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I

radiação gama. Apresentação em
placa 10x20cm

3 5730 Creme Barreira. Creme Hidrófobo
(repele a líquido), forma uma
barreira, impedindo o acesso de
água no local protegido, indicado
para pele irritada por secreçÕes
corporais produzidas por estomas
ou incontinência, protege a pele
contra maceração e irritação
causada por adesivos.
Apresentação: Tubo de 60
gramas.

80,00 TUBO 39,50 3.090,00

4 6006 Curativo Alginato de Cálcio FITA
Composto de moléculas de
alginato de cálcio e
carboximetilcelulose, dispostas
em tiras entrelaçadas exclusivas
na estrutura do produto;
promovendo absorção vertical do
exsudato, evitando risco de
maceração, não deixa resíduos
na ferida Tamanho: Fita de 40 cm

120,00 UN 21,30 2.556,00

,i 5727 Curativo Alginato de Cálcio Placa
composto de moléculas de
alginato de cálcio e
carboximetilcelulose, dispostas
em tiras entrelaçadas exclusivas
na estrutura do produto;
promovendo absorção vertical do
exsudato, evitando risco de
maceração, não deixa resíduos
na ferida Tamanho: 10x1Ocm

150,00 UN 37,90 5.685,00

o 6003 Curativo de Espuma de
Poliuretano Antibacteriano com
Prata Não-Adesivo. Composto
por espuma de poliuretano
impregnada com íons de prata,
filme de poliuretano de
permeabilidade seletiva com
indicativo de troca; com
espessura mínima 4mm,
contendo em seu interior
carboximetilcelulose sódica, e
prata inorgânica dispersa na
estrutura da espuma, sendo
dispensada continuamente
enquanto mantiver contato com a
exsudação; deve reter o exsudato
e não deve deixar resíduos na
ferida, não adesivo Tamanhos:
15x1Scm

60,00 UN 94,50

3 50\
I

5.670,00

)ffi,

7 5724 Curativo de Espurna de 120,00 Ul.l 59,00 7.080,00
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Poliuretano Antibacteriano com
Prata Não-Adesivo. Composto
por espuma de poliuretano
impregnada com íons de prata,
filme de poliuretano de
permeabilidade seletiva com
indicativo de troca; com
espessura mínima 4mm,
contendo em seu interior
carboximetilcelulose sódica, e
prata inorgânica dispersa na
estrutura da espuma, sendo
dispensada continuamente
enquanto mantiver contato com a
exsudação; deve reter o exsudato
e não deve deixar resíduos na
ferida, não adesivo Tamanhos:
10x1Ocm

5l
\

/nM

I 6004 Curativo de Espuma de
Poliuretano Antibacteriano com
Prata - Adesivo Composto por
espuma de poliuretano
impregnada com íons de prata,
filme de poliuretano de
permeabilidade seletiva com
indicativo de troca; corn
espessura mínima 4mm,
contendo em seu interior
carboximetilcelulose sódica, e
prata inorgânica dispersa na
estrutura da espuma, sendo
dispensada continuamente
enquanto mantiver contato com a
exsudação; deve reter o exsudato
e não deve deixar resíduos na
ferida, adesivo Tamanhos:
12,5x12,Scm

80,00 UN 54,50

Hq,ao

4.360,00

/,na*

I 6005 Curativo de Espuma de
Poliuretano Antibacteriano com
Prata cavidade Composto por
espuma de poliuretano
impregnada com íons de prata,
filme de poliuretano de
permeabilidade seletiva com
indicativo de troca; com
espessura mínima 3mm,
contendo em seu interior
carboximetilcelulose sódica, e
prata inorgânica dispersa na
estrutura da espuma, sendo
dispensada continuamente
enquanto mantiver contato com a
exsudação; pare preenchimento
de feridas cavitárias, não deve

120,00 UN 32la

30,

3.852,00

rtnCIt
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deixar resíduos na ferida,
estéril.Tamanhos: 5x8cm

10 5725 Curativo de espuma de
Poliuretano com lbuprofeno, não
adesivo Curativo estéril não
adesivo, composto por espuma
de poliuretano, impregnada com
ibuprofeno, na proporção de
0,5m9/cm quadrado. Com filme
de poliuretano de permeabilidade
seletiva. Utilizado em feridas de
média e alta exsudação para
proporcionar eÍeito analgésico em
lesões com bastante sensibilidade
à dor. Apreqentação de: 10x1Ocm

120,00 UN

85,ú

93,50 11.220,00

Ên tsn

11 6002 Curativo de filme transparente em
rolo, não estéril Filme
transparente de poliuretano, semi-
permeável, recoberto por adesivo
acrílicoi, revestido por um suporte
aplicador de filme de 100%
poliéster e protegido na face
adesiva por papel siliconizado.
Apresentação em rolo na medida
1Ocm X 1OMts

10,00 ROLO 230,00

F6,

2.300,00

12 5728 Curativo hidrocoloide com
Alginato de Calcio composto de
carboximetilcelulose e alginato de
cálcio, com membrana inteligente
de permeabilidade seletiva, onde
regula a evaporação de gases de
acordo com o volume de
exsudato, grade demarcadora da
ferida, bordas biseladas, e
indicativo de troca. Tamanho:
10x1Ocm

150,00 UN

ffi,M

27,95 4.192,50

ANBT

13 6008 Curativo hidrocoloide transparente
estéril, auto-adesivo, composto de
carboximetilcelulose, membrana
inteligente de permeabilidade
seletiva. Translúcida e com grade
demarcadora

60,00 UN 19,30

BJ

1 .159,00

14 5729 Hidrogel Composto de água
purificada, carboximetilcelulose e
alginato de calcio, gel coeso, e
embalagem estéril Apresentação:
tubo de 25 gramas.

100,00 TUBO 36,30

Qpo

3.630,00

I

15 6007 Solução de limpeza e hidratação
de feridas Solução aquosa
antiséptica para hig ienizaçáo
cutânea, mucosas e antiséptica
para higienicação cutânea,
mucosas e antisseptica corporal,

100,00 I.JN

65,tu

69,50 6.950,00

A4fr

18ú
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ruüVA SAhITA BARBARA
,

pronto para uso, ativo em
presença de matéria orgânica.
Composição: água purificada,
poliexanida 0,2o/o, polidocanol e
alfa-bisabolol. Farsco de 500 ml

TOTAL 75.56í,00

&

E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr. gov.br
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NOVA §ANTA BARBARA
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ANEXO II

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 2912014 - SRF

ANEXO II . ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra'se com o nome:
PP29201 4 _AN EXO2_ARQU IVO DlclTAL D E PROPOSTA.eSI

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - !icitacao@nsb.pr. gov.br - www.nsb.Dr.sov.br

M
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo penaNÁ

ANEXO lll

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 2912014 - SRP

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome:
ANEXO3-PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - liçitacao@lnsb.pr.sov.br - www.nsb.nr.gov.br
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ANEXQ IV

EDITAL pr pReeÃo pRESENcIAI- hto zgtzolr - snp

ANEXo rv- rNSTRuÇóes eARA eREENCHIMENTo DE pRoposrA

Fara agilizar as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um executável para a

digitação das mesmas.

Você receberá um executável com o nome ANEXO3_PROGRAMA DE PREENGFIIMENTO DE

pROPOSTA.exe e um arquivo digital de proposta com o nome PPZ92014 _ANEXOZ_ARQUIVO

DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

Após o preenchimento dos dados, este arquivo deverá ser gravado em uma mídia (FEf{ DRIVE

ou CD) e colocado no Envelope ll o rnesmo arquivo PP292014_AF{EXO2_ARQUIV0 DIGITAL DE

pROPOSTA.esl. Primeiramente copie os dois arquivos para seu computador. Abra o arquivo

ANEXO3_PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe.

Acesse o prograrna esproposta,exe

Será aberta uma janela como a figura abaixo

--
Clique no botão ;-,ü

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.or.sov.br - www.nsb.pr. sov.br
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E localize o arquivo PP?9ãü1I_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.es!.

Senão liberadas as opções para cadastramento das pnopostas e dos dados caclastrais:

Clique no botão

Vai abrir a janela

ffi Da*ri: du jurner::edrrr

Preencha os campos, lembrando que os campos com (*) são de preenchimento obrigatorio.

Clique no botão i r§l nr

Abrirá a janela:

w

Alquir,o de Prrçmsta

iPrefeitura Mwicipsl de lSiporã jl)r<'cers* dislcnls

hludelidadetntidade l,llLiclsção Ezcrs[cio

í**-üoomã [-**"ffi'á

dô

l,.atet i Protur,x1$«r,i,;or I

Qr.arto, 30 d*-Janriro ,Je e006

ffi Dados do loinecedor ffi i-i',,..": ;u,:gr:.r'; Qü irçrimr proposta ffi Eoi

ileÍrál1: 1.1,0.3E,ruiplãno Sirterneí,. üwJw,àquiplanà.rúm.hr

N nmer '

llidade -

t.;nail

lnscrição Mwricipal

íà§üà}íd'**-****' íià]]áú;i;ão;

câmpos íJt'rigrrtários

llíj [lepreserrt,rrie ffi fiech.r

i125
!

lrBiPoBA 
-- -----NrselaHnol

Telelone LlelularFax

1s3-SS99-S99S

1t-"-:l i86200.000

íbíà1ís:§sóiôsstà:§í*- ;99s999999

§rnco

Pesroa -

;- Física tt JuÍdica

Núroro' Comolsrnento

UI.' CEP

D.rdoe borrcáicc

199-S9SS-S999

liome tlo contodor

99.9999.S9S9S

IEMPHESA TESTE

Ehdêrâçô'

lrv ennst

Éairro

i 
compres@cmgasataôtâ.cfii. h

CliPi ' lnscriq§o Eetar}ral

lsii-silii:-siaií-
Telelone do cr.rntador

E-mail - licitacao(Onsb,pr, gov.br' - www.nsb.or. sov.bt
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ESTADO DO PARÂhIA

Preencha os dados, não esquecendo que os campos (*) são obrigatórios. Depois feche este

formulário e feche também o formulário de dados do fornecedor.

Clique na aba

Produtos/Serviços:

Aparecerá uma janela como abaixo, com a opção de cadastrar a marca e o preço unitário de cada

produto:

Para imprimir a proposta, clique no botáo: @r lmprirnir proposts

Apos cadastrar os dados dos itens, clicar no botão Gravar proposta

ffi liravar prnposta

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela

w

l-otr:s

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8 100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.sov.br

Nome'

iAv Paraná

Eidade'

lciaaae tat

Talelonr:

HüCPF

issg.ggg.gsg.ss {sÕ5ààs

Númaro

@***
6airr*

lCentro

E*nail

lss-ssss-sssss

íF:l làszoooooo

{JF- EEP

I 
representanta@ernptesateste. com.br

!Josá Santos

End*reça

N!

45.9000r . ,'.!,ülQo

fuqtrvo de Frop»sto

Eniidada

i 
Éi;Êji;i ; ú r;,iiú,r à,ttÉkjrá

iis Licítaç§g

N-**tilitilí fÉracesso ,iisoánrá

ÍÂlôl

1.0000 F,AE2i1L 60i1 31

vlodalid,tde

Lstes i'rodutos/Seíviços

Totd dD LDtâ: 300,000i,

Fabrica I

ExNcír'io

f-*--21{iii

Quôrtô, 3ú de lsneio dê 2000 Eqúplane llstemôs

SDalosfulonrced,:r I

i,1,0.3

24
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O arquivo foi gerado com sucesso!

ATENçÃO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex: "PP292014-ANEXO2-ARQUIVO

DIGITAL DE PROPOSTA.eSI") em um CD ou PEN DRIVE, o qual será apresentado no

ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar em contato com o Depto de Licitações da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/Pr Fone (43) 3266-8í00 ou no e-mail

I icitacao@ns b. pr. g ov. br

fi

40

Proposlo gravada enr Cr\Prcrposta,esl !!!

"el

E-mai! - licitacao@nsb.pr. gov.br - www.nsb.Dr. sov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL
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ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O GARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO V

DECLARAçÃO DE PLENO ATENDTMENTO AOS REQUTSTTOS DE r"rABil-rTAÇÃO

Prezadss Senâores;

intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) portador

da RG no.... e do CPF no.............. declara que "Atende
Plenamenúe" aos requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei

Federal no 10.520, de 17 de julho de 2402.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

W
26
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inscrito no CNPJ no_por



PREFEITURA MUNICIPAL

NovA sANTA eÁnBARA
ESTADo oo peRaNÁ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO VI

DEcLARAçÃo compRoBAToRrA DE ENQT.JADRAMENTo couo MrcRoEMpREsA ou
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No 29/20í4 - SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, que a Empresa........ , CNPJ
esta enquadrada na categoria.............. .....(Pequeno Porte ou Microempresa), bem
como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006.

Locale data, ..

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

[*?

&

E-mail - licitacao@)nsb.or.sov.br - www.nsb.Dr.eov.br
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ESTADO DO PARANA

PAPEL TIIUIBRAT}O DA EMPRESA E COIlf, O GARIMtsO DE Gh{PJ

A empresa

ANEXO VII

Pregão Presencial No 29/2014 - SRP

DEGLARAçÃO (ART. 70, tNC. XXXilI DA CF)

Prezados Senhores:

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 DEGLARA, para fins do disposto no
inciso V, ds art.27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela l-ei no 9.854,
de 27 de sutubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: êrnprega rnenor, a
partir de quatoze anos, na condição de aprendiz.

Local e data, ...

Assinatura
Hmpresa
Representante l-egal
Gargo
RG
CPF

g

E-mail - licitacaor0insb.pr. sov.br - wwrv.nsb.pr. sov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

PAPEL TIII'IBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE GNPJ

ANEXO VIII

DEcLARAçÃo oe TDoNETDADE

Pregão Presencial No 29/20í4- SRP

A (empresa)..... estabelecida na

no ..............., inscrita no CNPJ

sob no ............., Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de preponente
do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial No 29/2014 - SRP, instaurado
pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou

contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

&

44

E-mai! - licitacaoúDnsb.pr.sov.br - wrvw.nsb.pr.sov.br
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A

ESTADo oo peRll.tÁ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRE§A E COffi O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO IX

DECLARAçÃO DE FATOS IMPED|TIVOS

Pregão Presencial No 29/20í4 - SRP

(empresa). estabelecida
na ,[o
inscrita no CNPJ sob no Declaramos, na
qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No 29/2014 - SRP, sob as penalidades legais, que não
ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-nos para a presente licitação.

Local e data, .

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Gargo
R.G

CPF

ú

E-mail - licitacao@nsb.pr. gov.br - www.nsb.pr. sov.br
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NOVA SANTA BARBARA 46

ESTADo oo penaruÁ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO X

TERMO DE GREDENCIAMENTO

Pregão Presencial No 29/20í4 - SRP

com sede na CNP..I n.o

representada pelo (a) Sr.(a) CREDENCIA o (a) Sr.(a) _,
e C.P.F. no(CARGO), portador(a) do R.G. no

A empresa

para

representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara em licitação na modalidade Pregão
Presencial No 2912014 - SRP, para eventual aquisição de materiais e medicamentos para o
Ambulatório de Curativos de Lesões Ulceradas de todas as Etiologias (LUTE), 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 e data, .

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Obs: Documentos a serem apresentados junto com o Termo de Credenciamento:
a) Em caso de firma individual, o registro comercial;
b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em vigor);

c) Documento de ldentificação;

&

E-mail - licitacao@nsb.pr. gov.br - www.nsb.pr. gov.br
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ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO XI

DECLARAçÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Pregão Presencial l,lo 29/20í4 - SRP

endereço da empresa), inscrita no CNPJ sob o no

licitante no certame acima destacado, promovido pela

Frefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, DECLARA, por meio de seu representante legal

infra-assinado, R.G. No que se encontra em situaçâo regular
perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e ll.lSS), bem
como atende a todas as demais exigências de habilitaçáo constantes do edital próprio.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Gargo
RG

CPF

ú

E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
48

ESTADo oo paRaruÁ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CFIPJ

ANEXO X[

DEcLARAÇÃo DE lrÃo paReNTESco

Pregão Fresencial No 29/20ltl - SRP

_(nome da ernpresa
no

insorita no CNPJ sob o

por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)

portador (a) da Carteira de ldentidade no

do CPF no DECLARA, para efeito de
participação no processo licitatorio Pregão Presencia! No 29/20í4, da Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de
servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de assessoramento,
de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e Licitações do

Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Locale data, ..

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
cpF

&,

E-mail - liçitacao@nsb.pr.gov.bt' - www.nsb.pr.sov.br

33

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -



NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo paRaruÁ

ANEXO Xilr

MTNUTA DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇO N.o /_- pnftNSB

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL NO 2912014- PMNSB

O mUrutcíPto DE NovA SANTA aÁRgaRa, com personatidade
jurídica de direito público interno, 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 Prefeito, Claudemir Valério, R.G. ......... .., inscrito no
CPF sob. o no .......... doravante denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com as
Leis N" 10.520102, N' 8.666 de 21106/93 e suas alteraçóes posteriores, Decreto Federal No

3,555/00. Decreto Municipal no 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classificação das
propostas apresentadas no Pregáo Presencial No 29/2014 - SRP, homologada pelo Prefeito
Municipal RESOLVE registrar os preços para aquisição de materiais e medicamentos para o
Ambulatório de Curativos de Lesões Ulceradas de todas as Etiologias (LUTE), conforme
especificado, oferecido pela empresa <<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOlulE>, pessoa

.iurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no. <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>,

com endereço à <FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>, neste ato
representada pelo Sr. <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no
CPF sob no. <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG no

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominado Detentor da
Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificações, os preços, os quantitativos na
licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, tem entre sijusto
e contratado o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de materlais e

medicamentos para o Ambulatório de Curativos de Lesões Ulceradas de todas as
Etiologias (LUTE), conforme especificado no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão
Presencial No 29/2014 - PMNSB, independentemente de transcrição. O Órgão Gerenciador não

se obriga a adquirir os itens relacionados dos licitantes vencedores, nern nas quantidades

indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitação especÍfica para aquisição de um ou de mais

itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos

termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reafirmada no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

cLÁusuLA SEGUNDA - ESPECTFTCAçÃO DO OBJETO E PREçOS REGISTRADOS

<ITENS.CONTRATO#T>

CLAÚSULA TERCEIRA . DA UGÊNCN
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a contar da

assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário

Oficialdo Município de Nova Santa Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRA
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

4g

&
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DOTAÇÔES
Hxercício rJa lConta cia despesa lFuncional programi{tica lnonte «le reç:urrso
rJespesa I I I

2014 lzzto loz.oor .1 0.301.03402-026 lo
2014 lzzqo loz.oor. 1 0.301.03402-026 l3o3
2014 lzzso loz.oor. 1 0.301 .a3402-026 pz+
2014 lzzao loz.oor . 1 0.301 .og+oz-oza lezs
2014 lzzto loz.oor. 1 0.301 .osaoz-ozo lsos

@
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clÁusulA eurNTA - DA vALTDADE Dos pREços
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (seis) mese§, a contar da assinatura

do mesmo, prorrogável não superior a 12 (doze) meses, e enquanto a proposta continuar se

mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da

norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto 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 referido na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de

Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem
que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a
Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à
detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

GLÁUSULA SEXTA . DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- automaticamente:
- por decurso de ptazo de vigência;
- quando náo restarem fornecedores registrados;
- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu

registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico,

assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos

fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em funçáo da elevação dos

preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço. A solicitação dos fornecedores

para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 15

(quinze) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no edital, caso não

aceitas as razÕes do pedido.

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados

no mercado;
- perder qualquer condiçâo de habititação ou qualificação técnica exigida no processo licitatorio;

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

- não cumprir as obrigaçôes decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata

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

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

cLÁusuLA sÉTrMA - DAS oBRlGAçÕes oe EMPRESA \TENGED0RA
O Fornecedor obrigar-se-á a: Fornecer o objeto adjudicado estritarnente de acordo com as
especificações descritas no Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo
solicitado pelo Órgão Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada.
Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) na data do seu efetivo
pagamento. Corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da aquisição
que se verificarem defeitos resultantes da fabricação, montagenn ou ainda qr.le estejam ern
desacordo com as especificações deste Edital; Responder por todo o ônus referente à entrega do
objeto, tais como, fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, decorrentes da aquisição do objeto; Durante o período de garantia do objeto, o
Licitante vencedor deverá fornecer e/ou substituí-lo, quando o mesmo demonstrar defeito,
efetuando os necessários ajustes ou reparos sem ônus para o Órgão Gerenciado!', no prazo
rnáximo de 5 (cinco) dias após a comunicação, desde que os danos causados não sejam de
nesponsabilidade do Órgão Gerenciador; Sendo necessário o encaminhamento para tnoca, ou
qualquer outro procedimento por parte do Órgão Gerenciador dos materiais dentro do prazo da
garantia, o transporte dos mesmos correrá por conta do Detentor da Ata, bem como o
deslocamento de seus técnicos até a Prefeitura.

cLÁusuLA orrAVA - DAs oHRTGAçÕes po MuNrcípro
Caberá a Prefeitura:
- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários do Detentor da Ata às dependências
cla Prefeitura, para a entrega dos materiais referente ao Pregão Presencial No 2912014;
- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos materiais, que venham a ser
solicitado pelo Detentor da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega dos materiais,

apresentado pela licitante vencedora;
- rejeitar os materiais, entregue equivocadamente ou em desacordo corn as orientações passadas

pelo Órgão Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato Convocatório, ern particular,

de seu ANEXO l.
- solicitar que sejam substituídos os materiais, que náo atender às especificaçÕes constantes no

ANEXO I.

cLÁusuLA NoNA - DA AUToRTzAçÃo PARA AeursrçÃo E EMtssÃo oRs
AUTORIZAçOES DE FORNECIMENTO

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, ca§o a caso,

pelo Órgão Gerenciador. A emissâo das autorizaçÕes de fornecimento, sua retifieação ou

cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

GLÁUSLItA DÉCIMA. DO PRAZCI DE ENTREGA

O prazo de entrega será de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da ernissão da

autorização de fornecimento ernitido pelo município.

GLÁUST.ILA DÉCIMA PRIMEIRA. DO LOCAL DE ENTREGA &
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Os materiais deverão ser entregues nos endereços a serem informados na solicitação de
fornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga
inclusos no valor da mercadoria, ficando o Órgão Gerenciador isento de quaisquer
responsabilidades.

CLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA - DA ASSISTÊNcIA
A empresa vencedora deverá disponibilizar um assessor técnico (enÍermeira/o) especialista,
habilitado a prestar assistência num prazo de ate 48 horas quando solicitado pelo órgão. O
profissional enfermeiro indicado deve ser habilitado a fornecer informações de uso e treinamento
continuado, em dias e horários a serem acertados com os profissionais do órgão, bem como
atendimento aos próprios pacientes usuários destes produtos quando necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERcEIRA. Do REcEBIMENTo
Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea uâ", da Lei Federal 8.666/93;
Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "b", do dispositivo legal supracitado. É

ressalvada ao Órgão Gerenciador a devolução dos materiais, se estes não estiverem dentro das
especificações exigidas na licitação conforme especificações neste Pregão Presencial em
especial o seu ANEXO l. A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros
documentos indica tão somente o recebimento da mesma pelo Órgão Gerenciador, sendo sua
confirmação definitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na nota fiscal dos
materiais, relatorios ou outros documentos que se fizer necessário.

CLÁUSULA DÉCIiIA QUARTA - DO PAGAIUIENTO

Em até 30 (trinta) dias após a entrega mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da
Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situação junto ao

FGTS. Na existência de debitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização
por parte do Detentor da Ata, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara Íarâ o devido pagamento mediante depósito bancário. Deverá

constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o No da conta bancária receptora do depósito,
e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. O Município de Nova Santa

Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizações,

encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do
Pregão Presencial n' 29/20í4 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado ao Detentor da Ata

enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a

reajustamento de preços ou a correção monetária.

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

FGTS, atualizadas, podendo ser permitida apresentação de cópia autenticada ou via internet.

Rua Walfr€do Bittencourt de Moraes no 222,Cento, Fone 43. 3266,8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná-
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS CONDIGÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

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

- Os materiais cotados devem ser novos, de qualidade, não sendo aceitos materiais

recondicionados, remanufaturados ou recarregados;
- Para os materiais cotados que tenha ptazo de validade, o prazo remanescente a partir da data

de entrega não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do prazo total da validade;
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- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as especificações
constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao
Código de Defesa do Consumidor quanto às condições dos materiais entregues;
- Efetuar a troca imediata do material entregue, objeto desta ata, que estiver fora das
especificações contidas na proposta, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções,
sern 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 Frefeitura, durante a execução do objeto
contratado.
Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver previa autorização da
Administração da Prefeitura Municipalde Nova Santa Bárbara.
Manterem durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

cLÁusuLA DÉcrltflA sExTA - DAS SANçOES ADMTNTSTRATTVAS

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 no 8.666/93 e alterações e no Decreto Municipal n" 04112009, ao critério da
Administração.
Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a

proposta, forem os 1.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de Registro de Preços,
comportarem-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser
aplicadas, conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sanções,
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, se concluída a fase licitatónia;

. Cancelamento do registro na Ata;

. Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
o Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que será aplicada nas

hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
. Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração
Pública, pelo ptazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a

autoridade que aplicou a penalidade;

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

aplicação das penalidades ocorrerá depois de defesa prévia do interessado, no ptazo

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

rnotivo de força maior,
O descumprimento total ou parcial das obrigaçôes assumidas pelo fornecedor no momento da

execuçáo da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuária,

resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente,

nas seguintes sanções:
c Advertência;
o Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de

recusa do 1.o colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;
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. Multa de 0,3olo (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em
atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da
contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado
pela detentora da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicados oficialmente;
. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à
Administraçâo Pública, por ptazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o contraditório
e ampla defesa.
A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras,
previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por 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, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.
As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabÍveis, sejam estas
administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.
Considerar-se-á justificado o atraso 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 interrupção das vias de acesso às
mesmas;
f) acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais;
g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados
diretamente pelo Município.

cLÁusuLA DÉcrMA sÉrrun - DAs DrsposrçÕes prruars

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencia! No 29/20í4 e as propostas das empresas
classificadas em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes das Leis no 1052012002,

Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes. A homologação do resultado desta licitação não

implicará direito à contratação. A beneficiária que ensejar o retardamento da execução do seu

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do fornecimento e/ou contrato,

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito

prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, 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 e obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir 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 incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer outro,

por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitação.
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E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-sê a presente ata, que depois de lida, será
assinada pelos representantes das partes, Órgão Gerenciador e o Detentor da Ata.

(Autoridade Competente)
Órgâo Gerenciador

<FORN ECEDOR. CONTRATO#T&NOME>
CNPJ:

Detentora da Ata

I
Rua Walfredo Bittencourt de

E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - wrvw.nsb.Dr'sov.br

4A

Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8 CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara" Paraná -
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l,lo liritaÇãcldispensai inexiçibilidade*

Modalidade*

tlúme!"o edifd!/prôcesso*

Descricão Resumida do Objetox

Pregão

a9

Aqtrisiçãc de rneteriais e Í.'redicarilentos para o Arrrruitrtóric Ce r-urati,/os dg Lesões

Ulceradas Ce todas as Ehírlcgies (LL[E)

.. _...4,

fc,rma de Avaliçãa Nlerror Preeo I

Dot:Çà,1 Or'çanrentária* 07001 ].03(it.c t4ú zü263390300000

Preça rnárimc/Referência de pr':çc - 75.551,00

R$*

Data drJ iánçarnento do §diltsl 20iíj5,,?c14

Dai-a da Âbcrtura (!as PrúpÕsr.ôs Oata Êegistro zíila5l20).4

Dair i1a Áberh;ra r':a§ PÍcrpcsi,âs oati: í?{j!istr.r

tratÂ CancÊlarnento

http://servicos.tce.pr.gov.brffcEPR/Municipal/AMUDeklhesProces§ocoÍrpra.aspx
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IúfUlff§.§Crulsf$lllÊ§: poderão ser obtida em holírio de expediente na
Prefeitun Muicipal de Nova Smta BáÍbm, sito à Ru Walfredo Bittencourt de
Moraes no 222, pelo fone: 43-326G8100, ou por E-mail: licitaçao@rnsb pr.gov.br
Site rvw.nsb.orgov.br
Nova Sânta Báôm, 20105 l20l 4.
Edurrdo Montrnber de Souzr
Pregoeiro
Portaria n' 056/201 I

Objeto: Aquislção de materlals e medicsmêntos pera o Ambulatórlo de
Currtlvos de Les6ês Ultendrs de todas as Etilogles (LUTE),
Tipo: Menor preço por item.
Recebimento dos Envelopes: Até às 13h30mln do dh 0Xl06/2O14.
Início do Pregão: Dia 03/06/2014, às 14:00 horss.
Prcço máximo: R$ 75.561,00 (setenta e cinco mll, qulnhentos e sessenta e um
reds).
I[&IeAf{Ê§"G0§OkES0le55§: poderão ser obtidas em horário de expediente na
Prefeitum Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de
Momes no 222, pelo fone: 43-3266-8100, por Email: iicitacar-ícnsb.or.g§yl[ ou
pelo site wrnv.nsb.pngor'.br
Nova Santa Bárbam, 20105/201 4.
Eduardo Montanber de Souzr
Pregoeiro
Poíaria no 056/201 I

Ri ,132,00 - 4646í20í'l

I nrÜyo I'rAc{tLüMt

Tomada de Preçosn" 15/2014
o MITNICÍPIO DE NOVO TTACOLOMI, ESTADO DO PARANÁ, toma público
que se fará realizar em sua sede, Av. 28 de Setembro, n" 7l l, Centro, Município de
Novo ltacolomi, CEP 86.895-000, Paço Municipal, LICITAÇÂO na modalidade
Tomada de Preços, Menor Preço Por Item, tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE
INSTRUTORES PARA MINISTRAR OFICINAS DE FANFARRA E GRAFFITI
NO CENTRO DE AÇÀO SOCIAL DO MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI,
NO VALOR DE RS 35.568,00(trinta e cinco mil quinhentos e sessenta e oito reais).
APsts, com o inteiro tcor do Edital e ses Íespmtivos modelos, adendos e anexos,
poderá ser examinada no departamento de licitações do Muicipio de Novo ltacolomi
no horário comercial, de segunda a sexta-feira das 08:00 às I I :00 horas e das I 3:00
às l7:00 horas. A Pastâ não será fomecida por coneio, fax ou e-mail. Infomações
adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento, deverão ser encaminhados á

Comissão de Licitações no endereço acima mencionado. Aentrcga dos documentos
e propostõ de preços devcrá seÍ efetuâda até I 3:30 do dia 05 de junho de 2014,

NOVO ITACOLOMI,20 de maio de 2014.
ROBERTO MUNHOZ

PREFEITO MTJNICIPAL
R$ 168,00 . a069s'201,0

Tomada de Preçosn" 019/2014
o MuNrciPro DE Novo ITAcoLoMI, ESTADO DO PÀRANÁ, toma público
que se fará realiar em sua sede, Av. 28 de Setembro, no 7l l, Centro, Município de
Novo ltacolomi, CEP 86.895-000, Paço Municipal, LICITAÇÃO na modalidade
Tomada de Preços, Menor Preço Globat, tendó como objeto AQUISIÇÃO DE
TJNIFORMES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, FUNCIONARIOS
E ALI.JNOS DA EDUCAÇÃO DO MTJNICIPO DE NOVO ITACOLOMI, NO
VALOR DE RS 28.697,40 (vinte e oito mil, seiscentos e noventa e sete rcais e
quilenta centavos). A Pasta, com o inteiro teor do Editâl e seus respectivos mod-
elos, adendos e anexos, poderá ser exaninada no departamento de licitações do
Município de Novo Itacolomi no horário comercial, de segunda a sexta-feira das

08:00 horas às I l:00 horas e das l3:00 às l7:00 homs. A Pasta não será fomecida
por correio, fu ou e-mai[, Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclare-

cimento, deveÉo ser encaminhados á Comissão de Licitações no endereço acima

menciomdo. A entregâ dos documentos e propostas de Preços deverá ser efetuada

alé 08:30 do dia 05 dejunho de 2014.
NOVO ITACOLOMI, 19 de maio de 2014.

ROBERTO MUNHOZ
PREFEITO MLINICIPAL

R§ í68,00 - 46ô9712014

§ onrrcurrnÁ

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA n' 0t/14 (menor preço global)

Objeto: a Contratação dc Empresa de Engenharia para construção de unidade

básica de saúde padrão Ministério da Saúde UBS tipo I, confome portarias 340/03

e 1.380/1 3 - convênio 093261 50001 I 3008.

Realização: dia 25/06/2014 ls 09:30 horrs

Notr: Os Editais encontram-se disponíveis à consulta, gÍatuitamente, na sede da

prefeitm.http://portal.orti8ueim.pr.gov.br/licitacao. Maiores informações pelo

telefone (42) 3277-1388. Oíi8leira-Pr,20 de maio de 2014.

DIORGENES LAURINDO
Presldente de Comisslo

D"'L:glTp,l*líI.,:""
4ô Íena | 2lMai/2014 - Ediçtu no 92 l0 33

U panaruac'íT'Y

AVISO DE LICITACÀO
MODALIDÀI}E: PREGÃO PRESENCIALN. 042/20T4

Pelo pÍesente, o Mmicípio de Pmnacity, Estado do Parmá, fz mber que se
enconsa abeÍo procedimento licitatório na Modalidade Pregío Presencial n,
04212014, Menor Preço íglobâl", para s contr8tação de empresa no ramo
pertlnenle pare o forneclmento de CombustÍvel - Óleo Dlesel Comum para
a Patrulhr Mecgnizrda de Prefeltura do Municíplo de Prrrnrclty, Estrdo do
Paraná, conformc Convênio n.29212013, ffrmado entre 0 Estado do Paraná
por intermédio da Secreteria de Estado ds Agriculturâ e do Abrstecimento
- SEAB e o Munlclplo de Peran.city, Estrdo do Paraná. O recebimento dos
envelopes seú feito até às 09:h45mln (nove horas e qurrentr e clnco mlDutos)
do dia 03 (três) de junho de 2014 e a abertua dos envclopes de pÍopostas d€
preços e de documentos serão €fetuados pelo Pregoeiro no SetoÍ de Licitações,
no prédio da Prefeitum Municipal de Paranacity, às l0:00h (dez horas) do
mesmo dir. O Edital complelo e seus anexos poderão ser adquiridos, no endereço
supmmencionado, em honirio de expediente.

Paranacity, Eslado do Puaná, 14 de maio de 2014.
EDENABUCHI BATISTA

Prefeitâ Municipal
R§ í20,00 .4541712014

ÀVISO DE I,ICITACÃO
MODALIDADts: PR,EGÃO PRESEI{CIÀL N. 043/20T4

Pelo presentc, o Mmicípio de Puanacity, Estado do Parmá, fu saber que se

enconha abeÍo procedimento licitatório na Modalidade Pregão Presencisl
t, 043.12014, Menor Preço "global", para e Aquisiçlo dc 0l (uma) Pá
CarÍegrdelra Novr prrr s Prtrulhr Mtrrnizâdâ dâ Prefeiturr do Municipio
de Prrrn.clty, Estsdo do Pürná, cooforme Convênio n.78E807/2013, firmedo
entre o Mlnktérlo dâ Agricultura, por intermédio dr Csitr Econômicâ
Federal e o Município de Peranaci§, Estrdo do Peraná. O recebimento dos
envelopes será feito até às l3:h45min (treze horss e quarenta e clnco minutos)
do dla 03 (três) de Junho de 2014 e a abertum dos envelopes de propostas de
preços e de documentos serão efetuados pela Pregoeira no Setor de Licitações,
no prédio da Prefeitura Municipal de Paranacity, às l4:00h (quetoze horas) do
mesmo dis. O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos, no endereço
supramencionado, em horirio de expediente.

PaÍânâcity, Estrdo do Pmná, l5 de maio de 2014.
EDENABUCHI BATISTA

PÍefeita Municipal
Rt í20,00 .46418/20í4

AYISO DE LICITÀCÂG
MODALIDADE: TOMÂDA DE PR"EÇOS N. 005/2014

Pelo presente, o Município de Paranacity, Estado do Parmá, faz saber que se

encontÍa abêrto prmedimento licitatório na Modalidade Tomrde de Preços n.
005/2014, sob regimc de empreitada por preço global (analisado), tipo menor
preço. pâra a ContrstrçIo de empresa no rrmo pertinente prrr Amplisçâo do
Po§to de Ssúde NIS I do Dlstrito de Fiorópoli§ no Município de Parsnacity,
Estrdo do Plrlná, confome incentivo financeiro fimado entre o Ministério
da Saúde e o Fundo Municipal de Saúde do Muicípio de Paranacity, Estado

do Paraná, confome Portaris n. 339 de 04/0312013 e 1.381 de 09107/2013. O
recebimento dos envelopes seÉ feito até às 08:h45min (oito hons e quarenta
e cinco mlnutos) do dh 06 (seis) de junho de 2014 e a abertura dos envelopes

de documentação e proposts de preços serão efehBdos pelo Presidente da

Comissão Pemanente de Licitação e seus membros no Setor de Licitações, no
prédio da Prefeitura Mmicipal de Paranacity, às 09:00h (nove hor$) do mesmo
dlr. O Edital completo e seus anexos poderão ser examinados no endereço acima

indicado em honírio de expediente e será fomecido mediante apÍesentaçào de

Íecibo de pagamento no valor de R$ 50,00 (cinqüentâ reâis). Maiores infomações,
(44) 3463-ü491t287 .

Pamnacity, Estâdo do Puaná, 16 de maio de 2014.

EDNEÀBUCHI BATISTA
Prefeita Municipal

Rí 1'14,00 - 46419/2014

H panaru,qçU/i

Àvlso oE
PREGÃO PRESENCIAL N' 03í/2014

OBJETO: ContrataÉo de empresa especializada para prostar cobertura
de seguro aos vsÍculos oÍiciais da PMGUA.
VALOR MÁXIMO ESTIIIADO: R§ 560.302,09 (Quinhentos e sessenta
mil, trBzontos e dois reais e nove cêntavos)
TIPO: MENOR PREÇO
OATA DA ABERTUÉA: 05/06'2014 HORÁRIO: 09:OOH

ENDEREçO: www.paranagua.Pr.gov.bÍ
LEGTSLAçÃO APLICÁVEL: Lol N' Í0.520102 Lol N'8.686/93 E O

DECRETO MUNICIPAL N' 678/2005.
OUÍROS ESCLARECIMENTOS PODERÁO SER FORNECIDOS PELA
COMISSÃO PERMANÉNTE DE LICIÍAçÃO, RUA JÚLIA DA COSÍÂ,
322, CENTRO, NO HORÁR|O OAS OE:óO ÀS 'tt:OO E OAS 13:00 ÀS
18:00t1 OU PELO TELEFONE No (41) 3420-6008.

PARANÂGUÁ, 19 DE MAIO DE 2014
LIGIA REGINA DE CAMPOS

PREGOEIRA

R§ 96,00 - /í6616/20Í4 Ír$ 120,00.4603012014 &
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COR,R.ESPO§DÊ§CTA THTBR.NA

Nova Santa Bárbara, 3A lA5l2OI4

De: Fregoeíro

Para; Assessor Jurídico

Assunto: ImXlugnação ao edital de Fregáo Presemcial m" 2,9 1?,üL4"

Prezado Senhor,

Venho por meio desta solicitar vosso parecer jurÍdico
quanto à impugnação apresentada empresa DUTRAMED DISTRIBUIDORA
LTDA, CNPJ Íro 08.435.077 IOOOI-O4, ao edital de Pregáo Presencial n'
2912A14, que tem por objeto a aquisição de materiais e medicamentos para
o Ambulatório de Curativos de Lesões Ulceradas de todas as Etiologias
(LUrE).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosarnente,

*c'ry
Eduardo Mordtauher de Souza

Pregoeiro
Portaria n" 056/2011

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep.86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr.sov.br - Nova Santa Barbara - Paraná



[::.-fnaii

ISCRTVâi?

Entrada {â}

Com estrela

lmportante

Enüados

Rascunhos

Toclos os e-rnails

Sparn (5)

Lixeira

-rr4ais

@
Pediclo lnrpr"rgnaçÊio PP 2gl2ü14 Briraca x

!-abrício Dutra

lJor* tarde,

Vr:;nhs atrervÉrr deste solicitar a irnpugrierção dr: edit;ll P? 29i2Ü14, selJue
ptitiitio eÍn íàrlexo,

Estarei enüandrr a original ü;r t';urreio,

Aguarrlr: c, brere retcrrn,r,

Faw.:r confirÍnar íl reçellirnento

Desde já obrigari'; pe!a oornpreerisãu

Fabricio Dutra
Dutrarned üistribuidom
(46) 3224 1331

Íabrii;.irr@d.uÍ!.amÍ).íI..çr.s.tn-.1,1[
yan44,i, ilgt ra ryi eüri istr,Àu§stasqÍiüf

--Mensagern origi nal---
De: Cristiane - Dutranred [mailto:cr!..1tiçUf-e.:@g..tiLfâj:!:Lilç1.,ç.,Xi:l,p..rl

b.nüada em: quinta-feira, 29 de rnaio de ?014 10:25
Para: Fabrício Dutra
Assunto:

fi0
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Dutramed
Distribuidora

ruusrnissrMo(A) SENHoR(A)
MUNICIPAL DE NOVA SANTA BA

PREGOETRO(A)
RBARA

DA PREFEITURA

pnecÃo pRESENctAL No. 02912014 - sRP
PROCESSO ADMISTRATIVO NO. 038/2014

DUTRAMED DI IBUIDORA LTDA. empresa regularmente
constituida, com sede na Rua ltacolomi, no 1831, Bairro Amadori, na cidade de
Pato Branco, no estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o no

08.435.077/0001-04, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria,
atraves de sua representante que a esta subscreve, com fundamento nas
disposiçÕes contidas nas Leis n'.10520102 e 8666/93 e suas posteriores
alteraçÕes, Constituição Federal e demais normas de Direito em vigor,
apresentar o presente PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO face às disposiçôes
contidas no Anexo l, pelos motivos a seguir expostos.

I - DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO_ITENS 01. 06. 07 E 11.

A presente lmpugnação presta-se a requerer alterações substanciais
quanto às exigências estabelecidas pelo Edital em análise, para fornecimento
do produtos listados nos itens 01, 60, 07 e 11, a saber:

- ITEM 01 - Bandagem de Óxido de Zinco (Bota de Unna) Bandagem de
viscose e poliamida com elasticidade bi-direcional, impregnada com pasta
composta por oxido de zinco, propil-4-hidroxibenzoato, metil-4-hidroxibenzoato,
gelatina, cloreto de cálcio, glicerol 85%, álcool secundário, emulsão
antiespumante de silicone SE 2 e água. Embalada unitariamente em envelope
laminado por polietileno e aluminio. Apresentação em rolo 1Ocm x '1Ometros.

Da análise do item descrito verifica-se claramente que o presente
certame não pode prosperar, uma vez que o descritivo solicitado no item 01,
por este orgão, como redigido e especificado, direciona para a marca
Lohmann Rauscher com o produto varicex, violando, dessa forma, vários
princípios norteadores das licitações públicas, especialmente, o princípio da
igualdade entre os licitantes.

Ainda com relação ao item, informamos que à empresa impugnante
oferece o produto curatec Bota de Unna, que consiste em uma bandagem

rrww.d ti tranred.com.br r-

0)
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Dutramed
Distribu idora

impregnada com pasta à base de oxido de zinco, g.oma acácia, glicerol, álcool
cetoeitearÍlico, oteo de rícino e água purificada. É indicado para tratamento
ambulatorial de ulcera venosa e edema linfático dos membros inferiores. Além
disso possuimos na composição o propilenoglicol que assim como a glicerina
possui função umectante/hidratante na formula.

Diante do exposto, vem requerer autorizaçáo para participar deste
certame, em igualdade de condiçoes, ainda que o produto oferecido por esta
empresa não possua em sua composição, componentes idênticos aos
solicitados na descrição do item 01, visto que tal diferença e irrelevante, afinal,
conforme foi acima demonstrado, estão presentes na composiçáo química do
Curatec Bota de Unna diversos componentes que agem no sentido de
preservar as características do produto por todo o seu tempo de utilizaçáo.
Sendo assim, em nada prejudicará o uso do produto em questão, muito pelo
contrário, ele agirá da maneira esperada, promovendo um processo de
cicatrização eficaz e proporcionando bem estar para o paciente que o utilizará.

Tudo sob a pena de infração à Lei de Licitaçoes, à Constituição Federal e
sob pena ainda, de violação aos primados obvios das licitaçÕes públicas, que é
permitir a participação do maior numero de concorrentes interessados, em
igualdade de condiçÕes, para permitir que o Estado contrate com preços
menores, aquilo que se pretende adquirir.

Portanto, sugerimos abaixo novo descritivo com pequenas alteraçôes
para que outras marcas presentes no mercado além da Curatec também
possam oferecer seus produtos g arantindo desta forma o PRINC|PIO DA
AMPLA COMPETITIVIDADE

"ltem 01: Bandaeem de Óxido de Zinco (Bota de lJnnd Bandaoem,
impreonada no mínimo com pasta composta por óxido de zinco. conservantes,
glicerol e áqua. Embalada unitariamente ery1 envelope laminado por polietileno
e Allrnlnjp-AwespilAçê? etn rolo 10cm x l1metros"

- ITEM 06 - Curativo de Es puma de Poliuretano Antibacteriano com Prata
Não-Adesivo. Composto por espuma de poliuretano impregnada com íons de
prata, filme de poliuretano de permeabilidade seletiva com indicativo de troca;
com espessura mínima 4mm, contendo em seu interior carboximetilcelulose
sodica, e prata inorgânica dispersa na estrutura da espuma, sendo dispensada
continuamente enquanto mantiver contato com a exsudação; deve reter o
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