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11.
11 .1

PRAZOS E CONDIÇOES DE ENTREGA DO OBJETO
O contrato terá vigência por 60 (sêssenta) dias, entrando em vigor logo após a assinatura
do mesmo, podendo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com as partes.

13
l3.l

REAJUSTAMENTO
Os preços oferecidos serão irreajustáveis;

í4. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2 A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigidâ a Pregoeira, ê conter o nome

completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razão social

da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contâto,

devendo ser protocolada no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal dê Nova Santa

Bárbara, no endereço indicado no preâmbulo, no horário.das 08h00 às 12h00, e das 13h00

às 17h00, ou encaminhada através de e-mail no endeÍeço eletrônico:

licitacao@nsb. pr.qov. br

14.3. Caberá a Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus

anexos, decidir sobre a impugnaçáo no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data

de recebimento da impugnação.

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realizaçâo do certame

íJ

11.2 O ptazo de entrega será de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da emissão da
autorização de fornecimento emitida pelo Municipio.

11.3 Os produtos devêrão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio
Joaquim Rodrigues, S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a
s,exta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o
Orgão Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

12.
12.1

PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentaçáo dâ
nota fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referênte
a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas
nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo í1 da Lei Federal n.o 8.212199'1, às
contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuiçôes devidas, por lei, a
terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS;

12.2 A des sâ com a resente licita ão correrá à conta da Dota o

Dotações
Grupo da fonteExercíci

oda
despesa

Conta
da
despesa

IFonte lNatureza da

lo" ld.rp.."
lrecurso I

uncional programática

Do Exercício)^) 1 2930 lOA.OOr.rO.aOr O32O.2O25 lZZt l+.l.SO SZ.OO.OO

Do Exercício2021 3209 lOa.OOZ rO.aOa O37O.2O3O ltSt l+.a SO.SZ.OO.oO

g - E-mail - Iicitacao'.i'nsb.pr.eov.br or.pov.br
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I 4.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
a Pregoeira, ate 2 (dois) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

14.6. A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboraçáo do edital e dos anexos.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

14.1

14.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pela pregoeira, nos autos do processo de licitação.

I l+.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão
os participantes e a administraçáo.

í5. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÂO
15.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e Íazer observar, por seus

fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética
durante todo o processo de licitação, de contrataçáo e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer

vantagêm com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no procêsso de licitação
ou na execuÇão de contrato;

b) "prática fraudulenta': a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitação ou de execução de contrato;

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,

com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando

estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo

licitatório ou afetar a execução do conÍato;

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeçóes ou fazer

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo

de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii)

atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo

financeiro multilateral promover inspeçáo.

Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa

ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo
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determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente,
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da
licitação ou da execuçáo um contrato financiado pelo organismo,

15.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para
a contrataçáo, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser
financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
íormalmente indicâdas possam inspecionar o local de execuçáo do contrato e todos os
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

16.
16.1

DrsPosrçoES FrNAts
A presente licitação náo importa necessariamente em contrataçáo, podendo o Município
de Nova Santa Bárbara revogáJa, no todo ou em parte, por razôes de interesse público,
derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocâção mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para
conhecimento dos participantes da licitação. O Município de Nova Santa Bárbara poderá,
ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para suâ
abertura;

16.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deveráo fazê-
lo no prazo determinâdo pela Pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitaçâo;

16.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais náo importará no afastamento do
proponente, desde que seja possível a aÍerição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta:

16.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliaçáo
da disputa entre os proponentes, desde que náo comprometam o interesse da
Administração, â finalidadê e a segurança da contratação;

'16.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
proponentês por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda,
mediante publicação no Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara;

í6.8. A participaçáo do proponente nesta licitaçáo implica em aceitação de todos os termos deste
Edital:

Rua Walfredo Binencourt de Moraes nô 222, Cenao- t 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Sânta Bárbar4 Paraná
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í6.2 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das lnformações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a
imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis;

16.3. E facultado a Pregoeira, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;
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16.9 Não cabe à Bolsa de Licitaçóes e Leilôes do Brasil qualquer responsabilidade pelas
obrigaçôes assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e
às condições de entrega dos bens e quanto à quitação financeira da negociação realizada.

16. í 0. O foro designado para julgamento de quaisquer questóes judiciais resultantes deste Edital
será o da Comarca de São Jerônimo da SêÍra - PR, considerado aquele a que está
vinculado a Pregoeira;

16.11 A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 8hs00 às 17
s00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Endereço Rua Walfredo
Bittencourt de Mores, 222, cenlro, Nova Santa Bárbara, Paraná, para melhores
esclarecimentos. Ressalta-se que mesmo durante o período de férias, haverá equipe de
plantão para atendimento dos interessados;

16.12 A documentação apresentada para fins de habilitaçâo.da empresa vencedora fará parte
dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente;

16.13 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticâmente transferida para o
primeiro dia útil subsequentê, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos,
desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário.

í6.14. Os preços cotados deverão ser em REAL, no valor máximo deste edital de R$ 22.547,25
(vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte ê cinco centavos).

í6.15. Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pela Pregoeira, nos termos da leglslação
pertinente.

Nova Santa Bárbara, 2410512021
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PREGÃO ELETRÔNIC O N' 2812021

ANEXO l- DESCRTÇÂO DETALHADA DO OBJETO

TERMO DE REFERÊNCIA

1-1. A presente licitação destina-se aquisição de equipamentos hospitalares, em atendimento
ao Plano de Aplicação n" 604/20í5 e 30112017, para suprir as necessidades da Secretariâ
Municipal de Saúde, de acordo com as características descritas neste Termo de Referência e
demais anexos.

í -OBJETO

2 - DAS ESPECIFICAçÕES E CARACTER STICAS DO OBJETO

Lote: 1 - Lote 001

Item Código
do
produto/
serviço

Preço
máximo

1 9040 BALDE CILINDRICO porta detritos, c/
pedal, capacidade aprox. 10 litros
Totalmente construído em aço
inoxídável, tampa acionada por pedal.
Capacidade aproximada de 10 litros.
Garantia mínima de 01 (um) ano.

5,00 UN 178,68 893,40

TOTAL 893,40

Lote: 2 - Lote 002
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/sêrviço Quantidade Unidade PÍeço
máximo

1 7466 CÂMARA FRIA CAMERA FRIA
Equipamento vertical, de formato
externo e interno retangular,
desenvolvido especificamente para a
guarda científica de vacinas,
capacidade para armazenamento de
120 litros (úteis), refrigeração com
circulação de ar forçado, registro na
ANVISA, câmara interna em aço
inoxidável, com quatro gavetas
fabricadas em aço inoxidável com
sistemas de contra portas, isolamento
térmico mínimo de cinco cm nas
paredes em poliuretano injetado livre
de CFC, porta de acesso vertical com
visor de vidro triplo com sistema anti
embaçamento, equipado com rodízios
especiais com freio, degelo automático

1,00 UN 'r0 200,0
0

10.200,00

Rua WalÍi'edo Bittencourt de Moraes n" 222. Centro, t t3. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa BáÍbara. PaÍaná
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com evaporação de condensado,
painel de comando e controle frontal e
superior de fácil acesso, com comando
eletrônico digital micro processado
programável de 2'C a 8"C, temperatura
controlada automaticamente a 40C por
solução, sistema de alarme sonoro de
máxima e mínima temperatura,
comando digital micro processado com
temperatura de momento máxima e
mínima no painel, sistemâ silenciador
de alarme sonoro, alarme sonoro de
falta de ênergia com bateria
recarregável. Chave geral de energia,
luz interna temporizada com
acionamento externo mesmo com porta
fechada por 50 segundos e com
acionamento automático na âbertura da
porta, equipamento em 1 '10 v. 50/60
Hz, potência de 400 Watts, consumo
148KWHM, manual do proprietário em
português. Discador telefônico para até
três números. Sistema de emergência
integrado que mantenha a temperatura
ideal do equipamento por 24 horas sem
energia elétrica. Garantia contra
defeitos de fabricação por 24 meses.
Assistência Técnica do equipamento
deverá ser no Estado do Paraná, se
não houver, a empresa vencedora
deverá comprometer-se a realizar
gratuitamente o translado dos
equipamentos até o local da
Assistência Técnica.

TOTAL 10.200,00

Lote:3-Lote003
Item Código

do
produtol
serviço

Nome do produto/serviço Quanlidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 904'1 CONJUNTO PORTATIL PARA
OXIGENOTERAPIA Cilindro metálico
para acondicionamento de oxigênio
medicinal, com capacidade hidráulica
de 7 litros e 1,0 m3, tipo G. Dotado de
válvula de segurança para enchimento
e abertura, conexáo padrão standard;
Deve ser fornecido regulador de
pressão adaptado a manômetro de
carga e regulagem de pressão. além de
fluxômetro, com régua graduada e

1,00 UN 1.275,24 1.275,24
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acionamento por válvula Montado em
suporte próprio, que permita transporte
e adequada fixação ao solo e
estabilização durante o transporte.

TOTAL 1.275,24
Lotê: 4 - Lote 004
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 7480 DETECTOR DE BATIMENTO
CARDíACO COM MONITOR DE
BATIMENTOS CARDÍACOS FETAL,
modelo portátil, alimentado por bateria
9 v, que permita guarda do cristal.
Deverá estar acondicionado em estojo
de couro, e que permita facilidade de
troca da bateria. Medidas: 4 X I X 18
cm. Estas medidas poderão sofrer
variação de Í '10 %. Deverá trazer a
marca do fabricante e lote de
fabricação gravada no aparelho.
Garantia minima de 01 ano. Apresentar
Catálogo e Manual em português,
registro no MS/ANVISA, Certificado de
Boas Práticas de Fabricação.
Comprovar assistência técnica no
Estado do Paraná

4,00 UN 796,51 3.1 86,04

TOTAL 3.186,04

Lote: 5 - Lote 005

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 6702 ESFIGMOMANÔMETRO PARA
ADULTO Montado em armação de
material plástico, envolta por
amortecedor emborrachado para maior
resistência a quedas. Deverá ser
resistente a desregulagem freqüente,
com graduação de 00 a 300 mm Hg.
Possibilitar giro de 360o sobre seu eixo
para fâcilitar visu alizaçáo. Braçadeira -

confeccionada em nylon siliconizado,
de 1a qualidade, antialérgico,
resistente, extremidade fl exível,
impermeável. Fêcho com velcro
resistente. Deverá conter a marca do
íabricante, indicação do tamanho da

12,00 UN 92,61 1.111.32
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circunferência do braço, com o
comprimento total de 54 centímetros,
largura de 14,5 centímetros, indicado
para verificação ãdequada da pressão
arterial em adultos e conter indicação
do ponto correto de posicionamento
sobre a artéria. Válvula - peÇa em metal
leve, de mecanismos nas operaÇões de
retenção e esvaziamento do ar
comprimido. Manguito: adulto,
ambidestro, antialérgico, livre de látex;
Bolsa e pêra - confeccionadas em
borracha especial de comprovada
vedação e resistência, livre de látex;
Deverá possuir identificação da marca
e fabricante do produto na braçadeira e
no manômetro. Embalagem - deverá
ser embalado individualmente em bolsa
plástica, courvim ou outro material
resistente. Garantia mínima de
calibração de 05 anos, comprovada
através de carta do fornecedor. Os
aparelhos quando entregues deverão
vir acompanhados do laudo técnico do
IPEM certificando sua âferiçáo
individualmente, e registro no
MS/ANVISA, Comprovar assistência
técnica no Estado do Paraná.
Apresentar Catálogo e Manual em
português.

TOTAL 1.111,32

Lote: 6 - Lote 006
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 7Âno OXíNIETRO DE PULSO OE MESA
Com tela de cristal liquido e capas de
ser utilizado em qualquer ambiente,
com baterias regarregaveis que duram
até 8h, tela com curva pletismográfica,
sensor para utilizaçáo em pacientes
adultos, pediátricos e neonatais. Deve
possuir gráfico de barras das ultimas
24h, deve funcionar Íuncionar
em1 1 01220 automaticamente. Bateria
interna, recarregável, com autonomia
mínima de 3h, peso inferior a 3kg Alem
dos acessorios obrigatorios fornecer
para cada equipamento 2 sensores -
adulto de dedo, 01 sensor - pediatrico

1,00 UN 4.931 ,91 4.931,91
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de dedo. Limites de leitura e alarmes
minimos: ALARMES: Iimites ajustaveis
e automaticos para SpO2 e pulso,
maximos e minimos. Audio: Volume
ajustavel, 2 minutos de silencioso ou
desligado. Visual: Valores de Spo2 e
pulso, e barra de alrta prscarao
indicando que algum alarme foi
ultrapassado. PULSO: faixa 30-250
bpm PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO:
lbpm TEMPO DE MEDIA: I segundos
SATURAÇÃO: FA|)G: 0-1 00%
PRECISÃO: 2olo RESOLUÇÃO: 1%
TEMPO DE MEDIA: 8 segundos.
AUDIO: os alarmes e pulso deverao
possuir tonalidade variavel com a
mudança no valor da saturação> TELA
Tipo monocromática de catodo frio.
Tamanho da tela. 32 mm x 27 mm
(alturaxlargura) Curva pletismográÍica:
cristal liquido. POSSUIR REGISTRO
NA ANVISA

TOTAL 4.931,9'l
Lote: 7 - Lote 007
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quântidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8628 TERMOMETRO AURICULAR
infravermelho Termômetro auricular,
digital, infravermelho digital; graduação:
de O a 45 graus com infravermelho,
uso clínico

2,00 UN 147,67 295,34

TOTAL 295,34

Lote: 8 - Lote 008
Código
do
produto/
serviço

Nome do produlo/serviço Quantidade Unidade

1 // 5JU TESOURA MAYO LONGA em aço
inox, de 19 cm de comprimento, 10
anos de garantia, Fabricado de acordo
com Padrões lnternacionais de
Qualidade, Normas da ABNT.

10.00 UN 65,40 654,00

TOTAL 654,00

Rua Walticdo Bittencoun de Moraes n" 212. Centro. I -ll. 1266.8100. E - 86.250-0()0 Nova Santa Bárbara- Paraná
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3. DO PRAZO DE ENTREGA
3.1. O prazo de entrega será de até í0 (dez) dias úteis, contados a partir da emissão da
aulorizaçáo de fornecimento emitida pelo Município.

4. DO LOCAL DE ENTREGA
4.1 . Os produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio
Joaquim Rodrigues, S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sexta-
feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o Orgão
Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

5. TNFORMAçÔES ADTCTONAIS
5.1 Do prazo, recebimento, íorma de pagamento e demais regras estarão dispostâs no Edital de
Licitação.

27
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ANEXO 02 - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

O lVtUtttCíptO DE NOVA SANTA gÁnenRA, pessoa jurídica de direíto público, inscrito no CNpJ
sob n.o 95.56'1.080/0001-60, com endereço a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, cenlro,
Nova Santa Bárbara, Paraná , representado por seu Preíeito Municipal Sr. Claudemir Valério,
brasileiro, casado, CPF sob o n.o portador da Carteira de ldentidade sob o n.o --------

SSP/PR, a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob no. <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com endereço à
<FORNECEDOR. CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representada pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob no.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG no
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, a seguir denominado CONTRATADA,
celebram entre si o presente contrato, decorrente do processo de licitação Pregão Eletrônico No
2812021, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos, as disposições
de direito privado e cláusulas estipuladas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE. equipamentos hospitalares, em
atendimento ao Plano de Aplicação n' 604/2015 e 3O112017, para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde, tudo conforme especificado no edital convocatório, propostâ
apresentada no Pregáo Eletrônico n.o 2812021 e especificado abaixo:
<ITENS.CONTRATO#T>

Parágrafo Primeiro - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos
mencionados nesta cláusula, seráo considerados suficientes paia, êm conjunto com este contrato,
definirem seu objeto e a sua perfeita execução.
Parágrafo Segundo - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contrato, vale
o contrato.
Parágrafo Terceiro - A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as
atas de reunióes e/ou termos aditivos quê vierem a ser realizados e que importem em alterações
de qualquer condição contratual, desde que devidamente assinados pelos representântes legais
das partes.

clÁusuLA QUTNTA - DO PREçO
Para a entrega do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à
CONTRATADA o valor total de R$-

Rua Waltiedo Bittcncoun de Moraes n' 222. Centro, 8 43. 1266.8100, I - 86.250-000 Nova Sanla Bárbara Paraná
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CLÁUSULA SEGUNOA - DO PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega será de até í0 (dez) dias úteis, contados a partir da emissão da autorização
de íornecimento emitida pêlo Município.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA
Os produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipâl de Saúde, sito a Rua Antônio Joaquim
Rodrigues, S/N, Nova Santâ Bárbara - PR, em horário comercial de segunda.a sexta-feira, com
seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o Orgão Gerenciador'\ isento de quaisquer responsabilidades.

CLÁUSULA QUARTA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
a) Pregão Eletrônico No 2812021 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de _.
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CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentaÇáo da nota
fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os
créditos tributários relativos às contribuiÇões sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do
parágrafo único do artigo 1 1 da Lei Federal n.' 8.21211991, às contribuições instituídas a título de
substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de
Situação junto ao FGTS.

Parágrafo Único - A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor
correspondente ao ajustado na Cláusula Quinta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
Este contrato terá vigência por 60 (sessenta) dias, entrando efn vigor logo após a assinatura do
contrato, podendo o mesmo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com as partes,

CLÁUSULA OITAVA. DA RESCISÃO CONTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos
casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal n" 8.666/93, e amigável, por
acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada das autoridades
competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja conveniência da
Administração.

Parágrafo Único - Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do contrâto, além de multa
de 20o/o (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades previstas, fica
sujeita a uma das seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Suspensáo temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.
c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurem os motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitação perante

a a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o proponente
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, após decorrido o prazo da sançáo aplicada
com base no contido na letra "b".

CLÁUSULA NONA - DAS SANçÕES
Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçóes assumidas neste contrato
motivado pela CONTRATADA, responde está, 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.

cl-ÁusuLA DÉctMA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se
admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de
contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as
seguintes práticas:

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação
ou na execuÇão de contrato;

Rua Wall'redo Binencouí de Moracs n'222. Cenrro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Sana BitubarÀ Paraná
,E -E-mail - licitacao? nsh.pr. eor.br - utrv.nsb.or.gol.br

23



PREFEITURA híUNICIPAL t|0
*lir NOVA SANTA BARBARA

ú- ESTADO DO p.c.RANÁ

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitação ou de execução de contrato;

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo
licitatório ou afetar a execuçáo do contrato;

e) "prática obstrutiva". (i) destruir, íalsiíicar, alterar ou ocultar provas em inspeçôes ou fazer
declaraçôes falsas aos representantes do organismo finánceiro multilateral, com o objetivo
de impedir materialmente a apuraçáo de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii)

atos cuja intençáo seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspeção.

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre umâ
empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indeÍinidamente ou por prazo

determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento,
constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas

corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da
execução um contrato financiado pelo organismo.
Parágrafo Segundo - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor,

como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir

a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante

adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os

documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA DOTAÇÃO ORçAMENTARIA
^. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da dotação orçamentária havida

ela conta no

E, por estarem justos e acertados, firma o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na
presenÇa de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, I I

CONTRATANTE CONTRATADA

Dotações
Exercíci
oda
despesa

Conta
da
despesa

Funcional programática ll- onte
la"
I

recurso

Natureza da
despesa

Grupo da fonte

2021 2930 08.001.10.301 0320.2025 ltZt 4.4.90.52.00.00 Do Exercício
2021 3209 o8.oo2 10 3o4 o37O 2O3O ltSt 4.4.90,52.00.00 Do Exercício

Rua Walfredo Bittcncoun de Moraes n" 222. Ccntro, t ,13. 326ó.8100, E - 86.2i0-000 Nova Santa Bárbara Paraná
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do FORo
Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a solução das questões
oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado
quê seja.
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ANEXO 03 - DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA HABILITA o

2.DocuMENTos RELATrvos A HABILtTAçÃo JURíorcn:
2.1 . Sociedades Comerciais em Geral: Contrato social e suas alteraçôês;
2.2. Sociedades Anônimas: Ata da Assembleia Geral que aprovou o estatuto social em vigor e a
ata da Assembleia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio de publicação
legal.
Observações: Na apresentação do estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se
houver, deverá constar além da denominação social, a identificâção do ramo de atividade da
empresa, que deverá ser compatível com o objeto licitado.

3. REGULARIDADE FISGAL:
3.1 . Prova de regularidade:
a) Com a Fazenda Federal (Certidão expedida conjuntamente pêla Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçóes sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c"

do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a título
de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros);
b) Com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão da

Secretaria da Fazenda Estadual);
c) Com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida por órgáo da

^ 
Secretaria da Fazenda Municipal);
D) Com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF;

E) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
F) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a JustiÇa do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos

termos do Título Vll-A da Consolidação dâs Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei na 5.452,
de '1e de maio de 19a3. (NR);

G) Certidão simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial.

3.2. A prova de regularidade deve ser integral, não se admitindo regularidades parciais ou
regularidade com apenas alguns tributos administrados pelas administrações fazendárias dos
entes ou órgãos indicados.

4. QUANTO AO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7'DA CF
4.1. Declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa empregadora.
podendo ser utilizado o modelo do ANEXO 06.

Rua Walti-edo Binencoun de Moraes n'222- Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná
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1. HABTLTTAçÃO JURíD|CA:
1.1. Os documentos necessários à habilitação deverão ser anexados em campo próprio do
sistema da BLL em original ou cópia autenticada, e enviados posteriormente via Correios,
seguindo o prazo constante no item 6.7 deste edital. Todqs os documentos deverão estar
plenamente legíveis, com boa resoluçáo e fácil leitura.
1.2. As proponentes devem anexar todos os documentos abaixo listados:
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5. DECLARAÇAO DE TDONETDADE

5.'l . Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou contratar com
o poder público, em qualquer de suas esferas, conÍorme modelo do ANEXO 04.

6. DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS
6.1, Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, emitida pelo
proponente, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo no ANEXO 05.

7. DECLARAÇAO DE NÂO PARENTESCO
7 .1. Declaraçáo de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo representante legal da
empresa. conforme modelo no ANEXO 07.

8. DECLARAÇAO LEI COMPLEMENTAR NO í23, OE I4 DE DEZEMBRO DE 2006
8.1. Declaração comprobatóría de enquadramento como microempresa, empresa de
pequeno porte ou microempreendedor individual, assinada pelo contador da emDresa
conforme modelo do ANEXO 09

9. PARA COMPROVAçÃO DA QUALIFICAçÃO TÉCNICA:
9.1. Certidão negativa dos cartórios de registros dê falências e concordatas, expedida pelo

cartório distribuidor do local da sede da proponentê, há menos de 60 (sessenta) dias da data
marcada para início da disputa de preços.

9.2. No mínimo de 0í (um) Atestado (s) de Capacidade Técnica, expedido por pessoas juridicas

de direito público ou privado, que comprovem ter a proponente fornecido equipamento semelhante
ao solicitado neste Edital. Os atestados devem conter o nome, endereço e o telefone de contato

do(s) atestador (es), ou qualquer outro meio com o qual o Município possa valêr-se para manter

contato com a(s) pessoa(s) dêclarante(s).

10. Quanto aos documentos exigidos neste edital e em cumprimento a Lei Federal no 13.726, é

dispensada a exigência de:
'10.1. Reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com

aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando este presente e

assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento;
'10.2. Autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a

comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade;
10.3. Juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópia
autenticada pelo próprio agente administrativo;

11. As certidóes e/ou certificados obtidos via lnternet poderão ser apresentados em originais ou
fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítiô correspondente.

'12. As declarações emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser firmadas por

representante legal da empresa.

13. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua âpresentação em desconformidade
com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.

Rua Waltiedo Binencoun dc Moraes n" 222. Centro- I 43. 1266.8100, I - 86.250-000 Nova Sanra Bárbara- Pamnâ
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'14. Não será desclassificada a empresa (ME, EPP ou MEI) quê apresentar documentação
com a data de validade vencida, conforme estabelecido no Artigo 42 e seguintes da Lei
Complementar 12312006 de I 5 de dezembro de 2006.

í4.1. Caso qualquer dos participantes (ME, EPP ou MEI) apresente Certidão ou documento
com a data de validade expirada, será concedido prazo de 05 (cinco) dias, contados do
momento em que o proponente íor declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual
periodo para que a situação seja regularizada, tudo conforme Lei ComplementaÍ 12312006
de 1511212006 com as alteraçôes da Lêi Complementar n.o 14712014.

14.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no & 10 da Lei
Complementar 12312006 de 15 de dezembro de 2006, implicará decadência do direito à
contratação sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 8í da Lei 8666/93, de 21 de
junho de 1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remânescentes na

^ 
ordem de classificação, para assinatura do contrâto, ou revogar a licitação.

15. Toda a documentação apresentada deverá estar em pleno vigor. Documentos expedidos por
órgãos oficiais, omissos quanto ao Wazo de validade, serão aceltos por 60 (sessenta) dias
contados a partir da sua expedição, à exceção de disposição em contrário estabelecida neste
Edital.

Il.ua walliedo Bittcncouí de Mo.acs no 222. Centro, t 43. 3266.8100. I - 8ó.250-000 Nova Santa l]árbarÀ Paraná
g - E-mail - licilacaoialnsh.Dr.gor.br - §'ww.nsb.pr.gov.br
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ANEXO 04 - DEcLARAÇÃo DE IDONEIDADE

pRecÃo ELETRoNtco No 2gt2o21

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório,
sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.' 2812021 , instaurado por este município, que não
estamos impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas
esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

,em de de

(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou procuração com poderes especificos)

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.

28
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ANEXO 05 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PREGÃO ELETRONICO N" 28!2021

(Nome da Empresa), CNPJ/MF N" (000), sediada (Endereço Completo), dêclâra, sob as penas da
Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.

29
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ANEXO 06 - DECLARAÇÃO DE |NEX|STENC|A DE EMPREGADOS MENORES

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No, sediada, (Endereço Completo) Declaro que náo possuímos,
em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição
de aprendiz, a parlir de 14 (quatoze) anos, em observância à Lei Federal no 9854, de 27.10.99,
que altera a Lei no 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Dêclarante)

OBS.: í) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.

2) Se a êmpresa licitante possuir menorês de í4 anos aprendizes deverá declarar
essa condição.
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ESÍPDO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA
9?
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ANEXO 07 - DECLARA DEN O PARENTESCO

PREGAO ELETRONICO N' 2812021

_(nome da empresâ)_, inscrita no CNPJ sob o
no , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (â)

portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no DECLARA, para efeito de
participação no processo licitatório PREGÃO ELETRÔN|CO No 28t2o21, da Prefeitura Municipal
de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega côn,iuges,

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 direçáo e de assessoramento,

^ de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e Licitações do

Município de Nova Santa Bárbara.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.

Rua wallrcdo Bittencoun de Moraes n' 222. Centro, I 43. 326ó.8100, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara- Paraná
g - E-mail - licitacaoíritnsb.or.eov.br - rvrv!!.nsb.or.eov.br
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NOVA SANTA BARBARA
' i --',i- ESTÉDo Do FARANÁ

1

ANEXO 08 - CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao Município de Nova Santa Bárbara
Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO ELETRONICO No 28t2021- Carta-Proposta de Fornecimento

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do item abaixo discriminado, conforme Anexo
01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

* Descrição detalhada do objeto oferecido, mencionando quaisquer outras informações que se
fizerem necessárias.

TDENTTFTCAçÂO DO CONCORRENTE:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ e TNSCR|ÇÃO ESTADUAL

REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:
AGÊNCIA E NO DA CONTA BANCÁRIA
ENDEREÇO ELETRÔNtCO

2. COND|ÇOES GERATS
2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente

licitaÇão.

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total, de acordo com o Anexo 01 do Edital

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregâo
PROPOSTA: R$ (Por extenso)

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais
como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes
sobre o fornecimento.

LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
íOBS.; REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

E - E-mail- licitacao,rr nsh-Dr.eo\.bÍ - r! N\\.nsb rrr.goubf
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ESTAD,I OO PÁRANA

0'j
* NOVA SANTA BARBARA

ANEXO 09 - MODELO DE DECLARAÇAO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE
TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE .

PREGÃO ELETRÔNICO NO 2812021

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. 3o da Lei Complementar no 123, de '14 de
dezembro de 2006.

Local e data,

Assinatura
Empresa

Representante Legal
Cargo

RG

CPF

Assinatura
Nome completo

Inscrição no CRC
Contador(a) ou técnico(a) em contabilidade responsável

33
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24t05t2021 Mural de Licitaçôes Munacipais 10i

TCEPR

Ano'2021

No licitação/dispensa/iír€xigibilidàdê* 28

Modálidade* Pregão

Númem editauprocesso* 4412021

cur.o. p.ov.nl.nrêr.lê or9.nl.Do. lnr.rn..iôn.lrlm!rtllôt.r.l3 dê

Instjtuição Finàíreira

Contrato de Empréstimo

De§cnção Resümida do Objeto' Á4uisiÉo de equipârnêntos hospatalares, em atendimento ào plam de AplicàÉo n"

6012015 e 301/2017, para súprir as nece5siàd€s da Sérrêbna Munrcipal de

Saude

Vdlar

ForÍna de ÂvaliÉo MenoÍ Preço

Dotaéo O4ameíttanô" O8OO11O3O1O32O2O25449OS2O@o

Preço miixrno/ReteíêrrÊ e p.@ - ;-147,25

2410512021

Há iErs êdl.6lG pa.. EPP/ME? Sim

Hi cota & partkipado 9aía EPP/ME? Nào

ÍÍata-se de obía coín adqênda de q.ôcottrataçáo ê EPPIME? Não

Ha pdo.idade para aquidçô€s de msoerttpresâs regiooals ou bcr6? Não

Data Cancelaínento

CPF: 4271512954 {!oqq!!l

R$*

Data de LaÍEaÍnento do Edital

Dab da ÁbeÍfurd das Propo5tas

Dab da Abeítura das PÍopostâ5

Data dê Lançàmeito do Edital

Datô da Âbêítura da6 PropoÉias

241051202r

141061202L oôb Regísüo

Data Regbúo

PeÍcentual de pê.ticip@o: O,m

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCÉPfuMunicipal/AMUOetalhesProcessocompra.aspx 111

t
Detalhes processo licitatório

nrorD.çõ.r 6.r.'.

I Enüdôde Exeortora MUNICiPIO DE NOVÂ SANIÂ úRBÂRA 
I
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PODER EXECUTIVO

À.o VUI

TMPRETíSA OFICIÂI -
Lct r" 660, dê 02 dc .brll dc
2013.

Rcspoosáv.l pêle Ed.lçáo:

Objeto: Aquisição de equipâmentos hospitâlâres, em atendimerto ao Plano de Aplicação no 604/2015 e 301/2017, para suprir as
necessidades da Secretaria Municip8l de Saúde.

Tipo: Meoor Preço Por Item.
RE6{BIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do diz25l05l202l às 08h29min do dia 141061202l,
AB. .TURA DAS PROPOSTAS: das 08hf0min às 08h59min do di8 14106/2021.
rNicto DA sEssÂo DE DIspuTA DE pREÇos: às 09h00min. do dia 14106t2021.
LOCAL; u rvrv,bllcomDras.com
Prcço nráximo: R$ 22.54725 (vinte e dois mil, quirlhentos e quarenta e sete reais ê vinte e cinco cêntavos).
lnformâcões Complementares:poderão serobtidas em horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, silo à Rua Walfrctlo
Bittencourt de Moraes n'222, pelo fone: 43-3266-8100, por Email: licitacaot?tnsb.nr.gov.br ou pelo site rvu.rv.nsb.Dr.Àov.br

Nova Santa Bárbara, 2410512021

Polliny Simere Sotto
Pregoeira

Ponaria n'023/2021

AVISO DE LICITAÇÀO
PREGÃO ELETRÔNICO ,... 28/202I

co.\ ODE RtÁ N" l0l/2021

O Prefeilo do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em visla as L3§
Münicipais n" 809/2016 e n'893/2018. bem como, Instruções Normatiyas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIARIA(S),
como segue:

Servidor:
Cargo:
Sec!-l$ ria/DepâÍamento:
Vai. .R§);
Destino:
Objetivo da viagemr

Data do Pagamento:
N" do Pagameoto:

sÉRGIo BTTTENcoURT
MOTORISTA
A§SISTÊNCIA SOCIAL
R§ 400,00
DIVERSOS
sol,rcrrAÇAo DE DTARTA Ao À4qIl8.Ugf4§Ére,!9-E!.IIENgqUlBl, PARA cusrDAR DESPESAS CoM
ALIMENTAÇAO, QUANDO EIII VIACEM FORA DO MUNICIPIO À SERVIÇO DA SECRETARIA DE
ASSISTE\CIA SOCIAL.
24t05t2021
t7 t6t202t

CLAUDEMIR VALÉRTO
Prefeito Municipal

ll - Atos do Poder Legislativo

Nào há publicações para a presente data

lll - Publicidade

Não há publicações para a presenle data

Diário Oficial Eletrônico do Municipio de Nova Santa BárbaÍa
Ruâ: lYâlfrêdo Binêncoun dê Moraes n'222 - Cenko

FoneJFax: (43) 3266€100
E{nail diariooíiciâl@ôsb.Dr.qov.br / Dmnsb@nsb.or.qov-b.

M u Nr c I P ro oE â;::3?La?".-
NOV,\ S,ANTA f!É xolr^ í^Nr^
BARBARA:gSs o!@

Município de Nova Santa Bárbara - Paraná

Edição N' SECUNDA-FEIRÀ 24 de MAIO de 2021.
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I Noua Santa Barbaro

avtso DE uclT^ÇÂo
PRfGÀo f,Lf,TRôNICo N. ltyto, I

Objcro: Aqülslçlo deêqulpioetr.os àospiirt..Ê.,.m.r.ldtmêrto.o ptrnode
Âpllc.çto no 0ír20r5 c 30t201?, p.n ruprir.. n..castdrd6 dr S..Ítt.rt.
llünlclp.l dc Súúd..
T,po: Ymor PÍpço Por rrêD-
RECEBIMENTO D^S PROPOSTAS: d8 08h00mitr do di. 2í05/20!t às
0Eh29mi. do dlr 14106/:021.
TaERTURÁ DAS PROPOST.{S: dâ§ 0aà30Dir is 08hs9mtí do di.
r.í06/20r.
tNiclo DÁ sEssÀo DE DIspuTA DE pREÇos: t' 09à00mto. do dtr
t1n6t202t.
LOCÂ L: &ulihllr9ollÂ§.qqlr
Preço màximo: R$ 22.í?,25 (vinre e dois mil quirh.nror ! qu.r.ot. e 6ele
rÊrh e viílr e (irco.enarvos).

lA&IEtIllrÁíIOdSOSlIlI§: podêrào scr obridÁs em horário dc o(pedÉnre í!
PrcÊilut8 Mrnicipâlde Nova Santa Báôam, sito à Ruã Walli€do Baficncouí de
Mora.! n' 222, pelo fone: .ll-3266E I m, por Email: lisiEsêE@!§b,lragrbr ou
pclo snÉ !aÀs,!§bJraa!.b!

Novr Sür. Birb.r., 2,í05rl0rl.
Polltry SiDer sono

Prtgo.ir.
Ponarir 

'o 
023/2021 

g265qr2oz1

I Palmeira

MUNlcipto DE pALrÍf,rRA - EsrADo Do pAn^NÁ
SECRETARIÂ DE GEsTÀo PÚBLICA
Avtso DE R-ETI.lcAÇÀo roMÀDA DE pRtrÇos N..0lno1
PROCESSO ADM INISTRÁTIVO N". 4769/]02 I

do NoÍte PR - ConíoÍm€ - Convênio do Minitrárao da Cidadania nç

898/0712020 - Proposra 00028V2020 - Pío(êsso 710m.028622202G25 .

ConíoíÍÍÊ condiçôes, quantÍdadêr ê êrigênciãs €srabelê.ida5 neíe Ediràl com
ai caràctêíiíicas dq!Íiias .o 

^nêto 
L O Píegão tl€rrónico 5eíá realiuado êm

5ê5tâo públicà, poí meio da INIERNET, mêdànt. condiçôer de segur.nça -

cáptogíaíia e aut€nticâção em todas a5 sua5 fàrei. Or tÍâbâlhor 5eÍàc
condu.rdos por sêívidoí & Âdminisúaçâo do Municlpio, dênominado
Píê8oêi.olã)- O edital e sê(ls an€xos €íâíão dirponiveis aot intêÍ6sàdor iunrc
ao Depaíamento de AdministraÉo - DM5ão de Compías ê Pâtílmônio, na

PÍefeitura Munr.ipâl dê Pâ.aíso do iaone, tstado do Paraná, sito . Avênidâ
Tapeierâ. n'88. durante o horário noímôl& expediênrê, dàe 8h às 1lh e da5

l3h a§ 17h- A .óriâ do êdital podêíá seí solicir.da pelo3 ê-mails
conroíà§@oaràrsodonoíre oí pov.br: lltÍàÍào@oà,ô,rooonone or.rov br, .c
shê do MuÍri€ipio: oârài5odoíortc.et€ndê,nêt. rp Ícone
AutoÁtÊndim€nto>coosrhal,êUctt çõêi-
9ârai5o do l{oíte, 20 dê maio dê 2021.

Carlos Âlbeío Vizono
Prefeiro do À.ft rnicipio

9291312021

Obj€rô: CortÍltaçio dc .mp.êsa êspêcialàâdâ nâ prcstaçào de srdiçôs de
apoio e ori.nlâçào ídninisrÉtiva piE criaçào d€ mrinas rohâdâs a inDÍimir
eficiência c úrnsparària ao desêmpenho da funçÀo âdminisrarNâ pêlâ eírutrE
do Münicipio. com rêinámenrô cm desenvolvihcnio pÍofissional ê 8ÊrÉnciâl
dc scNidoí.s pârà iNtiluiçào em lodos os sêú óÍgàos dc um smbi€ntc d.
d.s.ívolvimcnlo dc polilicas irleÍnas cêomlizadâs & conrmlê . d. confoímidsdê
(co,r?/iúr.e), coln o aprimorÀnêàlo ê a corÍÉçào d€ proc€dimêoDs rc.lizsdoG
dc lconio com . Lêi GeÍãl dc PÍoreçno .k DadG - LGPD. csrãb.lcccndo c
crclul,mlo os p.oc€damenros í€.essários à implemcnriçào dê surs disÍrosiçõcs.
com publicaçào & mauâis ahfl.çào e úu.lizrcno dos recuÍÉo! fisicG dou
clcrónicos vohrdos s eí6 frs.
A Conlisdo PeÍlnálr.ít & Licir,ção do Mmicipio de Pãlmein loÍn público,
paÍ! cÊDc'. dos iúcÍc$ados" que o edital eÍn cpi8rôfe foi rEtiffcdo. O§

inrcÍêssádos podcÍro órer r {' R.lifê!Éo M itu€gÉ arÍãv6 do PoÍúl dâ
TmmpalÊíciâ do MuÍicinio, rú 6deÍEço êlesôíico ws.pâlme irÀ.rr.gov.bÍ
ou iúnro io Dcp.íám€r o dc Licirr{ô6 dâ PÍ.fcnürÀ Municipal dc Palmci'..
trl§ holls nom|áis d. crpdi.rr!. Or inreressádoC t mbcm podêÉo ac6sa, a§

infonnâçôcs ÍÊlacioo.ds r estr licir.{aô ê rÊc.h.Í âüs sobÍ. o ândãr.nro ô
pÍoclsso mcdilorc r.gistro oo Alicáivo BidAp, disponilcl par. .m.nphon.§
AÍdroid(@
Úl$o). ios 1@1. Norifcaúos
qo. d.yido à6 llrcrãçô.s fd d.finidâ norâ datr !6ra Í.aüzáçào do cêrãÍÉ qü.
ocorttná às e9llÉI[Iulo jLIll!éllo2l. lnfonE!§õcs ldicionais. dúvidls oo
pcdido6 d. .s.l.rêcirn oros pod.rão ssr solicirâdôs ârrâyâ do fonê: 42-3909-50 t 4
ou pêlo c-Í,úil: lÊis§!a.!§&B!!0Eiaí@!!!r]il§e!a.

2,{ de mrb dê 202r
Ptol. Grdôtr.li lvmh.l

PÍ.liderr. Comi$Ão P.Ímrn.ntc Ít. Licitrçio

I Paraíso do Norte

I Paranacity

\tlso Df I lcrr^ciÍ)prrciõrÉiiõiiiõFiir i:or r
PROCESSO CO PRÂ N. 0?! n02 r

l.tcITAÇÀo f\cl-usll'À pÀRÁ ÀIlcRo EttpREsÁs -:[E,
fltPRESÁS DÊ PEQ|'ENO PORTE - EPP E ItlEt.

l$e Editsl §.püiÉ o est.Mecído oo DccÍeto }luÍiciorl 0ót/10!1. ollÊ

6ttbdese r prioridadÊ de cúotÍrl*io pÍr rs n cÍormoÍaaa!. alrlor.tli dê
p.oücoo poíe e lllll'S sêdird$ hc.l or r€eion.lmlrla .té o llmite de

l0'-/. Ídez por ae o) dô m.lhoÍ pÉao yilidô.
Edalâl na íniôgi- à disposição dos irtêÍessalos n. Ditisào dê Li.i6çôôs e

Compme, na s.d. dâ PíÊfôiür. Municiprl. sito à Rrlâ P.dro Paulo V fio.
l0:2 Panns.is k Dü p.lo ret.food (.14) lló-)-8100. oú i.lo siE:
§*\r.Lramnacitv.or-sov.tr - lirü p(írl tíinspaÊNia Licitâ{ào'Fo.§so
licitflôno üu âindâ pêlo e-mail li.irircÀ)r'li rúrarÉ.rN.or.sov.hr- Paranâcil.v, ll
dc mal(, dd :02 l.

TYALDEH.{R N.{VES COCCO JUNIOR
PRETEITO MUI{ICIPAL

92136t2021

I Paronaguá

Av|so DE PRÊGÃO
PREGÃo EtfrRô Eo N.o2z2o2t
REGTSTRO DE PREçOS N.0í8n02í

OBJETO: Âquisiçáo de Ouâdm granco. em atendimento â SecíêtiâÍia
Municpalde Educaçà) e Ensim lntegral. l.o. 6?4275
TIPO: Menoí Preço Total cb Lote
DAÍA DAÀBERÍURA: ,IOM62O21 - HORÁRIO:09:OO HORAS
VALOR ESTUADO: R$ 82-914,46 (Oiteflta e dcÍs mil novecenlos e
qualorze reais e qraÍeí*a e sers cenlavo6)
EIoEREçO: wy/w.oaíanao{ra.o..oov.br (Pond da Traospaíência -
Su9.imêdo§ - CoÍnpíâs - Lhit @s) e Í,ww.licilacoes+ coín.bÍ
LEctsLAçÂo apLcÁvEL: Lei n" Í0.5202m2, Lei no 1666/1990,
Docíelo Fedêíal nr 10.m4l20t9, Lei CoÍndemenliâr ír' 1292006 com a§
âlteíaçóês da Lei CoíÍEeíÉÍttÀí íto 1471m14. Ouúos ê§claÍêc$ênlos
poderáo sêí íomêciros pdâ PÍêgoêirâ ôe Rua Júlaâ dâ Co6le, 322,

Centío. m hoíáno das 08:00 às ll:00 e dâs 13:00 às 18:00 hoías ou
pelo lelefoíÉ íf (41 ) 342G6003.

PARANAGUÁ, 2t DE MAto DE 2021
CRISTI,ANE DOS SAIITOS ZELLA

PÍegoeiÍâ

92946t2021

prtftÍtutu\ Do lruNlcipro Ds pA&Àiso Do NoRTE
EsT.{Do Do PÀRANÁ

Âvlso DE LlcrrÂÇÂo
PR(rESS() ADMINISTRÀTI!'O E DIGITAL N" I i.í5j:02 I
!'ÍODALID.ADE PREGÀO ELETRONICO N" {.] :O] I ,PTíPN

IIENOR PREÇO POR LOIE

A PíetoeiÍ. do Munaipio de Par.ho ô Noíte comunica que reàlirâíá licitàçàc
nã modaliclrdê Píêtão tl.l.onko, nos terÍlo, da tei Fede.al na r0.520/2m2 e
demais lêgsbçõ€s apli.ávêis, do tillo mênoí píEço por LOTE, e quê a àbe(uÍ.
!e daíá no diâ 10 de lunho de 2021 - às th É O[R€çO: !4g!!!!!pÍt E.
Oblêtoi aouaJicão ê ln{àlàcão dê Âcadêmia ao Âr uyr€ õo Muni.ipio de Pàraito 92583/2021

0 Yuricipio d. PârBÀâci§'. Esrâdo do PaÍãnâ. alisâ nos mrcrcss&hÁ qü lará
Ícnlizar no diâ lú dÉ iunno dê 2021, r ,bcíurJ ds licilâção nr mdhlidsdc
PRtiGiO lil-tTrÔNlco N' 021 120I, criÉÍro: "IlÊooÍ preço poÍ lr.or".
QLB rcm por objero: Côntlltrçio dr rmprerir no Írmo prÍtinrnte prr:r
íorne{imenro Írociondo dÊ êq[ipanenros dÊ irformÁlic, r têleíonlr lP,
p.rr dlreÍsos srtores d. Prefêiturr illüBicip0ldr P.r.nrril!'- PR.

llata da âbdura das Proposlas d Rlccb;mc.lo dor hncüs: a paniÍ das 09h00

hoí.r do dir l0 de jonào dê :021, 0o r[deÍcço rlelrôtrlco:
Nrsr.liril.n.r.c6fi .br
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PREFEITURA MUNICIPAL 106

NOVA SANTA BARBARA

CORRESPON DENCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde

PARA: Secretaria de Administração DATA: 07106121

ASSUNTOI Devolução de Recurso

Mediante Autorização desta Secretaria Municipal de Saúde, solicito a

Vossa Senhoria a devoluçáo do recurso da conta no 284-0 Fonte de Recurso 327

no valor de R$ í.925,38 recurso este referente a Resolução SESA no 60412015,

para aquisiçáo de equipamentos. Esta resoluçáo contemplou o município com um

valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), onde o municÍpio fez aquisição de

equipamentos no valor total de R$ 113.074,62 (cento e treze mil e setenata e quatro

reais e sessenta e dois centavos), neste ano a SESA publicou a Resolução SESA no

4612021 onde permitia a utilizaçáo da sobra deste recurso, a Secretaria Íez toda a

documentaçâo necessária, preencheu novos documentos e encaminhou para a í84

Regional de Saúde, passou para deliberação no Conselho Municipal de Saúde, já

havia solicitado abertura de processo licitatório, quando recebemos o Memo Circular

no SCAPS/03/2021 conforme segue em anexo, o qual solicita essa devolução pois foi

revogada a Resolução SESA no 461202'1, através da Resoluçâo SESA no

47112021. Sendo assim, solicito que seja CANCELADO o processo licitatório que

aconteceria no dia 14 de junho deste corrente ano. Segue o Memo em anexo com os

dados bancários para devolução.

Atenciosamente,

Souza

Secretária /!saúde

bLI G4Recebido por: O1,, -r- oBr
Nome ta Data

Rua: Antonio Joaquim Rodrigues s/n, a(43) 3266-8050 CNPJ no 08.854.896/000'l -88
E-mail: nsbsaude@gmail.com - Nova Santa Bárbara - Paraná

No 182t2021

{
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Memo. Circular n." SCAPS/03/2021

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

SECRÊTARIA OA SÀI]Di

Cornélio I'rocópio, l8 «Ic maio dc 2(|2 I .

Da: l8'Regional dc §aútlc iSCAI'S
Pnra: SECRETARIOS(AS) MUNICIPAIS DE SAUIIE

Prczados(as) Srs.(as)

Considerando as Resoluções SESA n' 60712015. 25812016. 26i12016. 19512017.

21712017,30112017.40512017, 51412017,80712017. IlSl/2017, 159/2018 e 373/20ltl quc

habilitam os municipios a recekrem o incentivo Íinanceiro para a aquisição de equipanrentos

UBS. r(2015 a 2018);

Considerando o monitoramento do incentivo tinanceiro para a aquisiçtio dc

equipamentos repassado aos municípios nos anos de 2015 a 2018, conlbnne estabL'lccc a

Resoluçâo SESA n" 604/2015 e alteraçôesl

I - Solicitamos que seja realizada a prestaçâo de contas da aplicação dos recursos

disponibilizados paÍa â aquisição de equipamentos para UBS através do envio dos

documentos solicitados abaixo. aos cuidados de Luiz Rogério Arantes.

- Edital de processo licitatório - arquivo em midia eletónica;

- Contratos de aquisição de Equipamentos - arquivo em mÍdia eletrônica:

- Lista Patrimoniada modelo disponibilizado pela SESA, assinada - arquivo enr mí«lia

eletrônica:

- RegistÍo fotogniÍico dos equipamentos adquiridos - arquivo em mídia eletrônica.
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Considerando n Resolução SESA n' 47il2VTl quc revoga a Resolução'SES.\ n"

46t202t.


