô órmula infantil de
uimento em pó

adicionada de prebióticos

,4 A 0,891100m1. Contém

LoPUFAS ácidos graxos

eia longa - ácidos
raquidônico (ARA) e

hexaenoico (DHA)

nucleotídeos, Atende a

a§ as recomendaÇÕes

o Codex Alimentarius

FAO/OMS e RDC
1 1 . Fomece

PTAMIL

Bárbara, Paraná - E - E-mails- licitac sb. - www.nsb .or.sov.br
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nukientes em quantidades

adequadas para lactentes
a partir do 6" mês de vida.
Densidade calórica 67 a
68 Kcal/100m1. Possui
1270 de proleínas lácteas
(relação caseína/proteinas
do soro 50:50 ou 60:40).
100% Iactose. Embalagem
4009.

Jtt I 59S2 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.
Minimo de 16% de
maltodextína.

MILUPA 2 UN 100,00 9,19 919,00

27a

)

1 5990 Fórmula infantil de
seguimento para lactentes
à base de proteina isolada
de soja, enriquecida com
feno 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
(proteina isolada de so.ja +

L-metionina),48% de
caóoidratos (100%

maltodextrina) e 42o/o de

llipidios (100% de gordura

lvegetal - óleos de palma,

lgirassol, canola e coco).

lEmbalagem 4009.

APTAMIL

SOJA 2
UN 100,00 15,10 '1.510,00

a-)àr
ú{o 5993 Fórmula infantil isenta de APTAfuIIL UN 100,00 18,24 1.824,00

5
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CLAÚSULA TERCEIRA. DA VIGÊNCB
0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do
mesmo, com validade e eÍicácia legal após a publicação do seu extrato no Diário OÍicial do Municipio de Nova
Santa Báóara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORçAMÊNTÁRN
As des decorrentes desta Lici correrão conta da il inie mentária:

74?9

cúusuLA QUTNTA - DA VALTDADE DOS PREçOS
A presente Ata de Regisho de Preços terá validade de 06 (seis) meses, a contaÍ da assinatura do mesmo,

ável não superior a 12 (doze) meses, e enquanlo a proposta continuar se mostrando mais vantajosa
ra a Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Ad. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e
. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura

unicipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a adquirir o material reÍerido na Cláusula segunda
usivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo akavés de ouha licitação quando julgar

iente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espêcie às empresas detentoras, ou,
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Conta tla despesa Fsncional prograrnática Fonte de recurso

2AÁ 2230 07.001.10.301.03402-026
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Gerenciador dos materiais dentro do prazo da garantia, o transpoÍte dos mesmos correrá por conta do

tor da Ata, bem como o deslocamento de seus técnicos até a Preíeitura

cúusuLA orrAVA - DAs oBRlcAçÔes oo ruuutcÍpto
erá a Prefeitura:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, M - 86'250-00 Nova Santa
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cancelar a Ata, na omnência de alguma das hipoteses 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 Regisho de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando nâo restarem Íomecedores registrados;
- pelo 0rgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de
preços cancelado na Ata, por intermédio de processo adminiskativo específico, assegurado o contráditório e
ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por omnênda de casos fortuitos ou de
força maior;
- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexeqüivel em Íunçáo da elevação dos preços de
mercado dos insumos que compõem o custo do serviç0. A solicitação dos fornecedores para cancelamento
dos preços regiskados deverá ser formulada mm a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à
Adminiskação a aplicaçâo das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razoes do pedido.
- por iniciativa do 0rgão Gerenciador, quando a vencedora:
- nâo 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 deconentes desta Ata de
Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecuçâo total ou parcial das condiçoes estabelecidas nesta Ata de
Registro de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado,
nos 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 SÉTMA - DAS oBRIGAçÔES DA EMPRESA VENCEDoRA
0 Fomecedor 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 Orgão

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

obrigatória não poderá estar vencida) na data do seu efetivo pagamento. Conigir ou substituir às suas

expensas, no total ou em parte, o obleto da aquisição que se verificarem defeitos resultantes da fabricaçã0,

montagem ou ainda que estejam em desacordo com as especifica@es deste Edital; Responder por todo o
ônus referente à entrega do objeto, tais como, Íretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, deconentes 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, efetuando

os necessários ajustes ou reparos sem ônus para o Ôrgão Gerenciador, no prazo máximo de 5 (cinco) dias

após a comunicaçã0, desde que os danos causados não sejam de responsabilidade do 0rgão Gerenciador;

Sendo necessário o encaminhamento para troca, ou quáquer outro procedimento por parte do 0rgão
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: quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários do Detenlor da Ata às dependências da
Prefeitura, para a entrega dos materiais referente ao pregão Eletrônico;
- prestar as informa@s e os esclarecimentos, atinentes aos materiais, que venham a ser solicitado pelo
Detentor da Ata;
- aplovar, quando necessário, o cronograma fisico deÍinitivo da entrega dos materiais, apresentado pela
licitante vencedora;
-^releitar os materiais, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo órgáo
Gerenciador ou com as especiflcaçoes constantes do Ato Convocatório, em particulâr, Oe seu ll1EiO t. -

' solicitar que sejam substituidos os materiais, que não atender às especifica@s constantes no ANEXO l.

CúUSULA NONA - DA AUTORIZAçÃO PARA AOUISIçÃO E EMISSÃO DAS AUTORIZAçÔES DE
FORNECIMENTO

As aquisiçoes do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Orgáo
Gerenciador. A emissão das autorizaçoes de fomecimento, sua retiÍicação ou cancelamento, total'ou paúal,
será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

CúUSULA DÉCIMA- Do PRAzo DE ENTREGA
O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias a partir da emissáo da autorização de fomecimento emitido
pelo Município.

CúUSULA DÉcffiA PRIMEIRA. Do LocAL DE ENTREGA
0s produtos deveráo seÍ entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio Joaquim Rodrigues,
sN, Nova santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e
descarga indusos no valor da mercadoria, ficando o orgão Gerenciador isento de quaisquer
responsabilidades.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do RECEBIMENTo
Provisoriamente, nos termos do art.73, inciso ll, alinea'a', da Lei Federal 8.666€3; Definitivamente, nos
termos do art. 73, inciso ll, alinea'b', do dispositivo legal supracitado. E ressalvada ao Ôrgão Gerenciador a
devolução dos materiais, se estes nâo estiverem dentro das especificaçoes exigídas na licitação conforme
especificaSes nesle Pregão Eletrônico em especial o seu ANEXO l. A assinatura do canhoto da nota íscal
ou protocolo em outros documentos indica tão somente o recebimento da mesma peb Ôrgão Gerenciador,
sendo sua mnÍirmação definitiva condicionada à conÍerência dos dados relacionados na nota íscal dos
materiais, relatórios ou outros documentos que se Íizer necessário.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do PAGAMENTo
Em até 30 (trinta) dias após a entrega mediante apresentação da nota íscal acompanhada da Certidáo
Negativa de Débitos junto ao INSS e CertiÍicado de Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência
de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização por parte da contratada, iniciando-
se novo prazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido
pagamento mediante deposito bancário. Deverá constar da nota Íiscal o nome do banco, agência e o N' da

conta bancária receptora do deposito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação 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
regão Eletrônico n" 2712014 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado ao Detentor da Ala enquanto
ndente de liquidação qualquer obrigação Íinanceira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços

a corÍeção monetária.

Detentor da Ata deverá apresentar quando do pagamento, Certidão Negativa
alizadas, podendo ser permitida apresentação de mpia autenticada ou via intemet.

do lN o FGTS,

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-00 Nov
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CúUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS coNDIcÔES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

O Detentor da Ata deverá (ão) obedecer às seguinles exigências:
- Fomecer material de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;
- Os materiais mtados devem seÍ novos, de qualidade, não sendo aceitós materiais recondicionados,
remanufaturados ou recanegados;
- Para os materiais cotados que tenha prazo de validade, o prazo remanescente a partiÍ da data de
entrega não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do prazo total da validade;
- Assumir inteira responsabilidade pela enlrega que efetuar, de acordo com as especiÍicaçoes constantes do
presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao código de Defesa do
Consumidor quanto às condiçôes dos materiais enkegues;
- Efetuar a troca imediata do material entregue, objeto desta ATA, que estiver Íora das especificações
contidas na proposta, ou em que se veriÍicarem vicios, deíeitos ou inconeções, sem qualquer ônus para a
adquirente.

0 Detentor da Ata ficará obrigado a:
Executar o objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ATA;
Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto contratado.
Não veicular publicidade acerca do objeto desta ATA, salvo se houver prévia autorização da Administração
da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.
Manterem durante a execução do contrato todas as condiçoes de habilitação e qualiÍicação exigidas na
licitaçã0.

cúusuLA DÉctMA eutNTA - DAS sANçoEs ADMtNtsrRATtvAs
A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas na licitaçâo e indicadas para registro dos
respectivos preços ensejará a aplicação das penalidades enunciados no artigo 87 da Lei Federal n0 8.6ô6/93
e allerações e no Decreto Municipal n" 041/2009, ao critério da Administração.
Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, forem
os 1.0 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, soÍrer as seguintes san@s, a critério da Administração, isolada ou
cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração da Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara pelo infrator:

. lmpedimento para registro na Ata, s€ concluída a Íase licitatória;

. Cancelamento do registro na Ata;

. 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 obrigaçôes assumidas;
. Suspensão temporária do direilo de licilar ou de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de

até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que

seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

. Declaração de inidoneidade para licitaÍ ou conkatar com a Administração Pública. A aplicação das
penalidades ocorrerá depois de defesa previa do interessado, no prazo estabelecido na Lei de

Licitaçoes, a mntar da intimação do ato.

Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso fortuito ou motivo de

força maior.

O descumprimento total ou parcial das obrigaçoes assumidas pelo fornecedor no momento da execução da

rocedimentos legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou cumulativamente, nãs se s sançoes

. Advertência;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.25
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' Multa de 10% (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 Registro de preços;

' Multa de 0,370 (zero virgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em atraso, até o
máximo de 1070 (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contrataçáo, além do desconto
do valor correspondente ao Íomecimento não realizado pela detentora da Aia, recolhida no prazo
máximo de '15 (quinze) dias corridos, uma vez mmunicados oÍicialmente;. Suspensão temporária do direito de participar de licitaçáo e de Íomecer à Administração pública, por
prazo de até 05 (clnco) anos;

Em qualquer hipotese de aplicação de penalidades será assegurado ao Íornecedor o contraditório e ampla
defesa.
A aplicaçâo das sançoes previstas nesta Ata nâo exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em
Lei, inclusive responsabilização do fomecedor por eventuais perdas e danos causádos à Adminisiraçá0.
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 sançÕes cabiveis, sejam estas administrativas ou
penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alteraçoes.
Considerar-se-á justiÍicado o alraso no atendimento somente nos seguintes casos:
a) greves;

b) epidemias;
c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;
d) enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à intenupção das vias de acesso às mesmas;
f) acréscimos de volumes ou modificaçoes substanciais nos materiais;
g) escassez, falta de materiais e/ou mão4e+bra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes âos termos contratados diretamente pelo
Município.

cúusULA DÉGIMA sExTA - Do coNTRATo
Será dispensada a celebraçâo do Conhato entre as partes, na forma do disposto no parágraÍo 40 do artigo 62
da Lei n0 8.666, de 21 de lunho de 1993, passando a substitui-los os seguintes instrumentos:

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

d) a Ata de Registro de Preços.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesn" 222, Cenfro,8 43. 3266.8i00, E - 86.250-00 Nova Santa
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Se o classificado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da Nota de Empenho, ou
recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante, observada a ordem de classiÍicaçã0,
para substitui-la em igual prazo e nas mesmas condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim
sucessivamente, sem prejuizo da aplicação das san@s cabíveis previstas neste Edital.

cúusuLA DÉctMA sÉTiMA. DAs DtspostçôEs FlNAts
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Elekônico no 27DA14 e as propostas das empresas classificadas em
ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. 0s casos omissos serão resolvidos com
observância das disposiçoes constantes das Leis no 1052012002, Lei 8.666/'1993 e demais legislaçoes

rtinentes. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. A beneÍiciária
ue ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na

ção do fomecimento e/ou conkato, comportar-se de modo inidôneo, Íizer declaração falsa ou cometer
ude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla deÍesa, Íicará impedido de licitar e contratar com

Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.qov.br - www.nsb.pr.sov.br'
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os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitaçao perante a própria autoridade
que aplimu a penalidade.

O contratado é obrigado a reparar, conigir, remover, reconslruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto constante do Anexo I deste Edital, em que se verificarem vícios, defeitos ou inconeçôes
resultantes da execução ou de materiais empregados.

CúUSULA DÉCIMA oITAvA. Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais
pnvilegiado que seja, para serem dirimidas possiveis dúvidas oriundas desta licitaçã0.
E, para Íirmeza e validade do que foi pactu ado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada
pelos representantes das partes, Orgão Ge renciador e o Deten da Ata.

árbara, 14.

Prefeito M ade Competente

039 -O SSP/PR

PREFE'IURA 
MUil,C'PAt

N

74s4

Empresa: Nutriport Comercial Ltda.

CNPJ: 03.61 2.312000$78

Delentora da Ata

&,,,j-"'
Marta LuciàÍre Silvestre Rezende

Secretária Municipal de Saúde - Responsável pelo acompanhamento da ata

Assessor
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ATA DE REG|STRO DE PREÇO N.0 058/2014 - PMNSB

REFERENTE Ao pREcÃo ELETRôNtco H" zzlzot4 - pMNsB

hltt
Marília Lacerda Werneck

1435

O MUÍ{|CíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrita
no CNPJ sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittenmurt de Moraes, 222 - Centro, Nova
Santa Báúara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valêrio,
RG n" 4.039.382-0 ssP/PR, inscrito no cpF sob. o no 5ô3.69'1.409-10, doravante denominado orgão
Gerenciador, em conÍormidade com as Leis N' '10.520/02, N" 9.666 de 21106/93 e súas.alteraçáes
posteriores, Decreto Federal N0 3.555/00, Decreto Municipal n" 04'l/2009 do dia 04/09/2009, em Íace da
classilicação das propostas apresentadas no pREGÃo ELETRôNtco No 2il2014- PMNSB; homologada
pelo Prefeito Municipal RESOLYE registrar os preços para eventual aquisição de medicamentos, materiais de
enfermagem, materiais odontológico, materiais para fisioterapia e outros para suprir as necessidades da
Secretáía Municipal de Saúde, conforme especificado, oferecido pela empresa ONCOLINE - COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA. EPP, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no. 07.909,536/000'l-
73, com endereço à Rua Frei Gaspar Madre de Deus, 830 BlB - cEp: 8105GS90 - Baino: Novo Lrtundo,
Curitiba/PR, neste ato representada por sua procuradora, Sra. Marília Lacerda Werneck, inscrita no CpF
sob n0. 007.323.269-66, RG n" 7.070.341-6, doravante denominado Detentor da Ata, cuja proposta foi
classificada, observada as especificaçoes, os preços, os quantitalivos na licitação supracitada, bem como as
cláusulas e condiçoes abaixo estabelecidas, tem entre si justo e contratado o que se segue:

CúUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo

E

iTEI.IS

Lote do produto/serviçoI rgo

roduto

Malca dolUnidade
produto lde medida

I

Quantidarie Preço

unitârio

Preço total

720 0,00 64271 I

diEi ed 0 fleto Ivels Jamen
nte IU0( açãnspa

taslm tan rfu ntap0 pe)

n rtrado ar aad nte(pe va) tacáop

te Itopr0

atr do0

EOUIPO MACROGOTAS com

asco (ampolas) bolsas,

a ponta peíurante (pen

inça rolete, tubo flexível

4.512,00

CR

Fa rm
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Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisiçáo de medicamentos, materiais de
enfermagem, materiais odontológico, materiais para fisioterapia e outros para suprir as necessidades
da Secretária Municipal de Saúde, para utilização pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,
especificados no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Elekônico N." 2712014 - pMilSB,
independentemente de transcriçã0. O Orgão Gerenciador não se obriga a adquirir os itens relacionados dos
licitantes vencedores, nem nas quanlidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitação especíÍica
para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condiçÕes, o beneÍiciário do
registro terá preferência, nos termos do art. '15, 

§ 40, da Lei no 8.666/93, reaÍirmada no art. 7,, do Decreto no

6.906/03.

cúusulA SEGUNDA- ESpEcrFrcAçÀo Do oBJETo E pREços REGtsTRADos

rKL
Produtos

lVlédicos

Hospitala

res\

UN



NOVA SANTA BARBARA

cLAúsuLA oUARTA- DA DorAçÃo onçmaerurÁRrn
As Ces esas deconentes desta Lici 0 correÍao r conta da uinle do amentária:

14 36

0

c

cúusuLA eurNTA. DA VALTDADE Dos pREços
A presente Ata de Registro de Preços 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 mostrando mais vantajosa
para a Administraçâo Pública e satisÍazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e
Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a adquirir o material reÍerido na Gláusula 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 oconência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à

etentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa

CúUSULA SEXTA. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS
Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

automaticamente:

ô

À

.,raririaugffiptlneck

Fâímecêlrti.a

2

transparente, conector luer
macho (encaixe por pressão),
protetor do conector. estéril,

escartâvel, embalado
individualmente com dados de
identiÍicaçã0, procedência, tipo e

ata de esterilização, validade, n

o lote, registrado ms., de acordo
as normas da abnt

TOTAL .512,00

DOTA

414 2230 7.001.10.301.03402-026

014 2240 7.001.10.301.03402-026 03

014 2250 7.001 . í 0.301.03402-026 24

014 2260 7.001.10.301.03402-026

014 2270 7.001.10.301.03402-026

014 2450

014 510 07.002.r 0.301.03702-029 95

t4 É,l1
07.002.1 0.301.03802-030 98

2414 07.002. 1 0.304.03902-031 7

2414 7 002.10.305.04002-032 97

PREFEITURA MUNICIPAL

CLAÚSULA TERCEIRA. DA VIGÊNCN
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 apos a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município de Nova
Santa Bárbara.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, E - 86.250-00 Nova Santa
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fomecedores regislrados;
- pelo Orgão Gerenciador, quando caiacterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de
preÇos cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo especiÍico, assegurado o contráditório e
ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos fortuitos ou de
força maior;
- 0 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 cancelàmento
dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de í5 (quinze) dias, íacultada à
Administração a aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as iazões do pedido.
- por iniciativa do Orgão 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 qualiÍicação técnica exigida no processo licitatório;
- por razoes de interesse público, devidamente motivadas e jusüficadas;
- não cumprir as obrigaçôes deconentes desta Ata de Registro de preços;

- não mmparecer ou se recusar a retirâr, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de
Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condiçoes estabelecidas nesta Ata de
Registro de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado,
nos 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 oBRtGAçoES DA EMPRESA vENcEDoRA
0 Fomecedor obrigar-se-á a: Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especiÍicações
descrilas no Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Orgão
Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada. Manter-se regular (documentação
obrigatória não poderá estar vencida) na data do seu efetivo pagamento. Corrigir ou substituir às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto da aquisição que se veriÍicarem defeilos resultantes da fabricação,
monlagem ou ainda que estejam em desacordo com as especiÍicaçoes deste Edital; Responder por todo o
Ônus referente à entrega do objeto, tais como, fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, deconentes da aquisição do objeto; Durante o periodo de garantia do
objeto, o Licitante vencedor deverá fomecer e/ou substitui-lo, quando o mesmo demonstrar defeito, eÍetuando
os necessários ajustes ou reparos sem ônus para o Orgão Gerenciador, no prazo máximo de 5 (cinco) dias
após a comunicaçã0, desde que os danos causados não sejam de responsabilidade do Ôrgão Gerenciador;
Sendo necessário o encaminhamento para troca, ou qualquer outro procedimento por parte do 0rgáo
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 PreÍeitura.

cúusuLA otrAvA - DAs oBRTGAçoEs Do MUNrcípro
Caberá a Prefeitura:
- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários do Detentor da Ata às dependências da
Prefeitura, para a entrega dos materiais referente ao Pregão Eletrônico;

prestar as informaçoes e os esclarecimentos, atinentes aos mateíais, que venham a ser solicitado peio

ntor da Ata;
provar, quando necessário, o cronograma Íísico definitivo da entrega dos materiais, apresentado pela

1437
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDICÔES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

Detentor da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
Fornecer material de boa qualidade, conÍorme cotado em sua proposta de preços;

Os materiais colados devem ser novos, de qualidade, não sendo aceitos materiais recondicionados,

1438
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- rejeitar os materiais, enkegue equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo Orgão
Gerenciador ou com as especiÍicaÉes constantes do Ato Convocatório, em particulàr, dé seu AilEXO l.
- solicitar que sejam substituídos os materiais, que não atender às especificações constantes no ANEXO l.

CúUSULA NONA - DA AUTORIZAçÃO PARA AAUISIçÁO E EMISSÃO DAS AUTORIZAçÔES DE
FORNECIMENTO

As aquisiçoes do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Orgão
Gerenciador. A emissão das autoriza@s de fomecimento, sua reliÍicação ou cancelamento, total ou paúd,
será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

GúUSULA DECIMA- Do PRAzo DE ENTREGA
0 prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias a partir da emissão da autorização de fornecimento emitido
pelo Municipio.

cúusULA DÉCIMA PRIMEIRA- Do LocAL DE ENTREGA
0s.produtos deverão ser enlregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio Joaquim Rodrigues,
SN, Nova Sanla Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sexta{eira, com seguro, frete, carga e
descarga inclusos no valor da mercadoria, Íicando o Orgão Gerenciador isento de quais[uer
responsabilidades.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA- Do RECEBIMENTo
Provisoriamente, nos terÍnos do art.73, inciso ll, alínea "a", da Lei Federal 8.666193; Definitivamente, nos
termos do art. 73, inciso ll, alínea "b", do dispositivo legal supracitado. É ressalvada ao Ôrgão Gerenciador a
devoluç.ão dos materiais, se estes não estiverem dentro das especiÍicações exigidas na iicitação conforme
especiÍicaçoes neste Pregão Eletrônico em especial o seu ANEXO l. A assinatura do canhoto da nota íscal
ou protocolo em outros documentos indica tão somente o recebimento da mesma peb Órgão Gerenciador,
sendo sua conÍirmação deÍinitiva condicionada à conÍerência dos dados relacionados na nota fiscal dos
materiais, relatórios ou outros documentos que se fizer necessário.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do PAGAMENTo
Em até 30 (hinta) dias após a entrega mediante apÍesentaÇão da nota fiscal acompanhada da Certidão
Negativa de Débitos junto ao INSS e CertiÍicado de Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência
de debitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização por parle 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 Íiscal o nome do banco, agência e o N" da
conta bancária receptora do deposito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. O
Município de Nova Santa Bárbara pdeÉ deduzk do montante a pagar os valores correspondentes a multas,
indenizaçÕes, encargos, tribulos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do
Pregão Eletrônico n" 2712014 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado ao Detentor da Ata enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigaçâo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços

ou a coÍeção monetária.

0 Detentor da Ata deverá apresentar quando do pagamento, Certidão Negativa do INSS e do FGTS,

atualizadas, podendo ser permitida apresentaçâo de ópia autenticada ou via intemet.



NOVA SANTA BARBARA
- Para os_materiais cotados que lenha prazo de validade, o prazo remanescente a paÍtiÍ 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 especiÍicaçoes constantes do
presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ào cooígo de Defesa do
Consumidor quanto às condiçoes dos materiais entregues;
- Efetuar a troca imediata do material enhegue, objeto desta ATA, que estiver Íora das especiÍicaçoes
contidas na proposta, ou em que se veriflcarem vícios, defeitos ou inconeçôes, sem qualquer ôn6 para .
adquirente.

O Detentor da Ata ficará obrigado a:
Executar o objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ATA;
Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto contratado.
Não veicular publicidade acerca do objeto desta ATA, salvo se houver prévia autoriiação da Administração
da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

ll3ntepm durante a execução do contrato todas as condiçoes de habilitação e qualiÍicação exigidas na
licitaçã0.

cúusulA DÉctMA eutNTA - DAs sANçoES ADMtNtsrRATtvAs
A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para registro dos
respectivos preços ensejará a aplicação das penalidades enunciados no artigo 87 da Lei Federal nd 8.666/93
e alteraçoes e no Decreto Municipal n' 041/200g, ao critério da Administraçã0.
Aos p-roponentes 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, Íizer declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadás, conforme o caso,
resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes san@s, 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 concluida a Íase licitatória;. Cancelamento do regisho na Ata;

. Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fomecedores;. Multa de í0% (dez por cento) do valor estimado da contrataÇão, que será aplicada nas hipóteses de
inexecução total ou parcial das obrigaçoes assumidas;. Suspensâo temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos ou enquanto perduraÍem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que
seja promovida a reabilltação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

. Declaração de inidoneidade para licitar ou contÍatar com a Administração Pública. A aplicaçâo das
penalidades oconerá depois de defesa prévia do interessado, no prazo estabelecido na Lei de
Licitaçoes, a contar da intimação do ato.

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

O descumprimento total ou parcial das obrigages assumidas pelo fornecedor no momento da execução da
Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os
procedimentos legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sançoes:

. Advertência;

. Multa de '10% (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 Registro de Preços;
. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de 1070 (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contrataçã0, além do desconto
do valor correspondente ao fomecimento não realizado pela detentora da Ata, recolhida no prazo

.máXimp de 1.5 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oÍicialmente;"""'í1frfi[f,*'n"'u s
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. Suspensáo temporária do direito de participar de licitação e de fomecer à Adminishação pública, por

prazo de até 05 (cinco) anos;
Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fomecedor o contraditório e ampla
defesa.
A aplicaçáo das sanÉes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicaçâo de outras, previstas em
Lei, inclusive respnsabilização do fomecedor por eventuais perdas e danos causãdos à Adminisiração.
As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetudos à detentora da Ata,
podendo, entretanto, mnforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.
As penalidades serâo aplicadas sem prejuizo das demais sançÕes cabíveis, sejam estas administrativas ou
penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alteraçoes.
Considerar-s+á justificado o akaso no atendimento somente nos seguintes casos:
a) greves;

b) epidemias;
c) cortes freqüentes de energia elétrica e agua;
d) enchenles;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à intenupção das vias de acesso às mesmas;
f) acrescimos de volumes ou modiÍicaçôes substanciais nos materiais;
g) escassez, Íalta de materiais e/ou mãodeobra no mercado;
h) atrasos deconentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados diretamente pelo
Município.

CúUSULA DÉCIMA sExTA. Do coNTRATo
Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no parágrafo 40 do artigo 62
da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substitui-los os seguintes inslrumentos:

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

d) a Ata de Registro de Preços.

Se o classificado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da Nota de Empenho, ou
recusaf-se a cumprir o objeto adjudicado, será mnvocado outro licitante, observada a ordem de classificação,
para substitui-la em igual prazo e nas mesmas condiçoes propostas, inclusive quanto aos preços, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicaçâo das san@s cabíveis previstas neste Edital.

cúusuLA DÉcrMA sÉTrMA. DAS DtspostÇoEs FtNAts
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico no 2712014 e as propostas das empresas classiÍicadas em
ordem crescente respectivamenle, no certame supra numerado. 0s casos omissos serão resolvidos com
observância das disposiçoes constantes das Leis no 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçôes
pertinentes. A homologação do resullado desta licitação não implicará direito à contrataçã0. A beneficiária
que ensejar o retardamento da execuçáo do seu ob.ieto, nâo mantiver a proposta, Íalhar ou fraudar na

execução do fomecimento e/ou contrato, comportar-se de modo inidôneo, Íizer declaração falsa ou cometer
Íraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla deíesa, ficará impedido de licilar e contratar com
a Administraçã0, e se for o caso, será descredenciado, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem

motivos determinantes da punição ou até que sela promovida a reabilitação perante a própria autoridade
e aplicou a penalidade.

contatado é obrigado a reparar, conigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou

m parte, o objeto constante do Anexo ldeste Edital, em que se veriÍicarem vÍcios, defeitos ou inconeçÕes

Itantes dae.Iqceàr ou de materiais empregados.

r.r,,llJSWia wernect
cRf-PR 16.2/t8
taÍmacêutica
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Nova S

Prefeito Mu Competente

382-0 SSP/PR

L41L

CúUSULA DÉCIMA oITAvA. Do FoRo
Fica eleito o Íoro da Comarca de são Jerônimo da sena - pr., com renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitaçã0.
E, 

.para 
firmeza e validade do que Íoi pactuado, lavrou-se a presente ata, que dápois de lida, será assinada

pelos representantes das partes, órgão Gerenciador e o Delentor da Ata.

ttfu)'n^^,
Madlia Lacerda Wemeck Marília Lacerda werneck

cRF-PR 16.248

Empresa: oncoline - Comercio de Medicamentos Ltda - Eff'utêutit"

CNPJ: 07.9@.536/000í -73

Detentora da Ata

Marta Luc ne Silvestre Rezende
Secretária Municipal de Saúde - Responsável pelo ammpanhamento da ala

todes

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro,I 43. 3266.E100, E - 86.250-00 Nova Santa
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7444PREFEITURA MUNICIPAL
,

NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipalde Saúde

PARA: Secretaria de Administração

N" 412t2014

DATA: 1311011A

Mediarte aúorizaçáo desta Secretaria Municipat de Saúde,

solicito o adilivo de 25o/o da quantidade original de medicamentos do Pregâo

Eletrônico 2712A14, flrmado com a empresa MARCOFARiTA DISTRIBUIDORA

DE PRODUTOS, CNPJ sob o no 06.935.554/000í67, referente equisiçáo de

medicamentos.

Atenciosamente,

MARTA LUCI SILVESTRE REZENDE
Secretária Municipal de Saúde

r0 r llRecebido por
Nome Assin

"rrfuld
Data

l3 t

Rua: Walfedo BittencouÍt de Moraes no ZZ2, t(43.3ffij ") CNPJ no 95.561.080/0001S0
E{ail: pElgu@eldaeglLE - Nova Santa BátbaÍa - PaÍaná

ASSUNTO: Solicitação de Aditivo do Pregão 2712014



PREFEITURA MUNICIPAL 1445
,

NOVA SANTA BARBARA

DE: Secretaria Municipalde Saúde

PARA: Secretaria de Administração

No 411t2014

DATA: 13110114

ASSUNTO: Solicitação de Aditivo do Pregão 2712014

Mediante aúorizaçáo desta Secretaria Municipal de Saúde,

solicito o aditivo de 25% da quantidade original de medicamentos do Pregào

Eletrônico 2712014, firmado com a empresa INOVAMED COMERCIO DE

MEDICAMENTOS LTDA - ME, CNPJ sob o no 12.889.035/000í-02, referente

aquisiçáo de medicamentos.

Atenciosamente,

MARTA LUCIAN SILVESTRE REZENDE
Secretária Municipal de Saúde

Recebido por: -WQnto'
Nome Data

t Ja rl/rJ

Rua: Waltredo BiüencouÍt de Moraes no 'vT), ?(43.3ffij72) CNPJ no 95.561.080/0001S0
E{ail: ptrlguElgld3§@§ - Nova Sânta Bárbah - Paraná

CORRESPON DÊNCIA INTERNA



1446
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
l"TERMO AD|T|VO A ATA DE REGISTRO DE PREçOS N.o 054/20í4

o ruuNtcípto DE NovA SANTA gÁRgaRa, com sede na Rua walfredo
Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000,
inscrita no CNPJ sob no 95.561 .080/0001-60, representado neste ato por seu Prefeito,
Claudemir Valério, brasileiro, casado, RG n" 4.039.382-0 SSP/PR, e do outro lado a

empresa INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, pessoa jurídica

de direito privado, inscrita no CNPJ sob no. 12.889.035/0001-02, com endereço à

Avenida Jose Oscar Salazar, 1385 Sala 01 - CEP: 99700-000 - Bairro: Três Vendas,
Erechim/RS, neste ato representada pelo Sr. Sedinei RobeÉo Stievens, inscrito no

CPF sob no.004.421.050-70, RG n'1089436834 SJS/RS, em conformidade com as Leis

N' 10.520/02, N" 8.666 de 21106/93 e suas alteraçÕes posteriores e das demais normas
legais aplicáveis, RESOLVEM de comum acordo através do presente TERMO ADITIVO,
aditar em 25o/o a Ata de Registro de Preço N' 054/20í4, referente ao Pregão Eletrônico
n" 02712014, firmada em 30/06/2014, pa,a o eventual fornecimento dos objetos
registrados, cujo valor passará a ser o descrito no quadro abaixo:

Valor Registrado Valor Total Aditivo
(25%) R$

Valor Total Geral R$

R$ 24.400,85 R$ 6.100,21 R$ 30.501,06

Ficam ratificadas todas as demais condiçÕes contidas na ata de registro de
preços original, exceto aquela alterada pelo presente termo.

E por ser vontade das partes e validade do que foi ajustado, lavrou-se o
presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 14 de outubro de 2014

t;;{fiiu*ili: Claudemir Valério
Prefeito Municipal

S€d ns

s er rto
Empresa: lnova Co o de Medicamentos Ltda - EPP

CNPJ: 1 2.889.035/0001 -02

e
ren
36

Rua Walfredo Bittencourt de Moraês no 222, Centro, I 43.3266.1222, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mail - licitacaonsb qmail.com - Site - www.nsb pr.qov br



L447PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
i'TERMo ADtnvo À are oe REGtsrRo DE pREços N.o os6l2o.t4

Valor Registrado Valor Total Aditivo
(2s%) R$

Valor Total Geral R$

R$ 44.807,00 R$ 11.20í,75 R$ 56.008,75

Bárbara, 14 de outubro de2014.

O MUNICíPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, COM SEdE NA RUA WAIfTCdO
Bittencourt de Moraes, 222 - centro, Nova santa Bárbara - paraná, cEp - g6250-000,
inscrita no CNPJ sob no gs.s6i.080/0ooí-60, representado neste aio por seu prefeito,
claudemir vabrto, brasileiro, casado, RG n" 4:039.382-0 ssp/pR, e'do ouiro rado a
EMPTESA MARCOFARMA DISTRIBUTDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNpJ sob no. 06.935.5s4/000í-67, com
endereço à Rua Pedro Toniollo ll, 1141 - cEp: 99900-000 - Bairro: lndustrial, Getúlio
Vargas/RS, neste ato representada pelo sr. Marcos wavzenkievicz, inscrito no cpF
sob no.727.402.640-20, RG n' 2.043.408.695 ssp/RS, em conformidade com as Leis
N" 10.520/02, N' 8.666 de 21106/93 e suas alterações posteriores e das demais normas
legais aplicáveis, RESOLVEM de comum acordo átravés do presente TERMO ADlilvo,
aditar em 25o/o a Ala de Registro de preço N" os6/2014, referente ao pregão Eletrônico
n" 02712014, firmada em 30/06/201 4, paÊ o eventual fornecimentd dos objetos
registrados, cujo valor passará a ser o descrito no quadro abaixo:

Ficam ratificadas todas as demais condições contidas na ata de registro de
preços original, exceto aquela alterada pelo presente termo.

E por ser vontade das partes e validade do que foi ajustado, lavrou-se o
presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes.

Ma

Empresa: Marcofarma Distrib

CNPJ:

utos Farmacêuticos Ltda

P

Rua Pedro Toniollo, '114í

cEP - 99.900-000
6ÉTÚtIO VAFGAS. RS

554/0001-67

Rua Walfredo Bittencourt de Morues no 222, Centro, t 43. 3266.1222, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - El - E-mail- licitacaonsb(Oqmail.com - Site - rvww.nsb.or.qov. br

,06935554/0001-67i
MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE

PRODUTOS FARMACÊUIICOS LTDA


