
PREFEITURA MUNICIPAL 0r't
NOVA SANTA BARBARA

ffiESEE$€lÍAEm@

DATA DA ABERTURA: 1510212013 às 14:00 horas

DOTAÇAO:

07.001 - Fundo tVlunicipal de Saúde;
10.301 .03202-026 - [Vlanutenção do Fundo tVlunicipal de
Saúde;
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física; 2260;2270;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica; 2280:2290.

VALOR MAXIMO: R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, vo 43.3266.1222 C.N.P.J. N.' 95.561.080/0001-60

E-mail: ticitacaoransb.pr. gor.br - Nova Santa Brírbara - Paraná

OBJETO: Gontratação de serviços de protético.
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PREFEITURA MUNICIPAL , i,-9--

NOVA SANTA BARBARA
Lrcrí )j-'

CORRESPONDÊNCIA TNTERNA

DE: Secretaria Municipalde Saúde

PARA: Secretaria Pública de Serviços lnternos

No 021/2013

DATA:10/01/13

ASSU NTO: Solicitaçáo de Contrataçáo

Mediante autorizaçáo desta Secretaria Municipal de Saúde, solicito

realizaçáo de processo licitatório para contrataçao de empresa ou profissional

protético para a conÍecçáo de 200 (duzentas) próteses dentárias no valor de R$

60,00 (sessenta reais) cada, por um período de 12 meses.

Ressaltamos a necessidade deste serviço para que possamos dar

continuidade ao "Programa Sorriso" desenvolvido pela dentista do Saúde Bucal

Dra. Jossayne que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida e a saúde

bucal de nossos pacientes.

Atenciosamente,

\

Secretária pal de Saúdnw; 'b1o( rRecebido por:
Nome

1À
Data

Bua: WalÍredo Bittencourt de Moraes no 222,11(43.32ffi.1222) CNPJ no 95.561.080/0001-60
E-mail: BOlsbl@q!!!êI9IE O! - Nova Santa Bárbara - Paranâ
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ES'I ,\DO IX) P-\R-,\\A

coRRESPoNoÊrucre TNTERNA

Nova Santa Bárbara, 2510112013.

De. Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de serviços de protético.

Senhorita Contadora

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para contratação de serviços de protético, conforme solicitação da
Sra. Rosana Ruy, Secretária Municipal de Saúde, num valor previsto de R$
12.000,00 (doze mil reais)

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

EI ine a Luditk
or de Licit çÕes

Rua Walfredo Bittencoun de Moracs n" 122. Centro. I41. il66.llll. --86.150-000
Nova Sanla Bárbara. Paraná - -'l - E-mails - licitacao t1rlllLplgrl-br - 11]!1L!$41.!ror.br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 0fi4

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa
Excelência em data de 2510112013, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para contratação de serviços de protético, conforme solicitação da Sra.
Rosana Ruy, Secretária Municipal de Saúde, num valor previsto de R$ í2.000,00 (doze mil
reais).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

Nova Santa Bárbara,25 de janeiro de 2013

AtenciosameÊte,

1\

, \-\\
Laurita de Souzq Campos
Contadora/CRC 045096/0-4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.1222, X - 86.250-000
Nova Santa Biirbara, Paraná-E-www.n ov.br

07.001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .03202-026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica',2260;2270:
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2280;2290.

Sendo o que se apresenta para o momento.



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 0n5

coRRESPoNoÊHcta TNTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2510112013

Prezado Senhor,

Em atençáo à correspondência expedida pela Sra. Rosana Ruy,
Secretária Municipal de Saúde, solicitando a contratação de serviços de protético,
conforme solicitação da Sra. Rosana Ruy, num valor previsto de R$ 12.000,00 (doze mil
reais) e informado pela Divisão de Contabilidade da existência da previsão orçamentária
através da dotação:

07.001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.03202-026 - Manutençáo do Fundo Municipal de Saúde;
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica:2260,2270;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2280;2290.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o
parecer juridico.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenclosamente,

Ela e Cri
açÕes

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fonotra,t \043) 3266.1222 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-«)
E-mail: licitacao'rilnsb.nr.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná
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i* PREFEITURA I,'1UI.]iCIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. Wâlfêí GurmaÍàes da C(rsta' 512, FonelF ax (0Á3l 266.12?2 CNPJ N " 95 56'1 080/0001-60

E mãil: fml\'.;/',,r nr hr . Nova Santa Bárbara . Paraná

Origem: Dep. Jurídico

Destino: PreÍeito Municipal

PÂRECER JURIDICO

Conforme expeclente encaminhado a esse Departamento Jurídico em data

de 25 de Janeiro de 2013, visanllo eirissão de parecer sobre o processo de licitação. referente a

contrataÇão de serviço protético, parr :1.:nder a necessidade do Departamento de Odontologia da

Unidade Básica de Saúde deste l,iunicípio. sendo que o valor aproximado e estimado da

contratação será de apÍoximadamenic RS 12 000,00 (doze mil rears) e a despesa sêrá suportada

com recursos da Secretaria de Sa,r1e. conforme informação prestada pelo Departamento de

Contabilidade do Municipro, aten.l3ncll ao contido no artigo 14. da Lei no 8.666i93.

Houve portanto. maniÍestação do Departamento de Contabilidade do

Municipio indicando disponibili.l,r je ..:rmentária, estando desta forma cumprido o disposto no

artigo 14. da Lei no 8 666/93. i .ir ;.rrceitua que: nenhuma compra ou serviço será feita ou

contÍatada sem a adequada caraci.: i.r.,.ao de seu ob.jeto e indicação dos recurso orçamentários

para o seu pagamento. sob pena d,- nr-rlidade do ato e responsabalidade de que lhe tiver dado

causa.

Drante do ::. -=c r)-áximo e para melhor aproveitamento do procedimento

sempre para garantar a maior comper'rvrlade e transparêncra possivel, a licitação deverá ser feita

na modalidade de Pregão Elelrôir,:o -Lr l)resencial. nos termos da legrslação em vigor, ou se.;a, da

Lei Federal n'8.666/93eLei Fr-l-rai -' 10 520 e Decreto 5.450.

Nova Sar:' -': ''t.28de Janeirode2013

Eoparec.:. S::.r

t, 'rra r i Estevão Nunes Morgado
' ssessor J urÍdico

J

r-..-/ I
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PREFEITURA MUNICIPAL

Encaminhe-se
providencias necessárias.

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçóes

Tendo em vista, as informaçÕes, bem como,
considerando o Parecer JurÍdico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçào sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL n" OO1/2O13, que
tem por objeto a contrataçáo de serviços de protético, normatizaçâo de
procedimentos administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos
correlatos a ârea, de conformidade com a Lei Federal n' 10.520, de
17 l07 l2OO2, Lei Federal n" 8.666, de 21 10611993, Republicada em
06l07 11994, Decreto Federal n' 3.555 de OBlO8l2O00, Decreto Federal n"
3.697, de 21 l12l2OOO e demâis legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" O1512012, designando os
membros da Comissão Permanente de Licitaçào e Portaria n" 056/2011,
nomeando o Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Bxtrato do Edital de
Licitação seja publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e
onde mais convier para que seja data a devida publicidade.

ao Setor de Licitaçào para as

Nova Santa Bárbara, 28 I Ol I 2013.

1

IC ipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, t 43.3266.1222, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara. Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADODOPARA}.TÁ

PORTARIA N" 056/2011

008.
NIOVA SANTA BARBARA

++

a

O PREFEXTO MUNICBAL DE NOVÀ SAI.ITrC. BÁRBARÀ ruolve, no
uso de suss úibuições legais:

NOMEAR

Art.lo - A Comidsão de Prqõo,.composta pelos seguintes meúbros:

) Prego€iÍo - Eduerdq Montühcr de §ouze - CI RG no 27.006.903-3 SSP/PR

D Suplente - Rora Lumic Tarhima Bignüdi - CI RG no 631.554.439-8? SSP/PR

> F4uipe de Apdio - Muia Joré Rczende - CI RG p' 9,170.714-4 SSP/PR.

) §uplente - Lindomar Rczchde - CI RG n" 030.272.149-50 SSP/PR

Art. 2o - Ests poÍtoÍio etrtre em vigor nosta deta, rwogodas as disposições

cm contrario.

Nova Santa Párbars, 26 de setembro de 2,011.

Ru Slolftcdo & ÀÁoraes t' 222, Conü,o, 43.32fi,12T1,8. E6250{00 - Nwa Sarta
Parrú-E-BEdlL

Cla

1

i lir:ilacaotâo$or.eov,br- SitÊ: www.trsb.pÍ.qovtr

) Supleote - Zrcarier dc Abrru Gonçrlves - CI RG no 2.254,409-E SSP/PR

) Equipe de Apoio - ['reine Ctirrüna Ludttk - CI RG n" 9.1,{4.227.2 S§P/PR
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F FEITURA MUNICIPAL 0n9
N ANTA BARBARA..
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MI.JNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBAR,T,
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i PÉ,sident
, )> Sriplente

..i

- llduârdo
Zacaria'§ d

t..

Moàtanher de Souza - CI RG n" 27.006.903-3 SSP/PR!, t,
e Abreu Gonçalves - Cl RC n" 2.254.409-8 SSP/PR. :

n

t
I

Ivlêfnbro -
Súütente

i Meinblo
) Suplente

em contI o

L

[abio Henriq u9 Gomes - CI RG n" 10.407.423-5 SSPIPR.
Rosa I,qmie,ffshima Bignardi - CI RG no 63 1.554.439-87 SSPi?R

M:iria José Rezende - CI RG n" 9.170.714-4 SSPiPR.
indomar Rçzende - CI RG no 030.272.149-50 SSP/PR

Art. 2o - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições

9o 2.012.
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- E-mail - lic itacao@nsb. pr .qov.br - Site - www.nsb.pr.p.ov.br .: 
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Artjl'i - A Comissão Permanente de Licitagão, composta peloslseguintes
l' i

,:1.,

1..

i,r', t
t

I

.irl
i:

J

,|:

.1.

f
t

,i

i.!; i', r'-

t:

:i,l

I
I
I
I

,!

i

I

I

I

I

I

I

i

i
I

I

I
i

I
i

tI



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ 010

AVISO DE LrCrrAÇÃO
PREGÃO PRESENCTAL N.O OO1I2O13

Objeto: Contratação de serviços de protético.

Tipo: Menor preço.

Recebimento Envelopes com Propostas: Até 1510212013, às
13:30 horas.

lnicio Pregão: Dia 1510212013, às 14:00 horas.

Preço Máximo: R$ 12.000,00 (doze mil reais).

lnformações Complementares: Poderá ser obÍldas em horário de
expediente na Prefeitura Atlunicipal de Nova SanÍa Bárbara, siÍo â
Rua Walfredo Bittencourl de Aloraes, 222, pelo fone: 0 xx 43. 3266-
1222, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.oov.br

Nova Santa Bárbara, 2810112013.

Et*ranon&*furf,esouza
Pregoeiro

Portaria 05612011

,1

iglnar!'aa
A

L

I
I

1

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.1222, Z - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-nrails - lic itacaor-Ensb.pr'.gov.hr - u'rr u,.nsb.pr.qov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

Assessoria Jurídica

Ref. Pregão Presencial n" OOL{2O13 - Contrataçáo de serviços de
protético.

O presente Processo, bem como o Edital convocatório
atende às exigências da Lei Federal n" 10.520, de 17 lO7 l2OO2, Lei
Federal n" 8.666, de 2l l06 I 1993, Republicada em 06 /07 I 1994, Decreto
Federal no 3.555 de OBlOBl2OOO, Decreto Federal no 3.697, de
2l I L2 I2OOO e demais legislações pertinentes.

Nova Santa Bárb l20t3.

Assesso url co

T/ol
/ \l t.I



PREFEITURA MUNICIPAL 012

NOVA SANTA BARBARA

PREGAO PRESENCIAL NO 112013

ABERTURA DA LtCTTAÇAO

Abertura: Oia 1510212013, às 14:00 horas

Protocolo dos envelopes: até às 13h30min, do dia 1510212013.

I - A Prefeitura Munrcipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná,
através do Pregoeiro, designado pela Portaria no 056/201 1, do Senhor PreÍeito Municipal, torna
público que Íará realizar licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, Tipo Menor Preço,
que será regida pela Lei 10.520, de 17 .07 .02, Decreto 5.450, de 31 .05.05 e, subsidiariamente,
pela Lei 8.666, de 21.06.93, para Contratação de serviços de protético, visando suprir as
necessldades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com o presente Edital.

2.í - O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a

administração, na Contratação de serviços de protético, conforme descriçôes constantes neste
edital e seus anexos.

3.2 - Nos atos públicos do procedimento licitatório somente será permitida

manifestação oral ou escrita de pessoas devidamente credenciada pela empresa ou profissional
proponente, devendo ser conferida ou outorgada procuraçáo com poderes específicos.

3.3 - As empresas ou profissronais participantes Íaráo o

CREDENCIAMENTO antes da sessão pública.

3.4 - Para o credenciamento de emprêsas: O representante da
empresa entregará ao PREGOEIRO documento que o credencie para participar do certame,

Rua Waffredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.1222, X - 86.250-00 Nova Santa
Bárbara,Paraná-E-E-mails-licitacaoía)rub.pt4q!.br-u,rvrv.nsb.pr.gol.br

GD

[*]
ç-:=5--------__É'

í.í - No dia 15/02/2013, às 14:00 horas, na Câmara Municipal de
Nova Santa Bárbara, sito na Rua Zacarias Lemes Gonçalves n" 4360, Bairro Centro, Nova Santa
Bárbara - PR, será feita a abertura do certame, sendo que as empresas ou profissionais
participântes deverão apresentar envelopes íechados e indevassáveis até às í3:30 horas do dia
1510212013, contendo documentos e proposta assinada por seu representante legal, no Setor de
Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, sito à Rua Walfredo
Bittencourt de Mor aes, 222.

2 . DO OBJETO

3. DO CREDENCIAMENTO ESPEC|FICO PARA O PREGÃO PRESENCIAL

3.'l - Poderão participar deste certame as empresas ou proíissionais do
ramo pertinente ao objeto que manifestem interesse com antecedência de até o terceiro dia
anterior a data designada à abertura das propostas, para efetuarem retirada gratuita do presente

edital e seus anexos, junto a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara - Pr, sendo que os interessados deverão se dirigir ao Setor de Licitação, nos dias
úteis, das 08:30 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, ou ainda poderão requerer o mesmo pelo e-
mail licitacao@nsb. pr.oov. br



PREFEITURA MUNICIPAL
0'' 3

NOVA SANTA BARBARA
respondendo por sua representada, devendo, ainda, identif,car-se e exibir a Carteira de ldentidade
ou outro documento equivalente, com fotografia.

3.4.1 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de
procuração com firma reconhecida ou Termo de credenciamento (confurme modelo anexo), sempre
acompanhado do Contrato Social ou outro instrumento constitutivo da eventual proponente.

3.5 - Para o credenciamento de profissionais: O profissional poderá
ser representado por outra pessoa, neste caso, o credenciamento far-se-á através de instrumento
público ou particular de procuração, com firma reconhecida do outorgante.

3.5.1 - O profissional deverá apresentar sua cédula de ldentidade ou
outro documento equivalente, com fotografia.

3.6 - As empresas e os profissionais deverão apresentar
DECLARAÇÀO DE QUE CUMPRE oS REQUTSTTOS DE HAB|LTTAÇÃO lconformemodetoanexo)
e os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (1) ê DOCUMENTOS DE HAB|L|TAÇÃO (2)

3.7 - A ausência da documentação referida ou a apresentaçâo em
desconformidade com as exigências previstas impossibilitará a participação da
empresa/profissional neste Pregâo.

3.8 - Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que

não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de
credores, dissoluçáo e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de
constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com
suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, ou

declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

4 - FORMA DE APRESENTAçÀO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E ENVELOPES DE

HABILITAçÃO

4.í - Os envelopes com as propostas de preços (01) e os documentos de
habilitação (02) deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes distintos,
fechados e indevassáveis, endereçado como se segue:

ENVELOPE-I-PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, no 222.
ReÍerente Pregão Presencial no í/20'13
Abertura dia 15/022013, às 14:00 horas

Rua Waffredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.1222, X - 86.250-00 Nova Santa

Bárbara,Paraná-E-E-rnails-licitacaor?usb.pr.qov.br-rvr.vrv.nsb.pr.gol.br

3.4.2 - Se o representante da empresa ostentar a condição de sócio,
proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público
de procuração, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto/Contrato Social ou documento
equivalente, no qual este.jam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações
decorrentes de tal investidura.



PREFEITURA MUNICIPAL 0Íii
NOVA SANTA BARBARA

ENVELOPE I - PROPOSTA (onde deverá constar a proposta do
proponente conforme llem 4.2 - Da Proposta);

ENVELOPE _ II - HABILITAÇAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222.
Referente Pregão Presencial no 1/2013
Abertura dia 15/02/2013, às 14:00 horas

ENVELOPE ll - HABILITAÇAO (onde deverá constar os
documentos exisidos na ltem*4 3 

Tf3:t::1? rr,,o r"r"o dos Envetopes t e tt, timbre com
a Razáo Socia/ do Proponente, ou escrito mecanicamente.

4.2- A Proposta de Preços (1) e os documentos referentes deverão ser
apresentados em 1 (uma) via, redigida com clareza, em Iíngua portuguesa, salvo quanto às
expressôes técnicas de uso corrente, sem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise,
assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal ou pelo procurador,
juntando-se a procuração.

4.2.1- A Proposta de Preço deverá conter

. ldentificaçáo da empresa (Razão Social e lnscrição no CNPJ)
ou nome completo e CPF do proÍissional;

. Preço ofertado por prótese;

. Preço Total OÍertado;

. Nome do profissional que estará à disposição para a

prestação dos serviços;
. Documentos comprobatórios da especialização do

profissional;
o Data e assinatura do representante legal da

empresa/profissional proponente;

4.3 - O Envelope de Habilitação deverá ser apresentado em envelope

Íechado e indevassável, com os seguintes documentos:

Em se tratando de Pessoas Jurídicas

. Certidão de regularidade de Tributos Municipais Mobiliários e

lmobiliários junto à Fazenda Municipal do domicílio ou sede do proponente;

. Certidão de regularidade de Tributos Estaduais;

. Certidão de regularidade de Tributos e Contribuições junto à Receita

Federal e Divida Ativa da União:
. Certidão de regularidade junto ao FGTS;
. Certidão de regularidade junto ao INSS.

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n' 222, Centro, I 43.3266.1222, X - 86.250-00 Nova Santa

Bárbara. Paraná - E - E-mails - licitacaola nsb I ov.br - rvrvw.nsb.pr.gor.fu
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. Comprovante de inscnção no Câdastro Nacional de Pessoa Jurídica
(cNPJ);
. Contrato Social e suas alterações.
. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidáo negativa, nos termos do Título Vll-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ne 5.452, de
1q de maio de 1943. (NR).
. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da
habilitação, emitida pelo proponente, assinada pelo representante legal da
empresa, conforme (modelo no Anexo).
. Dechração do qimprunerÍo ao dispcto no artigo 70, inc. XXXlll da Con§ituirÉo
Federal, quanto à prok Éo de trabalho noturno, per§oso ou insalubre a menores de
dezoíto anc e quaquer habalho a menores de 16 anos, safuo na condi(Éo cie aÊendiz, a
partir de 1 4 anos (ConfoíÍne modelo anexo).

. ldentificação dos sócios da Empresa licitante ou de quêm o estatuto de
constituição socielária designar, bem como a qualificaçáo da pessoa que
assinará o instrumento contratual, para o caso da Empresa vir a ser
vencedora do certame. Referidas informaçóes poderáo ser prestadas através
de Declaração a ser assinada pelo Representante Legal da Empresa,
podendo ser utilizado o Modelo Anexo; (a não apresentação desta
declaração não implicará na desclassificação do licitante no certame);

Prova de inscriÇâo no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao
domicilio, pertinente ao seu ramo de atrvidades (ALVARÀ); z
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, podendo ser realizada s'
mediante Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e lmobiliários, expedida
pela Prefeitura do Município do domicílio ou sede do licitante,

Declaração do número do Cadastro lndividual do INSS ou do PIS/PASEP; 7

- A apresentação dos documentos mencionados constituÊse em requisito
essencial para a habilitação dos concorrentes;

4.5 - As certidões âpresentadas pelo licitante que não tragam sua validade
expressa serão consideradas pela Comissão de Licitaçáo, válidas por 60 (sessenta) dias da data
da expedição.

5 - DO PREÇO E DO PAGAMENTO

5.1 - O Preço estimado para a contratação e de R$ 12.000,00 (Doze Mil
Reais), sendo que ficará sob a responsabilidade da Administração proceder todos os descontos
resultantes da contrataçáo em se tratando de pessoa física.

5,2 - Os preços propostos deverão ser finais, em moeda nacional,
incluindo toda e qualquer despesa com tributos e fretes, assim como conter somente duas

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222. Centro. t 43. 3266.1222. >! - 86.250-00 Nova Santa

Bárbara- Paraná - Ç - E-mails- licitaca r 
'ri nstr pr.eor .br - rvrvrv.nsb.Dr.gor.hr

> Em se tratando de Pessoas Físicas:
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casas decimais, não sendo admitidos valores simbólicos, irrisóríos ou iguais a zero,
ensejando a desclassiÍicação.

5.3-A proponente é obrigada a manter, durante a vigência contratual, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (artigo 54, inciso xiii da lei no

8.666/e3)

5.4 - Os rcço6 permanecerão fixos e náo ssáo reâjudadG durante o período

contratual.

6 - DA DESPESA ORçAMENTÁRIA

6.í - A despesa com a presente licitação correrá à conta da Dotação: 07.001

- Fundo Municipal de Saúde; 10.301.03202-026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física; 2260; 2270;3390.39.00.00 - Outros
Servfços de Terceiros - Pessoa Jurídica: 2280: 2290.

7.2- O PREGOEIRO examinará as Propostas de Preços sempre levando
em conta as exigências fixadas neste Edital e em seus anexos, desclassificando as propostas que
não atenderem as exigências.

7.3- O PREGOEIRO procederá à abertura dos envelopes contendo as
Propostas de Preços e classiÍicará o autor da proposta de menor preço ê aqueles que
tenham apresêntado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento), relativamente à de menor preço.

7.3.í - Quando não forem verificadas, no mínimo, 3 (três) propostas
escritas nas condiçôes definidas no sub-item anterior, o pregoeiro classificará as melhores
propostas subseqüentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos
lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

7.4- Em seguida, será dado inicio à etapa de apresentação de lances

verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos

e decrescentes;
7,5- O PREGOEIRO convidará individualmente os licitantes classificados,

de forma seqüencial, a partir do autor da proposta classificada em segundo lugar, a apresentar
lances verbais, até a proclamação do vencedor;

7.6- O desinterêsse em apresentar lance verbal, quando convocado pelo

pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último
preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenaçáo das propostas;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, '8 43.3266.1222, X - 86.250-00 Nova Santa

Bárbara" Paraná - Q - E-mails - licitacao@nsb.or.qov.br - www.nsb v.br

7 - ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREçOS (1) E SESSÃO DE LANCES

7.'l - Compete ao PREGOEIRO proceder à abertura dos envelopes de
Propostas de Preços (1), conservando intactos os envelopes Documentos de Habilitação (2), os
quais ficarão em posse do PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO.
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7.7 - Caso não sejam ofertados lances verbais, será verificada a
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;

7.8- E facultado ao PREGOEIRO negociar com a proponente de menor
preço unitário, para que seja obtido preço melhor.

7,9- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o
pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e o valor,
decidindo motivadamente a respeito;

8 - ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTOS OE HABILITAÇÃO (2)

8.1- Considerada aceitável a proposta de menor preço, será aberto o
Envelope Documentos de Habilitação (2) do licitante que a tiver formulado, para a confirmação de
suas condições de habilitação;

8.2- Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o
licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

8.3- Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender as
exigências habilitatórias, o PREGOEIRO examinará a oferta subseqúente de menor preço,

decidindo sobre sua aceitabilidade quanto ao preço ou objeto.

9 - RECURSO ADMINISTRATIVO

9.1- Ao final da sessão, a(s) proponente(s) que participou (aram) do
PREGÁO ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ao)
manifestar imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer,

9.í.1- Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer
etapa/íase/procedimento do PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e

motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razóes em ata, juntando

memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência.
9.1 .2- As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para

apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo

do RECORRENTE.

9.1.3- Após a apresentação das contra-razóes ou do decurso no prazo

estabelecido para tanto, o PREGOEIRO examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou

encaminhá-lo, devidamente informado, à Procuradoria Jurídica para decisâo.

íO - HOMOLOGAçÃO E ADJUDICAçÃO

10.1- Compete ao Prefeito Municipal homologar o PREGÃO, após parecer

da Procuradoria Juridica do Município, adjudicando o objeto à empresa/proÍissional vencedora (o)

do certame.
10.1- A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor

recurso, por parte das proponentes, importará na decadência do direito de recurso, competindo ao

PREGOEIRO adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora.

10.2- Existindo recurso e constatada a regularidade dos atos praticados e

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.1222, E - 86.250-00 Nova Santa
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após a decisão do mesmo, a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto
do certame à proponente vencedora.

,Ií - DO CONTRATO

í1.1- Após homologado, será confeccionado o respectivo Contrato, em 3
(hês) vias iguais.

1 1 .2- Como condição para celebraçáo de contrato, o licitante vencedor
deverá manter as mesmas condiçôes de habilitâçáo;

11.3- Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular no
ato da assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação,
para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicaçáo das sanções
cabíveis.

11.4 - O prazo de duração do contrato a ser firmado entre as partes será de
12 meses, podendo ser prorrogado por igual período de acordo com as partes.

12-PRAZO DE EXECUçÃO

12.1- O prazo para início da prestaçáo de serviço será de até 02 (dois) dias,
contados a partir da solicitaçáo da Secretaria Municipal de Saúde.

t3 - DO EDITAL

'13.í- As impugnaçôes ao ato convocatório do Pregão serão recebidas até 2
(dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, através do fax (43) 3266-
1222 ou por É-mail: licitacaons qmail. com

't3.1. t- A pêtição será dirigida à autoridade subscritora do edatal, que
decidirá no prazo de até 2 (dois) dias úteis.

13.í.2- Acolhida a petição contrâ o ato convocatório, será designada nova

data para realizaçáo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração do edital não
afetar a formulação da proposta.

í4 - DAS PENALIDADES

14.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, as licitantes, conforme a

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, A $.3266.1222, E - 86.250-00 Nova Santa
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Art. 7 da Lei Federal 10.520/2002- Quem, convocado, dentÍo do
prazo de validade da sua proposla, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, Íalhar ou fraudar na execução do
contrato, compottar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, íicará impedido de
licitar e contÍatar com a União, EsÍados, Distrito Federal ou Municípios e, será
descredenciado no Sicaf, ou nos sísÍema s de cadastramento de íornecedores a gue se
refere o inciso XIV do art. 4 desta Lei, pelo pnzo de até 5 (cinco) anos, sêr, preiuízo das
multas previstas em edital e no coníraío e das demais cominações legais.
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inÍração, estarão sujeitas as seguintes penalidades

14.1.2- Deixar de manter a proposta (recusa injustiÍicada para contratar);
suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 5 anos e multa de
10% sobre o valor total do empenho);

14.1.3- Executar o objeto com irregularidades, passiveis de correçáo
durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

14.1.4- Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do empenho (ou
do saldo não atendido) por dia de atraso na entrega do(s) bem(ns), sem prejuízo da
possibilidade de rescisão unilateral do contrato pela Administração e da aplicação das
sançóes previstas neste edital e na legislação inicialmente citada;

14.2- As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalaçôes da
contratante, pela contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta
especíÍica em íavor da contratante, ou cobrados judicialmente.

14.3- O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das
obrigaÇões que lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se
tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e
comprovados, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir.

1s - DtsPostÇÕes rrruls
'15.1- Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da

Administração, revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá-la
por ilegalidade, dando ciência aos participantes, em despacho fundamentado, sem obrigação de
indenizar (art. 49 da Lei Federal 8666/93).

15.2- Quaisquer dúvidas, informações e esclarecimentos sobre esta licitação
serão prestados pelo Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio, no Setor de Licitações, sito à
Walfredo Bittencourt de Moraes, 222. Cento, Nova Santa Bárbara - Pr. CEP: 86.250-000. Fone:
43-3266-1222 ou por E-mail: licitacao@nsb. pr.aov. br. O horário para atendimento é de segunda a

sexta-feira das 08:30 às '12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas.

15.3- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento.

15.4- Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal 10.520102,
subsidiariamente nas Leis Federais 8666/93.

í 5.5 - As instruções estabelecidas neste edital de licitação determinam os
procedimentos que orientarão o presente processo licitatório até a assinatura do respectivo
contrato âdministrativo. AIegações de desconhecimento destas instruções, bem como das
disposições legais acima especificadas, não serão aceitas como razóes válidas para justificar

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no222. Centro, I 43.3266.1222, E - 86.250-00 Nova Santa
Paraná - lf. - E-nai ls - l icitacao,'4nsb.Dr.gov.br - rvu,w.nsb.pr.gor'.brBárbara,
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14.1.1- Deixar de apresentar a documentação exigida no certame:
suspensão do dieito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;
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quaisquer erros ou divergências encontradas em seus documentos de habilitação e/ou propostas.

15.6- A participação do licitante neste pregão implica na aceitação de todos
os termos deste Edital.

15.7- Fica designado o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra, Estado
do Paraná, para dirimir quaisquer questóes judiciais oriundas deste Edital.

Nova Santa Bárbara, 2810112013

6
Eduardo Montanher de Souza

Pregoeiro
Portaria n" 056/201 1

Secretária I de Saúde

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.1222, Z - 86.250-00 Nova Santa
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Pregão Presencial n' 1/20í3

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

í.1 -A presente licitação destina-se à Contratação de serviços de
protético, conforme especiÍicações constantes neste edital e seus anexos destinado a atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as caracteÍísticas descritas neste
Termo de Referência e demais anexos.

LOTE. 1-Lote001
Item lcóoiso oo

lproduto/s
lervrço

Nome do
produto/s
erviço

Quantida
de

Unidade Preço
máximo

Preço máximo total

1

larso
Prótese
dentaria

200,00 UN 60,00 12.000.00

TOTAL 12.000,00

í.OBJETO

2 - DAS ESPECTFTCAç ES E CARACTER STICAS DO OBJETO

3 - DtSPOStçoES GERATS

3.1 - Os serviços deverão serem prestados conforme especificado no edital
convocatório

3.2 -As empresas/profissional que não puderem atender aos requisitos

solicitados pelo presente certame, deverão abster-se de cotar.

3.3 - Prazo de ExecuÇão: O prazo paÍa inÍcio da prestação de serviço será
de até 02 (dois) dias, contados a partir da solicitaçâo da Secretaria lt/unicipal de Saúde

descumprimentos
conforme a Lei.

3.3.í - O não cumprimento do prazo estipulado, bem como para demais
de quaisquer normas estabelecidas no presente edital, implicará multa

3.4 - Quaisquer dúvidas referentes ao ob.jeto desta licitaçâo poderáo ser
sanadas junto à Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, no Setor de LicitaçÕes, Contratos e
Compras, através do telefone (43) 3266-1222, ou pelo E-mail: licitacaonsb@qmail.com

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43.3266.1222, f,1] - 86.250-00 Nova Santa

Bárbara, Paraná - F - E-rnails- licitacao,@nsb.pr.tsov.br - wu w.nsb.pr.gor.br
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4 - MQDELOS DE DOCUMENTOS PARA SEREM ENVIADOS

MODELO
(papel timbrado da empresa proponente)

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no Processo
Licitatório, PREGÃO PRESENCIAL N"'tl2O13,.lunto ao Município de Nova Santa Bárbara que a
empresa tnscrita no CNPJ sob o no ..............., até a presente data não recebeu
deste ou de qualquer outro órgão da administração pública direta ou indireta, SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA, de participação em licitações e/ou impedimento de contratar com a administração,
assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE, para licitar ou contratar com a

administração pública federal, estadual, ou municipal e do Distrito Federal, não havendo assim
FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAçÃO da mesma, ciente da obrigatoriedade
de comunicar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração
Local, data.

Assinatura
Nome

Rua Walfredo BittencoLrrt de Moraes no 222, Centro. I 43.3266.1222, >{ - 86.250-00 Nova Santa

Bárbara, Pararrá - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - rvrvrv.nsb or.br
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DECLARAçÃO

(Obs: Não usar o Timbre da Prefeitura Municipal.)
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Modelo:

Declaro, sob as penas da Lei, e para os devidos fins, que os sócios proprietários (ou quem o
estatuto de constituição societária designar), da Empresa inscrita no CNPJ no

com sede na Rua são os Srs. nomes
completos

Declaro ainda, que, no caso desta Empresa ser vencedora do certame promovido pela
Pregão Presencial n' 1/2013, a pessoa que assinará o instrumento contratual será o Sr.

_(nome completo)_, _(qualificação)_, _(endereço)_.

Por ser verdade, firmo a presente

(Local e Data)

(Assinatura)

(nome do Licitante ou Representante Legal)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43.3266.1222, ){ - 86.250-00 Nova Santa

Bárbara. Paraná - E - E-rnails- |icitacao@nsb.pr.aov.br - T.vwlv.nsb.or.qol.br

(Obs: Não usar o Timbre da PreÍeitura Municipal.)
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DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAçÃO

(A SER APRESENTADO FORA DOS DEMAIS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO)

Prezados Senhores.'

inscrito no CNPJ n'
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ..,......
RG no.........................,.. e do CPF no.,.......

aos requisitos de Habilrlação, conforme exigido pelo

10.520, de 17 de julho de 2002.

portador da

Datado aos.........dias de... ......de...

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Rua Walfredo BittcÍrcou rt .le Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.1222, E - 8ó.250-00 Nova Santa

........., declara que "ÁÍende Plenamente"
inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no

Bárbara- Pararrá E - E-nrails - licitacao nsb, .br' - wu'rv.nsb.pr.ggy-§r

ÍObs: Não usar o Timbre da Prefeitura Municipal.)
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ)

MODELO DE CREDENCIAMENTO

PREGAO PRESENCIAL NO í/20í3 _ PMNSB - TERMO DE CREDENCIAMENTO
(A SER APRESENTADO FORA DOS DEMAIS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAçÃO)

A empresa com sede na _, CNPJ n.o

representada pelo(a) Sr.(a) CREDENCIA o(a) Sr.(a) _ ,

e C.P.F. no(CARGO), portado(a) do R G. no , para

representá-la perante c lJunicípio de Nova Santa Bárbara em licitação na modalidade Pregão
Presencial n" 112013 - PMNSB, Contratação de serviços de protético, podendo formular
lances, negociar preÇos e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir
de recursos em todas as fases licitatórias.

Local, data
Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Rua Walfredo Bittencou rt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.1222, X - 86.250-00 Novâ Santa

Bárbara. Parlná - E - E-mails licitacao@nsb I ov.br - www.nsb.pr.gov.br

(Obs: Não usar o Timbrc da Prefeitura Municipal.)
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MODELO DE DECLARAÇAO ( ART. 70, tNC. XXXilt DA CF)

Prezados Senhores

A empresa inscrita no CNPJ sob no _,
por intermédio de seu representante legal o(a) S(a). portado(a) da Carteira de ldentidade
no e do CPF no

inciso V, do aÍ|.27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em Íabalho 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, _ de de

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Rua Walfredo Bitrcrrcorrrr dc Moraes no 222, Centro, t 43.3266.1222. X - 86.250-00 Nova Santa

Bárblra. Parrrra - E - E-nrails - licitacao Trnsb-pr.qor.br - s l *.nsb.pr.-ror.I

DECLARA, para fins do disposto no

(Obs: Não usar o Timbre da Prefeitura Municipal.)
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NOVA SANTA BARBARA
..§!MINUTA DO CONTRATO MINUTA DO CONTRÂTO

QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA E A EMPRESA <FoRNECEDoR.coNTRATo#T&NoME,
TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
coNTRATAÇÃO DE SERVTÇOS DE PROTETTCO.

Reíerente Pregão Presencial n.o 112O13

Pcio presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão
Presencial n: 1t2013, de um lado, a PREFEITURA OO MUNtCiPtO DE NOVA SANTA
BÁRBARA, pessoa jrl iclrca de direito público interno, rnscrita no CGC/MF sob o no

95.561 .080/0001-ô0, conr sede na Rua Walter Guimarães da Costa, 512, Nova Santa Bárbara,
Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valério, brasileiro,
casado, advogado, portador do R.G. no _, SSP/PR, C.P.F. no residente e
domiciliado nesta cidade. doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa juridica, de direito privado, com sede a
<FORNECEDOR-CON-I RATO#T&ENDERECO>, <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NUMERO>,

município de <FOíINECEDOR.CONTRATO#T&CIDADE>-<FORNECEDOR.CONTRATO#T&UF>,

inscrito no CNPJ/IMF sob n.' <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, doravante denominada
CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei
8.883/94 e posteriorcs. aJustam e celebram o presente contrato, de acordo com as seguintes
cláusulas e condicões a segr-rir estabelecidas e enunciadas:

CLÀUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A üONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE serviços de
protético, coníorme corrsla cja proposta apresentada no Pregão Presencial n.o í/2013

CLAUSULA SEGUNDA - DA PRESTAÇAO.

O prazo para início da prestação de serviço será de ate 02 (dois) dias,
contados a partir da sclrcrtação da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÂUSULA TERCEIRA . DOS ANEXOS CONTRATUAIS

P^RAGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento que
cs clocumentos mencionados nesta cláusula, serão considerados suficientes
para, em conjunto com este contrato, definirem seu objeto e a sua perfeita

eie,lUÇalO.

PARAGRAFO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre os

Rua Waf fredo Bittere,,r,rt il: \loraes no 222, Centro, Z 43.3266.1222, E - 86.250-00 Nova Santa

Bár'blla. l'r,r.,rrj - I - E-mails- licitacaor@nstr.pr.cov.br - I v. br

PREFEITURA MUN!CIPAL

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
a) Pregão Presencial N." 1i2013 - e seus anexos;
l-.i l-íopcsta da CONTRATADA, datada de _.
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NO\JA SANTA BARBARA
al]3(os e este contrato, vale o contrato

PARAGRAFO TERCEIRO - A partir da assinatura deste contrato, a ele
r , : :'r a se vincular todas as atas de reuniões e/ou termos aditivos que
Vi:ijor â ser realizados e que importem em alterações de qualquer condição
ccnlratLral, desde que devidamente assinados pelos representantes legais das

C1...]SULA QUARTA. DO PREÇO

P;,ra a prestação do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE
se obriga a pagar à CONTRATADA um valor total de
<VALORCONTRAT(-, r.:VALORCONTRATO#E>), sendo que ficará sob a responsabilidade da
Administração proce.-r.r 1ôdcs os descontos resultantes da contratação em se tratando de pessoa
física.

CLAUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO

() paganrento se dará mensalmente e no total de cada prótese efetivamente
confeccionada

PÂRAGRAFO UNICO - A CONTRATADA se compromete a emitir a

respectiva Nota Fiscâl nc valor correspondente ao ajustado na Cláusula Quinta.

' ,:,i-'LA SEXTA - DA RESCISAO CONTRATUAL

Â '-,.s:isão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da

Administração, nos cr, | " :r:rnrerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no

8.666/93, e amigáve , 1-lor a:ordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada
das autoridades con.rr')lentes. reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja

conveniência da Adn s lr': çao.

1." Íl.r.CRAFO UNICO - Quando o vencedor der causa a rescisão do contrato,
:i r c!- ',.rulta de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e
ili :'r;: penalidades previstas, fica sujeita a uma das seguintes sançôes:

,'.-t . .il,:ncia;
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

c^^',':t?r com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.
L..j-;r..r-ào de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

i , . ,,c" :nquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou, até que

: .,;, r r':;:rovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

i: irj,,-.r-1.:, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a

Acir,r nislraÇão pelos prejuízos resultantes, após decorrido o prazo da sanção
; -- . r ccrr base no contido na letra "b".

Cl iTUSULA OITAVA - DAS SANÇOES

t.

Rua \\'alÍl'edo Bitt,.', -

Bárbala.
. e \l.rlaes no 222, CenÍro,t 43.3266.1222, N - 86.250-00Nova Santa

l:-nrails - licitaca nsb I r'.br - u rv».nsb.Dr.gor .hr
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NOVA SANTA BARBARA
Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçôes assumidas

neste contrato motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por
indenização integral. Sem prejuízo das disposições anteriores, responde ainda, a título de cláusula
penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

CLÁUSULA NONA - DA DoTAçÃo ORçAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da dotação
orçamentária no .

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRÁZO DE VGÊNGIA.

O prazo de duraçáo do contrato a ser firmado entre as pârtes será de '12

meses, podendo ser pronogado por igual período de acordo com as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra ' Paraná, para a
sol.ção das questôes oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro,

por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acertados, firmam o presente contrato, em 03 (três)

vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, aos _ de

PreÍeito Municipal

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>

Secretária de Saúde

de

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.1222, E - 86.250-00 Nova Santa

Bârbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.eov.br - www nsb'or'qov'br



Mural de Licitações Munieipais Página 1de 1

0 3L')

Vellar

ÍoPo ^

# TCEPR

çPF: rt2715129§A ilo€rlo

|!:;,i,:i

Eddade ExeortoÍa MUNlcipIo DE

Âm'zli:
NOVA SANTA &{R8ARA

oâ?l'tB4liffi ""%$üi?J$#tom ci"i.
curinba - PR - CEP 805lGgl0-,.,-à,
Éore:41 Bso 1616 cNPl TfJqf.ÍÍzoodlzr

Número edital/rrccesso*

DesoÉo Reermd. do OhJelD* a.nrÉtà.ãô .te
Ex. ler o.Eán|(a

Formô de 
^taliio 

Mênoí PÍêço

Dotaçrao Or!ãÍEntánà' 0700r1út0101202..t6319ú39C000

Edf.E

tffi
Y!Gã. Môbile

Pr€çr máxiÍD/Reíer&Eia ê pr€ço ' r,
R5'

Oata de LãÍrFÍnênto do EdÍtnt :e/OilZOr:

Dàtã da Abe.tuc clôs Popostas i5/c212ú11 oâta R€li§tso

Dab RegistroNovA Dab da abeduÉ dôs P.opostas II

http://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPRMunicipÚAMllDetalhesProcessocompra.aspx 2810112013



ar0,/6t99 _ 002a9't su

t"{irruntt otrJtJrJ
qrr;iíÍ nlr;ox urllt()

:0(
ip r)ritrrl {t:{r.r it\I to t\,lt )t\]\ lLrlld íJ(I Itl\[t\,)

x'r s$-5r$dsrf \p !pfr)ii.\:r ':lrf r:ri:r rr;r\ up !nr. or.r1.C il(f , ,! .xt
lt ri{).ti; ir!..,: l(\ rl\ l(l-) ou olrr-r\lL -r }td rn,jt ilil t

ru Dà op r)J'trod ]t l7\'l\ ()t )t]I1\l\\' uilr.s rr a.S ott\r r 'l
onDurlrPdio .0 nnrro rf !)!rJLú.i I r. ,,in,.) o 

'!pd 
of$rú rrr t ,,t -uv

:vrfnt.,l(l
sr.\D!tdr \rujr!\l!rp inxnrp

ê aloa 8.íjt tô !t'.)l -! r.rlirItrr \ \rê I qr :!il rtr6 :ti.l sà(1\trllL[e
srn\ .p olr !!'x[r,r<i,iji,]rrcl! t : t \ )lt :lo trr I\ lt\ iriL.i ltj.! o

tt0lt6i(J \ ().Lf lt.)f (l
tul.rúnt! orDJà.rd

qrPiJnfl o,,);0t| üotrpO

I li)i .f i :rru?r rr aa '. l1\'ul lc lldl.)l\ lt\
í).Lt:lllltit 

' 
)« t\tÍt\ 1)

t,úrrrLo. un lalJr\r(rt {r ifjrrrr)1àr
at0a -lP or!.(pritJ r0 r irr ú \ rr.,:r:: rrn_r\ ur. 'rxr.1r.rr:0.§1 ,,a.lJy

ts
lm ff: l!(r _u qos lt\ :t.t , .r .)rr.,ü . ü.1 8 19. 00a a i_rx !p rxnp:!|ql
'v(It:ttt't\ uc o\t0t\.:) :t(|t{ t.):.t7()I uortDi * il-s oloqtrrÁ
'I ftrir\nY !n\:f!i! .P i!:::sr(rot ur) oiiru ) o crld fpF(r(\r e.rr -.,t .trY
:YI3U)1(l

.sr-1 \'ri'tdx Ír \Dr§odsq slctrr.t)
i !00a 31ól I.ltít .u lnafiiorl\i s.t rar ilq r nr'$Ei.t searnqunl

nrri r|,ier r! raq..r:tt !)| npxll u.r)ll :lc tldt.lt\:l'..r::ilrl.l :)
ft0 fro.\ otlu.)fo

ti'd.)lunI\ ot,àJr-rd
ttre;inA ouroU uolrpo

tl !
êtriràuuiêP ra trr. tf\üt lc lrdt-)t\ll\olEllI{I{t 1t:t\Ifl\i)

.rrfrlt!]tr rr. sr!jar.!i.L| q !,1!,r. \:r
-!l0a .P orr.uPl .f lÍi in'iu'I)lrràlrtir úir\ ü'. lrn{..riF:(l .r!1 a 'rr\

t(r í,r9 09í, ar..n qo':lt\:ldJ (r orxtrsu, r x{l I !4,. t\r_ |
.n 9à oP r)fPuod ]lt)fuH oltrl)fo3 rortlf\ ! ;-\ .rt..Í.::i il
!rnrrúirxrll,(t.l nrriro :p oq\§ nr,.) (r: riirP.) o er?il ofu:iI r rrLl I Lr\
:\'11u.)3(l

'rrl1.rrtrlr:.,:L!rn,lis,rr : i\i..rl
) lo0a s-írl l6 !r0l n i.c')runj\ q.l lutr .tuq ut,: r r:.'L !:,i\: rlL;rr'

,urÍ,t nl, irp"ii.l lfvJi J0 l\dtll\ ir\ !riLI ü,J ()
f llll/6911,\ Ol :llI)llO

trÍtrr'úntr ordJJrd
q'ri.rna i'r.'rãot uo[to

t l r. :Pt r"nn' .l I 'rL 'l Ji lÍl
l\.dtJt\.I\ {l-Lltillud oc :l-L:t\ta\'1)

u) .rj.irl\hrp s. jxryinrs rrPt ?l::u (r;r\ !r. Prr . or?ir.( .)!i a 1r\
risl,:tll!r,t!1' u$r( ll\ l(1.).urirr' l- rL l,\,. l

»à qr.irNu,d t)§(xl\:.t00 \tss\ ) {o t.t ttl r:ôr[rr. i
ir )ü0:intr(i.I'rrrr:i(irt!I'u!r(or,.)n:r,t:ir.).uulrflrrtr|rr)r 

''t.r\l:YI:lll.)rl(l
1rê\.rrlilc \.1rrA,rI,,f . rr:,1)

. iola li:61 ia;lrrl ,! snalrtrtol\ s1. I suu rsPq u). . !ri_.1 ritti Ll,::?
sr.s âr).|rn on'frtrI.<l op.Í!ürir 't.t!ilt 10 tvdt.li\ tt\ () lLiI.l r)

!10?890,,\ ol1rI13(l
tcd!)ttrntl ôl!{itrtl

qn:;rnq otr$oü uolpo
'§loi rp Ôr'.uul .p li trri t t\ ll .(! t\ ,ii )!\ it\

i)l l I],ll.l oo lt l\tu\ !)
()x,quo) (F r.illts \iirf sr.:rrin\ I

atoa iP ornurl it l0 n .ruJüeaueo0J n;r.\ trr. nllr, (]r.'\:c )rit ,i Lr\
a8 /,rJt rar rrll..! q{!s lt\ ld ).u elrlrsr r I fi!] ; !\j ,!}, /,

.! ilà !f 0.Pr!d 0üt:Ill\td i't'11 l\vt\1 rrolturs I i-§ ot.(tuiLi ll
oruâtrrPrrPd.o ãf morirlo.f L]l]snuo.) nF \ri.n,.) o cru(i i,',i !\L crrr ,I '!rt
:\Itil.)lc

'i'.aP.rl(l' \r r rri)d!r ir : t1u:tl
. arloa 8i.l l.)-{|i)! r rrDdFr.ilri\ :rr I rt êst\l u(,tr lrtiêt \à:)lrn!,r l
su,r! .I os' o 'F'rr,(t oP LrP?rsJ 'l-trrlt :tq Irdl.)I\ Ll\ rt I:l titrt r)

tl04/!90,,\ oI {tl.f-{(
tü(l!rtuflt\ or'.J rl

qrP;r { ori)iloU tr0tr}O
.t0;)tfr!. frif ta ur<i 11\.ij :tc I\dt )l\ t,\

oil:lll)ln axi :lit\tHr!)
!rrurrr0r tuà s.alr,!i\rI n: r'f f :.\.1

'rt0a qr onàuul ãP fl , à[ràu!r.\ uor]r r]ir1 uo .rlir> ot]..(l :r\l i )r\
S! {!J!,{itaSf.,o qos -ll\,ld-) ntrelú.ruL r }lrl !_!:,: a i

.n '»l nP '!op':uod 
'!:rot{t vllivlt vl.):} t rr\$! r. !.\ rt.!r!l

It urmrL nrossris\ .rP olsetro.) tr,i.rjn,.) o c&xt ryrJ,:ür r)rl .r .rr\'
:Yt:tà.)t(l

'\r..\r)rrtil..,\:j^tllit,!'!i.rI

r:úrú:a nP ([Prrt ll\lt :1(| t\-Ítj.)t\ t\. ri]i]l]l.i )

llü!rr),,\ o.t.1ü.)i0
tsrl!Jrunlt ot!i,lrrd

rnBiirns o!àiou uot!pO
.-tra

.p o'tru?t àp la urê ]ltàt :tc tydl.)l\ tt\ o tlln,t L)al lI:r\t!\1)

r!.1!.{irsodsrn su ept';o\êr 'urup ur!ãn ri,ir\ uà ulú.r otr:.(l .ts | - .,i .lr\
r!1,-a r!! 00s,uqos:I\ ld ) ou olu,ls i r rit rfr\ | fi: l

u ,)t ôt ('rrl\\l z t1 \ o vàl3uutJ ol!oJ_\\. k,ill::\ ,, \ nl !rl:i(
,l 0li\rt n\\.!\r .! olsstr!! ) rri \t;r.) o ei,nl .pr.r !Li rri{ . | .rr\
:tt t)t ){(l

'srr \!rr1lij.'.. rLrsnLl(rf r firr, il
. arjoa s:61 'L(,jt|l .ú !r!d'rrnl\ srits.u $?q tr(ir .u:i.t !.:,rr.:\tr::
nnts:P o(n.tr rx,u'rd op opeNt LL\ lit tc-t\;.lt.)t\ it\ olEIltd )

ü04/i94..\ oI3U.l1(l
t?drtr!utrN or!ip.,d

qtPi.rÍ{ Dr.'rtoU u0!r?0

!ii!
.rf orLiunl .P 1a uD ii\l :!0 t\.dl.lt\ ll\ O :ulL! rxt |1 t\:1t\L)

trrr rQ1lr,alrrt.i n:p.r;.\:r urnf uiilt r,:r\ ur.r,rnrr olar::o rl: j .,i .u\
rl ól i aal 09Í) u (lo. ll\ ld.) o! rrrr:\r r )t(t nr | ..xl it

ú ')1t of srrfl|IJ \tr\,I(|l| \(\\\ü_ll ri\lúi\ 5 'rt.1ü 
\ \

oruirtrer*1.(!rP rrlr)i!(I it n!ssun.) uri.,;ni.),, rrkl riui r{r I ir I -lr\
:§ltn.)3c

's,r\er,t(h..r!rr,rhrt \,Àn.f
r:noa8:ol l(r r'túl .. rn,drrmrl\ !r)t na'.!rq u,) ç,rii.l <lfitt,irl
srÀ qr olr ou rú!rr,l ot ope§] Itvl lc ltdt)t\ tt\ a)iFr:iilrr rl

tí)íf9r,,\ o r 1x.)1c
tedrrrú.t\ o!{r.'d

qru;inú ô!r1;od uotrpO

:1 1.

.t irr.r*lip tatrF ll\,üt rc tydt.)t\ lt\ a)Iat,t:tà,] r)al:I1t\tl\,)

tri. s.!ll!od\rp !e lxpu;o\rr lxíl) erJiu riir \ utr !ru. ,rrr..(| .r! l .;.lJ\
j!1f); í)tJr.ô8.. qnr ll\.)l).u!rú\t.rli.] l:!,,!.i :r

()a.rd xnrãl\ rdll

orltrx)rd rI §oi!ur\ rJr írqlq*rt5oJ :oFlqo

fr l}rr-Ift "iifr ,ú\fXãIj
ii\-:iIiTlÍT1imls

c!ozr,l9r3 00'r9L sx

DtDqrpg Drulrs DaoN I

n{!.rJ orrrq.I roti".)

a r,ti-I.iri-n{-l

s.1.Nnns.nlttiôrIs'ro\ .I ír|) ,r | | !r ,rú 8a n:P nurr(nr ,i -,rrr\ .-
srlrrxr:r t.riJr: r.r(j rr'rii.tr,i:L,iL'r:l:.!t\ !I:tr.rrrt\ ifrrnr.I rf t[]r)nl
nl\ rurxà]trà§ nnrr: ) tI rtrr:, .a:t \\ ltrr..^r!n{lsLfr:à!trr:ur.r:

s!!{-\frrq \a1!.f:\^.n: i' rrfr,.f rrrrltr:-- ,!iaLrrrttrr:rl ,: trL i. rI'urJLrr!rJ
\ rC .jUnil\ :txu ..i .,,r,. ) - .,rii )!i\ .rf \\ \\ ii,)i' i,i, : ir)
rrrolirr0 ru : lria rtJoli.ur.l!.\".i, - :ire0lxlrf $orlori ír ! iIF-tútnÍitF
irn[iaq\.tila{,:au:trrif.--tN,{!]\:\',/lrti,i):'lrxtirió'i1:r'§riFrLIt:n,
a:-1rrür -to t\ ,rr!!j{nr l nn0L r\t\,.úi!r(1.f |ur!.!:tr\ - \j\.ir jrr\. fx'PJ
ôu.rcr_u.r s.!t.,trr:ds: âüLrôru." \l:r<Í nlr nfPrsl c;uNt\\ :f oúrnnrt\
.,s.! úúniu,<l f!.lrct $l\, !.!\i, irllnr !runn1)\r s'rrs trJ) a r(rr rn)(r iit
uor'g-!ii à iurrrôija! 1!i trrn] t /.1 .u rPu,t_:P <)rLrt int:d !)Pnlrl\uôtr
e;urpt\ -.i: . il'r,rr!\, fr) .iir:tr:,rl.ril :p \rr\i:ur s.p ,r,rrri't\. úaqa

t\t\(t.atrli r00 ' \ \ I )\ lllll() )\() )
()r )t U )r r Jo ()\t \r

o.8uqn7,1 1

ttozlolot - 00 zt §8
)t '.i-i

\t t\ 8.1 ()t)t tÍt()à \(rsj )\Í
aill4.t, ir:ú'rr :f ira trr irr':d,if !frrs I n\.i) |únrrl

r80l .r!-t.a1t1r \'ri.,:.r-'t.'r !,!:,'1!r''Ltrir.ts\',no)I_i,ifrr,,!,tr.r\
rllrà {if o1uàtrrL):r.L1s: tra.nf ,t),r ) \!rtr1 \n(l \r'ott Íjn ()o :ú i I rla JP
otri'iir.lif l.i rrIrrnrr:Llt l':r.r.'!,00.0t§ll àtrot']1 ouoxrrsrnbc
:l t\n rF L,rurui,r|o,1ir.!r,,,titr ftJ I.\ ot r{rrrt iss lrs.ra \t
'tpdr.ronl\ rLf)r..rr!.t ':í.:f.s r, r.a!r,rr I: r'r(lrr..r:,) ofsrrrO x
oltrni.D1rtnh! r :r\ ',rrt,in L:r,f: ,I \ là\ \\ L,t()\ t« .)\.)\,1I l\
-\ i.\ I o!)\ tYt( \t la ()-)t \ltts to o\ -Jt tslil.r ol.:tfl!o

FS op m4tDll I

Tt0
1Z Buttl'lVlJl,:loou!,rO lI I



022Di.irioQp1g141p.rl-*,
4'íeirr i 30lanl2013 - EdiFo no 8888

!&ÍJllliti§l.l]l t,.\1.'i1,\,'l\!Jr..n,h.rânodr.\r'!J'("lú
,, l"rrr,trr\ n,.lIl J. \ott \ tr,r.' li.rL.r,r \iroiRu.\\.lhfJ.llf.,'.trrl
.1. \l ,.-i, :ll r..,r,li,n. rr\\ ii rl,n,-llll,,\rt,r::,'.LiL

\ôr2 sinr. níóim 18l)l llrli
Ldúrrdo !lí'nhnh..d. $ü2.

PoÍ!h.' n l)56 .101I

\\.1\() l)1: I t( l l \( i()
( ()\\l',It \." ool/2ltJ

(-(nnt' 
'(Jnr\ r,\:nrÍcs\r{I)i,!.,,r,rur I Jf t,n!.i,! lr.n.hflo r r.-{uí

,rlr.rl lrr (.{'r,r!.\.r.p'c,rr."ilrl trr. r.1r-r,.rj,irtr ry.r'ijrrn I'bcril I".
r.nh.tr,,ilr,\, h hrli.J,'r.xírnrrLl|I ,,,,n,i lil \ trÊ rrr.{rú. d. {^ 'ç{\rc.n'.o.dccl.ho'.çiod.r',LrLao'..,,'.,r,,'..:n\rl.r'.jp..ü!!!do.nt:ú$dL
,(\t\rl\rb,l(LrJ. r.an(r t Ír|nnhJn'('r. . li',11'àrn' (m..(.uii! de obÉs
públ,câ\ orn.rJas d. ...u -.i m ur 'c't,.l 

I QJuxl c l:.drÍil r *.nr nnplanr.ds
tu \hunc,tn, tL 5.úr ('..,1'r Jo rh\io P,
\(,D \l lD \DF Cnnlt. \ "rr)l:lrl:

I \ I Rf C \ rx)5 1:\\'f l ( )l,l \ \r..r l r . lN ni tlxr.d.rÍrd. f .\ Jr.U,, Jcl0l.l
\lll l{1 L R \lx)\ f \\ l l I )Pl \ \. I r r'.'r.,\l!rJ(ler)6l]tl !\crrn,ic](,1 j
\\l()k\l\\i\lr, i{1 .t 1.t/1ti)t , \if,.\t:1,It Lt)tt ,^ jkt^t
l (X \l Strh J. Í'lc-ro.x1 \h PrLlirrurn'1,trri't.n (1. 5r'nr ( !t l'r (lo Pr\ rna PI{.
l(ralz.d, a R r -rc'ún.F rxúrs \ln,r','. , I i1i. .c"r,o d.srr .drdL

() Iil.nl .oÍrl'l€1. t\trlcrr \úÍ !,1!tr1., ,lx.tunr.'{e r \rd. dn }tsfrinrtu
\Ír neiPrln.ordrr.ço.nido..mx.du\'J.!..''r nnIç..r.cnrrlLrd.sk' ligrr
(llr llií I I j6 ou I'cinr.lrn.rr. h ril.t J., l)r \ §n) d. (-,xntrra. í6rr I.( te.tüÍn

Santr (..il,r do P i., nH .1,).lc.rxki..Jcl,)lj
.()sÉ sER(;t()rl tl:\ \() \t{ t\tu( ulust t\(r,r.,t. s(}ltals
l''cr.'ro\lu,.ip.t l\.iícnr.da('oris$.d.1'.(açê

11c.. \ü\iDo: lli ll-lr(r0.0(r ('1,'/. trril ràii).

R§ 120.00 6490'2013

I Pirai d.o Su.l

RS 144 00 - 6573/2013

I Reolezo

I sanra cecilio do lrovao

A\ t5() Dt. t-t( I t{c.\o
Urlirrl dr I i(irr.io n" Ill)l/l{rll

\luúrlidxd. l'í.qir í- 01r11201., tormá [l.rrôni.,

P'Í,r' do S'rl ii ,1. rn".'tu d.:l) :
\.\L!-\ I tI 1\\t:t I O Ull r.l]O

PÍcÍciro Uúni.inrl

Julsx c.rd: \lJnüÍ pr.ç(, !lot,rl
()r'j(1, i.::r,.rro ds pr.i,,. pirn furtrrrr ..tÍ,r,ra,c\ J(
,.'!,n ! tri.tliln,rl . lo!tr(rio tl..rlitrd'.. (lc ,r!gaúr :
I.,'. i:., J \:.rLrrÍrn \tn!'.,fnl d. Sà.J.
\.rlÍ, \l:'t\jm" lolrl di LicilÍ{a( RS -r r-' lú0 o(r (.rn! .n.
r,, nr,l . rtu!r'... los Íu r\r
Ln.rl:... ,' n ...{...sn ldcnrrrrcado"
llr(rl,imt.to dàr Propoii r:.\ l)rrrir dâs 08hltrorin do dri
l,' Irl lut: rr. irs 0§ilonr'n Jd Ji, ll ar: ln!l
\ l)(rr u '. . Jslg,m.nto d{i l'ropostns: l) s (rEhllnrrn nrr
r, lrl\lr ri)nr in do drn | .l 0I I ir | .l
lniiin (1" Srs'na de Disptrtà dr I'resos: rlr)hú1)nritr (lo rlrr

ll.ftÍênrix d. lcsro: lld'.rr'o {iL I}r .'lrr rl)l )

lníú.nrà{acs ( omllc cnlrrc!: Íl cJr'nl c ,lenrr," ro.
,,,r 'ç;jr ri,.lr.ão s.Í sol,,rt!dnr t!'1,'. rnt.r(\sJ.lo. rr
:r!':t.,',i rl.'ú'ú'lral J. \dn,r!,!lrtrçi" nn I'rr{a Alr!rr
l',.n:i !ú.i lt- .m l,,r!, ,1. \ul. l.ri,lo Jo l,nii
p.l(, t.lcl.nc llri illi-iiro0 oú Irln ! ni.rl

- i lrl

J!lsnn(nto: \ltn"r rrcso slobtl.
Ol'!.n, ?.isi,,..r tr.çor |rrJ l.\Jyrr.l..oc.mrrJ.ít: J..\ L$r) l,r' u\,
.l: \.. r: ri\:,r,. r|.'ldcl.udr
\.!lo, \l:i\imú lohl dà Li(irnrào !i\ lrr lrÍt.n lrnnrr lrnrl.<rr\l
L'c,l: .\c(\so ldc' ,,'iií.
It..(t"nrcnh d.\ I'roÍnrtrs: \ Inrr' .!]\ llhllnn 

' 
Jo dir l!(ll lrrlr atc i\

t:1lif,LI dr) d'! tJ r)t 20ti
\bÚrirr e.lúlp,nEn«' d.s l'.otroí.s: l)r\ lrhi lnr rrl .r l ih:9rn,n Jo J'J
lr r'l lr) ll
lni(i,, rl. \6ú0 .lê l)isnur. d. I'r(or: lnhirunnr do drJ l{ r,l l0li
RcÍerónd, d. Tflnro: llrririo dc ll,ar'1,. I Dt)
lnf,'rnr.çôei ( onrplemên..r$: (, ((l .l . ,lrnrair rnli'flnaç(ics NdrÍin) \cr \o
l'. r.tr1,,-..1,.i frr,..ri.los n. Sccrl!rr. \lunr(rf!l ij. \Llnrnnrnaç.n) rji fraç.
\ f, ir xr!,J: i 1.1 (,l,lí'(11's L. lnJrl. tl. Pxrj.r f.l(,r.|(nr\.tlli,,',',']

I Santa Marto do Oeste

RS 163.00 . 7079/2013

PRO( t tlt\t tl\Ir) I t( ll \ 11){t(, \.00-t;]{ J
PRt (: _1() 

PRt \t \( lrl Vool,20l.l

\\ t§(|)tr \t)t \\ \ ll) t)t I ll I t \í (()

o'. do Sul 24 oe,ânei,ô oe r0il
VALE!iTIM ZÂNELLO MILLEO

P rête ito Múnicipal
RS 16A,00 - 65722013

a\ lso DÍ t.t( tÍ,\('Ao
fdihl dL l.i.ir .io n" 002/101.)

lloilalidnd. ll'eenôn lro!/2olJ- Forúr Elcrrónicn

'\ lt.liÍú! \tÍnicip,l de rirnh \tnni (1,, (,e((- t íádo d. Prtunn íhrés di
Dtrr§! dt li.ir{ào n'm.,0ônco. pí.r n! 'rrü'rdG . PÍein. PrscÍcirl li"
oo] 2ul-r. qG ràn .onN ob-icro r ..cÔ\ lR\l \( i() DF PEslo§ ]t RlDlcA.
P^R.\.\ PR|§T\ç.\O trF S[RYl(r)S ( 1r\t Vt.t( li: 05.\PROPR|.\ÍX)5 t:
E\t B('!t ESt\DODt f t.\(-t()\.\!r \l() 1,.\R.\0 l'RA\st,Í)RlE DE Es-
cot 

^REs 
rx) vf \l( ipt(,lrf \ \\ r \ \t \Rt-\ D(i olsrE p\R \o {\o t)t:

l0l l . rtÍ. BÍ adcqoç,io de âg.nda- lxÍ, ,.tr!, pú, ,'o{ibilÍri r |{nç,t,.§ào d.
rúr ú(Dc.o ,mo, d. l,c à !5. â §casnt dr.x.rdx t., r J'a (rr o: 20 l i- frçn âd'â.ià

lwJ o Jia I I ul :(tll :ir 09 ()0 l,o,rs. nr \nh J. 5.\rào da tre,;'tuÉ llú,.rpál
d.srnrí Vânâ sir.allu'lo§cdc liiíçn l'.rcn- lí' Ccnlrc. reíe Vunicipio
lnlônnâç*s Io . Fir (,lir-1ól,l ll:7. (nr r.rlo' osdiJr úteis..lás8his l7h

RS 1.u.00. 6947/2013

I Santo Inacio

ll \t o \tt \t( tPAl. Dr s rt Dt l)f sl\To l\ 1( lÍl
t:\ t R.\'t-() trl- +:Dn U tx)(tt\\t\\t[.\t(,pÍBLr(orllla0lJ-tlts

I Soo losé d.os Pinhais

Olrll:1{):( liil)l \( I \\ll \ l( I l)l I'l \\r | \ I Irll)Li \ P\Íi \i'Tt1 \r \L i()
l)l \I:Fvk.i) \\ \!tl \ )l ll\r(jlrl'r,r\
r l{l l)l \r \\li \LO: \ t\Rl lR l)l\ lrllrl/]nl.l
\ \\ tí) t\ i{ l(),t't{. ti l)f.r \\ftRr) r)r tor.}.

\ l'\ lt l:( llx I I ()Pl\
\t( Rt t \tat(, \lt \lí tlrl lrt:\\[Dl

Rt 72,00 - §a6r2ot3

( () u t\s ir) I't_R\t \\t \ t t tlL Lt( I I \( (o
PrR{ (O\tPR\\ r \r R\l(()\ l\t (,tR\t,

( ()\tt \l( \Do t)[ Rt III t( \( \(, oo.lt t(;.\Ilt\'lo
Dl'R!((R\('\ Rt.t tRt\ll i

('oN(oRRÉ\( lr t[8r.]( \ \'i,r,.]/r2 sLRlt,rLt
\t \ti r I t)t \()l tÍ I t rí it) t, t: t,t(r:\( r Dl: t\s t\ L \( .i()

PRLrti I t RA \ltiNlClPÁL Dl, REÂLEZÂ- l:srado do Par!trá.
srrúnd, Ía Rúr Bôrào do Rro BÍ.nco tr'1507- Bar o acnr.o
Crr'(o inscrira no CNPJ n'7ó.20: 673/0001-40. rorna público quc
RLCLBEI doI\P lnsrirúro.{mbi.rtal do Par.ná. Rcnor!§no dê
t 

'r.nçà 
d. IrstrlatÀo do Lorc!nr.trto Rcsi.l.nrial Romaío Zlnchct.

RS 44.60 67022011

à Cruissào l'.rnrnn.nrr dc L.L'Jç:i" p!,r Cú'nf,rs e Str-
\r\ . rn (,.rrl. í'rr\tl \l( \ , Rt tlFl( .\( '\O DO .lt l -

Cll!_[J!]O__Ul.!§__e]:Ll,_B§Ll\ r r n I i. { d o e Ír I : / 0 I / 2 0 I 3
nÍ j6rnxl ( úrreio t'.ratr!(tr.r. r(í.1Í .nt rirra quc oio

or Íor.\ dor li(ir!.1.\ ( tRl ()ri ll I \RlQl l:
Í){ RO( ll\ rt!ro,í(ol. Í" lllltlaJ]2oll) e \ I l.sO\ l-( lZ
PRI Dt:\ I l lt'rolo(olr tr_ lrItJe6/!{,I], ',\ rrirnr" là'nhcrn

I



Mensagem de lnpÍessão do Hotmâil https://sntl27.mail.live.cory'Ínail/PrintMessages.aspx?cpids-5909

RecoÊe enviado para você

De: grifon@grifon.com.br
Enviada: quarta-feira, 30 de janeiro de 2013 15:54:41
Parô: manunsb@hotmail.com

BüLrTrM DE PUBLTCAÇOES

o

São Paulo, 3OlLl20L3

(11) 3186-8100
avisos@grifon.com.br

Grif on
- anaStt

' !l Avisos:
Todas as publicações são Íemetidas conforme o publicado pelos diários oficiais ou elet6nicos dos tíbunais,
sendo disponibllizadas no deoner do dia. Portantq para maior segurança, sugerimos o acesso ao site pela
manhã e à tarde.

PARA

3OIII2OI3. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

PR - Diário Oficial Comércio, Indústria e Serviços - CIS

Municipalidades

Nora Santa Bárbara

3O/1i2013-AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No OO1/2013 Objeto: Contratação oe

seMços de protético. Tipo: Menor preço. Recebimento Envelopes com Propostâs. Até

1510212013, às 13:30 horas. Inicio Pregão: Dia til02l2}13, às 14:00 horas. Preço Máximo: R$

12.000,00 (doze mil reais). Informações Complementares: poderão ser obtidas em horário de

expediente na Prefeitura Municipal de No\tr Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de

Moraes no 222, pelo fone: (D« 43.3266-L222), ou por email: licitacao@nsb. pr.gov.br. Site

www.nsb.pr.gov.br Nova Santa Bárbara, 2810L120L3. Eduardo Montanher de Souza Pregoeiro

Pcrtaria no 056i2011 R$ 120,00 - 6r'l9012013

lcodcríon: 207114791

033

@ Griffon -- Brasil Assessoria llda - Avenida
das NaSes Unidas, N 12.399, Sala 105 Lado B,
Brooklin Noro, São Paulo-SP Cep 04578-000
Telefone: (11) 318G8100 | E-mail: aüsc@grifon.com.br

ldel 30/01/201i l3:58
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DEcLARAÇÃo oE pLENo ATENDTMENTo Aos REeutslros
DE HABILrraÇÃo

Prezados Senhores.'

Eu, Valdir Antonio da Silva, inscrito no CPF n" 281 .112.579-53,
portador da RG no 1.898.925 SSP/PR, declaro que "Atende
Plenamente" aos requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo

inciso Vll, do artigo 4o da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de
2002.

Datado a '15 dias de fevereiro de 2013.

PF n" 28 -53
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PROPOSTA DE PREÇO

Nova Santa Bárbâra, 1 5 de Fevereiro de 2013.

F.281.112

LOTE: 1-Lote001
Ite
m

Código
do
produto/s
erviÇo

Nome do
produto/ser
viço

Preço
Maximo

Preço
Maximo
Total

1 4150 Prótese
Dentaria

200,00 UN 60,00 12.000,00

TOTAL 12.000,00

louantioaoe lr"'0"0"

1

+
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ENVELOPE _ I- PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no.222.
Referente ao pregão n". 1/2013
Abertura dia 15/02/2013, ás 14:00 horas.
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MLNICIPIO DE NOVA SAN]A BARBARA
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MT]NICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA
l:S]'ADO DO PARANÁ

. 95.561.080/0001-60
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MUNIC IPIO DE, NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

\\,AI, }TR

95.561.080i0001-60
EDO B I-I_IENCOLIRI' |VÍORAES. 22l - CE.\-]'RO

NoVA SAN'IA BÁRBARÂ - PR

ALVAIIA n" 609/2013

O Múiricípio de \ova Santa Bárbala. conl'orrne protocolo n'099i201i de l4 de Irevereiro de 2013 concede
alvará de licença para localizaçào a: '.
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PREFEITURA MUNICIPAL

Pre

Elaine
Eq

aJ

NOVA SANTA BARBARA

eorrroo uo#nher de souza

0itt
ESTADO DO PARANA

ÀTA DE REUNIÀO DE RECEBIMENTO E ABERTT}RA DOS ENVELOPES N" I E N'2

REF: EDITAL DE PREGÃO PRESENCTAL N'OOI/2OIJ - PMNSB

Ata da sessão de recebimento e abertura dos envelopes no I e no 2,

contendo a documentação e ils propostas de preços, em atendimento ao

edital de Pregão Presencial no 001/2013 - (PMN§B) - Contratação de

serviços de protético.

de

Va

E de to

r to da ilv
Pro

Marinez Vicellte dâ Costâ

Auxiliar de Odontologia

Jossayne Dâniele Sil

Dentista

Rua Walíredo Bittencourt de Moraes, 222 - E(0xx43) 3266-1222 C.N.P.J. 95.561.080/0001{0
Eflail: licitacao@nsb.pr.oov.br Nova Santa BáÍàara - Paraná

Aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e teze (2013), às 14:00 horas, no prédio da Câmara

Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Zacarias Lemes Gonçalves, n' 436, cenÍo, em sessão pública, sob a
presidência do Pregoeiro Sr. Eduardo Montanher de Souza, RG n'27.006.903-3 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 n" 056/2011, e as Sras. Marinez Vicente da Costa e Jossayne Daniele Silva,

representantes da Secretaria Municipal de Saúde, para proceder o julgamento dos envelopes no I e no 2 entregue pelo

proponente interessado na execução do objeto do Pregâo Presencial n" 001/2013 - contmtação de serviços de

protético. Aberta a sessão o pregoeiro informou que se credenciou para o ceíame o seguinte proflssional: VALDIR
ANTÔMO DA SILVA, RG n' 1.898.925 SSP/PR, CPF n'281.112.573-53. Até a dara e horário para encerramento do
envio das propostas, foi recebido proposta do profissional mencionado, razão pela qual o pregoeiro iniciou a sessâo

com análise do envelope contendo a proposta de preço, onde foi dada oportunidade ao profissional de apresentar seu

lance, porém a proponente manteve a proposta apresentada que foi de R$ 60,00 (sessenta Íeais), cada prótese. Diante

disso o Pregoeto declarou como vencedor o profissional VALDIR ANTÔNIO DA SILVA, RG n" 1.898.925 SSP/PR,

CPF n'281.112.573-53, credenciado, conforme edilal, tendo em vista que o mesmo apresentou preço compativel com

o máximo estipulado no edital. Em seguid4 procedeu-se à análise dos documentos de habilitação do profissional

vencedor do certame e observou-se que o mesmo atendeu aos requisitos editalÍcios, sendo portanlo declarado

hâbilitado. Foi então concedido pelo Pregoeiro, o prazo de t0 (dez) minutos para a manifestação de possível

interposiçâo de recursos. Decorrido o prazo, sem manifestação de intenção de interpor recurso o Pregoeiro

ADJUDICÀ ao profissional o objeto licitado. O processo será encaminhado à Autoridade Superior para decidir sobre a

sua Homologação. Nada mais a tratar, a sessão foi encenada, eu, Elaine Cristina Luditk, lavrei a presente ata que lida,

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

I

@
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REFEITURA ÍVIUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

RESULTADo oe lrcrraçÃo
pRecÃo PRESENCTAL No ooi/20í3

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura tvlunicipal de Nova

Santa Bárbara, Estado do Paraná, comunica que no dia 15 de fevereiro de 20'13, às

'l4horas, no prédio da Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Zacarias Lemes

Gonçalves, n' 436, centro, em sessão pública, realizou-se o julgamento da proposta e

abertura da documentação apresentada na licitação na modalidade Pregão Presencial

n" 001/2013, que tem por objeto a contratação de serviços de protético. O pregoeiro

declarou vencedor do certame o profissional VALDIR ANTÔNlo DA SILVA, RG no

1.898.925 SSP/PR, CPF no 281 .112.573-53, habilitado, que apresentou proposta de R$

60,00 (sessenta reais), cada prótese, conforme ata anexa.

Resolve-se encaminhar à Assessoria Jurídica para obter o parecer, e

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

Nova Santa Bárbara, 01/03/201 3.

EI ne Lu itk
icitaçÕ

Rua \\/alfredo Bittencoun de Moraes n'222. Centro. Et 43. 3266.1221,2 - 86.250-000 i.\ova Santa Bárbara.

Paraná - E-E-mails licitacao'-rin sb.or.t,.rr'.bl - u u rr.nsb pr.lor.br



-opualuDw StDn sa?uDl ap asol op opJotaqll toltalsod a oJard ap olsodotd op asllpuo

wox'ossaxord oo apDplnu!1uú nap oJlaodald O

'op5o11c11 ap aluauowad opssluto3 a otrao6atd oo olunI pnuasatd awoltac

op todlctltod otod noouapatc as osatdua o?lul Dun anb as-noiDlsuo) apuo 'tÍ1'Z

ap otratadat ap gy otod opDrrDw lonuasatd Dwals$ ou olndsrp otod solp @11o) gg

owtulw ou ap p6a1 ozotd o as-noptondo '96/999'9 õu D7 Dp y7lto oulwtalap anb o

owtol qsap as-opuudwnc 'gy6'7 ap otouo[ ap 0€ DIp ou guDrDd op opDlsg op 1o01lg

olrgt1 ou 'gryZ ap otnuo[ ap 0t ap uDp wa odprunq op p1c{o op6tg oo olun[

opocyqnd aluawDpÁap pl to1lpa o anb as-ocrt1ta1

lorcuasatd op6atd ap ocrpltnI oluawoyodap assa nd opua6ns apDpllDpow

o opulnfias 'otrgiDro^uor lDirpa op opSotoqola D a^noq 'puDrDd op opDlsg op a oplun

Dp sDluoJ ap IDunE4 op ogSoluauo D opunapaqo a orcuqtodsuott a apopallqnd

'apoprrtqqadwol JotDw lluDJD6 otod atdwas a oc11g1oi ap soSruag ap op5o1ot1uo3

D D^Dwlsap as ossacotd o anb ap opSowtolur Dp aluDtp a DlrgjDjpll apDpltDpow

Dp aslpuD otod oclpltn[ olad nossod ossatotd g

'DSND)

opDp ra^u wanb ap apoplpqosuodsat a oN op aplplpu ap ouad qos'alualadwoc

nlas olad sortpluawo5to sosJn)a) sop oglotrpur o oluonb ausry)u '€6/999'8

5u n7 olad sopoxll sortugdrxa sop oluawudwnt wot 'solnaatd no6a1 soluaurpacotd

sop onuap opootut rot ossacotd o anb as-oansqg

§olJ?ruauü salwn0as so J al o ossod 'nwsaw

Dp ogíDlollos awtotuoc 'ottlglotd ap sohang ap op5o1ot1uo3 D op{qo nd wa1 anb

€í02h00 õu tDltuasat4 op6at4 op5o1r41 ap ossatotd op apopuofial ap solcadso so qos

ntatod ap opsstwa opuDst^'€t7'Z ap oJtow ap r0 ap opolop otlpltnf oluawoyodag

a.ssa D opDtlutwD)ua aluatpadxa awloluoJ

oJÍoãÍrtÍfrfriliwi

' 
1o dn run 1t1 01! alild low1sa 0

:ürprrn[ oNaO :wa61t6

?ueJed - er?qJ9g elues e^oN - lq-iildtqiudoqsuriú Bur-f
0$!000/090 t99 ç6 o'N fdNC - ZZZf99Z (eto) xeJlauol 'Z!9 ou elso3 ep sagreujng rêleM 

^VvuvsuyE vINVs v^oN 30 lvdlSlNnw vunlt3l3ud9v0

guerPd - ereqrç8
elues É^oN - rq ruor-toe-OEiEq]E{§üurd te!.J-a - ZZZI-992leixxo) xel/ouol - ZZZ 'saeJoy! },nocuaurg oparleM enu



Av. Walter Guimarães da Costa no 512, FonelFax (0431266-1222 - CNPJ N.ô 95.561 .080/0001-60
E-mail: p!!!!U@O!4alOlLbI - Nova Santa Bárbara - Paraná

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

o profissional VALDIR ANTONIO DA SILVA. Após o encerramento da fase de lances, foi

feita a conferência e avaliação da documentação de habilitação, conforme previsto

no edital do certome, constatando-se que a empresa vencedora estava habilitada.

Até o presente momento não há informação da

Comissão Permanente de Licitação da interposíção de recursos administrativos ou

judicíais contra o procedimento em andamento, razão pela qual encaminhe-se a

autoridade superior para que decida sobre a homologação ou não do processo.

É o parecer, S.MJ.

Nova Santa Bárbara, 04 de março 2.013.

M Pereira
B/Pr n

047

A

Rua Walfredo Bittencourt Moraes, 222 - FonelFax (0xx43j 266-1222 - E-mail: pgqb3&3q4@!ql!eqb! - Nova Santa
Báóara - PaÍaná

PREFETTURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
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REFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitação na modalidade "PREGÃO PRESENCIAL, n." OO1/2O13,

pâra que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou nào deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, OS /03l2OI3.

NOVA SANTA BARBARA

uo#onn"Eduardo r de Souza
Pregoeiro - Portaria 056 /2011

Rua Walliedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, S 43.3266.1222,Á - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails licitacao@nsb.pr. qov.br - t.,r'rr'. nsb. pr.gor .br
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE HOMOLOGAçÃO E A"DJUDTCAçÃO
PRrcÃo PRESENCTAL N" OO1/2O13

Aos 05 (cinco) dias do mês de março (03) do ano de dois mi1

e treze (2OL3l, em meu Gabinete, eu Claudemir Valério, Prefeito Municipal, no

uso de minhas atribuiçôes legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação

Pregão Presencial n." OO1/2O13, destinado a contrataçào de serviços de

protético, a favor do profissional que apresentou menor proposta, sendo e1e:

vâr,DIR ANTÔNIO DA SILVA, RG n' 1.898.925 SSP/PR, no valor de R$

12.OOO,OO (doze mil reals), para que a adjudicação nele procedida produza

seus jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

legais pertinentes.

\

h

I
L

c
Prefei 1C1

*

I

\)
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

oRDEM DE CONTRATAçAO

Pela presente ordem, AUTORIZO a contrataÇão do

prohssional: VALDIR ANTÔNIO DA SILVA, RG n" 1.898.925 SSP/PR, no valor

de R$ 12.OOO,OO (doze mll realsf. Tudo de conformidade com a presente

Licitação na modalidade Pregão Presencial n." OO1/2O13.

Nova Santa Bárbara, 07 l03l2Ol3.

§

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Z 43.3266.1222,8. - 86.250-000 - Nova Santa Bárbar4

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br' u'r,r'w.nsb.or.qov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL 052

NOVA SANTA BARBARA
Contrato no 004/2013

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA

BÁRBARA E o PRoFISSIoNAL VALDIR ANTÔNIo DA SILVA, TENDo PoR

oBJETO A CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAçÃO DE SERVTÇoS

DE PROTETICO.

Referente Pregão Presencial n.o 1/2013

Pelo presente instrumento parlicular de contrato, vinculado ao Pregão Presencial n.o

112013, de um lado, a PREFEITURA DO MUNIC|PIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurtdica de

direito público intemo, inscrita no CNPJ sob o n0 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittenmurt

de Moraes, n" 222, cento, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal,

Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado, porlador do RG n' 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no

563.691.409-10, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE, e, de outro lado o profissional VALDIR ANTÔN|O DA SILVA, brasileiro, Protético, Cl RG no

1898.925 SSP/PR, e no CPF no 281.112.573-53, inscrito no PIS sob n0 107.87682.ô1-3, residente e

domiciliado na cidade de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, sito a Rua Antonio Joaquim Rodígues, n'
463 - Conjunto Primavera, doravante denominado CONTRATADO, em conformidade com a Lei n0 8666, de

21 de junho de 1993, alterada pela Lei 8.883/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente contrato, de

acordo com as seguintes cláusulas e condições a seguir estabelecidas e enunciadas:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

O CONTRATADO obriga-se a prestar à CONTRATANTE serviços de protêtico,

conforme consta da proposta apresentada no Pregão Presencial n.o 112013.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRESTAçÃo.

O prazo para início da prestação de serviço será de até 02 (dois) dias, contados a partir

da solicitação da Secretaía Municipal de Saúde.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

a) Pregão Presencial N.o 1/2013 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 15 de fevereiro de 2013.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento que os

documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados suÍicientes para, em

conjunto com este mnkato, deÍinirem seu objeto e a sua perfeita execuçã0.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.1222, E - 86.250-00 Nova Santa

§9
"/

\
Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@ nsb.or.eov.br - www.nsb or.qov.br

PAúGRAFO SEGUNDo - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e 
^.



PREFEITURA MUNlCIPAL

NOVA SANTA BARBARA
este contrato, vale o contrato

PARAGRAFO TERCEIRO . A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se
vincular todas as atas de reuniôes e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e
que importem em alterações de qualquer condição contratual, desde que devidamenle

assinados pelos representantes legais das partes.

cLÁusuLA QUARTA - DO PREçO

Para a prestação do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga

a pagar à CONTRATADA um valor de R$ 60,00 (sessenta reais), por prótese, totalizando R$ 12.000,00
(doze mil reais), sendo que Íicará sob a responsabilidade da Administração proceder lodos os desmntos
resultantes da contratação em se tratando de pessoa íisica.

CúUSULA QUINTA. Do PAGAMENTo

0 pagamento se dará mensalmente e no total de cada prótese efetivamente

confeccionada

PARAGRAFo ÚutCO . A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota

Fiscal no valor correspondenle ao ajustado na Cláusula Quinta.

A rescisão contratual poderá ser delerminada por ato unilaleral e escrito da

Administraçã0, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93, e

amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada das autoridades

mmpetentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja conveniência da Administraçã0.

PAúGRAFO ÚNICO - Quando o ven@dor deÍ causa a rescisão do contrato, além de

multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do conlrato e demais penalidades

previstas, fica sujeita a uma das seguintes sanÇões:

Advertência;

Suspensão temporária de participaçáo em licitação e impedimento de contratar

com a Adminiskação pelo prazo de até 02 (dois) anos.

Declaração de lnidoneidade para licitar ou mntratar com a Administração Pública

enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida

a reabilitação perante a pÍôpria autoridade que aplicou a pênalidade, que será

concedida sempre que o proponenle ressarcir a Administração pelos prejuízos

resultantes, após deconido o prazo da sanção aplicada com base no mntido na letra

"b'.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.1222, X - 86.250-00 Nova Santa
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CLÁUSULA SEXTA. DA RESCISÃo CoNTRATUAL
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PREFEITURA MUNICIPAL 054

NOVA SANTA BARBARA
cúusuLA orrAvA. DAs sANçoEs

Em oconendo inexecução e/ou descumprimento das obrigações assumidas neste contrato

motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integral. Sem prejuízo

das disposições anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da

avenç4.

cLÁusuLA NoNA. DA DorAçÃo oRçAMENTARTA

As despesas deconentes desta Licitação conerão por conta da dotação orçamentária no 07

- Secretaria de Saúde; 07.001 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301 .03202-026 - Manutenção do Fundo Municipal

de Saúde; 001730 3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física; 3390.36.00.00 - Outros

Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica;2260;2270.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAzo DE VIGÊNCÁ.

0 prazo de duração do contrato a ser firmado entre as partes será de 12 meses,

podendo ser pronogado por igual periodo de acordo com as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a soluçáo das

questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que

seja.

E, por estarem .iustos e acertados, Íirmam o presenle contrato, em 03 (três) vias de

igual teor, na presença de duas testemunhas.

P - Contratante

z1Í
Valdir An!ônio da Silva

tado

Tam ires Diogo lto

Secretária Municipal de Saúde - Responsável pelo acompanhamento do conkato

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.1222, E - 86.250-00 Nova Santa

Bárbara, Paraná - E - E-mails- licitaca sb r. r - *'ww.nsb.pr.goLbr
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Municipio de Nova Santa Bárbara - 20'13

Listagêm de Contratos 056

líiclo Ylgancl. Fln.l vlgancl.
07/03/2013 06/03/20.t4
GÔstoí
35841 - TÂMtRES o|OGO tTO

Loc.l
7 $cr.laíia d€ Sâúdê

Súmulâ

262ê3 VÂLOIR ANTONIO OA SILVA

Llcllâção
Píêoào - 96 000«)1/2013

Inlclo exac.ge3tor Flm exec,gaator

contÍataçáo de serviços de pÍotético

l{aürrezâ de3pe3â

0000 Recursos OÍdinános (Liv ÍÊs)

0303 Sâúdê. Rêceites Vinculâdas (8.C. 29l0O -

3.3.eO.36.00.00 - ourRos sERVrÇos oE rERcErRos -
3.3.90.3ô.0O_0O - OUTROS SERVIçOS OE lERC€tROS -

10.301.0320.2026

10.301.0320.2026

Empenhoa tem roqulalção:

llúmeÍo Tlpo Oata do emi$ão
62i,2013

25n1t2013

07to3t2013

06/09/2013

6.m0,00

6.000,00

12.000,mSubtot3l

coi,PoslcÃo Do sÁLDo

Valoí oÍiginal do contíato:

(') Valoí etuâlizedo óo coírtÍâto:

Valoí da3 Equisiçôês dc emp€flho:

Valor doi êstomos dê ÍBquisição do empêího:

(') (Vâloí o.iginal + Vâloí dos editúo6) ' Limitc admÉsivd (%)

12.000.00

12.000.00

0,m

0,0t)

Velor dos ompenhos scm íequisçào:

VâloÍ dos cslomos dc empenho sêm requlsiÉo

Vâloí dos cancdamgntoÊ de Íâp 3cm íequisháo

Valor dás revêÍsóês de e§lomo dê empênhol

S.ldo par. nov.a í.qul3iç,,õ.. d..mp.nho:

(12.000.00)

0.00

0,oo

0,00

0,00

TOTÁL GERA

Veloa oiganal do coítÍeto:

(') Velor atua,iudo do contÍâto:

ValoÍ d.3 rrquisiçóês dê êmp€ího:

valoí doa aStoíÍros dê Í9quisição dâ êmpenho:

(') (ValoÍ oÍDinal + Vâloí do6 editivo3) ' LimÍta admissivd (%)

12.000,00

12.000.00

0,@

0,00

valor dos ampêôhos sam íequisção:

Valo( dos €stomoE dê êmpenho sam requas(Éo:

ValoÍ do§ câncdemcntos de íâp êêm Íequisiçâo:

Váloí des revêrsõês dê eslomo de emp€aho:

Saldo paía nova! taqui6içôaa de arnpanho:

(12.mO,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

Critórlo! de Elecào:

- Coílrato: 8z16

- lmpíimir a! doteçôes
- lm9íimia oa atoô coírIÍaluâi3
. lmpíimí Éqúbr;ôas , rínponhos / csncdamcnto6 do aâp € 3ãIs respectivos c6toíÍloô.

EÍitô pcÍr ElrirÊ CíisliÍB l!dü, rE \€Ís& 5604 v
2í1ü2013 15 6 52

lr:8,18 Cont..lor 00000+1/20í3 SlÀ,!rl,t 4

Oot çáo:
Coít de8pola Fonto

002260

002270

Global

Global



ii*iI IUoVA SANTA BARBARA
...,ir'"' :i,... :srloo oo pnRauÁ

.rT PREFEITURA I\,IUNICIPAL

CHEK LIST

MODALIDADE: PREGÃO

( ) elernôNrco (x)PRESENcTAL

N'COI / .nÉ

05?

N' ESPECIFICAÇAO §oc oBs.
1 Capa do processo Oúr
2 Ofício da secretaria solicitando ôu-
â Licitação à Contabilidade (Pedido de dotaÇáo) O(r
4 Contabilidade à Licitação (Resposta dotação) ÔK
Ã Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) Õl/-t
6 Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) oa,
7 Autorizaçáo do Prefeito para âberturâ o(
B Portaria nomeaÇâo da Comissão de LicitaÇão óú
G Resumo do Edital ôl{r
10 Parecer Juridico (Edital) O(,
11 Edital OL
12 PublicaçÕes (Diário Estado, Diário União e Jornal Regional) ÕV)

Publicaçáo Mural de Licitação (TCE) cró
14 Documentos de Credenciamento ô(,
15 Propostas de PreÇo .v-

Documentos de habilitaçâo OL
17 Ata de abertura e julgamento ôn
1B Proposta final das empresas vencedoras ô[-

LicitaÇão ao JurÍdico (Resultado da LicitaÇão) 0rt
20 Parecer Jurídico (Julgantento) o(
21 Licitação ao Prefeito (Homoloqação) C\A
22 Homologação do Prefeito Õr"
23 PublicaÇáo da Homologação (Jornal Regional) d/-
24 Ordem de contrataÇão ora

Contrato C[
26 Publicaçáo do extÍato do contrato (Jornal Regional) iL{
27 Relatório de acompanhamento do contrato {Listag em de contratos ctô

Rua Walfredo BitteocouÍt de Moraes n'222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa

Bárbar4 Parâná E-mail - licitacao,ansb.Dr.gov.br' \t1flv.nsb.Dr.gov-br
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PREFEITURA I"4UNICI PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO OO PÀRANA Pág.58

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
pnrcÃo PRESENCIAL N' ool/20 t3

Aos 04 dias do mês de novembro deZ0l3,lavrei o presente termo
de encerramento do processo licitatório de Pregão Presencial n" 001/2013,
registrado em 28101/2013, que tem como primeira folha a capa do processo e as

folhas seguintes numeradas do no I ao no 57, que corresponde a este termo.

Responsável pe etor deL itações

Rua WalfÍedo BittencouÍt de Moraes n' 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Sanla Btubara, Paraná

- E-mail - licitacao@nsb.pÍ.gov.bÍ - www.nsb.pr.gov.br

I


