
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 058

Estado do Paraná

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE
LrcrTAçoES E LErLÕeS OO BRASTL E DE TNTERMEDhçÃO DE OPERAÇÕES

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurÍdica)
Nome:(Razão Social)

Endereço:

Complemento Bairro:

Cidade: UF
CEP CNPJ/CPF
lnscriÇão estadual: RG
Telefone comercial: Fax
Celular: E-mail
Representante legal:
Carqo: Telefone:
Ramo de Atividade

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua
adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade
com as disposições que seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
i. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de
negócios dos quais venha a participar;
ii. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos
editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;

observar a legislaçáo pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e
nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões
do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações,
conforme Anexo l; e
pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o

pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo lV do Regulamento Sistema
Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária

referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo lV
do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.

5. (cláusula facultativa - para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador
outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos

053 à seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim especíÍico de credenciá-lo e
representá-lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de

Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para

tanto:

i. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;

ii. apresentar lance de preço;

34

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86,250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

,

ANEXO 09 -





PREFEITURA MUNICIPAL, 059
NOVA SANTA BARBARA

Estado do Paraná

iii. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro;
iv. solicitar informações via sistema eletrônico;
v. interpor recursos contra atos do pregoeiro;
vi. apresentar e retirar documentos;
vii. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
viii. assinar documentos relativos às propostas;
ix. emitir e firmar o fechamento da operação; e
x. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente

mandato, que não poderá ser substabelecido.

Corretora:
Endereço:
CNPJ

6. O presente Termo de Adesáo é válido até , podendo ser rescindido ou
revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo
das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios
em andamento.

Local e data:

(assinaturas autorizadas com Íirma reconhecida em cartório)
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PREFEITURA MUNICIPAL
t 060

NOVA SANTA BARBARA
Estado do Paraná

Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto)

lndicação de Usuário do Slstema

Razão Social do Licitante
CNPJ/CPF

Operadores
1 Nome:

CPF FunÇão:
Telefone: Celular:
Fax: E-mail:

2 Nome:
CPF: Funcão:
Telefone: Celular:
Fax: E-mail

3 Nome
CPF FunÇão:

Telefone: Celular:
Fax: E-mail

O Licitante reconhece que:

i. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são
de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por
eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;

ii. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante
solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;

iii. perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser
comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e

o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações
efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como
firmes e verdadeiros; e
o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da
Bolsa, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA.

Local e data:

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)
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PREFEITURA MUNIGIPAL,
061NOVA SANTA BARBARA

Estado do Paraná

(Nome da empresa), CNPJ / MF no, sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos
os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão,
que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 12312006.

Local e data

Nome e no da cédula de identidade do declarante

Nova Santa Barbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb'pr'gov'br
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Número do edital:

Orgão comprador:

Especificação

Marca:

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital):

Preço inicial 1em R$)

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos
de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 30 da
Lei Complementar í23, de í4 de dezembro de 2006.

[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte (ME/EPP)l

38 v
Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

ANEXO 11- Ficha'

Ficha Técnica Descritiva do Objeto

Data:





27104t2015 Mral de Ucitações Muricipais

TCEPR
063

Voltar

ú(.Búffi&D6l&8il$

Detalhes processo licitatório

CPF: 4271512958 (Looout)

MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA

Editar Exduir

Entidade Executora

Ano*

No licitação/dispensa/inexigi bilidade*

Modalidade*

Número editaUprocesso*

Descrição Resumida do Objeto*

2015

19

Pregão

02512oLs

Aquisição de leites especiais para suprir as necessidades da Secretária Municipal

de Saúde.

Forma de Avalição

Dotação OrçamenÉria*

Preço máÍmo/Referência de preço -

R$*

Data de Lançamento do Edital

Data da Aberfura das Propostas

NOVA Data da Abertura das

Propostas

Data Cancelamento

0800 1 1030 1034002034339030000

66.738,00

27lUl70ts

19/0s/201s Data Regisbo

Data Regisbo

2lMlzlts

VreÇo

trttp//savicc.tce.pr.go/.b/TCEPR/[íuicipal/AllUDddlpsProcessoCompÍa.aspx 1t1





Imprensa Nacional - recibo de recebimento de oficio https://incom.in. gov.br/recibo.do?idoÊ3 47 47 96

Presidência da República
IÍnprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

,808

A Imprensa Naclonal recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

Data de envlo: 27l04l2OLS 10:53:18
Origem: Prefeltura Municipal de Nova Santa Bárbara
Operador: Claudemlr Valério
Ofíclo: 3474796
Data prevlsta de publicação: 29ll4l2ll5
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Empenho

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais.
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Matérias

Seqüencial Arquivo(s) MD5
Tamanho

(cm) Valor

8050211
Edital pregão 19 2015 para publicação diario
união. rtf

7bc76cdb00 de6O72
df211de9c165d0dc

7,00

Total da matéria 7,OO
Rl

212,59

7,OO
R$

212,59TOTAL DO OFICIO

ldel 271041201510:53

Recibo Página
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Executivo

PORTARTA No 030/20í5

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA,
resolve no uso de suas atribuiçôes legais:

NOMEAR

Art.1o - A Comlssão de Avaliação das Amostras
de Curativos de Lesões Ulteradas de todas as Etllogias
(LUTE), composta dos seguintes membros:

Art. 20 - Esta portaria entra em vigor nesta data,
revogadas as disposiçÕes em contrario.

Nova Santa Bárbara, 27 de abril de 2015.

Claudemlr Va!érlo
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO N'010/2015

REF.: Pregão Eletrônlco n.o 1212015.

PARTES: Munlcíplo de Nova Santa Bárbara, pessoa jurÍdica
de direito publico interna, inscrita no CNPJ sob o no

95.561.080/000160, com sede administrativa na Rua Walfredo
Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado pelo seu
PreÍeito Municipal, Sr. Claudemlr Valórlo, e a empresa
PATRICIA VIETZE - ME, inscrita no CNPJ sob no

14,856.999/0001-80, com sede na Rua leda Pesarini Ferreira,
95 APT 2614 BLOCO 26 - CEP: 86084-610 - Bairro: Jardim
Santa Cruz, Londrina/PR, neste ato representado pela Sra.
Patrlcla Vietse.

OBJETO: Serviços de assessoria e palestrantes para as
Conferências Municipais realizadas pela Secretaria Municipal
de Assistência Social.

VALOR: R$ í.496,00, (um mi!, quatrocentos e noventa e
seis reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contados da data da
assinatura do contrato, ou seja, até 2211012015.

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Assistência Social

RECURSOS: Secretaria Municipal de Assistência Social.

RESPoNSÁVEL JURíDlcO: Angelita Oliveira Martins Pereira,
oAB/PR 48857.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 2710412015.

AVISO DE LICITACÃO
pnecÃo Fffiã3iã7ãots - snp

ObJeto: Aqulslção de materlals e medicamentos para o
Ambulatório de Curativos dE Lesões Ulteradas de todas as
Etlloglas (LUTE).

Tlpo: Menor preço, por item.
Recebimento Envelopes: Até às í3:30 horas do dia
í310512015.
lnlclo do Pregão: Dla 13/0í20í5, às í4:00 horas.
Preço Máxlmo: R$ 63.203,50 (sessenta e três mil, duzentos e
três reais e cinquenta centavos).

Informacões Complementares: poderão ser obtidas em
horário de expediente na PreÍeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, sito à Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes no 222,
pelo Íone 43-3266-8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br

Nova Santa Bárbara, 2710412015.

AVISO DE LICITACÁO
pneoÃo ffi-ffirc-ors - snp

ObJeto: Aqulslçâo de leltes especlals para suprir as
necessidades da Secretária Municipal de Saúde.

Tipo: Menor preço, por item.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dAS OShOOMIN dO dIA
2910412015 às 07h59min do dia í9/05/2015.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dAS O8hOOMIN àS O9h59MIN
do dla 19/05/20í5.

lNicto DA sESSÃo DE DtspurA DE pREÇos: às 10h00mrn
do dia í9/05/20í5, por meio de Sistema de Pregão Eletrônico
(licitaçÕes) da Bolsa de Licitaçôes e LeilÕes do Brasil,
www.bll.org.br'Acesso ldentiÍicado no link - licitaçÕes".

Fábio Henrlque Gomes
Pregoeiro

Portaria n" 015/2015

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n"222 - Cento

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-mail: diariooÍicial@nsb.pr.gov.br

www.nsb.or.oov.br

NOME RG CPF

Allnê Campos
Goncalves Almelda

7.720.3044 034.594.249-31

Prlscila Fernanda de
Ollvelra

9.368.261-0 057.728.529-73

Tais Concelção
Machado

7.776.568-9 007.031.669-48

CertifiEdoDocumnto assinado

F

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

No 499 .: NoVa §anta Bárbara, Paraná Segunda-Feira,27 de Abrll de 20í5.
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066
Prego Máxlmo: R$ 66.738,00 (sessenta e sels mll,
setecentos e trlnta e olto reals).

Informações Complementares: poderão ser obtidas em
horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, sito à Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes no 222,
pelo Íone 43-3266-8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br

Nova Santa Bárbara, 2710412015.

Fabio Henrlque Gomes
Pregoeiro

Portaria n'015/2015

RESOLUCÃO GMAS/NSB N" 03/2015

SÚUUta: Aprovação do Demonstralivo 2O14.

O CONSELHO MUNTCIPAL DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL - CMAS, usando das atribuiçÕes que lhe são

conÍeridas pela Lei Municipal no 691/2013, Considerando a

deliberação da l"reunião ordinária realizada no dia 24 de

abril de 2015.

RESOLVE:

Art. ío Aprovar o demonstrativo do exercÍcio de 2014, o qual

Íoi analisado e aprovado pelo conselho:

Art. 20 Esta resoluçáo entra em vigor na data da sua

publicação, revogando disposiçóes em contrário.

Nova Santa Barbara, 27 de abril de 2015

Zllda OIlvelra.

Presidente/ CMAS.

para a presente data.

para a

Dlárlo Oflcial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: WalÍredo Bittencourt de Moraes n'222 - Cenlro

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-mail: diarioofi cial@nsb.pr.gov.br

www.nsb.pr.gov.br
l^^^/\ /.transparenciaparana.com.br/doensb

Docurento assinado por CertiÍicado Digital - Nova Santa
Bárbara Prefeitura Municipal: 95561080000160-AC
SERASA- Sua autentlcldade é garantida desde que visualizado
através do site: httB://sMv.transpaÍcúiapaÍana.com. br/doensbl
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Procedimmto para a Aquisição dc Equipmentos de Infomática cm atendimento
à Secretaria Muicipal dc Govcmo, após Dcspacho de Dispcnsa dc Licitagão, nos
tmos do artigo 24, inciso ll da Lci 8666193 c, considcmdo o an. 38 inciso Vt
dcsramesmaLei, RATIFTCOADECISÃO DACOMISSÃO DE LICITAçÂO, em
consequência, fica convocada a Empreso GERSON DE SOUZA - EIRELI - ME,
inscrita no CNPJ n" 17.903.455/0001-10, pclo valor de R$ 8.000,00 (Oito mil
mis), para o stcndimcnto so objcto supnmencionado confomc oÍçanrento em
anexo apôs emissôo da concspondente rolicitação de compm c posterior empcúo.
Publique-sc, Morere§, 27 dc abril dc 2015. HELDER TEôFILO DOS SANTOS
hcfcito Municipol dc Morretes

4a lan | ?9 / Abr lNlS - Ediçá no 944 I DárioQPlç1çP""',5 067

R§ 552,00.3232í/20í5

I Nossa Senhora d.as Graças

EDITAL DE LICITAÇÂO . MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N."
192015 TIPO
- MENOR PREçO GLOBAL-AComissão Pemanentcdc Licitação, dsPREFEI-
TURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS CRAÇAS, tom público, para
coúccimento dos interessados, que fuá realia licitação na modalidadc de Prcgão
Presencial, conformc abaixo cspccificado: Objcto - Contratação dc rcstatmte
pra scnir refeições na cidadc dc Maringá, Estado do Paraná, pra seruidorcs
públicos municipais de Nossâ Scúom dm Gmças, Estado do Parmá, qmdo em
deslocamento pârâ prcstar scrviços nesta cidade. Prcço Mírimo: R$ 18.000,00
(Dezoito Mil Reais).Aberturel 13 de maio de 2015, ás l0h00min.Reccbimento
dor Envclopes contcndo or documcnto! dc hrbiliarçIo c prcpostrs dc prcços:
Até o dia 13 de Maio de 2015, sré às 09h00min horas, na Sala de Remiões das
Licitações, sito à Praga Deputado Nilson Batista Ribu, no l3l - Nossa Seúora
dm Gmgu, Estado do Paraná. Os inrcÍrssados dcvcrão rctiru pessoalmente o edital
c demais infomaçõcs, quc ac mcontram à disposição no Setor dc Licitagões da
PREFEITURA MIJNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. O ediral
seÉ cntregue dc foma impresss.
Nossa Seúom dc Graças (Pr), 27 dc Abril de 20 15. João Pineli Pedroso - Prefeito
Municipal; Maria Lucia Acioli Marques - Prcgcin

RS í20,00 - 320í7120í5

I Nova Aarora

Avrso DE, LrcrTAçÃo N.. 026/15
f,DTTAL DE TOMADA DE, PREÇOS N.. 005/15

O Muicípio de Nova Auora/Pr avis rcs intercsados quc fuá realizar rás 09: l5
horc do dia l5 de maio de 2015, m scde da Prcfcitm Mmicipal, sito a Ru São
João, 354, Licitrção m modalidadc TOMADA DE PREÇOS do tipo MENOR
PREÇO, objetivando s contratâção dc cmpresa do ramo pcrtincnte paÍa execução
sob regimc de emprcitada global da obra dc pavimentagão primória com cascalho,
totaliado 122.160,00 m'2, conformc p§eto tccnico, cspecificsções técnicr, mc-
morial descritivo, planilha dc orçamcnto € serviço§, cronograme fisicofinanceiro
c dcmais pcgas que integm o Edital, para aplicoçâo dos ÍrcuÍsos Ícfercnt€s ao

Contrato dc Rcpâssc 8153202014, Process 1022282-8912014-MAPA. Acópia do
Edital, podeni scr obtída no sitc ww.novaaurora.pr.gov.br. Demais informagõcs
peíin€nte§ I pÍrsentc Licitaçío, será fomecidg aog intcrcssâdosjuto eo Departa-

mmto de Licitaçõo da PÍefcituÍa Muicipol dc Nova Aurora, no endereço acima
mencionado, em qualquer dia útil, no honôrio enre as 08h30min oté as I lh30min
e das l3h30min até as l7h00min.

Novo Auora/Pr, em 27 de abril de 2015.

JOSE APARECIDO DE PAULA E SOUZA
Prcfeito Municipel

R3 144,00 - sí569,20í6

AVrSO DE LICTTAÇÃO N." 027lls
EDITALDE TOMADA DE PREÇOS N.'006/T5

O Municipio de Nova Aurora/Pr avisa aos interessados que faÍá realizü ás

14:15 horas do dia 15 de maio de 2015, na sede da Prefeitura Municipal,

sito a Rua Silo Joâo, 354, Licitação na modalidade TOMADADE PREÇOS

do tipo MENOR PREÇO, objeüvando a contratação de empresa do ramo

pertinente para execução sob regime de empreitada global da obra de pavi'
mentâção de 9.000,00 m', de estradas vicinais do Município com pedras

irregulares, conforme projeto técnico, especifi cações técnicas, memorial

descritivo, planilha de orçamento e serviços, cronograma Ílsico'financeiro e

demais peças que integram o Edital, para aplicaçâo dos recursos referentes

ao Contrato de Repasse 80E7872014, PÍocesso 102M25'6512014-MAPA. A
cópia do Edital, poderâ ser obtida no site www.novaaurorapr.gov.br' Demais

informações pertinentes a presente Licitação, será fomecida aos interessados

junto ao Departamento de Licitação da PrefeituraMunicipal de NovaAurora'
no endereço acima mencionado, em qualquer dia útil, no horário entre as

O8h30min até as I lh30min e das l3h30min até as l7h00min.

Nova Aurora/Pr, em 27 de abril de 20 I 5 .

JOSE APARECIDO DE PAULA E SOUZA
Prefeito Municipal

I Noua Santa Bdrbara

AVI§O DE LTCITAÇÃO
pnncÃo pRnsnxcrlr. n.. r8a0ts - snp

Objcto3 AquiliÉo dc mrtcririr c mcdicrmcnúos prre o Ambulrtôrio dc Curr-
tivos dc Isõs Ultcrrdrs dc tod$ s Etilogies (LUTE).
Tipo: Mcnor prcço, por item.
Rcccbimcnto Envclopes: Até às 13:30 homs do üa I 310512015.
Inicio do Prcglo: Die lJ/052015, às 14100 horrs.
Preço Mráximo: RS 63.203,50 (scssenta e rês mil, drentos e ffis rais e cinquenta
centavos).

E&ryff§.Cggl|jaÍú15§: poderão ser obtidas em horário de expedienre m
PÍefeiturâ Mmicipal dc Nova Smta Bárbam, sito à Rua Walfredo Bittencourt de
Moraes no 222, pelo fone 43-3266-8100, ou por E-mail: licitacao@rsb.prgov.br

Nova Smta Bárbara. 27 /04n015.
Fábio Hcuique Gomcs

Pregoeiro
Portaria n'0152015

R§ 120,00 - 3.i45{20í5

AVlsO NEI ICITACÃO
TOMADA NE PRFCO NO 32OI 5

Objcto! Cortrrtrçlo dc cmprcse cspecidizrde prre crccuçio de peümmtrçlo
com pedro irrcgulrr, drcnegem pluüd" meio 6o c serjctr cm ruas do município
dc Novr Srntr Brrbrrr - PR.
Tipo: Menor preço global.
Rccebimento dos cnvelopcs: Âte 18i052015 às 13:30 horu.
AbeÍua dos cnvelopes: Dia 18/05/2015 ts 14:00 hors.
Prcço Máximo: R§ 185.529J9 (ccnto c oiteot c cinco mil, quiohentos c üntc e
noye reris c tÍintr c novc cetrtrvo!).
E&Ilftlltl CeEI&E![llIÊl: poderão ser obtidr em horário dc cxpediente na
Pref€ihúa Muicipâl dc Nova Smta Bárbara, sito à Rua WalÊedo BittencouÍ de
Moraes no 222, pclo fone: 43-3266-8100, ou por emil: licitacao@nsb.prgov.br
Sitc ww.nsb.pnSov.br

Nova Smta Bfutra, 28104 n0 1 5.

Nivrldir Silvctrc
Presidente da Comissão de Licitação

Portaria n'0702014
R§ 120,00. 32u1t2016

AVIS|ODE LICITAÇÃO
PREGÃO FLETRÔMCO n.. IA/20I5 - sRP

Objeto: Aquisição de leitB eJpcciris prrr suprir es necsidrds de Sccretórie
Municipal de Saúde.
Tipo Menor preço, por item.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 29104/2015 Às

07h59min do die 19105n015.
ABERTURADAS PROPOSTAS: drs08h00min Às 09h59min do dis l91052015.
INÍcIo DA sEssÃo DE DISPUTA DE pREÇoS: às l0h00min do die
l910í2015, pormeio de Sistema de Pregôo Eletrônico (licitagôes) da Bolsa de Lici-
tâções e Leilô€s do Bruil, www.bll.org.br"Acesso ldentificado no liú - licitaçõcs".
Preço Mráximo: R$ 66.738,00 (sessenta e seis mil, setecentos e trinta e oito resis).

II&IEfÍõff1l1gIlÊEÊúfÍf: poderão ser obtidas em horário de expediente na
Prefeitrra Municipal de Nova Smta Bárbm, sito à Rua Walfredo Bittencourt de
Momes no 222, pelo fonc 43-3266-8100, ou por E-mail: licitacao@nsh.prgov.br
Novs Smta BáÍbua" 27 /04 l20l 5.

Fabio Hemique Gomes
Pregoeiro

Poíüia n'0152015
Rl 144,00 - 3l6tl4/2015

I Nouo ltscolomi

AVISO DE LICITAÇÁO
Edital dc Preglo Precncirl o'00E/20lSPMNI

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI, ESTADO DO
PARANÁ, tom público que faní realia, às 09:00 horas do dia 15 de maio de 2015,

naAvenida 28 de Sercmbro, 7ll, Fone/Fu 0u43 3437-ll16 - CEP 86.895-000,

Novo ltacolomi 1Pümá, PREGÂO PRESENCIAL, "tipo menor prcço por lotc",

PATA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMAN'
ENTE DESTINADO AO CENTRO DE SAI.JDE E A I.JNIDADE DE
ATENÇÃO PRIMÁruA SEÚPP DA FAMILÍA REFERENTE A PRO.
POSTA N" 11301.919000/1130-26. No VALOR DE R$ -99.183,20 (novcnta

nove mil, cento e oitenta tÍês reâis c vintc centavos). A Pasta, com o inteiro teor do
Fiital c seus rcspcctivos modelos, adendos, anexos e demais documentos, podeú
ser exminada no endercço supramencionado a partir do dia 28 de abril de 2015,

no horário comercial, dc segunda a sexta-feira dro 8:00 às I l:00 hom e du l3:00
as l7:00 horas. A Pasla n6o scrá fomecida por correio, fax ou e-mail. Infomações
adicionais, dúvidas c pedidos dc eslâÍecimento, deverõo ser cncaÍniúados á

Comissiio dc Liciteções no endereço rcima mencionsdo. A mtrga dos docummtos e

propostâs de preços devtrá sercfetuads sté às 08:30 horas do dia 15 dc mio de 20 15.

Novo lteolomi, 28 de abril de 2015.
ROBERTO MUNHOZ

Prefeito Muicipal

Rt 168,00 - 1220712016Rt 1'!f,00 - t'167412016
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Coombotq Muiclpio dc Msncl Ribú. ConhEds: ENGg CoN-
h4ào ciül EiEli - ME, cNPJ&lF n'03.466.0?20001-17, lqlizrdt
à Ru PatcuÍ, 463, sh 1302, Agu Vqde, Cuitib&/PR, sdjudicôúir
do Pre@ Admioishtivo n'3l/2015 - PMMR - Tomd! dc Prcç6
no 03/2015, Objcb: Excsçüo da @úmçüo dc mB qudÍr 6poniv8
solü @betu, com ve*iário, r er comldr m Ru Mschd
Deodorc da Fowa csquim com r Ru 2l & Abril, ú lrdo d!
E$olô Muiciprl AlbcÍto Stipp, Mrccl RibrdPR, cxeuado na for-
m dc eqrciudr r pFç! tobl Slobsl. Vdq: R! 555.373,24. Pna
de Ercução: 180 dis, ! conhr dr dstr dc uiBtuÍi do Contrôto.
V'i8êmi.: 12 t@s ! @Dbr d! d.6 dr ru aiúm FoÍo: Comrc.
de Mucl RibrJPR. D!h: 28/(N/15.

PREFEITI,JRA MI,JNICIPAL DE MARJLUZ

EXTRÀTO DE TERMO ADITIVO NO I/2OI5

CONTRATO o'063/2013
LicitaÉo: C@orêoci. ml/201!. Conhhtc: Mwicipio De Ma-
ÍilE. Cmmbd8: J. Rodrigues c Melo Ltdr Objm do Conmto:
Ercqrçào dc obr dc PàümdhÉo ,tufrlticr o TST m Mu Ur-
baru, nlm ás de 19.052,13m,. Objcto do Aditivo: P|u. Novr
Dâb Témim: 2510í2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

PREFEITTJRÂ MIJNICIPAL DE MÂNOEL RIBA§

EXTRI|TO IrE CONTnATO N' 30/2015

lnfomâçõe! Complmmurcr: podcÍIo sr obridú 6 h&
rário dc cxpedicrc u PEl'im Múicipol dr Now Sut Báôrn,
siio à Rur WrlÊ€do BitEn@ú de M@ã tr' 222, D.lo forc 43.
3266.81m, ou poÍ E-ruil: liciE@@úb.pr.govbl

Novr Sants Bárbarâ, 27 de ú.il de 2015,
FABIO HENRJQUE GOMES

Prcgeire

TOMADA IIE PREçOS N.3n0Ú

Objtu: Combçio de empea eryeirlizdt pm cx6uÉo dc pa-
vimbçlo com De&r ircgulq, &ogm plwirl, reio 6o c ujeu
o ru do mwícípio dc Nova Ssnb Blrbim - PR.
Trpo: Mcmr prc{! globrl.
Rccbiooo dq mvelopc!: Aré lu05rr0l5 ü 13:30 hotu.
Âbcrtu doc mvclopcr: Dir 18/05/2015 & 14:00 horu.
Prcço Múrioo: Rt 1t5,529J9 (c6!o c oitah c cho mil, oi.
úenbr c üntr e novc sir c trinu c novc cenbvor).

Iúomçôcr Corplmaurcr: podalo rcr obtidar o h+
úrio dr Êrpedimt! u Prcfeim Mmicipal dc Non Smu Bô]bon,
silo à Ru Wolftedo Bittcncouí de MoE6 !" 222, pclo forc: 43-
32668 I m, ou por emil: liciuoo@ub.pr.gov.br. Sit!
w.ub.pr.goubr

Novs Santr Bárbm, 28 dc rbril de 2015.
MVÁLDIR SILVESTRE

Psidentc da Comirsào d. Licibçeo

PREFEITI,]RA MI,JNICIPAL DE PIRAQUARA

Âvtso DE LIctTAÇÃo
PREGÁO PRESENCTAL SÚ N'20/2015

Objeb: Regilm dc Preçq prn aqüriçro de gêíerc! llim6dcio3
smiperccivcir pan ruprü u ressidada dr Sercbri! dc EdwÉo,
Adminirmçào, de InÊEshtuE, A$iltêocis SGirl, Culm Espod!
c Saudc. Abem: 11 rh mio dc 2015, lr 09:m horu, rc Srlào &
Ev.ntor dr hefcim Msicipsl dr PirsquE, m 

^v 
Getúlio VsÍEsc,

1990 - Cenm - Pinqtm - PR Criúio dc Julg!86!o: MENOR
PREÇO POR ITEM. Valor Mlxim globol 6tinrdo: Rt
3.218.70593 (res milhõq, d@nh e d@ire mil, s€teqtor c ciM
rcair c rcvmh c Eas wohv6). Editd: EsbI. À diÇGhlo dq
inBBssdos na DivicÀo de LiciEções c Conmtos, !o prcço de R§
5,00 (ciEo) Ek, no hoúrio dú 08hm & Ilh3orDin. ds 13h00 à.
l6h30min ou gEtuihmmte no sit: w.pinqun.pr.gov,br

PiEqu@,27 dc abril de 2015.
EMER§ON ANTOMO ZAPCHAU

Prcgeire

PREFEITI.JRA MI,JNICIPAL DE PRUDENÚPOUS

AVTSO ITE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCTAL N' 58/20T5

Objcto: aquisição & 3 (r&) sÊi8doB íle lcite qE sÍào desthadq
àr çomuidade runir dee mwicipio - Conhb Repos* n'|005531-
73I13^{^PÂ,/CAIXA - PÍo8nm dG Apoio .o D§€rvolümob do
SctoÍ 

^gDpccúÍio,Vrlor ctimrdo: Rt 38.760,00 (trinu c oito mil stemtos e !6sentr
Fú).
Drb: 18 de moio de 2015, às l3h30m.

lsfmçacs: O cdibl podcÍf s obriô no sile M.pru-
&trbpolir.pr.gov.bÍ r dmsis infomsções junto Ào Dcpto de Li-
cibçõct, Iqliz.do M Ru Rui Bôóo$, 801, Cnm, foÉ (42)
344&tm?, & e8úda c Erb-fein dq 08h00 à! 12h00 c d.! l3h00
às 17h00.

EFRAIM KOS
Prc8ocirc

ADELMO LUIZ KLOSOWSKI
Prcfeilo Muicipal

PREFEITI,JRA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

AVI§O DE RETTFTCÀçÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRPíIIENOR PREçO (GTOBÀL)

Editll n' 17/2015

OBJETO: Rcgism de PÍcçor pu fomeimnro de combutlveis (gr-
rclim comm, óleo diwL biodiel Sl0, ctaml e Í68mE di*l),
onfome cgpeifieçõeE coítidu oo AEro I e Temo de Refqêrcia
do rcferido Edihl.

O Prcgeirc Mmicipll, m w d4 w lribuiÉs no que
lhê confae o Deqer no 42lt/2015, @munic! rcs inrcrc$âd6 qw
ppedsrm ú sguintei corcçõ6 m ediul cm cpignfc:

l-Oodc re lê:
RESTJMO DA LICNAÇÀO . VALOR GLOBAI-: R§

1.309.194,00 (m mihno, E6B c Dvc mil, Eu6§ c mvob e
quto Eai!).

LEIA-SE
R"ESIjMO DA LICNAÇÀO . VALOR GLOBAL: R§

1.387.616,40 (m milhào, H6ts c oihb c sE mil, eisn§ e

dcruir sis e qwb cabv6).
2.Onde rc lê:
3.1 - O wlor gtobal pan r p@t€ liçibçõo é d€ R§

L309.194,00 (M nilhão, ffiB e we mil, ffiiG c úvab c qE'
tso pis). O. valos Íúxim Eiúio§ 6tlo relrciomdos m wxo I.

LETA-SE
3.1 - O vrlor global pm ! pÍsnt€ licitrsào é dê Rl

1.3t7.616,,10 (m mihtu, trEohr c oitoh c e& Dil, eilqtos c
dczcsçir rcair c qw6h cenbvos). Os vslorci hárimor hitáriq
6110 rclrcioüdd no exo l.

3.Odc s lê:
Anexo I - PROPOSTA DE PR-EÇOS
rr'alq MÍrimo dn Licitaçàor p§ t.309.394,m (u milhro,

ftmtoE e trov€ Eil, ftEnts c nov6h e quam rois).
Pm r vüudiaçIo de Túeh Complü do ANEXO I, vidc

ERRÂTA dispooívcl m iite M.quEobms,pÍ.govbÍ
LEIÀ.SE
Âacxo I - PROPO§TA DE PREÇOS
Valor Mtuimo d. LicibÉo: Rt 1.387.616,40 (u mil[io,

t@trtor G oiGnh c rctc mil, siffitqr e d@eir raü c qlr.Mu
@tsYoi).

Pm s visulizaçào d. Tsb€16 CoÍpLb @n I rlteÍrçõ6 do
ANEXO I, vidc ERRATA dirponlvel no liu w.quroüoÍ-
ú.prgoubÍ

ATIER -SE A DATA DE PRgTOCOLO DOS EIÍVELO-
PES E DA ÂBERTURÂ DA LICITAÇÂO:

PROTOCOLO DO CREDENCIAMENTO - ENVELOPE
DE PROPOSTAS E DOCITMENTAçÃO: Dia 14 de Maio dc 2015
rÉ às 09h00mio m Drpmmoto dc Licibçqsl.

DÂTÀ DE ABERTIJRA DA SESSAO PUBLICÀ: 14 dc
Maio dc 2015 à§ 09hl0mir

Ficm mntidar u dcmir coodiçõe do Edibl do Pregào
Prcmill SRP l712015.

Em 14 de abril dc 2015.
CÂRLOS EDUARDO TEXEIRA

Prcsidentc da CPL

PRSFEITI,]RA MUMCIPAL DE R]BEIúO CI..ARO

Avrso DE LrclTAÇÃo
TOMÂDA DE PREÇOS N. l2l20r5 - (PMRC)

l'Rcpctiçio

AVrSO DE L|CTTAÇÁO N'2í2015
TOMÂDA DE PREÇOS N' í2015

O Muiclpio d€ Nova Awr?r !vi$ u int€rcsdq que
fará ralia á! 09:15 horu do di! 15 dc Mio dr 2015, ü &dG dr
PrcfeiNE Muicipsl, cib s Ru Sâo João, 354, LiçibÉo m mG
drlidode TOMADA DE PREÇOS <to tipo MENOR PREÇO, oE
jetiwDdo ! conhbçto de emprcs do Émo pcnincnE pln excoçào
sob rrgiE & cmprciuda global d! obE dr prvilmhção primári.
com càslho, tobliando 122.160,00 mr, onfomc projcm témico,
6peific!çn6 t&nicu, Emorial descritivo, plmilha de oÍçumb e
wiços, crcmgm fisim-Íitrmcim c dsuir poçs qw inrcgnm o
Edibl, pan apliçôçào dG rcculoE rcfercnle! .o Conmio de Rcpâse
815320/2014, Pús 1022282-89/2014-MAPA. A cóDiô do Ediul,
podcÉ sq obtids no siE M.nowsuÍom.pr.gov.br. Demâi! infoÍ-
msçõê peÍtimbr 8 prcsoE Licibçào, rrá fomcida sos itrtrrc§-
sador júo rc Dc?ammmo de Licibçào dr PÍefcim Mmicipal dc
Novs AuÍom, no adreço açimr menciomdo, m qulqueÍ di. útil,
no horáÍio m§. § othlonin.É u llhlomir c ds l3h306ií.té ú
I 7hO0mitr.

PROCESSO l14
- O MT'NICÍPIO DE RIBEIRÀO CLÂRO, ESTADO DO PA.

RÂNÁ, rcma público qw frí rcaliar às 08:50 horu de 15 dc Msio
de 2015, m SaL de Licitações do DepaÍllmmlo de Licilrçõ$ e
contslbs, silo à Rus Osv.ldo Anml de Olivein, n" 555, C€nm, ú
cid.de de Ribeirão Clarc, &sdo do PanDá, TOMADA DE PRE-
ÇoS, do tipo MENoR PREÇO GLOBAL, objdihndo. pc$ivel
conEàbçào dc mpÍ6ô epecializada pam o fomeimo de masirl
. execuçào dc eruiço de prvimenbçÀo poliédÍica, d€ I,8 Km, n.
Rodoú! M$icbâl 4m - Ftuci@ Pllidim, N bm6 do Conhb
de R@ss OCU r'791164120ll . Minigtáio do Turirno / Caixo -
Prcgttm Tuimo com r Scúria Müicipsl dê Twismo, Mcio

AmbicnE, Esponct c lra, dclE huicipio dê RibeLào Clm, con-
fomc decriçÀo m Edibl de Tomdr dc Prcços n" 0lZ20l5 (PMRC)
c &u &trN. 

^ 
p8b Émic., com o iorim mr do Enid, podeÍú

3q eraminôdr no cndertço supnmmcionado l panir do dia 30 de
Abíl d€ 2015 úo hoúrio comqci.l, e, oliciuda mediaDre Requc-
Íimmb pelo E-Dil licibcm@ribeiÊslúo.ptgof,bÍ ou rcNaÍ
stravés do silc do muiclpio, w.ribeimoclare.prgov.br

O Muicipio de Nova AwÍa/PÍ aüs er inE|!§ds que
hrá rolizu ás 14:15 horu do dia 15 de maio dc 2015, na scde da
Prcfcim Mmicipal, sib s Ru sào João, 354, LicibÉo M me
dalidâdc TOMADA DE PREçOS do tipo MENOR PREÇO, ob.
jdivrndo ô conhBçào de cmprcs ó 6mo pminoE psn erccuçào
sb rcgire de mpreihdr global do obn d€ pâünmb@ de
9.000,00 n1, de esmd$ vicinais do Muiclpio com pedE! ire-
gulú6, @nfome prcjero témico, espeiÍleçõ€i téçnicú, mcmoÍisl
dessitivo, plônilh8 de oÍçtmmto c sewiços, crcnognm flsico-fi-
uneüo e dmis pcçE qw inrgm o Ediul, pan sPlicaçào do.
rccums rcfsenB so Conmb de Rcpurc 8087t7/2014, Prc.s
1020625{5/20I4-MAPA. A cópi. do Editsl, poderó s obtids m siE
ww.mmmil.pr.govbÍ Dmsi! infonnaçõB pcÍtiÉnB I pr*nb
LiciEção, reró fomecida ao inbrcsôdo! juto rc Depsffietrb de
Licitsçào dr PÍefeiM Muicipd de Nova Am, rc etrdrEço ei'
ro mmciotrldo, il quslqrÍ dis útil, m horátio cnm I 0th30min
aú I llh.3omin e das l3h30min !té ss l7h00min.

Novr Awra/PR, 27 dc abril dc 2015.
JOSE APARECIDO DE PAULA E SOUZA

Prcfcilo

Âvr§o DE LtctTAçÃo N" 2712015
TOMADA DE PREÇOS If 6/2015

Novs AuÍoÍdPR, 27 de abril de 2015.
JOSE APÂRECIDO DE PAULÁ E SOUZA

Prcfeito

flibeirào Claro-E,27 de abÍil de 2015.
FÀBIO ANTOMO BATISTA DA ROSA

Prcsidentç ds Comissào Pmuente de LicibÉo

PREFEITIJRA MI,JNICIPAL DE RIO AzIjL

ÂVISOS DE LTCITACÃO
PR-ECÃO PRESENCTAL NI iIl2OI$SRP

RIO DO

c 30min e ds l3h às

no cndercço http://M.Íio@l.pigovbr a púií do
de lbril.

PRXCÃO PRESENCIÂL Ni 21J2OI$SRP
PREFEITURA MIIN,ICIPAL DE NOVA SANIA

BARBARA

AVI§O§ DE LICITAçÀO
PREGÃO ELETRôMCO N'í9Í!OI5. SRP

Objcto: Aquisiçeo dê leitq espeiôis paB supú Es ne@sidsd§ d8
SercúÍia Munisipal de Srude.
Tim Menor oÍcco. DoÍ ibm.
RÉcEBlMENro bes Pnoposrns, d8 08h00min do di8
29104/2015 à! 07h59min do dir 19105/2015.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dr 08h00min àr 09h59min do dia
19t05t2015.
tNlcto DA sEssÃo DE DISPLTTA DE PREÇos: Às l0h00mb do
di. 19i052015, FÍ rcio de sisma de Ee8ão Ele§ônico (licihções)
d6 Bolss de Licioçoe e Leilões do B6il, w.bll.oÍg.br 'Àcso
Identificado rc liú - liçih@s',
Prcço Máximo: RÍ 66.738,00 (wssotô e sis mil, §&cenbc e §inh
e oito rclis).

O Municipio de Rio Aal, Esbdo do PaEná, toms público
Dan o coúecimmrc dos inue§do, que * encoBh f,b€no Prc8ào
Itlmciâl Sistm Regisro dc kcço, n'.: 0222015, do tipo merct
nrcm- com dau dc ebem oln o diâ ll de mio dc 2015 fu l3h e

ioririí, cuio obj.ro é AQuIslÇÃo DE MÂTERIAIS ESPORTIVOS
PAR.A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS MIJNICTPAIS
DO MUMCIPIO. O Edibl . demir iaforuçõcs erconm-s dir-
Donlvci! ú rede d! PEfeihrn Mmicfal de Rio Aal-PR, Do De-

iâilacnb de Licibçõe!, siturdo à Ru Guilheme PqeiÉ, 482, no
hortrio ds Oth ts llh e 30mia e ds l3h & l7h c Do md@ço
clerôni@ hsp://9w.rioaal.prgov.br ! p8ÊiÍ do di! 29 dc sbril.

Rio Aal, 2t de abÍil de 2015.
ANTONIO GALDINO FRANÇA JUMOR.

Prcfeio
Em exercicio

EÁte docwto podc s v.rificsdo m mder€so el€tÍ6nico htFi//Ew.io.gpvldilrqüciü&lünl,
pclo código m0l20l 50429003 U

Dormato ariinado digitrlmmte cmfomc MP nr 2.2AG2 &24n8,n00l, qw istitui s
Iofra6mtw dE Cb.vê Fúülica BEileir - ICP-Búil.

Esbdo do PsEná,
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Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara - PR

D|SPENSA DE Lrc[AçÃo H.4rzo!5

do no 026Í2015,
lnstaurado pelo MunicÍpio do t{ova
rsfgr€nto ao pfo€€sso ds dbpenss

CIDÂDE N.ECIOIIAL

postorlde§ sltgraçóe3, caÍedod:a-só a r3bÍida
BáíbaÍa PR,2UO4l20í5.

Prefeitura Mu

Ediçãc

Oe acoído com âdministraüvo

do OE

NOVA feita pelâ SeqÊtÉriâ de Educaç5o,
Espôrtê e e sêMo r,iêndidas as noÍmâs legais pêítinentes ê nâ íqrnâ dos

?8dsL.l&9 1€

EXTRATO DO IT{STRUTENTO PARTI
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN

Paraná, pessoa ,urídica dB dkeilo púb
75.832.1 70m00í-3í.

CONTRAÍADA: AemprÊsâ V. BARBOT
Av. Belmiro Lourenço de Gouvsie, 91 8, Vi

-Parsná, lnscíita no CNPJ nô il.51 8.620
PÍo.:asso de Llciteçáo na modelidade

PROCESSO ADMINISTRATIVO no 020i1
condições:

DO LOCAL E DÀTA: Lavrado e assin
SanloAntonio do Paraho- Paaná, aos 2

FUNOAMÊNÍAçÃO LEGAL: o pTeseT

constãntes da Lel no 8.666 de 21 dejunho
DO OBJETO
consritui o obiero e coNTRATAÇÂo

DE-PEÇAS DE AUTO ELETRICA PARI
VEICULOS PERTENCENTE A FROTA
descÍitâs, partês intêgrôntãs deste edital

artigos 24 a
disp€nsâdo lídlagáo. Nôr

Clrsd.ltir VelúÍlo - PREFEÍTO [Ul{lClPAL

Avtso DE LrcrrAçÀo pREcÃo pRESENctAL n..18t2015 - sRp
Ob,ôtor Âgu§içâo d6 tnãlerlab c mêdlôamenlos pere o AmbulÉtôío dô Curativog

de L6sõ6s UltêrÉdàâ do lódàs as EtilogiaÉ (LUTE), Tipo: Menor pr8ço, por itdn.
Rocsblmênlo Envolope6: Atá às I 3:30 horas do dia í 3/0Y20 I 5.

lnlclo do Prog6o: Dla I 3/0520 1 5, às 1 4:00 horas.
PÍêço Máximo: R8 83.203,5Ô (slssenta a tÍüs mil, duzontos e Eàs reala e

olngucnta cêntrvoE).
lnfomâçõ€s CoÍndeln€ntâros: pod€Éo s6r oblidas em horário de expediente na

PÍsÍoitur8 Municlpal do NovÊ Santa Bárbâra, sito à Rua Walftedo Bitt.ncouÍt do
Moraôs no222,pelo irno 43{26ffi100, ou poÍ E+nail: licílacâo@ns!',pÍ.gov.U

Nova Santa Úàôara,?l D1no15.
Ftblo Horrlqu. Gom.ú - PrügoolÍo . PoÍLÍts n' 015n0t5

{,AutepÉuE[lrclorREE&[EÍa§üEoú.fitiapr*?trF.rB
obleto: Âquhlçlo àà'tdóé edreaãtãIárU §iü{fÉBhacereio#ea àa secrstârta

Municipal ds Saúde.
fipo Menor prÉço, poÍ ilom. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00mkr

dodir 29rc.íl2015 às07h59mindodia 1S/05/20í5.
ABERTURÀDAS PROPOSTAS: des 03h0&nin às 0$59min do dia 1 9/OS2Ol 5.
rNlcto DAsEssÀo DÊ DtspurADE pREços: àr tohooísndodia i9/05/201s.

por molo dê Sistomâ de Pragão Ebmnico (lh.itâçõês) da Bolsa d6 Ucitaçõo8 o
LenÕos do Brasll, ww.bll-org.&'Ac€s8o ldentificado no link- licitaçôe!'.

Pr€ço Máximo; R$ 6'6.738,00 (sess6nh o sois mil, eetecêíllo! àlrinta soito Íoais).
lnÍoÍmaçocs Complom€ntâres: pod.ráo ser obtidas em horáíio de €xpodhnL na
PreÍeltura Munloipel de Nova Santa BáÍbarâ, slto à Rua WatÍrodo Bítt€ncd,rt de
Mora6§ no 222. pelo fon6 43-3266-8100, ou poÍ E.mall: lidtã6o(Dnsb-oÍ.gov-bí

Novâ Santa BárbaÍe,27 n412015.

. Flblo lt.nrlgu..Gome.- PÍ.goelro - PortrÍlr n'015/2015

Avrso DE LrcrrAç^o rouAoÂ DE pREço N" 3r20i5
Objoto: Cofltrâteção d6 ompíosâ espôciâlized6 psrâ 6x6cuÉo dê páúmoniaÉo

com p€drâ lÍrogulari dron6gêm pluvi6l, moio fio e sáriels em ruas do municlplo do
NovaSenta Barbarâ-PR.

llpo: Monor preço globel. Recsbhnanb dos snvolopos: Alá 1 &05n01 5 & 1 3:30
horss. Ab€rtuÍa dos onvolópas: Dle I 8/0y2015 às t4:00 hores,

Prêço Mâximo: Rg í85.529,39 (cEnto q oilênte e cinc! mil, quinhenlos 6 vinle o
nova íEeE o triota ê nove Éntavos). lnÍormaçõês Complêmenlaras: podeÍáo sor
úüdas em horáÍlo dê êxp€diante na PÍefeilure Municipal ds Nova Santa Báôara.
slto à Rua WalÍredo Biüoncourt do Morees nô 222, pelo lono: 4]3266-8100, ou por
smail: llcltâcáo@n$-Ír-gov-bÍ. Site w.nsb-pr.gov,b,r

Novs Santa Bárbarê,28o4.1?015.
Nlvrldlr Sllvo3tre . Prcaldcnlo dâ Comlr3lo da Llclt çáo

' PortâÍla n'070/2014

EXTRATO OO CONTRATO N'O.!O'20I5
REF.: PÍegão Elelrônico n.! 122015.
PARTES: Municlpio de Nova Santa BáÍbaÍa, pêssoa ,uÍldica do direito publico

intâmâ. inscriüa no CNPJ sob o no 95.581.080/0001S0, com seds ádministÍatlvâ na
Rua WalÍredo Bittenmurl de Morâe8, 222. nsste eto íepÍosontâdo p€lo s€u PrsíBito
Munldpat, SÍ, Claudemir valéÍíô, e a emprc§a PATRIGIA VIETZE - ME. lnscíita no
CNPJ ôob n' 14.856.999/000í{0, com seds na Rua leda Pesarini Fsnêira, 95APT
261/t BLOCO 26 - CEP: 8ô084610 - BalrÍo:Jardim Sanla Cruz, Londrina,lPR, nBstâ
átorêpresêntEdo pola Síâ, Palricia Vistre.

OBJETO: SêÍvicos de assêssoria e palestmnte3 pâra as Confeíênciâs Municipaig
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Além disso, o descitivo contem o temo "e de peixe". que náo sabe-se a gue se refere. E
como já fon mencionado anteiomente, não se rccomenda ingrcdientes de origem animal em fótmulas
infantis parc pacientes com aleryia à proteÍna do leite de vaca.

Sugestáo Lote 04:

Dieta (fómula infantil) semi-elementar e hipoaleryênica, à base de prctelna extensamente hidrolisada de soro
de leite ou caseina, TCM, LCPufas (ARA e DHA), maltodextina, vitaminas, minerais e oligoelementos.
lsento de lactose, sacarose, fnttose e glúten. Alimentaçáo de lactentes e cianças que apresentem aleryia à
prcteina do leite de vaca e/ou de soja, distútbios absortivos ou outns condições clÍnicas que rcqueÍem
tenpia nuticional com dieta ou fómula semi-elementar e hipoalergénica. Embalagem de 400 gr

LOTE 05

Fóm áo (0 a 12m) fomulada paÊ condições de rcfluxo gastrcesofágico. Contém goma
jatal, agente espessanÍe que prcporciona maior viscosidade da fómula ou amido oré gelainizado de batata
Densidade calóica 67 Kcal/100m1. Possui no mlnimo 75% de lactose. Embalagem 4009

Este descritivo dois tipos de espessantes, porém o espessante (goma de jataí), é

encontrado em apenas í (um) único produto, o qual não possui mais registro válido na ANVISA, pois

apresenta quantidade de goma de JataÍ superior a permitida pela RDC n' 46 de 19 de setembro de 201'1. O

limite máximo permitido é 0,19/100m1 em fórmulas infantis e o Aptamil AR apresenta 0,49/100m1, conforme

demonstrado abaixo.

Resolução do Diretorio Cotegiadd - RDC ne 46, de 79 de setembro de 2077,

Dispõe sobre oditivos olimentores e coodjuvontes de tecnologio pora fôrmulas infontis destinodas a loctentes e crionços
de primeiro inÍôncio,

Diante disso, apenas um produto irá atender ao descritivo, portanto sugere-se que seja

alterado paÍa "esoessante amido de batata ou arroz pré gelatinizado." E que os níveis de lactose sejam

alterados para: "mínimo 41%", pois algumas marcas apresentam teores menores de lactose.

Fómula anti-rcguryitação (0 a 12n) fomulada pan condições de refluxo gastroesofágico. Contem
espessanÍe que prcporciona maior viscosidade da fÓrmula ou ado de
Densidade calóica mínimo 67 Kcal/100m1. Possui no m Embalagem

LOTE 06

,,v5 Função/dditivo Limite máximo

lgft0Oml do produto pronto pord consumo)

410 6oma garroÍina, goma carobo, goma

alforrobo, gomo jotoí
0,7 em todos os tipos de fórmulos inlontis

Sugestão LOTE 05

41% de lactose.
ou arroz.

https://m ail .google.corn/m aiUúgtri= 2& k= 1{ô3514b4d&visrr= pt&seârctF inbox&m sg= 14d2aa12d33155/í&sim l= 1,{d24a12d331557í
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hidtolisada. Confotme estudo de A. Rosendal e V. Barl<holt e Estudo GlNl. Sugere-se que seja altendo pan
"proteína do soto ou caselM
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Fórmula infantil (0 a'l2m) hipoalergênica à base de proteína do soro do leite parcialmente hidrolisada, com
adição de ácidos graxos de cadeia longa -LcPUFAs (DHA - ácido docosahexaenóico e ARA - ácido
araquidônico) e nucleotldeos. lsento de sacarose, frutose e glúten. Densidade calórica 65 a 67 Kcal/100m1
Embalagem de 4009.

Este descitivo também solicita fórmula a base de proteÍna do so,o, o que restinge a conconéncia

Algumas marcas no mercado apresentam produto a base de ina do soro
parc ialmente hidrolis

Outrc fator limitante é o vator calóico. Sugere-se afteraçáo para j '699.,1991[100m1"

oü

0?3

Sugestáo lote 06:

Fórmula infantil (0 a 12m) hipoalergênica à base de proteÍna do soro do leite e/ou caseina parcra lmente
hidrolisada, com adição de ácidos graxos de cadeia longa -LcPUFAs (DHA - ácidoftiÍsãhexaenóico e
ARA - ácido araquidônico) e nucleotídeos. lsento de sacarose, frutose e glúten. Densidade calórica 65 a 68.ã Kcal/100m1. Embalagem de 4009.

Diante disso. náo há nzões pan limitar a conconência do ceúame e vedar a padicipacáo de

fomecedores de prcdutos com qualidades idênticas ou até cancterísticas supeúorcs às exioidas. pelo

menor prcco. com a mesma finalidade a oue setão destinadas as fótmulas.

Pois sabe-se oue a diminuicáo do númerc de conconentes inevitavelmente ocasionaÉ em uma

substancial elevacáo do prcco dos ptodutos. causando vultosos prciulzos a ptópia Administrucáo. Fica

evidente oue as exidências contidas no edital ,eprcsentam óbice à participação de conconentes com

otooosta mais vantaiosa à Adminístâcáo. o que atenta contn a exioência leoal.

Bruthan Comercial Ltda

(48) 3224 7638

9187 7385

VY"

casetna

ht$§:/,/mail.googlecqn/mãihr'orai= 2&k= 1463514b4dllviêr/= É&seaÍctF inàq&msgF 14d2aa12dxl1557f&sim l= í 1d2aaí 2d:§156.ff 4t4

Por fim, solicitamos que, o descitivo seja republicado de foma abrangente, pan que mais

fomecedorcs possam paúicipar, aumentando assim a conconência do ceftame.

F avor ac u s ar recebi m ento.

Sem mais pan o momento, agradeço e aguado o ,etomo da comissão.
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De: Setor de Licitações - Prefeihrra Municipal de Nova Santa Bárbara [m
Enviada em: quarta-feira, 6 de maio de 2015 16:18
Para: Greice Nuüicionista - Bruthan
Assunto: Re: QuesUonamento PE 19/2015

i

§§
Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara <li

para Greice

Boa tarde,

Após análise do questionamento pela nossa nutricionista, verificou-se que
pois são sobre prescrição médica. Os mesmos não estão direcionados, pc

a concorrência de preços.

Att,

§Í Clique aqui para Responder ou Encaminhar

74o/o utilizados
Usando 11,21G8 de seus 15 GB
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NUMERO DO EDITAL: 19/2015

ORGÃO COMPRADOR: PREFEITURA MIINICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - PR.

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Descritivo : Fórmula Infantil para lactentes e de
seguimento para lactentes, hipoalergênica à base de proteina do
soro do leite extensamente hidrolisada (85* peptideos e 158 de
aminoácidos livres), com adição de prebióticos, ácidos graxos de
cadeia longa - LcPUFas ( DHA - docosahexaenóico e ARÀ -
araquidônico) e nucleotideos. Isento de sacarose, frutose e g1úten.
Densidade calórica 66 KcaL/100m1. Possui 10t de proteinas (858
peptídeos e 15t aminoácidos livres), 438 de carboidratos (40?
lactose e 608 maltodextrina) , 47E de lipidios. Contém LC-Pufas
ácidos graxos de cadeia longa (0,2t de DHA e 0,2* de ARÀ) e

Prebióticos (0,89/100mI - 90t GOS e 10t EOS).
Sabor: Isento.

Embalagem
Código Alfandegário
Número de Registro
Validade do Produto
Marca
Procedência- Eabri cante :

Lata de 4009 = 2941 ml / L940 Kcal
2L06.9090
6.6577.0098
l-B (dezoito) meses
Aptamil Pepti - Danone
Holanda - Nutricia - DANONE

Preço Unitário
(r,ÀTA)
Valor Total

Valor tote

R$ 44,63

R§ 6.694,50

R$ 6. 694,50

(quarenta e quatro reais e

sessenta e três centavos)
(seis mi1 seiscentos e
noventa e quatro reais e
cinguenta centavos)

(seis miI seiscentos e

noventa e quatro reais e

cinquenta centavos)

LOTE ITEM PRODUTO APRESENTAçÃO QUANTIDADE

01 01 APTAMIL PEPTI Lata de 4009 150 LATAS

I

FICHA TÉCNICA DESCRITTVA DO OBJETO





0?6

LOTE ITEM PRODUTO APRESENTAçÃO QUANTIDADE

02 0t Lata de 4009 250 LATAS

Preço Unitári.o
(LÀlA)
valor Total

R§ 24,00

R§ 6.000.00

valor Lote R§ 6.000,00 (seis miI reais)

Descritivo : compfêmento alimentar lácteo en pó de
excelente sabor, completo em vitaminas e minerais. Enriquecido com
25 nutrientes (vitaminas e minerais) . Não contém glúten, Densidade
calórica L43 KcaI/4Og (porção) . Possui 1,79 de proteinas,349 de
carboidratos, 0g de gorduras. sabor: Baunilha, Morango e Chocolate.

(vinte e quatro reais )

(seis mi1 reais )

Embalagem :

Código Alfandegário :

Número de Registro :

Validade do Produto :

Marca :

Procedência-Eabricante :

Lata de 3509 / 1251 kcaI
2106. 9030
Dispensado
24 (vinte e quatro) meses
Sustain Junior - Danone
Eortitech - Brasil - DANoNE

ITEM PRODUTO APRESENTAçÂO QUANTIDADE

03 01 SUSTAIN JUNIOR Lata de 3509
.I 

OO LATAS

2

MILNUTRI

Descritivo : Composto 1ácteo com ól-eos vegetais e fibras,
indicado para crianças. Isento de sacarose e gIúten. Dênsidade
calórica 139 Kcal/Porção*. Possui 4,19 de proteÍnas/Porção*, 169 de
carboidratos /Potçáo* , 6,49 1ipídeos/Porção*, 1,69 de fibras/Porção*
(GoS e FOS) e teor de 0,039 de DHA/Porção*. *Porção = 309 (6
colheres-medida ) , Sabor: Isento.
Embalagem : l,ata de 4009 = 2600 mL / 1848 Kcal
Código Alfandegário : 1901.1090
Número de Registro : MAPA: 0022/ BÍ 04785
Validade do Produto : 18 (dezoito) meses
Marca : Milnutri - Danone
Procedência-Fabricante: Àrgentina - Kasdorf - DANONE

LOTE
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Preço Unitário
(r.ÀTA)
Valor Tota1

Valor Lote

Embalagem :

Código Alfandegário :

Número de Registro :

Validade do Produto :

Marca :

Procedência- Eabricante :

Prêgo Unitário
(r.ÀTÀ)
Valor Íota1

Valor Lote

Rs L2,75

Rs L .27 5,00

Rs 1.215,00

R§ 8.926,00

R$ 8.926,00

(um mil
e cinco

(doze reais e setenta e
cinco centavos)
(um mil duzentos e setenta
e cinco reais)

duzentos e setenta
reais )

Descritivo : Fórmu1a Infantil para lactentes e de
seguimento para lactentes, hipoalergênica à base de proteina do
soro do leite extensamente hj-drolisada (B58 peptideos e 158 de
aminoácidos livres), com adição de prebióticos, ácidos graxos de
cadeia longa - LcPUFas ( DHA - docosahexaenóico e ARA -
araquidônico) e nucleotideos. Isento de sacarose, frutose e gIúten.
Densidade calórica 66 KcaI/ 100m1. Possui 10t de proteinas (85%

peptideos e 15t aminoácidos livres), 438 de carboidratos (40%

Iactose e 608 maltodextrina) , 47t de Iipidios. Contém LC-Pufas
ácidos graxos de cadeia longa (0,2â de DHA e 0,22 de ARA) e
Prebióticos (0,89/100mI - 90t GOS e 108 FOS).
Sabor: Isento.

Lata de 4009 : 294L mL / 1940 Kcal
2106. 9090
6.6577. 0098
LB (dezoito) meses
Aptamil Pepti - Danone
Holanda - Nutricia - DANONE

Rs 44,63 (quarenta e quatro reais e
sessenta e três centavos)
(oito miI novecentos e
vinte e seis reais)

(oito mil novecentos e
vinte e seis reais)

LOTE ITEM PRODUTO APRESENTAçÃO QUANT!DADE

04 01 APÍAMIL PEPTI Lata de 4(n9 2O() LATAS

J





0?8

^

LOTE ITEM PRODUTO APRESENTAçÃO QUANT!DADE

05 01 APTAMIL AR Lata de 4009 1()O LATAS

Descritivo : Eórmula infantil- antiregurgitação, em pó,
para lactentes desde o nascimento, formulada para condições de
refluxo gastroesofágico. Contém goma jatai, agente espessante que
proporciona ma j-or viscos j-dade da f órmuIa, não alterando a

distribuição calórica. Densidade calórica 61 Kcal/100n1. Possui 10t
de proteínas lácteas (20t Soro do leite e 80t Caseína), 49t de
carboidratos (75t de lactose e 25\ de maltodextrina) , 4L* de
lipídios (100t de gordura vegetal óleos de palma, coco, canola e
girassol) , agente espessante (goma de jatai O,4 g/LOOnl) .

Sabor : Isento
Embalagem : l- Iata de 4009 = 2837 ml/1901 KcaI

Código alfandegário
Número do registro
Validade do produto
Marca
Procedência/ Eabricante

Prego Unitário
(r.AEA)
Valor Tota1

Valor Lote

Descritivo
proteina do soro do
prebióticos, ácidos
docosahexaenóico e

2106.9090
6.657 7 . 0018
24 (vinte e quatro) meses
Aptamil AR - Danone
Argentina - Kasdorf

R$ 20,00

R$ 2.000,00

(vinte reais)

(dois miI reais)

RS 2.000,00 (dois mi1 reais)

: Fórmula infantil hipoalergênica à base de
leite parcialmente hidrolisada, com adição de
graxos de cadeia longa - LcPUFAs (DHA - ácldo

ARA - ácido ara dônico) e nucleotideos. Isento

LOTE ITEM PRODUTO APRESENTAçÃO QUANTIDADE

06 0'l APTAMIL HA Lata de 4009 1OO LATAS

4
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de sacarose, frutose e
Possui 9t de proteinas
soro do leite), 44ã de
(97E de gordura vegetal
ácidos graxos de cadeia
Prebióticos (0, Bg/10OmI
Embalagem
Código Alfandegário
Número de Registro
Validade do Produto
Marca

g1úten. Densidade calórica 65 KcaT/100m1.
(100â proteina parcialmente hidrolisada de
carboidratos (100â lactose), 472 de 1ipídios
e 38 de gordura animal). Contém LC-Pufas
longa (47m9 de DHA e 82mg de ARA) e
- 90t GOS e 108 FOS). Sabor: Isento.
Lata de 4009 = 2920 ml / L900 Kcal
1901. t_090
6.65't7.0086
18 (dezoito) meses
Aptamil HA - Danone
Holanda - Nutricia - DANONEProcedência- Fabricante :

Preço Unitário
(r,ÀTà)
Valor Total

Rs 71, ,33

Rs 7.133,00

Valor Lote R$ 7.133,00 (sete mil cento e trinta e
três reais)

Descritivo : Fórmu1a infantil de partida em pó, para
lactentes de 0 - 6 meses, adicionada de prebióticos 0,Bgl100m1 (10â
FOS e 908 GOS). Contém LcPUFAs - ácidos graxos de cadeia longa -
ácidos araquidônico (ARA) e docosahexaenoico (DHA) e nucleotideos.
Atende a todas as recomendações do Codex Al-imentarius FAO/OMS e RDC

no43/20L1. RelaÇão caseina: soro do leite 40: 60 e exclusivo mix de
9Bt de gorduras de origem vegetal, proporcionando melhor
dj-gestibilidade, prevenindo constipação e cóIicas. Densidade
calórica 66 Kcal/100 nI. Possui 8t de proteínas lácteas (60t Soro do
leite e 40t Caseína) , 44* de carboidratos (100t Lactose), 48t de
lipídios (98t de gordura vegetal - óleos de paIma, coco, canola e
girassol e 2* de gordura animal láctea).
Sabor : Isento
Embalagem : 1 lata de 4009 = 2B9B mI / 1973 KcaI

Código alfandegário : 1901. 1010
: 6.657'7.0041Número do re istro

(setenta e um reais e
trinta e três centavos)
(sete mi1 cento e trinta e
três rea j-s 

)

LOTE ITEM PRODUTO APRESENTAçÃO QUANTIDADE

07 01 APTAMIL 1 Lata de 4009 3OO LATAS

5
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APRESENTAçAO QUANTIDADELOTE lTEM PRODUTO

01 MILUPA 2 Lata de 4009 1OO LATAS11

Validade do produto
Marca
Procedência / Fabricante

Preço Unitário
(r.ÀTÀ)
Valor Total

Prêgo Unitário
(r.ATA)
Valor fotal

Valor Lote

24 (vinte e
Aptamil l- -
Argentina -

quatro) meses
Danone
Kasdorf

Valor Lote RS 6 . 000, 00 ( seis mi1 reais )

Descritivo : Eórmul-a infantil de rotina em pó, para
lactentes de 0 - 6 meses, enriquecida com ferro e selênj-o,
fornecendo os nutrientes em quantidades adequadas. Densidade
calórica 67 Rcal/ 100 mI. Possui 8t de proteinas Iácteas (608 Soro
do leite e 408 Caseína), 452 de carboidratos (100% lactose), 47?. de
Iipidios (808 de gordura vegetal - ól-eos de canola, girassol, palma
e coco e 20* de gordura animal Iáctea). Sabor: Isento.
Embalagem : Lata de 4009 = 3030 ml / 2030 KcaI
Código Alfandegário : 1901.1010
Número de Registro z 6.6577.0022
Validade do Produto z 24 (vinte e quatro) meses
Marca : Milupa l- - Danone
Procedência-Fabricante: Argentina - Kasdorf - DANONE

R$ 20,00

R§ 6.000,00

R$ 8,00

R§ 800,00

Rs Bo0, o0

(vinte reais)

(seis miI reais)

(oito reais)

(oitocentos reais)

(oitocentos reais)

LOTE ITEM PRODUTO APRESENTAçÃO QUANTIDADE

09 01 MILUPA 1 Lata de 4009 l()O LATAS

6
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Descritivo : Eórmul-a infantil de seguimento em pó, para
Iactentes a partir do 6" mês de vida, enriquecida com ferro e
selênio, fornecendo os nutrientes em quantidades adequadas.
Densidade calórica 68 RcaL/100 mI. Possui 12* de proteínas lácteas
(508 Soro do leite e 50â Caseina), 47ã de carboidratos (B4B de
Lactose e 16ã de maltodextrj-na) e 4l-â de lipídios (628 de gordura
vegetal - óleos de girassol, canola, palma e coco e 38â de gordura
animal láctea). Sabor: Isento.
Embalagem : Lata de 4009 : 2857 mI / L932 KcaI
Código Alfandegário : 1901.1010
Número de Registro : 6 .6577 . 001-0
Validade do Produto : 24 (vinte e quatro) meses
Marca :Mi1upa2-Danone
Procedência-Eabricante: Argentina - Kasdorf - DANONE

Preço Unitário
(IÀTÀ)
Valor fotal

R§ 15,00 (quinze reais)

Rs 1.500,00 (um mi1
reais )

e quinhentos

Valor Lote R§ 1.500,00 (um mi1 e quinhentos
reais )

Descritivo : Fórmula infantil para lactentes a partir dos
6 meses, à base de proteina isolada de soja, enriquecida com ferro e

adicionada de L-metionina. Isenta de sacarose, Iactose e proteinas
lácteas. Densidade caIórica 68 KcaI/100 ml. Possui 10? de proteinas
vegetais (proteina isolada de soja + L-metionina), 4BE de
carboidratos (l-00â maltodextrina) e 42* de lipídios (1008 de gordura
vegetal - óIeos de palma, girassol, canola e coco). Sabor: Isento.
Embalagem : Lata de 4009 = 2900 mI / 1970 Kcal
Código Alfandegário : 1901.1090
Número de Registro : 6.6577.0021
Validade do Produto z 24 (vinte e quatro) meses
Marca :AptamilSoja2-Danone
Procedência-Fabricante : ntina-Kasdorf-DANONE

LOTE ITEM PRODUTO APRESENTAçÃO QUANTIDADE

12 01 APTAMIL SOJA 2 Lara de 4009 50 LATAS

7
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Preço Unitário
(r.ÀrA)
Valor Total

R§ 38,33

Rs 1.916,50

(trinta e oito reais e
trinta e três centavos)
(um mil novecentos e
dezesseis reais e
cinquenta centavos)

Valor Lote R$ 1.916,50 (um mil novecentos e
dezesseis reais e
cinquenta centavos)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: RS 42.245,00 (quarenta e dois mil duzentos e quarenta e cinco
reais)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE GARANTIA: 80% do prazo total da validade.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que

nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (editaD.

DATA: 1910512015

8
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Ficha Técnica Descritiva do Objeto

Número do edital (Pregão eletrônico): 1912015

Orgão comprador: Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara./PR

Especificação do produto:

LOTE 02

ITEM OTD LINID. DESCRICÃO DO PRODUTO UNIT RS TOTAL R$
01 240 UNID Alimento para infância composto lácteo com óleos vegetais e

fibras, sem adição de sacarose, acrescido de DHA e prébióticos,
utilização a partir dos dois anos, podendo ser utilizado até os 5

anos de idade. Apresentação lata de 400 gramas.

Marca: Enfagrow
Fabricante: Mead Johnson
Registro ANVISA: Isento

22,60 5.424,00

LOTE 03
ITEM QTD UNID DESCRIÇÀO DO PRODUTO UMT R$ TOTAL R$

0l 100 UNID Complemento alimentar lácteo para crianças Fornece
carboidratos, proteínas e todos os nutrientes necessários para

complementar à alimentação diríria, além de L-carnitina, colina e

inositol. Não contém glúten.
Alimentação de crianças com maus hábitos alimentares e/ou que

necessitam de um aporte maior de nutrientes. Carboidratos
(maltodexrina, sacarose e lactose). Sabores: morango, chocolate
ou baunilha. Embalagem 350 a 380g.

Marca: Sustagen Kids
Fabricante: Mead Johnson
Registro ANVISA: Isento

12,?5 1.275,00

LOTE 06
ITEM OTD UNID DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNIT RS TOTAL RS

01 100 UNID Fórmula infantil (0 a l2m) hipoalergênica à base de proteína do
soro do leite parcialmente hidrolisada, com adição de ácidos
graxos de cadeia longa -LcPUFAs (DHA ácido
docosúexaenóico e ARA - ácido araquidônico) e nucleotídeos.
Isento de sacarose, frutose e glúten. Densidade calórica 65 a 67

Kcal/l00ml.
Embalagem de 4009.

Marca: Enfamil Gentlease
Fabricante: Mead Johnson
Registro ANVISA: 6.6609.000 I

42,50 4.250,00

LOTE 11

ITEM OTD I.INID DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNITR$ TOTAL RS

01 r00 UNID Fórmula infantil de seguimento enriquecida com ferro e selênio

com relação caseína: soro 50:50 OU 35:65. Fornece os nutrientes
em quantidades adequadas para lactentes a partir do 6o mês de

vida. Densidade calóriça 67 a 68 Kcal/l00ml. Possui 69,90á a
84o/o de lactose. Mínimo de 160/o de maltodextrina. Embalagem
400g.

Marca: Enfamil Premium 02
Fabriçante: Mead Johnson
Resistro ANVISA: 6.6609.0008

15,00 1.500,00

Prazo de : Mínima de 12 meses a da data de

Prazo de será de 60 contados a da data da sessão do

Prazo de entrega: Não superior a 05 (cinco) dias, contados da data de recebimento da ordem de fomecimento/nota de empenho.

Preço inicial: R$ 12.449,00 (Doze mil, quatrocentos e quarenta e nove reais)

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em
conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

e do oro,
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PREGÃO NA FORMA ELETRONICA í9/20í5 §RP
ABERTURA: í9/05120í5 AS 08:00 HORÂS

CIIênte: PREFEITURA IiUNICIPÂL DE NOVA SANTA BARBARA
End: RUAWALFREDOBTTIENCOURTDETORÂES,222
Cldade: NOVASATTITABARBARA
CNPJ: 95.561.oEU(xroí.60

TÉCNICA DO OBJETO

,

PR
ISENTO

2 1 250 LATA
para inf;incia composto lácteo com óleos vegetais e fibras, sem adiÉo de sacarose, acÍescido de DHA

utilizaçáo a partir dos dois anos, podendo ser uülizado até os 5 anos de idade. ApÍesentaÉo lata de NESLAC /NESTLÉ 21,00 6.000,00

1 í00 LATA
anü-regurgitaçáo (0 a 12m) Íormulada para condiçóes de refluxo gastroesofágico. Contém amido

de batata agente êspessante que proporciona maaor viscosidade da fórmula. Densidade calórica
Possui nomínimo 75% de lactose.

NAN AR/ NESTLÉ 20,00 2.000,00

6 1 í00 LAÍA
infantil (0 a í2m) hipoalergênica à base de proteína do soro do leite parcialmente hidrolisada, com adiÉo

grâxos de cadeia longa -LcPUFAs (DHA - ácido docosahexaenóico e ARA - ácido araquidônico)
lsento dê saerrose, fníose e glúten. Densidade calórica 65 a 67 KcaU100ml. Embalagem de 4009.

NAN HÁ/NESTLÉ 71,30 7.í30,00

7 300 LATA
NAI{ COMFOR

í/NESTLÉ
20,001

infiantil de paÍtida em pó adicionada de prebióticos 0,4/í00m1. Contém LcPUFAS ácidos graxos de

- ácidos araquidônaco (ARA) e docosahe)€enoico (DHA) e nucleotídeos. Atende a todas as recomêndaçóes
Alimentarius FAO/OMS e RDC no43/2011. Relaçáo câseÍna:soro 30:70. Densidade calórica 66 a

1007o lactose.

6.000,00

NAN SOY/NES]LÉE 50 LATA
infantil de roüna enriquecida com Íeno e selênio com relaçáo caseína:soro 40:60 ou . Fomece os

quantidades adequadas para lactentês no pÍimeiro semestÍe de üda. Densidade calórica 67 40,00 2.000,00

I í00 LATA

infantil de seguimento em É adicionada de prebióticos 0,4 /100m1. Contém LCPUFAS ácidos graxos
longa - ácidos araquidônico (ARA) e docosahexaenoico (DHA) e nucleotídeos. Atende a todas

do Codex AlimentaÍius FAO/OMS e RDC no44l2011. Fomece nutrientes em quantidades
lactêntes a partir do 6" mês de vida. Densidade calóÍica 67 a 68 KcâUlooml. Possui í2% de proteínas

caseína/proleínas do soro 60:40). 1 00% lactose. Embalagem 4009.

NESTOGENO í/NESTLE 20,fi) 2.000,00

í0 1 í00 LATA
Fórmula infantil de seguimento enriquecida com feno e selênio com relação caseína: soro 35:65. Fornecê
nutrientes em quantidades adequadas para lactentes a partir do 6" mês de vida. Densidade calórica 67 a
Kcal/l00m1. Possui 69,9% a 84% de lactose. Mínimo de 16% de maltodextrina. Embalagem 4009.

NAN COMFOR 2
,NESTLÉ

20,00 2.000,00

€)
E

1§Jt

LOIE ITEM OTDE. BEIf. DESCRTçÃO OO OBJET€ MÂRCA/FABRICAI.{TE
vALoR

UN]TÁRrc
PROPOSTO Rt

TOTÂL
PROPOSTO

00

5

2. ,00

7_ .o0

6.00r 00

1

2 .oo

1

2.00( ,00
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PREGÂO NA FORMA ELETRONICA 19'20í5 §RP
ABERTURÁI: í910í20í5 AS 0E:ül HORAS
CIiêíItê: PREFEIruRA UUNICIPAL DE NOVA SAT{TA BARBARA
End: RUAWALFREDO BITTENCOURT DE TORAES, 222

Cidadê: NOVASAITITABARBARA
CNPJ: ISENTO

FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO

para todos os que cumprimos plenamente os ê que nossa proposta em com as

LOCAL DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL
Prazo de validade da pmposta (em dias, conÍorme estiabelecido no edital): 60 (SESSENTA) dias
PAGAMENTO: DEACORDO COM O EDITAL
PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS DE ACORDO COM O EDITAL
PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL
Prazo de Garantia: DEACORDO COM O EDITAL
18 DE MAIO DE 20.15

PR

2

€
E
€ã

11 í00 LATA

infantil de seguimento para lactentes à base dê proteína isolada dê soja, enriquecidâ com fêno e

de L-metionina. lsenta de sacârose, lactose e proteínas láctêas. lndicada para a alimentaçáo de lactêntes acima
06 (sêis) meses de idade, com intolerância à lactose ou para dietas restrilas ao leite de vaca. '100%

Possui 10% de proteínas vegetais (proteína isolâda de soja + L-metionina), 48% de carboidratos
maltodeÍrina) e 42oh de lipídios (100% de godura vegetal - óleos de palma, girassol, canola e coco).

NESTOGENO ZNESTLÉ í5,00 í.500,00

12 50 LATA

Fórmula infantil de seguimento para lactentes à base de proteína isolada de soja, enriquecida com Íêno e
L-metionina. lsenta de sacarose, lactose e proteínas lácteas. lndicada para a alimêntaçâo de lactentes acima
(seis) mesês de idade, com intolerância à lactosê ou para dietas restritas ao leite de vaca. 100% Maitodeírina.

Possui í0% de proteínas vegetais (proteína isohda de soja + L-metionina), 48% de carboidratos (1
e 42o/o de lipídios ('100% de godura vegetal - óleos de palma, girassol, canola e coco).

NAN SOY/NESTLÉ 38,00 í.900,00

í3 í50 LATA
inÍantil isênta de lactose contendo vitaminas, minerais e oligoelementos nêcesúrios ao

e cÍescimento. Contém nucleotídeos ê LCPufas (ácido graxos de cadeia longa), principalmente

araquidônico (ARA) e docosahexaenóico (Dl-lA). Fonte de carboidrato:100% maltodeÍrina. Embalagem 4009.
NAN SL /NESILÉ 40,00 6.000,00

)

LOTE QTDÊ. BEM. DESCRTçÃO DO OBJETO iIÁR,CA/FABRICA}ITE
VALOR

UNITÁRIO
PROPOSTO R$

TOTAL
PROPOSTO

2 .oo

í

1. .oo

1

1 .oo

í

6, .00

36. ,fit
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FrcHA TÉCNtCA DESCRTTTVA DO OBJETO (PARA DTSPUTA ELETRÔNrCA)

Número do edital: 1912015
Orqão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

QTDE DESCRTçÃO MARCA

VALOR
UNITÁRIO

R$

VALOR
TOTAL R$

coDt
GO

UND

Fórmula iníantil (0 a 12m) hipoalêrgônica à
basê de protelna do soro do leite par
cialmentê hidroliseda, com adição de áci dos
graxos de cadeia longa -LGPUFAS (DHA -
ácldo docosahexaenóico e ARA
ácldoaÍaquldônlco) o nuclêotldêos. lsento
dêsacaÍose, frutose e glúten. Dênsidadê
calórica 65 a 67 Kcal/í00m1. Embalagem de

ABBOTT/SIMI
LAC

SENSITIVE
71,33 7.133,005997 UND 100

ABBOTT/
ISOMIL

38,33 í.9't6,505990 UND 50

Fórmula infantil de sêguimento pare lac
tentôs à base dê proteína isolada de soja,
enrlquêcida com ÍerÍo e adicionada de L-
mêtionina. lsenta de sacerose, lactose 6
protêlnas lácteas. lndicada para a alimên
tação de lactentes acima de 06 (seis) me ses
de ldade, com intolerância à lactose ou para

dietas restritas ao leite de vaca.
100% MaltodeÍrina. Possui 10% de proteí
nas vogetais (proteina isolade de soja + L-
metionina), 48% de carboldÍatos (í00%
maftodêxtrina) e 42o/o de lipidios (í00% de
gordura vegetal - óleos de palma, giras sol,
canola e coco). Embalagem 4009.

LOTE

6

A) Ficha Técnica Descritiva do Objeto

12
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UND 800

Nutrigão completa ê balancêada oÍal ou
enteral para crianças de I a í0 enos. Su
plêmenta: Cálclo, FoÍro, Ácldo Fóllco. 86 e
Bí2. lndicade para crianças sêletlvas e/ou
lnapetôntes entre 01 e í0 anos de idade.
Dist buição energética: 12% de Protelna,
53% de Carboidrato e 35% de Lipídio, sendo
í5% de TCM.Contém OHA e ARA, prebiótico
e probíotico. Sabor Bauni lha, Chocolate e
Morango. Densldade ca lóÍlca: 1 kcal/ml.

lata 400 ramas.

ABBOTT/
PEDIASURE

30,456476 24.360,00

33.409,50

TOTAL R$33.409,50-(TR|NTA E TRETS MtL, QUATROCENTOS E NOVE REATS E CINQUENTA
cENTAVOS)

Prazo de validade da proposta : 60 (SESSENTA) dias, conforme estabelecido no edital

B) Declaramos, paÍa todos os Íins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório (edital).

G) Declaramos quê a documentação paÍa habilitação sêrá entreguê no prazo previsto em êdital
conforme disposto nos § 2o e 30 do aÉ. 25 do Decreto Federal no, 5,450/2005.

ver item 8.í

Data:19/05/2015

14

D) Dêclaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e
mpresa de Pequeno Porte,conforme estabelece aÉigo 30 da Lei Complementar 123, de í4 de

dezembro de 2005 .

[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)]
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J
PRECÃO NA FORMA ELETRONICA í9/20í5.SRP
ABERTURA: í9/05/20í5 AS O8:OO HORAS
CIiêNtE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
End: RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MOR.AES, 222
Cidade: NOVA SANTA BARBARA
CNPJ: 95.56í.080/0001-60

PR
ISENTO

PROPOSTA DE

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitaÉo e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento (edital)

IredarálB, ainda. que estaM eiquadrádos rc R€gimê de lriàuiaÉo dê Miffip6a ê Émpesa dê Peq6o Porte, úúorc estabdM anigo 3'da Lej ComplelElar 123, dê 14 dê d€rênbo dê 2006

LOCAL DE ENTREGA, DE ACORDO COM O EDITAL

Prazo de validade da proposta (em dias, conÍorme estabelecido no edital): 60 (SESSENTA) dias
P,azo de Garantia. DE ACORDO COM
Fazenda Rio Grande, 19 de Maio

À -e Do.qsa.6a4/ooo1 -11

írê córruncHLLTDA 
-#

RUAEQUADOR'665

eARRó'úÀçÔrs' cEP 83 823-072

ADOLFO GRAMS
LEGAL

e
É
c.o

oescRrÇÃo Do oBJETo

NESLAc lruestÉ RS 16,99 R$ 4.247,50
para infáncia composto lácteo com óleos vegetais e fibras, sem adição de sacarose, acrescido de DHA e

utilizaÉo a partir dos dois anos, podendo ser utilizado até os 5 anos de idade. Apresentação lata de 400LATA2 1

MIL E EVALOR

2s0

Fórmula infantil (0 a í 2m) hipoalergênica à base de proteína do soro do leite parcialmente hidrolisada, com adiçáo de
ácidos graxos de cadeia longa -LcPUFAs (DHA - ácido docosahexaenóico e ARA - ácido araquidônim)
nucleotídeos. lsento de sacarose, Írutose e glúten. Densidade câlórica 65 a 67 Kcal/'l00ml. Embalagem de 4009.

LATA

VALOR

6 1 100

L

NAN HA /NESTLE R$ í8,6s R$ 1.865,00

12 1 50 LATA

Fórmula infantil de seguimento para lactentes à base de proteína isolada de soja, enriquecida com ferro e
L-metionina. lsenta de sacarose, lactose e proteínas lácteas. lndicada paÍa a alimentaçáo de lactentes adma
(seis) meses de idade, com intolerância â lactose ou para dietas restritas ao leite de vaca. 100o/o Maltodextrina

10o/o de proteínas vegetais (proteína isolada de soja + L-metionina), 48o/o de carboidratos (100%
e 42o/o de lipídios (í00% de gordura vegetal - óleos de palma, girassol, canola e coco). Embalagem

NAN SOY/NESTLE R$ 23,99 R$ í.í99,50

CPF RG 3.088.369-1

IFAZEI|DARIO 
GRANDE

P$

1

.VALOR
UNITÁRlO

PROPOSTO RS

LOTE ITEM QTDE. BEM. MARCÁ/FABRICANTE
TOTAL

PROPOSTO

4.241 50

í.8 t0




