
PREFEITURA MUNICIPAL 80i
NOVA SANTA BARBARA

ppffim$erAEwwWW
Processo Administrativo n.o 37 12017

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de
serviços médicos (Glínico Geral).

DATA DA ABERTURA: Dia 1910512017, às í4h00min.

DorAçÃo:

VALOR ttrtÁxrrllo: R$ 66.3í5,00 (sessenta e seis mil
trezentos e quinze reais).

Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 22z,Íelefone - 43.3266-8'100 - C N.P.J. N.o 95 561.080/0001-60

E-mail: licitacao,â.nsb.pr.sov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

DOTAÇOES

2017 lzsoo loa.oor.ro.gor.o34o.2o27 lsos ls.s.so.aa.oo.oo lDoExercicio
2017 lzsso loa.oor.ro.sor.o34o.2o27 lo ls.e.so.ss.oo.oo lDoExercício
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNC|A INTERNA

Nova Santa Bárbara, 1310412017.

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação à correspondência expedida
pela Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a contratação de serviços médicos
(Clínico Geral), para que sejam tomadas todas as providências necessárias para
abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL 00{
NOVA SANTA BARBARA

ESTADo oo panaxÁ

coRREsPoNoÊncn TNTERNA

Nova Santa Bárbara, 1310412017

Solicito que sejam providenciados no mínimo 3 (três)
orçamentos e planilha com média de preços para abertura de processo licitatório
para contratação de empresa especializada para prestaçáo de serviços médicos
(Clínico geral), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine n ud dos Santos
Setor de Lici S

Recebido por:

Nome

Data: I I

Assinatura

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 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

De: Setor de Licitações

Para: Setor de Compras

Assunto: Orçamentos para estimativa de preços
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RAZÃO SOCIAL C
ENDEREÇO:

V,,1 rl, a
,6c/4 -1-.. )

CNPJ 8

Carimbo com CNPJ -

T
CONTATO ,.., íZ-t

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100

Setor de Licitações - Elaine

Email: licitacao@nsb.or.gov.br

"COT ODE

Cor-JO4,* L (tst1a1ff6o,(t

Tg,otg,gt, -;t-6F
Tr,,oru.gzr,/ooot-6F

Ass

M.C.C
cLiJ.,
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,jANTE
DICA

- MORAE 3e0CtNr.- 16250-000
VA SA.;.. r..;ÁnAena- 1l

M. C.,C. CAVALCANTE
CLINICA UÉOTCA

RUA JoÀoruRANoy DE MoÂAEs, 360
. CENTRO - CEP 862s0{0o
lIgvA sANrA BÁnnane - e5t

/z/o///.r/

1 PRESTAÇÃO DE SERVrÇOS MÉDrCO (SUNICO_GERAL)
COM CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS.
DE SEGTINDA.FEIRA A SEXTA-FEIRA, (HORARIO A
DEFINIR). INCLUSIVE FERIADOS NACIONAS, ESTADUAIS,
MUNICIPAIS E RECESSOS. MEDICOS COM FORMAÇÂO E
INSCRIÇÃO NO CONSELHO DA CATEGORIA - CRM.
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A/C

Secretaria Municipal de Saúde
Municipio de Nova Santa Bárbera, Estado do Paraná

Atendendo a solicitaçâo da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Santa Bárbara/PR, e após a

análise dâs informaçôes a nos repassadas, apresentamos levantamento de cuslos para pÍestaçâo de serviços

médicos

DADOS DA EIIIPRESA FORNECEDORA DO ORçAUENTO
RAZãO SOCiAI; MOVI MEO CL|NICA ESPECIALIZAOA EIRELI EPP
CNPJ n.o 16.993.043/0OO 1 "55
Ender6ço: RUA PrAUi. 399 SALA - 1405
E-mail: movrmed rh@gmail com
TeleÍone para contatos: (43) 3027 - 7074 / 99120 - 5806
Cldade: LondÍinâ, Eslado do Paraná.

Londrinâ, 19 de abril de 2017

MOVI MEO CLINICA ES
c

ADMINISTRADOR

IALIZADA ÉIRELI
SILVA

5AE
I t6.993.0+3/otlot-55 

|

MOVI MED CLINICÂ E§PECIÀLIZÀDÀ

EIRXLI. EPP

nua prluÍ, s99 - satA t4o6
- cEr{ÍRo - cEP 8601H20L "'iôÉpiiN;:;R- J

PLANILHA DE CUSTO. MENSAL

ITE M PREÇO MENSAL

01 pRESTAÇÂo DE sERVrçoS MÉorco tcultttco oenelt corrl
CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS DE
SEGUNDA.FEIRA A SEXTA-FEIRA, (HORARIO A DEFINIR)
INCLUSIVE FERIADOS NACIONAS. ESTADUAIS, MUNICIPAIS
E RECESSoS i,4EDIcoS coM FoRMAÇÃo E INSCRIÇÁo No
CONSELHO DA CATEGORIA. CRM,

R§ - I t.210,00

VALOR MENSÂL RS - r 1.210,00
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CNPJ: 14.062.021 fiO0l-46
RUA: CACHOEIRA, 758

SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA . PR

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara

CNPJ: 95.561 .080/0007€0 - (43) 32668100
Setor de licita@o - Elaine
Email: licitacao@nsb.pr.gov.br

í - roENnFrcAçÃo
> RRZÃO SOCIAL: GLINIGA HEDICA BoNI}I
> CNPJ: t4.062.O2llOOOl46
> AGENCIA: 2573-9 / CONTA :14.995{l - BANCO DO BRASIL
> REPRESENTANTE: Paulo Henrique Lúz
> RG: 4.938.í)9-9 E CPF: 802.657.829-53
! Rua Cachoeira, 768, São Sebastião da Amoreira - PR

2 - DO OBJETO E PREçOS

S.S.À 1 7 de Abril de 2017 =----

REPRESENTANTE E CAR

cPF: 802.657.829-53 / RG: 4.938.509-9
E-MAIL: phenriqueluiz39@gmail.com

erente - ulo Henrique Luiz

:$#üE.ri$$:$I
{'"1.:?;*'0.'"-

Item Nome do produto/serviço Preço ruiximo
I PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VTÉOICO CLÍMCOGERAL

COM CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS
SEMANAIS. DE SEGI.JNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA,
(HORARIO A DEFINIR). INCLUSTVE FERIADOS
NACIONAS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E RECESSOS.
MEDTCOS COM FORMAÇÃO e ntSCruçÃO ttO
CONSELHO DA CATEGORIA - CRM.

R$9.000,00
(Nove Mil Reais)

RUA CACHOETRA, 768 / SÁO SEEASTTÃO DA AMORETRA - PR / FONE: (43) 325s-2785 CEr: (43)99111-()403

-@

Cotacão de Preco

I

/a
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ABSOLUT CLíNICA MÉDICA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA.ME

RAZÃO §OCIÂL: AB§oLUT CLÍMCA I\óDICA E GEsTÃo EM SAÚDE LTDA- ME

ENDEREÇO: RUA AMAZONAS, É9 (FI,NDOS) - CENTRO _ MAIYDAGUAçU/PARANÁ - CPP

87.1600-000

cNPú 26.74037s/0001{1

CONTÀTO: JAMILTON MARIO DONASAN

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CIIPJ: 95.561,0E0/0001{0 - Fgne/ Fax - (43) 3266-8100

Setor de Licitações - Elaine

Bmail: licitacao@nsb.pr.gov.br

"COTA ODE

Mandaguaçq 17 de abril de 2017.

O/J
AB

MARIO SAN
RG - 4.620.943-5

llo.zlo.szslooordl
ABfiI.UTCLINICA

ilEDtçAEGESTÁO
EII$UDEL|DA.IE
tlgJ0xs,rt.R|DG

I-1'r'"ffi**,d

R$ 14.500,001 COMCARGA
HoRÁRIÀ DE 20 (VINTE) goRes sBuaNets or srctnvpA-FEIRA A
SEXTA.FEIRA, (HORARIO A DEFINIR). INCLUSIVE FERIADOS NACIONAS,
ESTADUAIS, MI.]NICIPAIS E RECESSOS. MEDICOS COM FORMAÇÃO E
INSCRIÇÃONO CONSELHO DA CATEGORIA. CRM.

RUA AMAzoNAs, 139 (FUNDos) - cENTRo - MANDAcueçu _ eaneuÁ _ cEp: 87.160_000
CN pJ: 26.7rtO.37510001_81
TELEFONE: (44) 3245-4899

E-mail: absolutsaude@hotmaíl.com

)rçço maximo



))

MCC MOVIMED BONIM ABSOLUT MÉDIA
púsraÇÃo DE sERVrÇos MEDrco 1cr-ÍNrco coR.ll,t
coM cARGA HoRÁnrR DE 20 (vINTE) HoRAS
SEMANAIS. DE SECUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA,
(HORARIO A DEFINIR). INCLUSIVE FERIADOS
NACIONAS, ESTADUAIS, MTJNICIPAIS E RECESSOS.

MEDtcos coM FoRMAÇÃo e mscruçÃo tto
CONSELHO DA CATEGORIA. CRM. Rs 9.s00,00 Rs 11.210,00 Rs 9.000,00 Rs 14.500,00 Rs 11.052,50

5a(,



PREFEITURA MUNICIPAL 0iI
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNC|A INTERNA

Nova Santa Bárbara, 2410412017.

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
médicos (Clínico geral).

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçáo
orçamentária para contrataçáo de empresa especializada para prestação de
serviços médicos (clÍnico geral), conforme solicitação da Sra. Michele Soares de
Jesus, Secretária Municipal de Saúde, num valor máximo de R$ ô6.315,00
(sessenta e seis mil, trezentos e quinze reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cris itk Santos
Setor de Licitações

Rua WalÊedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43' 3266.8100, E - 86.250-000

Nova Santa Brírbarq Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 0i1
ESTADO DO PARANA

coRRr,sPoNDÊxcra TNTERNA

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à correspondência intema expedida por Vossa
Excelência em data de 24/04/2017, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentarios paÍa contratação de empresa especializada para prestação de serviços
médicos (clínico geral), conforme solicitação da Sra. Michele Soares de Jesus, Secretária
Municipal de Saúde, num valor miíximo de R$ 66.315,00 (sessenta e seis mil. trezentos e
quinze reais).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamenüí,ria é:

08 - Secretaria Municipal de Saúde;

001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0340.2-027 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização; 2560
33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2590,2600.

Sendo o que se apresenta paÍa o momento.

Nova Santa Bá,rbara,24 de abril de 2017.

Atenciosamente,

a\
Laurita
Contador

de Souza Campos
a/CRC 045096/0-4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - www.nsb.or.gov.br



PREFEITURA MUNIGIPAL

NOVA SANTA BARBARA IJTT,

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: DepaÉamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2410412017

Prezado Senhor,

Em atenção à correspondência expedida pela Sra. Michele Soares
de Jesus, Secretária Municipal de Saúde, solicitando a contratação de serviços
médicos (Clínico Geral), com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, conforme
solicitação da Sra. Michele Soares de Jesus, Secretária Municipal de Saúde, num
valor máximo previsto de R$ 66.315,00 (sessenta e seis mil, trezentos e quinze
reais), por um período de 06 (seis) meses e informado pela Divisão de Contabilidade
da existência da previsão orçamentária atÍavés da dotação:

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
00í - Fundo Municipal de Saúde;
í0.30í.0340.2-027 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de
Terceirização; 2560.
33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2590, 2600.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o
parecer jurídico acerca da modalidade de licitação a ser adotada.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine C ud dos Santos
Setor de Lic ES

Rua Walfredo Bittencoun de Momes, 222 - cep. 86250-000 - Fone/Fa\ (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60

E-mail: licitacao@nsb.pr.eov.br - Nova Santa Barbara - Paraná



Solicitante: Departamento de LicitaÇões

Mandaram a esta Procuradoria pedido de parecer

acerca das providências a serem adotadas para a contrataÇão

de serviços médicos (clínico geral) com carga horária de 20

(vinte) horas semanais, num valor máximo prevj-sto de R§

66.375,00 (sessenta e seis mil- e trezentos e quj-nze reais),
conforme solicitação e justificativa da Secretarj-a Municipal.

dê Saúde.

De suma importâncla, o processo/procedimento em

te1a, conforme explj-cado pela AdministraÇão, é tão somente

até a feitura de concurso/teste seletivo para o suprimento

das necessidades municipais, em observância ao que prevê o
art. 37 da Norma Constitucional.

0i3

oAté porque,

de pessoal no serviço
puniÇão da autoridade

desrespeito ao

púb1ico, ensej a

administrativa.

regi-me de contratação
a responsabi }i zaçâo e

pel-o

O que, com todas as letras, alerta-se.

I.
De saída, consta o pedldo e justlficativa

órgão a ser beneficiário com a pretensa contratação,

caracterizaÇão precj-sa do objeto e valor máximo a

licitado.

com

ser

Pógino 'I des

PREFEITIURA MT'NICIPÀT DE NOVÀ SÀNTÀ BáRBARA
Av. Oalfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Fone/Fax {043) 3266-8100

CNPJ N." 95.5 61.080/0001-60
E-mail; pnnsbGpsb. pr . qov, br - Nova SaDta BárbaÍa - Palaná

Parecer j urÍdico



PREFEITT'R,'I, UI'NICIPÀT DE NOVA SÀNTA B]ÁRBAR]À
Àv, walfredo Eittencourt de Moraes i" 222, Eone/tax (043) 3266-B1OO

CNPJ N.o 95.561,080/0001-60
E-mail: pmnslGnsb-pr.gov.br - Nova Sânta Bárba.a - paraná

O procedimento contempfa a indicação de

orçamentária e parêcer contábif para fazer frente
despesas da pretensa contrataÇão.

0i1

dotação

com as

Ademais, está
autoridade administrativa

devidament e

competentê.

autorizado pela

É o breve rel-atório.

II.
Inicialmente, via de regra, as obras, serviços,

compras e alienações do Podêr Públ-ico devem ser precedidas

da realização de processo administrativo licitatório. Dito
preceito decorre, inclusive, de mandamento constitucional.
Senão vejamos:

Art. 37. A administração públ-ica direta e indireta
de qualquer dos Podêres da União, dos Estados, do
Distrito Eederal e dos Municipios obedecerá aos
principios dê l-egalidade, impessoal idade,
moralidade, pubLicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:

xxI - ressalvados os casos especificados na
IegislaÇão, as obras, serviços, compras e
al-ienaçôes serão contratados mediante processo de
Iicitação púbJ.ica que assegure igualdade de
condj-ções a todos os concorrentes, com cláusulas
que estabel-eçam obrigaçÕes de pagamento, mantidas
as condições efetivas da proposta, nos termos da
l-ei, o qual somente permitirá as exigências de
qualificaÇão técnica e econômica indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigaçÕes.

Como forma de dar maior efetividade a esse normado,

o legislador infraconstitucj.onat editou a Lei n. 8.666/93,
que cuida, num contexto amp]-o, das licitações e contratos

administratlvos .

i.- )
eosinvde s



PREFEITT'RÀ !!['NICIPÀL DE NOVÀ SÀÀITÀ BI{RBÀRÀ
Av. !íalfredo BitteÍrcourt de Moraes íõ 222, Fone/Fax (043) 3266-8100

CNPJ N." 95.5 61.080/0001-60
E-maif: ÉmsbGnsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárba.a - paraná

A partir da fei geral-, outros regulamentos foram

sendo editados pel-o Poder Público, até chegar-se na edição
da Lei n. 10.520/2002 - que j-nstituiu a modalidade pregão1 .

Acredita-se, salvo melhor )uizo, que a modalidade

pregão é a que melhor se amolda às circunstâncias do caso

corrente, eis que o objeto a ser contratado não exige um

processo/procedimento de maior elaboraÇão, de outro modo:

complexo .

Nesse sentido, é de se dizer que o objeto a ser
licitado é dotado de natureza comum, ou seja, cujos padrôes

de qualidade bem podem ser "objetivamente definidos pelo

edital, por meio de especif.icações usuais de mercado".

0i5

a specto
De total
TCU:

Esses elementos, vale dizer, no que tange ao

de legalidade, tornam possivel a adoÇão do pregão.

implicação, cabe ressaftar acordão proferido pelo

No acórdão n" 2112/2008 o Tribunal de contas da

União afirmou que: "a utilização da modal,idade

pregão é possivel, nos termos da Lei no

70.520/2002, sêmpre que o objeto da contrataÇão for
padronizável e disponlvel no mercado,

independentemente de sua complexidade".

De st aca- s e

dessa modalidade,

facultativo.

a AdministraÇão "poderá"
não "deverá" fazê-1o.

que

e

uti-fizar
Logo, é

1 À fim de não envolver o leitor êm erro, clarifica-se que a modalidade
pregão não foi a úItima a ser instituida pelo Poder l,egislativo. Outras
mais foram e ainda continuam sendo constituidas. como, por exemplo, o
RDC - Regime Diferenciado de ContrataÇão. 

1_
-,-,|

Pógino-3'de 5



PREFEITT'R,A MUNICIPAL DE NOVA SÀIflTÀ BJíRBÀR]A
Àv, Walfrêdo Bittencourt de Moraês no 222, Fonê/Fax (043) 3265-81OO

CNPJ N. o 95. s61.080/0001-60
E-nail: DnlrtsbGnsb.pr.q ov.br - Nova Santa Bárbala - Palaná

0i6

Em que pese isso, dentre as modalidades
licitatórias, o pregão afigura como sendo a mais simples, e

por J,sso, acarreta grande celeridade e ampla participação de

pretensos licitantes, o que converge com os objetivos
licitatórios, conforme prescreve o art. 3o, da Lei n.

8.666/93t

Lei n. 8.666/93

Art. A licitação destina-se a garantir a
observância do principio constitucional da
isonomia, a sefeção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoÇão do desenvolvimêntô
nacional sustêntável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os prj-ncipios básicos da
l-egalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdadê, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrunento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes
são correlatos.

Com efeito, esta Assessoria sugere a adoÇão do

pregão para acobertar a contrataÇão do objeto do caso

corrente, em vista, pri,meiro, que há expressa autorização
Iegal, e outro, que pelas caractêristicas simplórias,
ostenta o pregão certa medida de vantagem à AdministraÇão.

Por outro Iado, fica a critérj-o da AdministraÇão a

escolha da espécie do pregão que melhor se adequa às suas

necessidades, se o pregão efetrônico ou o pregão presencial,
ficando a critério de justificativa interna.

De tudo quanto se viu, esta Procuradoria opina pefa

possibilidade da adoção da modalidade licitatória pregão,

podendo ser adotada a espécle eletrônica ou presência1,

estando isso a critério e justificaÇão da Adminj.stração.

Pógino 4 de 5



PREE:EITI'R]A MT'NICIPÀú DE NOVÀ SA}ITÀ BÁRBÀB,JÀ
Àv. l{alfredo Bittencourt de Moraes no 222, Eone/Fax (043) 3266-8100

CNPJ N.o 95.561.080/0001-60
E-naj.1: pnDsb€nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

É o parecer, salvo melhor )uizo.

Nova a Bárbara, 25 de abril de 2017.

P rocur I1a UI

dê arêsus

idica

0l ?
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIÁ INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçôes

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitação sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL t" 2212017, que tem
por objeto o registro de preços para eventual contratação de serviços
médicos como plantonista (Clinico Geral), normatizaçâo de procedimentos
administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos correlatos à área,
de conformidade com a [,ei Federal n' 10.520, de 17 lO7 l2OO2, Í.ei Federal
n" 8.666, de 2110611993, Republicada em 06l07 11994, Decreto Federal no
3.555 de OBlOS|2OOO, Decreto Federal n" 3.697, de 2ll12l2OOO e demais
legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" 01612017, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitaçáo seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se ao Setor de Licitaçáo para as
providencias necessárias.

Nova Santa Bárbara, 2610412017.

NOVA SANTA BARBARA

fu.*:"
Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro ,8 43. 3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara. Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

0ts

AVTSO DE LtClrAçÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.O 2212017

Processo Administrativ o n." 37 l2O'17

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de
sen iços médicos (Clínico Geral).

Tipo: Menor Preço, Por item.

Recebimento dos
't7t05t2017.

lnicio do Pregão: Dia 1710512017, às 14h00min.

Preço Máximo: R$ 66.315,00 (sessenta e seis mil, trezentos e
quinze reais).

Nova Santa Bárbara, 2610412017.

L

Fabio He e Gomes
Pre o iro

Portar 016t2017 a
Ia 60 .::.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - rvww.nsb.pr.gov.br

Envelopes: Até às 13h30min. do dia

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura lvlunicipal de Nova SanÍa Bárbara, siÍo à
Rua Walfredo Biftencouft de Aloraes, 222, pelo fone: 43-3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 02ü
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N" 2212017

Senhor licitante:

Visando possível comunicação Íutura entre a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
e a sua empresa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirade de Edital,
abaixo, remetendo-o ao Setor de Licitaçôes por meio do fax (43) 3266-8100 ou para o e-
mail licitacao@nsb.pr.oov.br.

A falta de rêmessa do presente Recibo de Retirada do Edital exime este Pregoeiro da
comunicação de possíveis retificações ocorridas no instrumento convocatório ou outras
informações adicionais peÉinêntês ao ceÉame no.

Fabio Hen Gomes
P lro

Portari n" 01612017

i

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, E 43. 3266.8100, E - 86.250-000

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

Processo Administrâtivo n." 37 I 2O17

"1



PREFEITURA MUNICIPAL
021NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

PREGÃO PRESENCIAL NO 22120'17
Processo Administrativo n." 37 I 2O17

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de serviços médicos (Clínico
Geral).

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereço completo), retirou este Edital de Licitação e
deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail

ou pelo tel/ fax:

aos I t2017.

Carimbo Padronizado da Emprêsa

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

2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100' z - 86.250-000

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL



PREFEITURA N/UNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

NOVA SANTA BARBARA 022

PREGÃO PRESENCIAL NO 2212017
Processo Administrativo n." 37 12017

LrcrrAcÃ EXGLUSIVA PARA MICROEMPRESA E MPRESA DE PEOUE PORTE
E/OU MIC EMPREENOEDOR NDIVIDUAL (MEI) íLC 147120141.

ABERTURA DA L|C|TAçÃO

AbeÉura: Dia 19/05/2017, às 'l4h00min.
Protocolo dos envelopes: Até às í3h30min, do dia í9/05/20í7.

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, através do Pregoeiro, designado pela
Portaria no 01612017, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que Íealizatâ licitaçáo, na
modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, Por item, destinado ao recebimento
de propostas objetivando o REGISTRO DE PREçOS para eventual contratação dos serviços
relacionados no ANEXO l: ContÍatação de serviços médicos (Clínico Geral), em
conÍormidade com o disposto na Lei Complementar Federal n.o 12312006 e n' 147120'14, lei
Federal n.o 10.52012002, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n" 8.25012014, Decreto Federat
No 3.555/00, Decreto Municipal no 041/2009 e, no que couber, na Lei Federal n.o 8.666/1993.

A retirada deste Edital poderá ser feita na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, no Departamento de Licitaçóes, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moaes,222
- Centro, Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná, das 08:00 às 12:00 e das í3:00 às
Í7:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone/fax (043) 3266-8100, ou ainda pelo email
licitacao@nsb.pr.qov.br ou através do site www.nsb.pr.qov.br

Os esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital e seus anexos somente serão prestados e
considerados quando solicitados por escrito ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio, até 02
(dois) dias útêis antes da data fixada para a abertura da licitação, endereçados ao e-mail:
licitacao@nsb. pr.qov. br. As respostas a todos os questionamentos (dúvidas ou

esclarecimentos) serão disponibilizadas no site www.nsb.pr.qov.br, para ciência de todos os
interessados.

A sessão pública do Pregão Presencial será realizada no dia 1910512017, às í4:00 horas,
no prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de
Moraes, n' 222, BaiÍo Centro, Nova Santa Bárbara - PR, e será conduzida pelo Pregoeiro e

sua equipe de apoio.

1. DAS COND|ÇOES Oe PARTICIPAçÃO
'1.1. Poderão participar desta Licitaçáo exclusivamente as Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte e/ou Microempreendedor lndividual (MEl):

a) cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitaçáo, conforme o disposto nos

respectivos atos constitutivos;

b) regularmente estabelecidas no País e que satisfaçam as condiçôes deste Edital e seus
Anexos.

3
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA J

ESTÂDO OO PARANÁ

1.2.3- Para fins da aplicação do artigo 48, s 30 da Lei complementar 12312006, entende-se
como melhor preço válido, a proposta de menor valor que tenha sido oferecida por um
licitante habilitado.

't.2. Não serão admitidas nesta licitâção:
a) empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste pregão;

b) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

c) empresa que se encontre sob falência, dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial;

d) consórcio de empresas, sob nenhuma forma;

e) empresa que não seja microempresa ou empresa de pequeno porte, coníorme definição
do artigo 30 e parágrafos da Lei Complementar n.o 123/06.

2. DO OBJETO
2.í. Constitui objeto desta licitaçáo o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual contratação
de serviços médicos (Clínico Geral), conforme especificado no ANEXO l, que integra o
presente Edital.

2.2. O Município de Nova Santa Bárbara, não se obriga a contratar os serviços relacionados
dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar
licitaçáo específica para contratação de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade
de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei
no 8.666/93 e suas posteriores alteraçôes.

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação

entária:

4. DAS IMPUGNAçOES AO EDITAL
4.1. As impugnações ao presente edital poderão ser feitas alé as 17 horas do 2' (segundo)
dia útil anterior à data fixada para a realização da sessão pública do pregão, por qualquer

cidadáo ou licitante.
4.1.1. A impugnaçáo deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o
nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razáo

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

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

4
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DOTAÇÔES

3.3.90.34.00.00 Do Exercício2017 IZSOO lOe OOr.rO.SO1.O34O.2O27 laos
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3.3.90.39.00.00 Do Exercício2017 fZOOO lOa.OOr.rO.SO1.O34O.2O27 laOe

lo"'" 

o" fonteda despesalFuncional programática
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Bárbara, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às 12h00, e das i3h00
às 17h00, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico:
licitacao@nsb. pr.qov.br

4.1.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.
41'3. Não serão conhecidas as impugnaçóes interpostas por fax e/ou vencidos os
respectivos prazos legais.
4.1.4. Procedentes as razóes da petição de impugnação contra o ato convocatório, será
designada nova data paÍa a rcalizaçáo do certame.

pequeno oorte. qualificadas como tais no têrmos do aÉioo 30 da Lei Complementar
n.o 123l2OO6. com as alteracões a Lei Complementar n.o 14712014.
6.2. Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido previsto no artigo 42 e seguintes
da Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006, a microempresa ou empresa
de pequeno porte:

5.2.1 . De cujo capital participe outra pessoa jurídica;

5.2.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com
sede no exterior;

5.2.3. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja,
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do
caput do artigo 3o da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;

5.2.4. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por êsta Lei Complementar, desde que a receita bruta global

ultrapasse o iimite de que trata o inciso ll do caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o 123

de 14 de dezembro de 2006;

5.2.5. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do

caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;
6.2.6. Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5.2.7. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de

caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de

empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de
previdência complementar;

5.2.8. Resultante ou remanescente de clsão ou qualquer outra forma de desmembramento

de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendário anteriores;

5.2.9. Constituída sob a forma de sociedade por ações;
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5. DA QUALIFICAÇÃO DAS MIGROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
5.1. Esta licitacão é exclusiva para participacão de microemDresa e emDresa de
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5.2.10. Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço,
relação de pessoalidade, subordinaçáo e habitualidade.

6.2. Não será aceito, em qualquer hipótêse. a participacão dê licitante rêtardatário.
considerado este. aouele oue aDresenter os envelopes após o horário estabelecido
para a entreqa dos mesmos, comprovado por meio do protocolo da Prefeitura M. de

7. DO CREDENCIAMENTO
7.'1. O representante do licitante deverá apresentar, na Sessão Pública, os documentos
necessários para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame.

7.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado por

meio de PROGURAÇÃO com reconhecimento de firma, ou TERMO DE

CREDENCIAMENTO com carimbo e reconhecimento de firma, podendo ser utilizado o

modelo do ANEXO lX.

7.3. Na hipótese dos itens 7.1 ou 7.2, o representante deverá apresentar o Ato
Constitutivo, Estatuto ou Gontrato Social em vigor e suas alterações, ou consolidação,

devidamente registrados, se tralando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade
por açôes, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, devidamente
autenticados para verificação dos poderes do outorgante.

7.4. Caso o Licitante tenha oreenchido os requisitos dos sub-itêns anteriores não
haverá necessidade de apresentar cóoia do contrato social no envelope de
Habilitacão.

7.5. No ato da Sessão Pública, o representante do licitante deverá identificar-se mediante a

apresentaÇão, ao Pregoeiro, de documento que comprove sua identidade, para que
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ENVELOPE No 02 - HABTL|TAçAO
RAZÃO SOCIAL / GNPJ
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6. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
6.1. O envelope No 01 - PROPOSTA DE PREçOS e o envelope No 02 - HAB|L|TAÇÃO,
deverão ser entregues lacrados, no Setor de Licitaçóes da Prefêitura Municipal de Nova
Santa Bárbara, Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa
Bárbara - Estado do Paraná, até às 13h30min, do dia í9/05/20í7, contendo no anverso
destes (respectivamente) os seguintes dizeres:

ENVELOPE NO Oí - PROPOSTA DE PREçOS
RAZÃO SOCIAL / GNPJ
ENDEREÇO GOMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N'2220í7. SRP

Nova Santa Bárbara.
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possibilite a conferência dos dados com os documentos inÍormados no documento de
credenciamento.

7.6. Será admitido apenas I (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que
cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

7.7. Somente participará da fase de lances verbais e demais atos relativos a este pregão
Presencial, o representante legal do licitante devidamente credenciado.

7.8. A não apresentação, incorreção do documento de credenciamento ou ausência do
representante legal da licitante não importará na desclassificação da sua proposta no
presente certame. Contudo, veriflcadas as possibilidades de saneamento pelo Pregoeiro, ele
náo poderá apresentar lances verbais ou qualquer manifestação em nome da mesma na
sessáo do pÍegão, inclusive interpor recursos.

7.9. Concluída a fase de credenciamento as licitantes deverão entregar ao Pregoeiro a
Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo do ANEXO
V do presente Edital.

7.9.í. No caso da sua não apresentação, a declaração de cumprimento dos requisitos de
habilita$o pode ser firmada no início da sessão pelo credenciado, adotando-se o modelo
constante do ANEXO V.

7.9.2. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir ã
declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, no Envelope 1 - Proposta de
Preço, sob pena de não conhecimento da sua proposta.

7.10. Conforme previstos na Lei Complementar no 12312006, as MICROEMPRESAS ou
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE devem apresentar a documentação comprobatória

dessa condição, através do seguinte documento:
a) CeÉidão simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial, devidamente
atualizada, ou seja, com data não superior a 30 (trinta) dias.

7.11. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a

documentação comprobatória da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,

no Envelope 1 - Proposta de Preço.

8. OA PROPOSTA
8.1. Nos anexos deste Edital, contém a relação detalhada do objeto da licitação (Anexo l), o
arquivo digital de proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de proposta (Anexo lll)
e as instruções para preenchimento de proposta (Anexo lV):

8.2. O arquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em CD-R ou PEN-DRIVÉ,
preenchido pelo programa de preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções

contidas no (Anexo lV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 01 -
PROPOSTA, com as mesmas informações constantes na proposta impressa;
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8.3. A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) via, preenchida pelo programa de
preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções contidas no (Anexo lV) e,
obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0í - PROPOSTA, com as mesmas
informações constantes na proposta gravada em CD, constando:

a) Nome ou Razão Social, endereço completo, telefone e fax da proponente;
b) Número do CNPJ/MF;
c) Número do Procedimento adotado;
d) Dêscriçâo detalhada dos serviços oferecidos;
e) Preço total;
Q Prazo de validade da proposta, expressamente declarado, não inferior a 60 (sessenta) dias
contados do dia da abertura do "Envelope Propostâ';
g) Assinatura do representante legal da empresa proponente que tenha poderes para tanto;
h) Declaração elaborada em papel timbrado informando o nome do profissional que
estará à disposição para a prestação dos serviços;
i) Registro ou inscrição do profissional que prestará os serviços na entidade profissional
(cRM);

8.4. A não apÍêsentação do arquivo digital (CD-R ou PEN-DRIVE), se este estiver
incompleto, ou não for possível efetivar a leitura dos dados, implicará na
desclassifi cação da proposta;
8.5. A empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado,
bem acondicionada, para que não sofra danos;
8.6. Recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia
alternativa do arquivo digital;
8.7. A proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas
casas decimais após a vírgula. O preço ofertado será sempre o preço Íinal, nele devendo
estar computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficarão a cargo
da futura contratada;
8.8- Não serão levadas em consideraçáo quaisquer ofertas que não se enquadrem nas

especificações exigidas;
8.9. O arquivo com a Proposta dê Preços estará disponível no endereço eletrônico
www.nsb.pr.qov.br, na guia Licitações/Pregões, onde também encontram-se
disponíveis o Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;
8.10. A Proposta de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital serão acondicionados
no ENVELOPE no 0í;
8.11. Deverá ser observado quando da elaboração da proposta: Prazo de execuçáo;
Forma de Pagamento, A Prefeitura de Nova Santa Bárbara se reserva o direito de verificar
as informações sobre a qualidade e característica dos serviços prestados pelo licitante,
através de diligências ou vistorias rn /oco. Nos preço(s) proposto deverão estar inclusos os
en€rgos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e

máquinas, transporte, salários, carga tributária, alvará, emissão de relatórios, as taxas
municipais, estaduais e federais, as despesas indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais

custos mencionados nas EspeciÍicações, constantes do ANEXO l, necessários para

prestação dos serviços licitados.

9. DA APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAçÃO
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9.1. No envelope lacrado No 2 - HABILITAçÃO - deverá conter os documentos
relacionados para habilitação (item í0), originais ou por qualquer processo de cópia,
autenticada por cartório competente, ou servidor da Administração, ou publicado em órgão
da imprensa oficial, os quais serão examinados pela Comissão de Licitaçáo.
9.í.'1. Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser
apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à veriÍicação
da autenticidade pela lnternet ou junto ao órgão emissor.
9.2. Documentos matriz/filial: Os documentos apresentados deverão estar em nome do
licitante responsável pela prestação dos serviços com o número do CNPJ e endereço
respectivo.
9.2.1 . Se o licitante responsável pela prestação dos serviços for à matriz, todos os
documentos deveráo estar em nome da matriz.
9.2.2. Se o licitante responsável pela prestação dos serviços for à filial, todos os
documentos deverão estar em nome desta.
9.3. Prazo de validade dos documentos:
9.3.1. A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data da abertura
da sessão pública deste Pregão Presencial.
9.3.2. Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos
pelo período de 60 (sessenta) dias da data da emissáo.

í0. DA HAB|L|TAçÃO:
í0.í. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.1.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresêntação de
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 contribuiçóes sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo

único do artigo 1'l da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a título de
substituição, e às conkibuições devidas, por lei, a terceiros;
10.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos
Estaduais, mediante apresentaçâo de Ceíidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com
efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;

10.1.3. Prova de regularidade Íiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos
Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito

ou Certidáo Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do
licitante na forma da lei;
'10.1.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,

mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela

Caixa Econômica Federal - CEF.
10.'1.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a

apresentaçáo do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil,

10.1.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (CNOT),

nos termos do artigo 642-A da Consolidaçâo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei 5.452, de 1o de maio de 1943.
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10.2. PARA COi/lpROVAÇÃO DA QUAL|FtCAÇÃO ECONôM|CO-F|NANCEtRA:
',l0.2.1. certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida
pelo cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 60 (sessenta) dias da
data marcada para inicio da disputa.

í0.3. PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAçÃO TECNICA:
'10.3.í. CeÉificado de inscrição da empresa, (Pessoa Jurídica), no Consetho Regional de
Medicina - (CRM);

10.4. DOCUMENTAÇÃO GOMPLEMENTAR:
í0.4.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXlll do art. 7"
da Constituição da República Federativa do Brasil de 't 988, conforme o que disciplina o
inciso V do ad. 27 da Lei n. 8666i 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de
'1999, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Vl.

',l0.4.2. Documento declarando gue o licitânte não foi declarado inidôneo para licitar ou
contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, podendo ser utilizado o modelo
do ANEXO Vll.

10.4.3. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação,
emitida pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, podendo ser
utilizado o modelo do ANEXO Vlll.

10.4.4. Declaração de não parêntesco, emitida pelo proponente, assinada pelo
representante legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO X.

'10.5. Os documentos de habilitaçáo poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Equipe de Apoio,
mediante conferência da cópia com o oÍiginal, ou ainda, por publicaçáo em órgão de

imprensa oficial ou impresso de sítios oficiais do órgâo emissor.

10.6. As declaraçóes emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser
firmadas por representante legal da empresa.

'10.7. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação em

desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.

10.8. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a

documentação exigida para efeito de comprovaçáo de regularidade fiscal, mesmo que esta

apresente alguma restrição.

'10.8.1. Havendo alguma restriçáo na comprovaçáo da regularidade fiscal, será assegurado o

prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da

Administraçáo Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento

do débito, e emissáo de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão

negativa.

- www.nsb. .br
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10.8.2. A náo-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo de aplicação das sanções prevlstas neste
edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar o autor do menor lance seguinte aos já
convocados para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada
a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério
de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou revogar a licitação.

10.9. A regularidade exigida por ocasião da licitação deverá manter-se na vigência da Ata de
Registro de Preços.

íí. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO
11.1. No dia, hora e local designados, neste edital, serão recebidos os envelopes
PROPOSTA e HABILITAÇÃO, devidamente lacrados, que serão protocolados.

1'1.2. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos licitantes e demais
pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro declarará aberta a Sessáo e anunciará as
empresas que apresentaram envelopes.

1 1.3. Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do ltem
I - DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados
na declaração de que cumprem as condiçóes de habilitação, subitem 8.9 deste Edital e
após, encaminhará os envelopes distintos, aos licitantes credenciados para conferência dos
lacres e protocolos.

1í.4. Seráo abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasiáo em que

será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste
instrumento.

1 1.5. A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de
participar da fase de lances verbais.

11.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada,

ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais.

1 1.6.1. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou

multiplicação.
'l.1.6.2. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente à Sessão do Pregão Presencial;
1 1.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados

constantes dos documentos apresentados no envelope N" 2 - HABILITAçÃO;
11.6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, não gerarão a sua desclassificação,
pois poderão ser preenchidos para a autorização de Íornecimento.

1 1.6.5. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na

divergência entre o valor unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.

1 '1.7. As propostas seráo encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência

030
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11.8. caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio
para determinaçáo da ordem de oferta dos lances.

'l 1.9. No curso da sessão, dentre as propostas classiÍicadas, o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com preços até s% (cinco por cento) superiores àquela poderão Íazer
lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor_

11.10. Náo havendo pelo menos três ofertas nas condiçóes definidas no subitem 12.9,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances
veóais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

1't.1'1. Os lances deveráo ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço

11.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro,
implicará exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

11.í3. O encenamento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

11.14. Encenada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o
Pregão Presenciâl apresentado, o Pregoeiro veriÍicará a aceitabilidade do melhor preço
ofertado, comparando-os com os preços estimados pela Administraçáo ou com os preços
praticados no mercado.

í'1.í5. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço
proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administração.

íí.í6. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço ofertado, o Pregoeiro procederá à
abertura do envelope contendo os documentos de "HABILITAçÃO" Ao licitante que

apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação
fixadas no item 10 - oA APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAçÂO e
item íí - DA HABILITAÇÃO, deste Edital.

'1 1.17. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá

negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.

í1.18. Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do
disposto no subitem 1 2.'16.

11.19. Se a oferta náo for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,

o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo

à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuraçáo de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado

vencedor.
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1'1.20. caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de
menor preço vier a ser desclassificada ou inabilitada, o pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes.

11.21. No caso de vício na documentaçáo de regularidade fiscal da habilitação apresentada
por licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, será declarada vencedora pelo
Pregoeiro, sob a condição de regularizaçáo da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, emissão de eventuals certidôes negativas ou positivas com efeitos de negativas,
desde que observado o contido no item 1'í.8 deste edital.

'11.22. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitaçáo previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

í1.23. Seráo inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação
regular, conforme estabelecido no item í0 - DA APRESENTAÇÃO OOS DOCUMENTOS
PARA HABILITAçÃO e item í1 - DA HABIL|TAçÃO, deste Editat.

11.24. No orazo de 0í (um) dia útil contados do encerramento da sessáo. a licitante
declarada vencedora. deverá aoresentar sua oroposta com os valores devidamente
aiustados.

'I 1 .24.1. Na recomposição final, os preços unitários não poderão ultrapassar os valores
máximos que estáo fixados neste edital, bem como, não poderá(ao) ser majorado(s) o(s)
valor(es) consignado(s) na proposta inicial.
11.24.2. O descumprimento do contido no item anterior poderá sujeitar a licitante declarada
vencedora a ter sua adjudicação prejudicada, sendo convocado paÍa apresentaçáo dê
planilha o segundo colocado.

11.25. Poderá o Pregoeiro, se assim entender necessário, suspender os trabalhos para

análise mais acurada, ficando os envelopes, após rubricados, sob sua guarda, os quais

serão posteriormente exibidos, ainda lacrados, aos participantes, na sessão marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.

1 1.26. Havendo suspensão dos trabalhos, o Pregoeiro informará, com um mínimo de 02
(dois) dias úteis de antecedência, o dia, hora e local em que serão reiniciados os trabalhos,
Íicando cientes, desde logo, as licitantes presentes e fazendo a comunicaçáo direta, por

meio eletrônico de comunicaçáo à distância aos que indicaram reprêsentantes e aos que se

ausentaram após abertura da sessão.

11.27 . 
^ 

licitante que tiver sua proposta desclassificada, e não manifestar a intenção de

recorer, será devolvido, ainda fechado, o respectivo envelope que contiver sua habilitação.

1 t.28. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes No 2 - HABILITAÇAO
apresentados pêlos demais licitantes, até a prestação definitiva dos serviços licitados. Após

inutilizará os mesmos.

Nova Santa Brârbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb r. v.br
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11-29. Da sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinâda pelo
Pregoeiro, equipe de apoio e por todos os licitantes presentes.

í2. DA ADJUDICAçÃO E DA HOMOLOGAçÃO
12.1. No julgamento das propostas, será considêrada vencedora a de Menor preço, por
item, desde que atendidas às exigências de habllitação e êspecificações constantes deste
Edital.

12.2. O objeto deste Pregão Presencial será adjudicado ao licitante cuja proposta for
considerada vencedora.

12.3. Após a declaração dos classificados e não havendo manifestação dos licitantes quanto
à intençáo de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e
posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.

12.4. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo,
será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para
os procedimentos de adjudicação e homologaçáo.

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1. Ao final da sessáo, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção de
recoÍrer, através do registro da síntese de suas razóes em ata, sendo que a Íalta de
manifestaçáo imediata e motivada implicará na decadência do direito do recurso, e,

consequentemente, a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo

Pregoeiro.

13.2. Será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razôes do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razóes em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata aos autos.

13.3. Os recursos interpostos às decisões proferidas pelo Pregoeiro serão conhecidos nos

termos do inciso XVlll, do art. 4' da Lei n' 10.520, de 1710712002, devendo ser dirigidos
diretamente ao Departamento de Licitaçóes, e protocoladas na sede administrativa da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, em horário comercial, ou através do email
licitacao@nsb.or.oov.br e encaminhado por intermédio do Pregoeiro à autoridade

competente, devidamente informado, para apreciação e decisão, no prazo de 3 (três) dias
úteis.
'13.3.í. O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos atos insuscetíveis

de aproveitamento.
13.3.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Eletrônico do

Município de Nova Santa Bárbara e disponibilizado no link Licitaçóes do site

www. nsb.pr.qov.br.

13.4. Da aplicação das penalidades previstas neste Edital e na minuta da Ala de Registro de

Preços, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimaçáo.
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16. DO LOCAL DA PRESTAçÃO DOS SERVTÇOS
16.1. os serviços deverão ser prestados na secretaria Municipal de saúde, sito à Rua: Joáo
Joaquim Rodrigues, S/No, Nova Santa Bárbara/pr.

í7. DO RECEBIMENTO
17.'1. Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "a", da Lei Federal 8.666/g3;
17.2. Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso lt, alínea 'b', do dispositivo legal
supracitado.
17.3. A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros documentos indica tão
somente o recebimento da mesma pela Prefeitura, sendo sua conÍirmação definitiva
condicionada à conferência dos dados relacionados na nota fiscal, relatórios ou outros
documentos que se Íizerem necessários.

í8. DO PAGAMENTO
18.1. Em até 30 (trinta) dias após a execução dos serviços, mediante apresentação 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 Uniáo (DAU) por elas administrados,
inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçóes sociais prevlstas nas alíneas "a",
"b" e "c' do parágrafo único do artigo 1'1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições
instituídas a título de substituição, ê às contribuições devidas, por lei, a terceiros e
Certificado de Regularidade de Situaçáo junto ao FGTS.
18.2. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N' da conta bancária
receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento.
18.3. A Prefeitura poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,

indenizaçóes, encargos, tributos, etc, devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou
nos termos deste Pregáo Presencial.
'18.4. Nenhum pagamento será efetuado ao classificado enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação Íinanceira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a
coneção monetária.

19. DO VALOR
19.1. O valor total estimado para esta licitação será de R$ 66.3í5,00 (sessenta e seis mil,
trezentos e quinze reais), conforme Anexo I - Termo de Referência, podendo ser aditado

de acordo com o previsto no Art. 65 da lei 8.666/93.

20. DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS
20.1. Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não

mantiverem a proposta, forem os 1.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de

Registro de Preços, não cumprirem os prazos de execução, comportarem-se de modo

inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas,

conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sanções, a

critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuizo da reparação dos danos

causados à Administraçáo da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator:

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

ll - Cancelamento do registro na Ata;
Ill - Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;

Nova Santa Biárbara, Paraná - El - E-mail - licitaca sb. - www.nsb .or.sov.br
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lV - Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, aplicada nas hipóteses
de inexecução total ou parcial das obrigaçóes assumidas.
V - Suspensáo temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração Pública,
pelo prazo de ate 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puniçáo ou, ainda, até que seja promovida a reabilitaçâo perante a Autoridade que aplicou a
penalidade.
Vl - Declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

20.2. A aplicaçâo das penalidades ocorrerá após a defesa préviâ do interessado, no prazo
estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimação do ato;

20.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no
momento da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou
entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar,
isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções:
| - Advertência;
ll - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de
recusa do 1.o colocado de cada item em assinar a Ata de Registro de Preços;
lll - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em

atraso, até o máximo de 10o/o (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da
contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado pela

beneÍiciária da Ata, recolhida no prazo máximo de í 5 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicados oficialmente,
lV - Suspensão temporária do direlto de participar de licitação e de fornecer à Administração

Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos;

20.5. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contraditório e ampla defesa;

20.6. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação

de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas

e danos causados à Administração.

2í. DAS DISPOS|çÕES F|NAIS
2'1.1. Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou

elaborarem proposta relativa ao presente Pregão Presencial;

21.2. Recomendam-se aos licitantes que estejam no local indicado no preâmbulo deste

edital, para a entrega dos envelopes e Sessáo Pública do Pregão Presencial com

antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto;

2'1.3. É obrigatória a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos

direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer;

21.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário;
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21.5. Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 23.4 em dia de expediente
normal na Administração da Municipal;
21.6. Pa,a agilização dos trabalhos, não inteíerindo no julgamento das propostas, os
licitantes farão constar em sua documentação: endereço, número de fax e telefone, bem
como o nome da pessoa indicada para contatos;
21.7. No interesse do Município, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou

indenizaçáo, poderá ser:
a) adiada a abertura da licitaçáo;
b) alteradas as condiçôes do Edital, obedecido ao dispositivo no § 40 do art. 21 da Lei

8.666/93.
22. SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:

22.1 . ANEXO I - Termo de Referência;
22.2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta;

22.3. ANEXO lll - Programa de preenchimento de proposta;

22.4. ANEXO lV- lnstruçáo para preenchimento da proposta;

22.5. ANEXO V- Modelo de Declaração (PIeno atendimento aos requisitos de habilitação);

22.6. ANEXO Vl - Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao

Trabalho do Menor;
22.7. ANEXO Vll - Modelo de Declaração de ldoneidade;

22.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaração de Fatos lmpeditivos;

22.9. ANEXO lX - Modelo de Credenciamento;
22.'Í0. ANEXO X - Modelo Declaração de Não Parentesco;

22.1 1 . ANEXO Xl - Minuta da Ata de Registro de Preços;

23. DO FORO

23.1. Fica eleito o foro da Comarca de Sáo Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas

oriundas desta licitaçáo.

Nova Santa Bárbara, 2610412017.

áz*r
Prefeito Municipal

Fabio Hen Gomes
P rro

Porta '01612017

Michel esus Soarese

Nova Santa Barbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb. or.sov.br
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PREGÃO PRESENCIAL NO 22120í7 - SRP

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

í. DO OBJETO E VALOR MAXIMO

1.í. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de
serviços médicos (Clínico Geral), conforme especificações e quantitativos abaixo
relacionados.
í.2. O valor máximo global é de - R$ 66.3í5,00 (sessenta e seis mil, trezentos e quinze
reais).

2. ESPECIFI OES OOS PRODUTOS / P ESTIMADO:

3 - O|SPOSIÇOES GERAIS
3.í - Os serviços deveráo ser prestados conforme especificado no

edital convocatório.
3.2. Os Serviços deverão ser prestados na Secretaria Municipal de

Saúde, sito à Rua: Joáo Joaquim Rodrigues, S/No, Nova Santa Bárbara/Pr.

3.3 - O prazo para início da prestação de serviço será de até 02

(dois) dias, contados a partir da solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

3.3.'t - O não cumprimento do prazo estipulado, bem como para

demais descumprimentos de quaisquer normas estabelecidas no presente edital, implicará

multa conforme a Lei.

1 - Lote 001

6,00 MESES í í.052,50 66.315,001 7240 PRESTAÇÃO DE SERV|ÇOS
MÉDrco (cLíNrco cERAL) coM
CARGA HORÁRA DE 20
(vlNTE) HORAS SEMANATS.
DIASEHORARIOADEFINIR
PELA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE. INCLUSIVE
FERIAOOS NACIONAS,
ESTADUAIS, MUNICIPAIS E
RECESSOS. MEDICOS COM
FORMAÇÃO E TNSCRTÇÃO NO
CONSELHO DA CATEGORIA -
CRM.

66.3í 5,00TOTAL
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ANEXO II

EDITAL DE PREGÂO PRESENCIAL NO 2212017

ANEXO II -ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
PP22201 7_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE pROpOSTA.est

20
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ANEXO ilt

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 2212017

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

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

03-3

Nova Santa Brírbara" Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www'nsb'or'gov br
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AN EXO IV

EDITAL DE PREGÀO PRESENCIAL NO 2212017

ANEXO rV- TNSTRUÇÔES PARA PREENCHTMENTO DE PROPOSTA

Para agilizar as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um executável
para a digitação das mesmas.

Você receberá um executável com o nome PROGRAiTIA DE PREENCHIMENTO DE

PROPOSTA.exe e um arquivo digital de proposta com o nome

PP222017 ]ANÉXO2_ARQUIVO Dlc|TAL DE PROPOSTA.es|

Após o preenchimento dos dados, este arquivo deverá ser gravado em uma mídia (pEN

DRIVE ou CD) e colocado no Envelope ll o mesmo arquivo pp2220,17_ANEXO2_ARQU|VO

DIGITAL DE PROPOSTA.esI. Primeiramente copie os dois arquivos para seu computador.

Abra o arquivo PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe.

Acesse o programa esproposta.exe

Será aberta uma janela como a figura abaixo:

Clique no botão !

/g

trEI
td- l;"dr^^,üç* i

FT

EcirdE Irtãnôr -'.,*r.eqjdüD,tqn.b Ydeãor l.l,o,3qx.tà, 30 dê ldÉto de zqE

€'
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n., irr: t

esraoo oo peneuÁ

Clique no botão

Vai abrir a janela

Preencha os campos, lembrando que os campos com (-) são de preenchimento obrigatório.

Clique no botão

uItc0

2!C3

tlt Lrctàç:o

l----ffiíllYl,.Pcd.lú.
t-o. 

| *ar-r-,ic." I

Es;
qJ!,t., 30 d. ]JÉio dô 2(E

6 0"4." a1"'"."a 
I

Eq.4iôrE 5{sné - l*Íí,€qirãlo .coln. h.

ô ,luíócá

Cilde'

JrBrmBÁ

F"ú c.i"d"

lrBlPoBÂ

E 8op,-a.r. Ot*-

C.lL-dàr

tuJàü.

f 3.a.F- lao"..r r

l*l
UF' CfP

ls.g.§/rsil lrsrs9gss Frrrrr€rs39
oôdor bdEnios

Endcreço'

EMPRÊSÁ ÍESTE

EJn I

€ SPI.A.IIADÂ

33.3353.3933 9S.S959-S333

9:S3333

a Eític.

NúÍÊo'

Iã--

lctnsa@ary:catclaconú
CIIPJ' lü.riíoEr.dd

lsssse-eb§

UF Cqtô

IFüf xF-

lav EBASIL

B.irc

lnsaiÉMuiir.l NdÍÉ do cúràdd

I .88

x-., Dados do Fornecedor

[J lepresentante
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E localize o arquivo PP222017_ANEXO2_ARQUIVO DtclTAL DE pROpOSTA.est.

serão liberadas as opçóes para cadastramento das pÍopostas e dos dados cadastrais:

@ Dados do lornece&r

Abrirá a janela:

Ndnê'

fiiàd6

lB62m.m
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Preencha os dados, não esquecendo que os campos (*) são obrigatórios. Depois feche este

formulário e feche também o formulário de dados do fornecedor.

Clique na aba

Produtos/Serviços:

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

câda produto:

Para imprimir a pÍoposta, clique no botão: {,} lmprimir proposta

Após cadastrar os dados dos itens, clicar no botão Gravar proposta:

! §ravar proposta

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela:

&lôde'

lcij.d. ràl

8r.*"

IH'] lB6amm

UF' CEP

999.93S.93S.S9 33333S

rêp.o.rrrülê@ãnpíâ3àlr.l. cdn. b 93.SS39.99SSS

lB-lav Põ-ú

8úo

lroí sürs

En(hrry

CFF'

lc.t "
Eííd

Un.Men0ld.trEi ilEE@

tiôd.d. Nr[ir4ão E,.acício

f--m'6 T ,m

Êú!o TotC ô Lot.. 3@,@0

lÀ.bruà ltu'ni)d ds ll,b(r!

256.Um F.hicô 1

1€.0Ô00

valwta 2BL 60n 9l
sEBnCn DE uÃo DE oBgn l{A vuTURÀ oo coBt

ã5.Íml
!5_Íf,ül

IIM PAÂ

l.üm uN

Ld.. Proó16/Saviç6

ã5.tnn
45.üm

B ooao. ao l"''.".ao
q.dt., I d. JJEio d.2ÍE EqdüE 5dãi5 - tr1i*r.€qirm.ccm,b.

, Imissão dê Propo.la
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O arquivo foi gerado com sucesso!

ATENÇÃO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex:

"PP222017_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI") em um CD ou PEN

DRIVE, o qual será apresentado no ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar

em contato com o Depto de Licitaçóes da Prefeitura Municipal de Nova Santâ Bárbara/Pr -
Fone (43) 3266-8í00 ou no e-mail licitâcao(On sb.or.oov.br

Proposta grôvadô em Ci\Propostê. esl !! I

ioK:
"[J

lníormation ts
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COi/I O GARIÍUIBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO V

DECLARAçÃO DE PLENO ATENDTMENTO AOS REQU|S|TOS DE HABIL|TAçÃO

Pregão Presencial No 2212017 - SRP

Prezados Senhores;

inscrito no CNPJ
no r intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)

, portador da RG no....... e do CPF
n0...................... declara que " Atende Plenamente" aos requisitos de Habilitação,
conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no 10.520, de'17 de julho de
2002.

Local e data

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

l6
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VI

DECLARAÇÂO QUANTO AO CUMPRIiJIENTO AS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO
DO MENOR (ART. 7., tNC. XXXilt DA CF)

Pregão Presencial No 2212017 - SRP

Prezados Senhores:

A empresa inscrita no CNPJ sob no

por intermédio de seu representante legal o(a) S(a). portado
(a) da Carteira de ldentidade no

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal no 8.666, de 2í de
junho de '1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de
aprendiz.

Local e data, .

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

015
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PAPEL TII"IBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Pregão Presencial No 222017- SRP

A na

, no ..............-, inscrita no
estabelecida

CNPJ sob no Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de
preponente do procedimento licitatóÍio, sob a modalidade Pregão Presencial No 2212017 -

SRP, instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados

inidônêos para licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Local e data, .

Assinatura
Empresa
RepÍesentante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov'br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VIII

DECLARAçÃO DE FATOS TMPED|TIVOS

Pregão Presencial N'2220í7 - SRP

(empresa) estabelecida
na no

inscrita no CNPJ sob no

Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No22 /20í 7 - SRP,
sob as penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-
nos para a presente licitaÇão.

Assinatura
Empresa
Reprêsentante Legal
Cargo
RG

CPF

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100' X - 86.250-000
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14. DO REGTSTRO DE PREçOS
14.1. Após a homologaÉo do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela autoridade
competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores conespondentes
mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO XI) pela prefeitura e pelos
classificados do certame, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de Registro de
Preços a terceiros.

14.2. Pa,a a assinatura da Ata de Registro de Preços, é necessário a empresa ter
participado do certame licitatório, ter sido classificada e ter apresentado sua proposta
final, como ato concreto, tendo em vista a realização de Pregáo Presencial. Em caso de não
atendimento ou recusa em fazê-lo, da primeira colocada, fica facultado a Prefeitura convocar
os demais licitantes na ordem de classificação, desde que ao mesmo preço ê condições
da primeira colocada, sendo a prestação dos serviços nas condições previstas neste edital
e seus anexos.

14.3. A efetivaçâo da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura da Ata de
Registro de Preço ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho
emitida pela Prefeitura.

í4.4. O Íornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de
Registro de Preços, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não reduzir o
preço registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no mercado.

'14.5. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alteraçóes,
obedecidas às disposições conlidas no Arto 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens
registrados.

14.6. No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá
demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de cuslo, a composição do novo
preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, a Prefeitura adotará, além de ampla
pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados
pelo Governo Federal.

'14.7. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial

entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste

certame licitatório.

14.8. A deliberaçáo de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15

(quinze) dias. Nesse período é vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto

aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

15. DAVIGÊNCN
15.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a contar
da assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no

Diário OÍicial do Município de Nova Santa Bárbara.

0i5
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO IX

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial N'22/20í7 - SRP

A empresa _, com sede na CNPJ n.o

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

para representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara
em licitação na modalidade Pregão Presen cial No 2212017 - SRP, para registro de preços
para eventual contratação de serviços médicos (Clínico Geral), podendo formular
lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e
desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Obs: Documentos a serem apresentados junto com o Termo de Credenciamento:

a) Em caso de firma individual, o registro comercial;

b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em vigor);

c) Documento de ldentiÍicação:
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO X

DECLARAÇÃo DE NÃo pARENTESco

Pregão Presencial No 2?2017 - SRP

_(nome da empresa)_, inscrita no CNPJ sob
ono , poÍ intermédio de seu representante legal o (a) Sr
(a) , portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no DECLARA, para efeito
de participação no processo licitatório Pregão Presencial No 22120í7, da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de

assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças,

Compras e Licitações do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Local e data,

Assinatura
EmpÍesa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb. v. br
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MTNUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.o / - PMNSB

REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL NO 2212017 - PMNSB

O lVlUtttCiptO DE NOVA SANTA eÁnaARA, com personatidade jurídica de direito púbtico
interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada
neste ato por seu Prefeito, Eric Kondo, R.G. .. ........, inscrito no CPF sob. o no

, doravante denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com as Leis N'
10.520102, N' 8.666 de 21106193 e suas alteraçóes posteriores, Decreto Federal No 3.555/00.
Decreto Municipal no 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classificaçáo das propostas
apresentadas no Pregão Presencial No 2212017 - SRP, homologada pelo Prefeito Municipal
RESOLVE registrar os preços para contratação de serviços médicos (Clínico Geral),
conforme especificado, oferecido pela empresa <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>,
inscrita no CNPJ sob n' <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com sede na
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, nêste ato representado pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominada
Beneficiaria da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificações, os preços,

os quantitativos na licitaçáo supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo
estabelecidas, tem entrê si justo e contratado o que se segue:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual contratação de serviços
médicos (Clínico Geral), conforme especificado no ANEXO l, que integra o Edital de

Pregão Presencial No 222017 - PMNSB, independentemente de transcrição. O Orgão

Gerenciador náo se obriga a contratar os itens relacionados dos licitantes vencedores, nem

nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo alé realizar licitação específica para

contratação de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condiçóes, o

beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93,

reafirmada no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

CúUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAçÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

<ITENS.CONTRATO#T>

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

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

Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA- DA DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA

0sl
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As despesas deconentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária: <DOTACOES. CONTRATO#T>

CLÁUSULA QUINTA. DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade dê 06 (seis) mêses, prorrogável até
12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo e enquanto a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos
da norma, Art. 57, § 4o da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906i03. Durante o prazo de
validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,
não será obrigada a contratar os serviços referidos na Cláusula segunda exclusivamente
pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando
julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer êspécie às empresas
Beneficiarias, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantidos à Beneficiaria, neste caso, o contraditório e a ampla defesa_

CúUSULA SEXTA. Do CANCELAMENTo DA ATA DE REGISTRo DE PREÇoS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o

seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
especíÍlco, assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüivel em função da elevação
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço. A solicitação dos
fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a
antecedência de í5 (quinze) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades
previstas no edital, caso não aceitas as razóes do pedido.

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitaçáo ou qualiÍicação técnlca exigida no processo

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

- não cumprir as obrigaçôes deconentes desta Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes

desta Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecuçáo total ou parcial das condições

estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A
comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntândo-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAçÔES ON BENEFICIARIA DA ATA

A Beneficiaria obrigar-se-á a:
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- Prestar os serviços adjudicados estritamente de acordo com as especificações descritas no
Termo de Referência - ANEXO l, bem como no prazo estabelecido;
- Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante toda a
vigência da Ata de Registro de Preços;

cúusulA otrAvA- Do LocAL DA pREsrAçÃo Dos sERVIÇos.

os serviços deveráo ser prestados na secretaria Municipal de saúde, sito à Rua: João
Joaquim Rodrigues, s/No, Nova santa Bárbara/pr, por profissional devidamente habilitado
em dias a ser determinado pela própria secretaria.

Parágrafo único - As despesas de viagem e com refeições dos profissionais correrão por
conta exclusiva da empresa contratada.

CLÁUSULA NONA- DO PRAZO
O prazo para início da prestaçâo de serviço será de até 02 (dois) dias, contados a partir da
emissão da nota de empenho.

CúUSULA DÉGIMA - Do RECEBIMENTo
Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "a", da Lei Federal 8.666/93;
Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso Il, alínea "b", do dispositivo legal supracitado. A
assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros documentos indica tão somente
o recebimento da mesma pelo Órgão Gerenciador, sendo sua confirmação definitiva
condicionada à conferência dos dados relacionados na nota Íiscal, relatórios ou outros
documentos que se fizer necessário.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do PAGAMENTo
O preço cotado será pago mensalmente, até o í0o dia útil subseqüente à prestação dos
serviços, mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da Certidão Negativa de
Débitos junto ao INSS e CertiÍicado de Regularidade de Situaçáo junto ao FGTS. Na
existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização por
parte da BeneÍiciaria da Ata, iniciando-se novo ptazo paru o pagamento. Sendo que a
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante depósito
bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N'da conta bancária
receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. O
Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante
vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Presencial n'2212O17 - PMNSB.
Nenhum pagamento será efetuado a Beneficiaria da Ata enquanto pendente de liquidaçáo
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a

correção monetária.
A Beneficiaria da Ata deverá apresentar quando do pagamento, Certidáo Negativa do INSS

e do FGTS, atualizadas, podendo ser permitida apresentação de cópia autenticada ou via
intemet.

CúUSULA DÉCIMA TERGEIRA - DAS CoNDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
A Beneficiaria da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
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- Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços de acordo com as
especificaçôes constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;
- Executar o objeto nas condiçóes, no preço e nos prazos constantes desta ata;
- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto
contratado.
- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da
Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.
- Manterem durante a execuçáo do contrato todas as condiçóês de habilitaçáo e qualiíicação
exigidas na licitaçáo.

CLÁUSULA DÉctMA QUARTA - DAs SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas
para registro dos respectivos preços ensejará a aplicação das penalidades enunciados no
artigo 87 da Lei Federal no 8.666/93 e alterações e no Decreto Municipal n'041/2009, ao
critério da Administração.
Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a
proposta, forem os í.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de Registro de Preços,
comportarem-se de modo inidôneo, Íizer declaração falsa ou cometerem fraude flscal,
poderão ser aplicadas, conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as
seguintes sanções, a critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da
reparação dos danos causados à Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara pelo infrator:

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

. Cancelamento do registro na Ata;

. Advertência e anotaçáo restritiva no Cadastro de Fornecedores;

. Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que será
aplicada nas hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
. Suspensão temporária do direlto de licitar ou de contratar com a Administração

Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitaçáo perante a

autoridade que aplicou a penalidade;
o Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

A aplicaçáo das penalidades oconerá depois de defesa prévia do interessado, no
prazo estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimação do ato.

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

fortuito ou motivo de força maior.
O descumprimênto total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento

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

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

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

recusa do 1 .o colocada do item em assinar a Atâ de Registro de Preços;
o Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia em atraso na prestação dos

serviços, até o máximo de 10o/o (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da

contrataçáo, além do desconto do valor correspondente ao serviço náo realizado pela
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Beneficiaria da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias conidos, uma vez
comunicados ofi cialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitação, poÍ ptazo de até 05 (cinco)
anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o
contraditório e ampla defesa.
A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de
outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e
danos causados à Adminiskação.
As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à
Beneficiaria da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança
judicialmente.

As penalidâdes serão aplicadas sem prejuizo das demais sançóes cabíveis, sejam estas
administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.
Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:
a) greves;

b) epidemias;
c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;
d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso
às mesmas;
f) acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais;
g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados
diretamente pelo Município.

cúusuLA DÉcrirA sExrA - DAs DrsposrÇÕes rrNns
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial No 2212017 e as propostas das empresas
classificadas em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes das Leis no

1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçóes pertinentes. A homologação do resultado
desta licitação náo implicará direito à contratação. A beneficiária que ensejar o retardamento

da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
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CúUSULA DÉcItuA QUINTA. DO CONTRATO
Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no
parágrafo 40 do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituilos
os seguintes instrumentos:
a) este Edital com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;
c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Prêços.
'16.2. Se o classificado para o item náo apresentar situação regular quando da emissão da
Nota de Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro
licitante, observada a ordem de classificaçáo, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas
condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis previstas neste Edital.
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contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito prévio da citaçáo e da ampla defesa, ficará impedido de licitâr e contratar
com a Administraçáo, e se for o caso, será descredenciado, pelo prazo de até cinco anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉflMA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca dê São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta
licitação.
E, para firmeza e validade do que Íoi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida,
será assinada pelos representantes das partes, Orgão Gerenciador e a Beneficiaria da Ata.

Nova Santa Bárbara, .....de ....... de ......

Prefeito Municipal - Orgão Gerenciador

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>
CNPJ:

BeneÍiciaria da Ata

Nova Santa Biírbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb'pr'gov br
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PORTARIA N' OI6/2Ot 7

o PREFEITo MUNICIPAL DE NovA SANTA BÁRBARA, rcsolve. no
uso de suas atribuições legais:

À.-OllE.tlt

An.l" - A Comissão de Pregão. composta p€los s€guintes membros

- Prcgoeiro: Fiblo Heurique Gooes CVRG no 10.149.089-0-SSp/pR;
- Suplente: AdeEsr Frrnsr Brprlst! - CL/RG n" 17.742984-3-5SP/?R.

- Equipe de Apoio: El.inê Cristirlr Luditk - CVRG n9.144.227-2-sSp/pR;
- Suplente; Mônics Maria Procnça - C[/RC n" 10.150.207-5-SSP/PR.

- Equipe de Apoio: Pollioy Simere Sotto - CVRG n' 9.257.282-0 SSP/?R;
- Suplente: Maria José Rezcode - CI,íRG n" 9.170.714-4-SSP,/PR.

AÍt. 2'- Esta portaria entra em vigor nesla dat4 revogadas as disposiçôes
em contlano.

Nova Santa Btubam, 20 dejaneiro de 2.017.

NOVA §ANTA BARBARA

./'
/r" 22".y'

EÍic Ko'ndo

Prcfeito Municipal

Rua WEIÊrdo Bittlncou[ de Moracs o" 222, Clntro, Í 4]. 126ó- 1222, [< - t625G000 - Nova Saíl,a
Báôara Pâràná - Íl - E.mail - !iCi6Ca@:!,Egcy.!r - Sitc - $x1.1sb,lrAatL[
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Nova Santa Barbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 05s

coRREsPoNoÊHcn TNTERNA

De: Setor de Licitaçôes
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2610412017.

Prezado Senhor,

Solicito análise jurídica do edital e minuta da ata de registro de
preços do Pregão Presencial n' 22120'17, cujo objeto é o registro de preços para

eventual contratação de serviços medicos (Clínico Geral), visando atender às
exigências da Lei Federal no 10.520, de 1710712002, Lei Federal no 8.666, de
21106/1993, Republicada em 06/07/1994, Decreto Federal no 3.555 de 08/08/2000,
Decreto Federal no 3.697, de2111212000 e demais legislações pertinentes.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosame

Elaine Cris d Santos
Setor de LicitaçÕes

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n"222,Cento, t 43.3266.8100 X - 86.250-000 -Nova Santâ Bárbara,

Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.or.eov.br - www.nsb.pr.gov'br
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PREFEITURA MUNTCIPâI DE NOVA S.âIflTA BÁRBÀR;à,

redo Bj-ttencourt de Moraes n" 222t Fone/Fax (043) 3266-8100 - CNPJ
N.' 95.561.080./0001-60

E-malf: pmnsbGnsb. pr . gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Patecet jurídico

Soücitante: Departamento de Licitações e Conúatos

Ref. Ptocesso ücitatório n. 037 / 77 - procedimento pregão presenci al n. 022/ 17

Fota encaminhado a esta Ptocuradoda pedido de parecer acerca da

teguladdade da minuta do edital e anexos do processo Iicitatódo autuado sob o n.

037 /77, ptocedimento pregão ptesenciai, destinado ao tegistro de preços pata

eventual contratação de sewiços médicos (clínico geral), conforme solicitação e

iustificativa da Secteta.ia Municipal de Saúde.

Preliminarmente, se acaso não houve manifestação nesse sentido, cabe

destacat que contÍataçôes dessa estirpe só podetão se voltat a serviços

complementates, e não serviços principais, próprios de um servidot público.

Ântes da incursão no objeto cental do ptesente parecet, cabe menciooat

que o mesmo esú sendo ptoduzido com affimo nas disposições do patágrafo único,

art. 38, da l-ri t.8.666/93, a qual dispôe set obrigatória a aprovaçáo das minutas do

edital e anexos por patte da assessoria técnica juídica.

Esclarece-se que questões de cunho preliminar, tais como a escolha da

modalidade e a pÍesença de documentação fundamental no certatne iâ fotarn

vetiÊcados, sendo, pois, esta análise exclusiva quânto aos instrumentos de vinculação

do processo adminisuativo.

\
Páglna 1 de 2

Só pata esclarecet.

É o breve relatório.
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PREFEITUR;À MI'NICIPÀT DE NOVÀ SÀNTÀ HÁRBARJÀ

redo Bittencourt de Moraes n" 222, ForLe/Fax (043) 3266-8100 - CNPJ
N.o 95.561.080/0001-60

E-mail-: pnnsbGnsb. pI.qov.bI - Nova Santa Bárbara - Paraná

Pois bem.

A tespeito da incumbência desta assessoda técnica, não se vê, às clatas,

úcio de iregulatidade no edital e anexos.

Tanto o edital quanto a minuta do conttato cotespoodem aos reclamos

legais e ptincipiógicos aplicáveis à espécie.

Particularmente, a minuta de contrato ostenta bâstante clareza em seus

termos, constando, entre ouuas, cláusulas que estâbelecem: a) o objeto e seus

catacteres; b) o regime de execução ou fotma de fomecimento; c) pteços e condições

de pagamento; d) prazos; e) direitos e devetes dos pactuantes; tudo de acordo com as

disposiçôes do art 54 e seguintes da ki n. 8.666/93.

Com efeito, estâ PÍocuÍadoria exteÍÍrâ manifestação favotável à

aptovação dos insüumentos de vinculação, balizando, assim, o ptosseguimento do

feito.

É o pur...t, que submeto a melhot intelecção.

Nova Santa Barbara,02 de maio de 201,7.

Ptocuradoda

Páoina 2 de 2

Gabriel Almeida de fesus
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TCEPR

Veltrr

Detalhes processo licitatório

Entidade ExecL,tora I4UNICIPIO DE NOVÀ SANTÂ BÂRBARA

Ano* 2otz

No licitaÉo/dispersa/inexigibilidade* 22

Modàlidãdê* Pregão

Número edital/processo* 3712017

Insttuição Finànceira

Contrato de Empréstimo

DescriÉo Resumida do Objeto* Regisuo de p.eços para eventual contratação de seíviços medicos (Clínico Geral)

Forma de Ardlição

Dotação orçamenüiriô* 0800r 10301034020273390390000

Preço máximo/Referência de preço - 66.315.00

R$"

Datà de tànçamenb do Edibl 2610É12017

Dab dô Abertrra das Propostas t9l05/2017 0210s12017Datâ Regisbo

Data RêgistsoNOVÁ Dôb da Aberhrra das

[toposbs

Dãta C-amelàmênto

': 4271512958,0 (Looout)

Editar E cluir

htF//servic6.tce.pr.gov.br/TC EPR/M unicipal/AM UD etalllesPr@e§soCom pra.a§px 'U'l

I

I
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l. Atos do

AV|So DE L|C]IAçÁO
PREGÂO PRESENCIÂL If Z2Oí7 . SRP

objelo: R€gistro dê prêços prra evêítual conkataçáo d€ §eryiços máricos (Clirico Geral).
lipoi Meno{ Prcço, Por item.
Rec€bimênto dos Enyêlopes: Até à3 t3h30min. do dia l9l05/2oí7.
lnicio do Píegão: oia ,9rc520i7, à3 t1h00mií.
PÍeço máÍmo: Rl 66.315,00 (ôe55ênL e sêis nil, trezêntG e quinzê reais),

,i$ê: 43-3266-8100, por Email: licitacaoíAnsb.pÍ.qov.br ou pdo sitê www.nsb.pÍ.oovbr

Nova Santa Báóara, 26D42017

eEi

Fabio Hêlldque Gomes
Pregoêiro

Portaria n'016/2017

Âvtso pE LEnAcÃo
IOI,iADA DE PRECO N' 312017

objeto: Cont"Á,taçáo dê empt6a parâ ex€€uÉo de p.viment Éo com pêdrâ i.regular, drenrgen pluvi.l, meio Íio e sarjeta em ruas do Município dê Nova Santa gáóârá.
Tipo: ir€nor preço glóal.
RêceblÍnênlo dos envêlopês: Até às 1 3h30mh. do dia 23m5201 7.
Abertura dos €*velopes: Dia 23/05n0í7 às l{:00 horas.
Preço Mâimo: Rt 279.325,64 (duzêíto. ê r.bnta ê novê mil, tÍêzemos e vintê ê cinco Íêeb € oitêítâ ê quatro cêntavos),

íono:43326 1m, ou poí emaí: li.íacaolansb.pr.oov.bí Site rww.nsb.pr.oov.br

Silvio Rosa de Lima
Píesidenb da Comissáo de Li.itaÉo

Poturia n' 0102017

Poder
Executivo

Ano V

TERMo OE HOMoLOGÂçÁO EADJUOICAçÁO
PR€GÀO PRESENCIAL N" íE/20I7. sRP

Aos 02 (doh) dias do mês dê maio (05)do ano de dois mil e dezessete (2017), em mql Gabinete, eu Edc l(ondo, Preíeito lttunicipal, no uso de
minhas atribuiçoes legais, lloMoLoGO o procedimento da Licitaçáo Pregáo P.e.ercial n.n íE/20í7, destinado ao Íêgisbo dê prôços paÍa evontual conhalâÉo de s€rviços mêdicos

como plantonista (Clinico Gêrâl), a fâvor da empÍosa que apresêntou mglo. preço, seMo da: CLINICA MEDICA BONIM, CNPJ soô n' 14.062.021/0001-46, num valoÍ mensal de Ri
í8.000,00 (dezoito milreais), totalizando Rt i08.000,00 (ceílto e oito milrcai§), para que a adjudicaÉo nele procedida produza seris juÍidicos e legais eíeitos.

Dar ciéncja ao6 interêssados, obseúados as prêscriçoêl legais peÍlinêntes.

Edc Kondo
PrcÍêito Municjpal

ERRATA.Do TERMo oE HoMoLo=GAcÂo
REFERENTE A OISPENSÂ OE LICÍTACAO N' 8N()Í7

krata de Publicaçáo do Teímo dê Homologaçáo de Licjtâçáo reíeÍenb à Disp€Írsa de LicjtaÉo n" 82017, publicado no DiáÍio ofi.iâl Eletônim,
ediçao 9E5, êm 27i042017, e no JornalA Cidade Regional, em 30/042017,§dldo que:

9!!9§g!ê WÂLTER BUENo GÂBRIEL, CPF n" 327.155.449-87, no valor do R$ 2.632,85 {dois mil, sêjscentos ê tintã e dois.êais e oitenla e cinco centavos).
AtfioNlo EUGÊN|O TOSTIGÀBRIEL, CPF n' 067.020.379-37, no valoÍ de Rl2.889,85 (dois mil, oitocentos e oitenta e nove rêáis e oilenta e cinco cenbvos).
RoGER BRUNO SAMPAIO, CPF n' 065.868.639-96, no valor de R§ 2.0E7,67 (dcis mil, oitonla e sete rÉis e sess€nta e setê centavos).

' eia€e: WALTERBUENo GABRIEL, CPF n'327.155.449-87, no valor de R$ 2.632,8ô, (dois mil, seiscêntos e bintá e dois Íeais e oitênta ê sêis centalos).
AMIoNlo EUGÊI{lo TOSTIGABRIEL, CPF n' 067.020.379-37, no valoí de R$ 28E9,E6, (dois mil, dtoc€ntos e oiteola e nove Íeais ê cüt6tâ ê sêis cêntâvos).

RoGER BRUNo SAIIPÀIO, CPF n' 065.868.639-96, no valú do R$ 2,0E7,66 (dds mil e oiteíta ê sete rcâis e sesreíta e sds cêntavos).

Diário Oficial Eletrônico do Muniçípio de Nova Santa Bárbara
Ruâ: Wâlírêdo Bittêncourt dê Moreos n"222 - CenlÍo

Fone/Fax: (43) 326H100
E-mail: diarioof cial@osb.pr.gov.br

www.nsb.pr.gov.br
www.transparenciapaÍana.com.br/do€nsb

D@renlo assinado poí Cerlifi@do Oigilal - Novã Santã
BáÉáE PreÍeit'rrâ Municipál: 955610a0@0160 - AC SERÂSÀ

- Sla autâílicida& é OaÉIlida d6dê que úsualado aEãv6
dô silê: blh$úddJa!s!ir!!sn!a[a!3.@!L!']!|9e!§bl

iário Oficial Eletrônico
M u n icípi=o de Nova : Santa'BárFa;3,

Edição N" 987 - Nova Santâ Bárbara, Paraná Terça.feira, 02 de Maio de 20í7. Lel n' 660, de 02 dê abÍil

Nova Santa Bárbara, 02/052017.
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C. Procópio; Quarta-Feirâ, 03 de Maio de 2017 Edição:

Pr feitura Munici al de Nova Sa
VAIOA: Rt I .$4,í]. (uí ÍiL docã

úrr.!G). PR ito o€ vrcÊncla^rô 22
SECREÍ RlÀ: Sê(,!*ôAãÉ
RECURS{§: Sc.à.irb EâÉÉo.
REsPo s^vELrrdD|cqcóítra
D^Í^D€^SSTX Tt RA6!NrR^'Iq (

(Clinico Gcrdl fpo: ltríq PÍêço. Pc Lín.
Roc6t n b dor Enyliga]Âlôat 13t30íir. (brÉ.IE(}5I2()17
lni:odoPÍ.€ao: Oi. 1,tríãi7, A lanocnh
PítçoÍÉrlrb:Rl8a.315.ü)(3€...ole.!êirÍtl,tÍ.2.í§.qu .Í!.4).
lntomâçõa3 Co.ndaínaiLíE3: pod€íâo aaí oàaidar .'D hqárb ü cr9.d-íí!

na Pr€íotu_. taurii.l d. raoer S,lls tl'baí!. ti5 à Rüà w5Í*ro m.rÉoú
d6 Moíâôr n'722. pcb func: a3326fi10d, po. Eíúl: rkit .àoon!ô.o...ov.!, ou
pelo sile wELêrIú4iq4E t{oyr Srôrâ BáítüÍr, 26O{I20t7.

F.§b H,.rúl+, Gom.. - P''lo.l:o - poír.rb n'ol Gril0l,

avlso oE Ll€ÍÍAçÁo roraoA DE pREço lf !í!of
Obrêlo: Cdür8lâçâo da aíDÍasa loÍa uair4lo dc prvirnl$o tdtt pcúr

rrêgrtâr üGnâeríí pkrial; Ifrô ,o c aa a ,n ruá iro làrÍictpto (,e xoa
S8nláBáíbrrâ.IlCo: 6íüix!çoÍrobd,

RecetirBíio óo! .lrvclop.r: Atá à t !à30núr. do db 23Ã)í2Ol ?.
Âb6ítuíe dos .nvelope3: Dh 23r(EÍZ)17 & l{:m hoías.
PÍ.ço líáíno: Rl 279.325.8/t (duzcíto! § tácnL . ,tove mil. tslzonlot .

rnlâ c.tnco rcai. ! oiBria. qulúú c.nt !or)-
lflÍoínâçõat corípbíraírLr.!: pod€Íâo raí oàlías aítr húlílo da €I,êdiêírb

s PÍeÍ€Iur. Muniipd óG t{ov. S.nla 8áít{r, ,ilo à Rue tt/t{ffio 8iiêírcouÍr
oe Morâ!. n'22. Fro b.: alaitô6-al00. or poí .rtt.I: rdea§Àn3toúE
Siü.!!!.!r.q{-a{.{s!h! tlov.S..na8áÍb€..,02/b5lã}17.
. Silvlo Ro.. Ír. Lt n. - PÍrrld.nt dr Comlt.io d. Lic[.çlo

Porl.íÉ n'01012017

ERR Íapo rERro oG HproLo§ çÃo
REFERE'IÍE À OISPEIIgA DE LICÍIAçAO l{. ü'C1'

Éísrs dc Aütc.çào do TcírÍD d. trqlESlsçâo d. Ucrrçáo Í.hí.ob á
Oisp€n.â d. Lid!.çlo íf A/2017. Ptràacsdo m Oi&io OB Eb!ô.rico, €iÍç.áo
985, áln 271X2017.. m JorialAckh. R.gk É,.m 3o,oa20r 7,!.íróo qrêi

O.ld€ !ê É: WÀLTER BUENO G,iBRIEL. CPF n' 327.1 55.4a9-67, no vdo. d€
R§ 2.632.65 (doi! mí, iâirc€oloa e tainta ê (kir rê3is e (úen6 € circô canlâvo6l

ÂNroNlo EUGÊNro ÍosÍl cagRlEL. cPF .t' 067.ür'0.37937. m yêro. dê
Rl ?.869.05 {d(À mr. oitoccaor e ctrnlE . írov. íÉÚ . dl,.ôti G dro

ROGER SRUNO SâllPAtO. CPF n'066.0€8.63$96, rE edo. ô Rt 2,047.67
(d,oir mil. dlânl, G saL ..rb ê $!.6n1à a aata ca.rtav€l.

L€ia-t€: vr,aÍER EUENO GABRTEL, CPF n' 327.1 55.4,19-â7. no v.loí ds Rt
2.§32.E8, (rkir íll, !€Ea.rlo.. uiot! . &i. ,cC. . d!.ni. c !.É clllillo3).

A ToNro EucÉllK) TosIr GÁaRtEr. cPf ô' (tr7.ü:,o.3?s37. Íb y.5Í d.
Rg 2.889.85. (doh mfl. oltocàoroa a dLoL ê noía ílri! a oillotâ ê trr!
cânlavoa).

ROGÊR aRUNO S^rlPÀO. CPF D'O6lt.r68.ô!}S6. í'o v.b.ir. Rt 2.087,66
(doia mÍ ! dt€írb o ral! r.ab a ae!.!ína ! raa cêntároa),

Nov! SrnE A&!.rà. m dr lru*) d€ 20r 7.
Édc rbndo . Pr.í.itô XunicrÉ.|

EXTR^TO OO COIÍRAÍO X' rsrmt7
REF.: DBpeBa de Linaçriríl.' Í m017.
PÂRÍE S: Municlplo dc Nov. S.nb 8áôal3, potso€ turidka d€ dirEib Êlt k»

nr€rnâ. inlcíit ôo CIPJ Éob o n.95.5ôl -08OO0O140, En Íx,. dr!*irü-.tnâ
lla Ru! Wriíísdo 8lLírcooíi d! lloc..., 222, ncne .b íA..s.nlado 9.lo !.u
PíeÍ.ilo tlunãp.r, sr Eaic Koítdo. 6 5 einpíata PÂuLo ROâERIO MOREIRA
ME. h3cÍit! no CXPJ lob n' 11.21i1.8i10/0001-73, cofi..dc nâ Ru. Armando
MÉnltito 48o ' cEP: 86ümo0 . BalíÍo; Coíi Fdt,nrb stin. coínalb
Proaó9iyPR. íÉsta alo Í€pa6!ônt do gab Sr- Palo Rob€íto Mo.akâ.

OBJETO: CoítÍ.taÉo dc .rnpíÊ.. 9âr. loc.êo d. bíinc(.d6 iní.nú3
vÂLOR Rt 2 .8OO.m. (&Ê nú . o.ioc€íto. r.âit).
PRAzO OÉ VrGÊ NC6: 60 (.!s!crt.l dsr. ou .êÉ, âra 30i0f,/m1 7

§ECRETÂR|I( sêcÍ.ráí. d. Eúrcaçào, €.poíb ê Cdtiíã.
RECURSOS: S.sslaÍi. d€ Eúrca{Jo. Erpoílâ . CulhÍa.
RESPoNSAVELJURlDtco:G.bÍk Almêór d. J.ru5, oa8/PR n'a L963
oAI oEA3SIN^ÍURACONÍMTO:02IO512o17-

EXTRATO OO COr(
REF.: Drsp.írs. ú Lld.ÉotL'Ar20r7
PARÍES: lirilíiod. iloí. Süt Eà

iL.nr, hs.ÍÊ lD CI{PJ tô o íf 5.561
É Ru. $rrtho &tt íErt Ô l5Í-r,
Pr!ft o fàrilpd. s.. ú: Í\dxb. ! .
AITTENCOURT. h!.rl! no CPF n' (
íúdd.ír. lE Síio Sto J.rú.*io, CEP: â
SúE aáôârJPR.

OBJEÍO: Ch.ru.l. PúUÍr n-' 3
eliElGntlci)s diÍrbm.nlã dá Àgíbr&ra
Ruíel .Dnkrír §!' d,o .ítlil ú. Ld n.

2612013 ã RâloàrÉo F OE n' ÍX).r2Oís.
v LOR: Rl l.â8:1.í). (uií nú. dl@r

.tnrãvo3) PRÂZO OE VIGÊ{CI Aú22
SECREIARLT SGcrÊlr.ül d. Eâcáçl
RECURSOS: S!.Ídrb d. Edu..ção,
REsPoNsÁvEL JURIDICO: GIEÉIA
OAÍÂOEASSINAÍURACO TRAÍOI Í

' EXÍR TO{,O COr
REÊ: oilp.ôr.dGLijbçào'Ú2Or7
PARTES: tlú*lÍri, d. Nová Sani. Aà

hiernâ. iÍEc.íã ílô CNPJ rob o n'95.581
na Rt/e fHí.do BiíraÍr.oun da MoÍaêa,
Pí.íêilo Munl*,a|, Sr. Eíh Koído, . â pn
SlLv . i.r.cÍita no CPF n'(}?2.378.30&.al
Sâo Jos.. C€P:86270000. Sáo J.rôniÍn

OBJEÍO: Ch.m.da Púlrict n.' 3
erÍÍtcnli(nc diü.m.nt' dô Aeítulhra
Ruêl c.íladÍÍE §1. do ,tt4 ó. Lei n.

2612013 o R.!olüÉô FNOE É m4/2Oí 5.
V IOR: Rt r.106,25. (ün ml, ceíto. t
PRÂZO DE V|GÊXCA: Á! 22 dG d.zt
SECRET RIT': S!.íE|aÍir d. E&ca{à
RECURSOS: S.cíliriâ ó. Educ.çáo.
REsPoNsÁvEL JuRlotco: Gât têtA
OÀÍAOE^SSltl ÍUR CONÍR ÍOi(

ÉXÍRATO OO COI!
REÉ|Oisp€ r d. Lbtâçao n.'8Í2017.
PARÍES: r&ri:iÍio irc tlo|r. S.nr. Bt

ht ína iÍBcíile nô CNPJ i)ô o 95.561
na Rus Wa[Ílrlo Bílencorrí d€ lroaEâ3,
PÍ!íêIo tluí*iar, SÍ. Eú Xdlóo, .. pír

StLV . hrcít no CPF fl'523.O0O.3
doííij6lds nâ Rúá Amra!óo Ruy. 79 . r

S.íúa Aaôtíá/PR.
oBJETO: Charnâd. Públlc! n.' 3

etunantl.ioa rÍLlt ínênta da AelicultJÍr
Rurel coõtoírlc §1' do eír.14 da L6i ír.

2e2013 â R.sorlç& FNDÉ í @a/20 l5
vAtOR: Rl 116.25. (s.b€.ntos . I

PRA2o DE vrcÊNctÀ Ârá 22 d. dozã
SÉCREÍ^RL^j S.c.!lâÍb d. EducaÉ
RECURSOS: Sâcr.lr.b de Êduc.fâo,
REsPoNs^vEL JURlotco: G!üíirra
OÂIÀDE ÂSSINAÍURÂ CONIRATO: (
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DúrioOFJCLAf palãÍ!í

5àhiía ll4üaílnu - tl,ção no 9937

I Marmeleirc I Noua Aamra

LEIlt. T.479, DE IB I'f, MAIODf,2OI7.
ln3üú o Diário O6ci.l Eter,ôúr6 do Muicipio dE Mm.t.iro c da ours
o PREFf,ITO Df, MÁRMf,LETRO. Esrádo do pamí. FAÇo SABER. qü. !
Cünrn Muicipll d. V4rdoG .pÍovd ê o scfuno. *siÍ1. L.i:
Aí. l'rrc. ia!ôtuidô o Dàrio OfcEl Eleü6tuco do Mui;ip,o d. M.ml.iro
como Orgào Ofciar dG ptrbtiqçâo lêsãt . dihns.ção dos.rosi.B.is. prer$uis
c ..üniniúárjvds do! óÍaios. odd&Ls dôs podcrci hibltor Muicii»is.
Arl. 2'O Dráúio O6osl Ehrtni@ de qE hal, .sL Là rubíitu, . pubtr.!çto
rmpr.ss. . *á v.iolrdo n, rcde muôd d. compúrdoFr no ddÍ.§o
Gldnônico srv$ n,melêno ry.gôr:br
Ârr. l'Âs public.rõ.. do Diário qficiâl ElÉrtnico srâo.rsin.d.! digil.tmdrc
: "t*d"lg.."li 'cqúsiros 

dé âúdti.d.de, iÍGsÍidd., latrdrd. ]úidicâ .
i,rcropêEhili&d€ d. Iúa6úure dê ClEves Fibtic.! BEsit.es - tci.BrÀsit.
§lô O contcúdo &5 publiciçõ.s do Difio Oâcial Elctrônico dc $,. lrtra
.sl! ]. i s.rá sshrdo disiráIrr!ênte .m c.íificádo .miúdo por úondadc
c.íiâcàdoÉ cr.dêDci.d!. d.!rnd\, áind. @rÀsllr o FsÍútivo Cúimbo d. Têtnpo

§2'tu pullE.çôcs . que * rcfere o @pI, de$. artigo scrno BiEd.§ por m
aScnre püblro d.ígudo po' .ro do Chefe do pods Exeuovo.
ÂÍ.. 4' O Diilio Ofi.i.l Elertui@ sqi vincuredo m D.p.írr!.rro Múicipal d.
Adni íEçâó. Plú.jmeúo G sâ publi§.do ôúiún nr., dc scgud. r ;r.-

Peigràfo ú!i@ Fica .uroriz.da â susp€Bâo da publicãeio ms dirj d. fdiado!
c ponror Íâcuft.tivos. b€m com qMdo Dno for qr.§.tri.do cüln do p.râ
divul8!§ão
A]r. § Oi slo3 ofcias d. efeitcs exretrs sútilno 3@.f.rros iomcntê dlpoir d.
pubLcsdos oo Dáno Ofrcid Eletlõdo do MDcipro
§ I " Or flos oiciâlr d. Gf.nG interne or-uào au ngor u d.r. dÉ rq .3sio.tuÍâ,
*ndo coodrçao dê.6oi.ia. public,çio Mid, oo Diirio Ofcirl El.ü6üco.ré
20 (vinrc) di.s d.quel. d.t .

§2c D. fomâ rupLú€nú e Diáno Ofcid Eleüônico d. qE bsr, csl! L.i,
podêreo s public.dos nô ÓÍgào dc Imprds. O6ci.l E$rirs do Muicipio dc
Mâm.lciÍo êxlrttos d6 rcfdidos rt6 @nrado o údcÍêço clcúônico ondê o
m.rmo pos$ r.r à.essádo u iú.Al!.
§3' Alam ü publcsçao no Diáno Oficial Eleúô co s.rro diwlg.dos m OÍgào
d. lmpr.í$ Of ci.l Es..ta do MEicipio d€ Mamd.iÍo or 116 ldninilt..dvo§
rchciorrdos á Lêi F.de6l n' 8.ó66,2l dêjúüo de 1993.
Arl. 6' O PrcfcÍo reslnânetrt&i o fiDcioíúato do Di,íno Ofcill do Àlunicipio
G orsúiaçio do i.riço de diq gÁçáo dos 6tos otci.is aÉ3 r publictçlo d.rt!
L.i

^tt 
I As d.sPcs d.corclr6 dêsls Lei serno cusrerd!6 por doÉçôcs

orçâó.ntíúias próp.ia3 prcvist s no Orçú6to GeÍd do Muicipio.
Àrr r Fac.m íevogâdâs diryGiç,ões dà L.i n' 1.893. d.27 d. dêz.mbrc dê
20 tL
Arr. r Eír l.icntr.cm rrgorMdalá d. M pübl'caçio
Clbiícr. do PÍ.feito dê Mmd.no, Est do do P,mi, .os Eas di.s do mês d.
naio do do dc doi! Dil c dcals.(ê

JAIMIR DARCI GOMf,S DA RO§{
PEf irô 

'L 
M,*lám 

,6flono1f

AI,ISO DE LICTTAÇÃO À-.. 033/17
PREGAO NÁ FORMÁ PRESENCIAL N.'OI9/I7

O Municipio de NovaAuÍorà?r, avisa aos intercssados que fará realtzâ,
no dia 17 de maio d€ 20t7, LICITAÇÃO na modalidade pREcÀO.
na fomra PRESENCIAL do úpo MENOR PR-EÇO poR ITEM. t.trdo
d.stitrrdo .rclusivucnt! i príiciprçao d. Micro.nprclrs (ME)
. Empr.s.s dc Pcqocno PoÍc (Epp), coÍform. d.têrmitr.çao
do.rt 4t, Irciso I dr L.i Comptcm.nr.r tr. 147n0t4, visando à
contâtaçào dê empresa(s) do rarllo peninentê para fomacimento de
móvars, elelrodoméstico e eleúo€letÍôn,cos. equlpamentos c mateíal
hospitalar e de informárica, conforme proposta n" O9472.t66OOO/ll4O-
02 - MinistéÍio da Saude, para úilização nâs Unidadcs de Saúde
Municipal Recebimento das proposlâs: ale as 09:00 horas do dia
1705/2017. lnício da s€ssão de disputa de preçost Og:15 horas do
mesmo dia. À retimdâ do Edital poderá ser realizâda através do sire
do Município: http/fU ô4!9yê4uA!êrlCa!b Demais informaçôes
pcíinentes a pres€nte Licitâção, seÍá fomccida aos intcrêssados junto
ao Depanarnento de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Aurora,
pelo t.lefone (045) 3243-1448

No\? AuÍorrPr. em 02 de mato de 20 I 7

PEDRO LEANDRO NETO
Prefeito Municipal

36157 nn!'1

I Mercedes

ruxtciPtoDE ERCEDES-PR
EXTRAIO DE EDíÍÂL DE UC]TAçÂO

ooAUDAoE PREGÃo PRESE CI,AL }...55,2017
ucrÍ çlo Exclustv pR xEsouEppt

PRIoRIDADE DE co TRATAçÀo PARA TE.s E EPS LOCAIS E,OU
REGIOTAIS

SISlEflA DE REGiSTRO DE PREçOS
IPO: [Ê OR PREÇO UNTÍARIO POR rIE

OBJETO: FormCizâçáo de Âlâ de Regiíro de Prêço6 paÍâ .vênluâl
cont6taçáo d€ BmpÍ€6a para íomecimsnlo dô ma€Íiâis dc con3lruçâo a
pâÍâ or.cuçáo do côrcâs, üsândo etend6a âs disposrçócs do Prolaâma
dê Gcstáo dê Solo ê Agua êm Microbacia. nâ micÍobádâ Sân!.
Foíquilhâ. n9 Municipio de Mercedes.
PREqO IAXmo.: Rt 58.597,1t5 (cinqusrna 6 dto ÍÍil. quinh.nlo. .
novênta ê sal6 íêeis e quâente e dnco ceílâvos).
' Rdaúw ao valoí tolal do Wcdinênto. Vâloí unitárío o l!ld pot llcm
*rcantà-sê ctsponlvd no üáno Ofrdal Élelfidco b Uunhlqo, no
erdgrÉçoi www mercêdes.or.oovbÍ

^BERIUR 
OAS PROPOSTAS: 17 dê mâio dê 20í7- À. 09:0oh. nâ

3de dê LidbQóê. do Pâço Municipd. nâ Rua Dr Oswddo Cru2.555,
Cênlío.
II{FORI^çÓES COI|PLE Ei.rÀRES: O Editd coíndelo ênconlíe-!ô
no lila lr{w.m€rc€des.proov.bí- Demâs iÍíoíÍÍlâÉ63 ancodaâryFsa à
disposiçáo dos inleíess€dos, nâ SecÍetâíia dê Plàn€rÍn6ílto.
ÁdmjniíÍeÉo G Finanças, na PíeíeihrÍã do MunicíÍio dê MêÍtld€.. do
!êgufih e sêxtâ íárá, no horáio de etêndime lo eo pubficoi 6:00 àt
12r00h ê 13:30h à§ 17:30h. Teláooe: (45)325fr000.

Meícê<bs - t R. 02 dê m{io dc 2017.
Clecl *1. R.mào Lom

PrêÍêitâ

1635920í7

! Noua Santafurbana

Âvrso DE LlcrrAÇÀo
PREGÃo PRESENCIAL N" 22n o I7 . sRP
Obr.tor R.gnh d. pEço! p... .vcdu.I .ort r..çlo d. 3.rviç6 naico3
(Cliúico G.Í.1).
Tipo: M.Eor P.eço, Por it n.
R.ccbimêÍlo dos Envelopês: Aaé lt llhloEin. do dir l9/0ít2017.
lntcio do Pregeo: Di. r9/05I20U, i! l4h00mi!.
Pr.ao náximo: R 6óJr5,0O (!..*ú1, . $i. 6il, lÍa..tc. qúid. E.i!).
U&ErEJqlIrl![ÍItEÍ pod.rtu sd obtidd m honiúio d. cxpedi.nrc D
Prlf.itM Meicipal d. N@a Seü B,áúb.B. siro À Rú wrlfrcdo Bincrcoun dG

Môn.. ô' 222, Flo fme 43-126GE100, poÍ Ed.il: lisllcadA!Áhg8albr ou
pclo dtc !aÀ3J3hgge!E
Nôvâ Súl! Aáúüm, 2610{/20 I ?.

F bio H.úiqu€ Gon€s

Poídit!"016,2017
36331t20í 7

I Palnas

TERMo DE RETIFICAçÂO
PRocEsso Lrcrr^TóRIo N' t2lrol?
PRtcÃo PRESENCIÁL No o22o l7

O MUNICIPIO DE PALMAS. ESTÀDO DO PARANÀ, dmYés d! ÂuloTidld.
CoEpd. e. Sr Prêfeito Múicipal no w d. $as ltribuiçõ.! lÊgâi! c l.!do êm

visla ó qu. const! do pl1Es tr' 122017. Ednd Prc8ào Pr.sÊncial n'022017,
romà público aos int rcssâdos, á RETIFICAÇÀO do .daral acima mcncionado,
por Dotivos d. i.rd.ses da AúÍiÀisEação Publica Múiciptl c paÍà a!s.8ruâ,
i isoromi. d.d. aos licildtes e propiçisr . panicipsçâo do Ínâor ítúünêío d.
@mp.tidúcs pari quê o objêtivô do enúe sja àlc.nç.do. CONSIDERANDO
queíiooámdtod.mpr.sirt Es.da.mpúricipÍdoenúc, 66RETIIICADO
o ditâ!, na fomr qG *sue:

Rldfc.Éo do iLü 2.4 do.di.rl:
2..T CARAC'TERISTICÂ§ TECNICÀ§
2.4.1- O C.ntÍo d. rorntçio d. CoEdulort3 dctcri.o.!.. ú rtúi.16

@6<,rÉÉ|ffisP.ti!iôd

çúi-GmllÊDti'tiÉfHÉçãü

0 T.r r.ícur6.úiôúotoc d. no Dilim l5 (quid.) rnoí,.onÍom. Reluéo
do CONTRAI\ D'!5a d. l, d. rgo3to d. 2010, . iÀtrurorcs .o oúa.m !!fc;
dt pÍr .tê.diDcrto d. d.@d. d. rlüúí, pÚ. s ot lotir pElddidt! .,



uEi

065
Prefeitura de Nova Santa Bárbara

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222
Nova Santa Bárbara - Paraná

Telefone: (43) 3266-8100

oÂTAc^D sÍRo LtcrTAçÁo / ÂRourvo

Relatório de downloads

DAOOS DA EUPRESA

09105t2017
Pregão PrBsonclal n' 22n0í7
Edital Progão Prosêncial n" 2212017
Úftimo download: 20'17-05-Og 14:48:32

Râzão soclal: Clinica Fh Modicá Ltda - Epp / Nome fantasie: Ctinicá Fh Mádicê
Ct{PJ: 05.788.884/0001-04
R.lpoNávêI: FERNANDA MOURA MILANI E SILVA
E..Dâil: mârcia@nanamicontabjlldado.com.br / Tal: 143\ 3262-127 4

09/05/2017

Pregão Pr.senclrl n' 220í7
PROGRAMA 0E PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.eXê
íeferênle ao Pírgão Pl6s6naial n" 2212017
Ulümo doínload:

R.zão aoclel: Clinica Fh Medicâ Ltda . Epp / Nomê fantâsla: Clinicâ Fh Médica
CNPJ: 05.788.884/000'l-04
R.spoGávêl: FERNANOA MOURA MILANI E SILVA
E.íiall: mãrcia@nanamicontabilidad6.com.br,/ Tel (43, 3262-127 1

09/05/2017
Pregão Pr€senclâl n' 22f20í7
PP222017 ANEXO2 ÀRQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.€SI
Último download:

Rârâo .oclal: Clinicâ Fh Medica Ltda - Epp / onê fantasie: Clinicâ Fh Mádica
CNPJ: 05.788.884/0001{4
Ro.ponsávêl; FERNANDA MOURA MILANI E SILVA
E. .ll: marcia@nanamicontabilidâdê.côm.br,/ Te|, (431 3262-127 4

03/05/2017
Nomê: Mário Makolo Sato
CPF: 628.886.50959
E{nail: mar.makoto4ô@holmail.com / Tol: (43) 98402-3268

05t05t2017
PÍsqáo ProEênclal n' 22120í,
Editâl Prêgáo Prosôncial n' 2212017
Último download:

Râzão social: Moü M€d Clinica Espocializada Eiíelle Me / Nomo íantâtla: Movi

M6d
CNPJ: 16.993.043000'1-55
Roapon3ável: wagne.
E{teil: wsilva.rhj@gmail.com / Tol: (43) 3027-7074

10n5t2017

PÍêgão Prrlenclâl n' 22120í 7
Editâl P.egão Prssôncial n' 22J2017
Úffmo download: 2017-05-03 18:31:39

Prêgáo PÍo3.nclal n' 22120í7
Edital Pr€gão Pr6sôncial n' 2212017
Ú[imo download:

Raaáo soclel: PreÍêitura M. Nova Sânta Báóaí'a / Nome Í.ntssle: PrgÍêituÍa M.

Nova Sada Báôarà
CNPJ| 95.561.080/000160
RosFonsável: Elainê
E.rnall: licitacao@nsb.pr.gov.br / Íel: (43) 3266{100
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL NO 22J2O17
Processo Administrativo n." 37 12017

Objeto: Registro de preços para eventual contratâção de serviços médlcos (ClÍnlco
Geral).

A Empresa (Razáo social, CNPJ e endereÇo completo), retirou este Edttal de Licitaçáo e
deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail

ou oelo tel/ fex:

aos I 12017.

Garimbo Pad nizado da Empresa

-77 .561 .934t0001 -27
I{OSPI?AL E gi.l |ERN!DAr)E
SA}ITA R,iTÂ OEÂSSAI LTDA"
Rua Mansel Rrbas,n"l 53OCaíúo cEp s6.zo{O

trjtssô, k

2

Rua Walfredo Binencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100' I - E6.25G'000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaotânsb.Pr.qov.br - $rrx.nsb.or.sov.br

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL



PREFEITURA MUNICIPAL

deseja ser informada de

h aosl§t35lzotz.

Carimbo Pad lzado da Empresa

Tt .561 93,.ílOOOl-27
HOSPITAL E IéÁ iEf{illDADE
SAIITA R'T.{ OE /TSSAI LTDA
Rua Manocl Ribas,n"l 530
Goffo cEP 86.2200

|rjtsssi Pr

NOVA SANTA BARBARA 06i
estaoo oo paaauÂ

PREGÃO PRESENCIAL NO 2212017
Processo Admlnlstrativo n,' 37 12017

Objeto: Rêgl3tro de preços para eventual contratsção de serviços médicos (Clínico
Geral).

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereço completo), relirou êste Edital de Licitação e

rc)
uer qlteração pelo e-mail
teufax' 4À3J6J /)-"áo

2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no

Nova Santa Barbara, Paraná - E - E-ma
222, Centro,S 43. 3266.8100, I - 86.250-000

il - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

RECIBO DE RETIRAOA DE EDITAL

&r,,.n
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NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde

PARA: Setor de licitação.

No 193/2017

DATA: 17105117

ASSUNTO: Cancelamento de abertura de licitação para
Contratação médico (clinico geral).

Solicito a Cancelamento da abertura de procedimento licitatório

para a contratação de empresa especializada para a prestação para

serviço médico (clinico geral), ofertando atendimento de G.O, gestantes,

crianças e as demais faixas etárias com carga horário de vinte horas

semanais, com o horário a combinar com a secretaria de saúde, por um

período de seis messes. Tendo em vista o reinicio do Programa Mais

Médico a partir do dia 25 de maio.

Atenciosamente

Michele res de Jesus
unicipal de Saúde

j* r 05, ))
Datata

Recebido por:
ome

Rua Antonio Joaquam RodÍigues no 623, t(43 2ôô 8050) CNPJ n" 08.8& 896/000'l-88 E-mail
saudensb@vahoo.com.br - Nova Sanlâ BáÍbara - Paraná

+

ll*r.#

Secretaria
oa



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 00s

CORRESPONDÊNCh INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1710512017 .

Prezado Senhor,

Em atenção à correspondência expedida pela Secretaria
Municipal de Saúde, solicitando o cancelamento do Processo Licitatório na

modalidade Pregão Presencial n" 2212017, previsto para ocorrer no dia 19 de maio
de 2017, em virtude do reinicio do Programa Mais Médico, solicito o vosso parecer
jurídico acerca desta possibilidade.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine na d Santos
Licita

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, CetrÍto, ? 43.3266.8100 E - 86.250-000 -Nova Santa Biárbara,

Paraná - El - E-mails - licitacao(ânsb.or.sov.br - www.nsb.pr.qov.br

n)s



PREE:EIfl'RJA MI'NICIPÀT DE NOVÀ S.ENTÀ BáRBÀR]A
ledo Bittencourt de Moraes n. 222, to^e/Fax (043) 3266-8100 - CNPJ

N. o 95.561 .080,/0001-50
E-mail: pmnsb@nsb pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Parecer jurídico

Solicitante: Departamento de Licitações e Contratos.

Através de pedido de cancelamento do certame público

autuado sob o n. ozz|t7 - pregão presencial, realizado pela Secretaria

Municipal de Saúde, com amparo em fato posterior, o Departamento de

Licitações e Contratos consulta esta Procuradoria quanto à possibilidade

jurídica da realização de cancelamento do retrocitado

processo/procedimento licitatório, que, ainda, não haja preludicialidade a

terceiros,

É o relatório.

Visualizando-se a mesma documentação que o Departamento

de Licitações e Contratos vira, a Secretaria de SaÚde Municipal requereu

o cancelamento do pregão presencial autuado sob o n. ozzltT, tendo em

vista que o Município de Nova Santa Bárbara foi contemplado pelo

Programa do Governo Federal "Mais Médicos", cuio objeto é a

destinação de profissional de saúde à municipalidade.

Em prática, a contratação a ser feita através da licitação em

comentário, iria, de certa forma, concorrer com o benefício do Programa,

s-/
Página 1 de 5
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0?1PREE.EITURÀ I,IT'NICIPAL DE NO\TA SÀIITÀ BÁRBÀR'I,
redo Bittêncourt de Moraes no 222, ?o\e/vax (043) 3266-8100 - CNPJ

N. " 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsbLênsb pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

que, por sua vez, em confronto com a licitação, é gratuito, logo, não

haveria razão de se manter o certame de pé - em vigor.

Em se tratando disso, esses fundamentos, salvo melhor

intelecção, socorrem, como uma luva, a noção de interesse público, o

que, segundo a legislação geral de licitações e contratos, em seu art. 49,

autoriza o cancelamento da licitação, através do instituto denominado

retogoçõo.

Enfatiza-se o dispositivo legal que ampara a revogação:

"A autoridade competente para a aprovação do

procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de

interesse público decorrente de fato superveniente devidamente

comprovado, pertinente e suficiente para iustificar tal conduta, devendo

anulála por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros,

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado."

Trazendo isso ao caso corrente, descreve-se que o fato é

superveniente, ainda, pertinente e suficiente, ao ver deste órgão, para

sustentar o ato revogatório.

Ao que ensina Carlos Ari Sundfeld:

Pág t- 2de5



n72PREE:EITURÀ MI'NICIPàIJ DE NOVÀ SÀ}ITA BÁRBÀR;A
redo Bittencourt dê Moraes Do 222, ?one/Eax (043) 3266-81OO - CNPJ

N.o 95.561.080/0001-60
E-mai1: pmnsbgnsb. pr.qov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

"Para legitimar a revogação, necessária, segundo o art. 49, a

ocorrência de 'fato superveniente', isto é, verificado posteriormente à

primitiva decisão de contratar. Não, por óbvio, um fato qualquer, mas um

fato (ou um conjunto fático) pertinente e suficiente para tornar

inoportuna ou inconveniente a contratação. (SU N DFE LO, p.1o37, 2006.),,

Onde os fatos trazidos pela Secretaria dão conta da rotulação

da contratação em ínconveniente.

Por outro lado, por argumentação, é lícito que entre a

revogação e a anulação há um grande hiato. É que enquanto a anulação

decorre de vícios insanáveis no certame público licitatório, a revogação é

motivada apenas e tão somente pelo interesse público, algo que

transcende os interesses de particulares, o que se entende a partir do

caso em voga.

Não se descura, ademais, que o certame aqui sequer chegou a

receber propostas, quiçá de firmar contratação, circunstâncias que ilidem

qualquer espécie de pretensão indenizatória.

Nesse aspecto, no edital, item 21.1, resta claro:

Página 3 de 5

"Nenhuma indenização será devida aos licitante por

apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao

presente Pregão Presencial."

o
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PREE:EITUR'A UI'NICIPÀIJ DE NOVÀ SÀDITÀ BÁRBAR,A

redo Bittencourt de Moraes to 222, Eone/Fax {043) 3266-8100 - CNPJ
N.' 95.561.080./0001-60

E-mail: pmnsb Gnsb. pr . qov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

O que se expande, sem sombra de dúvidas, à mera retirada de

edital, visto que, se as propostas já não ensejam o dever reparatório (o

que é mais), por óbvio, que a mera retirada de edítal não se lhe aplica.

Ao particular, outrossim, importantes considerações contidas

no julgado proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5" Região, em cuja

ementa diz o seguinte:

"ADMTNTSTRATIVO E CONSTTTUCTONAL. LICITAçAO.

coNcoRRÊNcrA. sERVtços BANCÁR|OS. REVOGAÇÃO pOR RAZÕES DE

INTERESSE PÚBLICO, DECORRENTE DE FATO SUPERVENIENTE

DEVIDAMENTE COMPROVADO. POSSlBlLlDADE. ART. 49 DA LEI

8.66619. CONDUTA LÍC|TA DA ADMTNTSTRAçÃO, rrV RAZÃO DO

EXERCíCIO DO )VíZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE.

INDEN|ZAÇÃO |NDEV|DA. EXPECTATTVA DO LTCTTANTE VENCEDOR EM

CELEBRAR O CONTRATO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À

CoNTRATAçÃO. MAN UTENçÃO DA VERBA HONORÁRIA.

[...] (TRF5, Ac n' 200680000028972, Des. Federol Frederíco Pinto

de Azevedo, DJ de zj.or.zoo8.)

Págin 4de5

Assim é que esta Procuradoria não levanta óbice ao deseio

revocatórío manifestado pela Administração; salientando não ser devido

qualquer típo indenizatório àqueles que meramente efeturam a retírada

de edital - fase esta, atualmente, a do presente certame.
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PREE:EITURÀ MI'NICIPÀL DE NOVA SÀ}ITÀ BÁRBÀRA

redo Bittencourt de Moraes to 222, fo\e/Fax (043) 3266-8100 - CNPJ
N.' 95.561.080/0001-60

E-maif: pmnsbensb.pr.gov-br - Nova Santa Bárbara - Paraná

É o parecer, que submeto a melhor intelecção.

Nova Santa Bárbara, t7 de maio dezo?.

Cab J esus

OAB/P 8r.963

meida
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PREFEITURA MUNICIPAL íijí
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO oo panauÁ

coRREspoNoÊucn TNTERNA

Nova Santa Bárbara, 1710512017.

De: Setor de Licitações

Para: Prefeito Municípal

Assunto: Pedido de revogação Pregão Presencial n" 22t2017

Excelentíssimo Sen hor Prefeito,

Encaminhado a Vossa Excelência o Parecer JurÍdico acerca da
possibilidade de revogação do Processo Licitatório na modalidade Pregâo
Presencial n'2212017, previsto para ocorrer no dia 19 de maio de 2017, em
atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine tina itk d Santos
e Licita

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222,Centro,8 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

DESPACHO Í'D REVOGAÇÃO I'E PROCDSS,O LICITATóRIO

Ret Pregdo Presenclal n" 22/2077

O Prefeito Municipal de Noua Santa Bdrbara, no uso de

suas atibuições legais, tendo por fundamento o requeimento da Secretaia

Municipal de Saúde e o conüdo em parecer exarado pela Procuradoria

Jurídica, uem pelo presente determinar a reoogação do Procedimento

Licitatório, na modalida.de Pregão Presencial n" 22/ 2017, Ete objetiua o

registro de preços para euenhtal contrataçdo de seruiços médicos (Clínico

Geral) tendo em uista que o município de Noua Santa Bárbara foi antemplado

pelo Programa do Gouerno Federal "Mais Médicos", cujo objeto é a destinaçdo

de profissional de saúde a municipalidade.

Cumpra-se na forma da legi.slaçao em uigor, publique-se

para conleamento, a presente decisão.

Noua Santa Bdrbara, 17 de maio de 2.017.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, t 43. 3266.8100, I ' 86.250-000 - Nova Santa

B - E-mail - licitacao@nsb.pr.qov.br - Site' www.nsb.Dt'sov.br
Bfubara, Paraná -

áx
Prefeito Municipal
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Ano V

IMPRENSA OFICIAL -
Lêl n' 660,

TERMO O-E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAçÂO
PREGAO ELEÍRONICO N" í9/20I7. SRP

Ao§ 17 (&zs§ete)dias do ÍÉs dê naio (05) do ano de dois mí e dêzêssêb (m17), em íEu Gabh€b, €! Eíc Kordo, Prefeib ltunijpâ|, no uso dê

minhas atibui$€§ legai!, HOlllOLoGO o pÍoc€dinênb da LidtaÉo PEgÊo ELtônlco nl1M0í7, desünado ao rcgbbo de Fegos parâ evêntual cont'âtaÉo d€ pahshantes ms

Coníeí€n(às a §eÍ€ín íes[Eadas peb S€crebth Munidpal de Atistârxia Sodal, a h'ro. da enDrc6a que apírsenbu ,nenoÍ píeço, seído eh: LÂHUo IREIM Ei{ÍOS LIDA -
^, llE, CNPJ n' 20.710280m0ü-39, num laloÍ dê Rt 3113,00 (tüs mi, qustoconbs ô rezê,€âb), parâ que a adjudhaÉo nel€ pÍlcedih prcduza s€us iuddi$ e hgais eíeibs-

08r ciâlda 6 hlsí€§dos, oôs€Í\,adc 83 Êrsar*F€s lêgab pffüIBnbs

EÍlc Kondo
ftrtuib Müi:tlal

- Nove Santa Bárbara, Parâná QuâÍta-Íelra, í7 do

DESPAGHo DE REVoGAçÃO DE PRocEsso UCITATÓR|o
R.í. Pr.gâo Prêsânclal n' 222017

0 PÍ€ftno Muniilal & tlo\6 Sants Btbâr4 m uso do §res atüuipe §ab, bndo por t úam€rb o lEqtE{im€nb da Seoebda MuÂijpâl de Saríe

ê o @nüo Em p9í!c8í gralado p€lâ PrEJradodâ JuÍídhâ, v6m @ Flsenb dsbÍÍnin Í a Í.l,ogado do PÍ!.êdkúb liibúb. m íiodaüdade fte$o PíeseíEii n" 22imí7,

qlÉ ot&tira o tEgilro de píeç06 pam glí€írtrl coíru8bt'o de 8êrtpo n*aiu (Ctlnil C;era0, bído 8m vislâ qus o Ínuniipb d€ No\rd Sarb BáÍt6ra fd coobÍÍlado peb

PrcgralÍE do Gowrm Fodsd 'Mâb t{édco§', qrp obi}b á a doíi€Éo & poiqlirtal do satre ô muniipãliradê.

CUmFE-s6 na lbflE da hgiia@ êm tlgoí, prJtÍqJesê paÉ coírEdírsb, a píBsqlh dedsão.

Nova Santa BáôaÉ, 17de maio de 2.017

EÍic Kondo
PBÍeilo Muntuipal

coNcEssÂo DE DúRIÀ M í254017

O PíB6ib do l,lunilpb de tlova Sanb Báóara, Eslado do Parôú, usando das abüJine§ quê he sâo conÍeÍiJas poÍ Lei, tefldo eín vista as Leis

Mrnicipab no76tyi015I nc rl120í5, bm coírD, lnsüuÉos tlonalivas doÍÍibqBldê Conbs do Estado do PaEÉ, CONCEOE DIAR[Â{S), coíD s€grx:

Ssryldot:
C.r!ol
S€cltbdrrDspaÍtnisnb
Oú.Írdd.d. d. Di&i..:
V.h. (R3):

Ihaümi
Otletlvo d. Vlrgm:

oab do PagErÍr€nb:

No do P.gamênto:

aLtxE carPos GoNçaLvEs ar-uEloA

EI{FER EIRA

SAUDE

Rt 30,00

coRxÊuo PRocóPn
ESÍ^ fPoR'AXCU or'E SE EtPEI{t REFERE§E 

^ 
SOtiCrr çÂO 0E oUnA 

^ 
S€RIEOR ruXE CÁIPOS GflçALYES

^r.rÊDÀ 
pAR cUsÍE R oÊspEs s corAt E[r ç^0, Er yr cEr 

^dDADE 
DE coR tÉt|o PnocóPto+& xo 0t ItDErlto

DE 2017, p^nÂ r^Índp çÀo Êr REUxlÁo [o cRupo REDE rlE p R xÂEtasE,ouE §Eú RE{-a Do r^ ír REclo aL DE

s úo€.

t?Í05t20r7
258t20í7

ER|C r(01l00
Prcíeío Municipal

co cEssÃo pÉ DtÁRta tf t26,20í7

O Preftito do Munidpio d€ tülE Sanb BáÍt6râ, Eíado do Paraú, usando das atibu ,e§ que lhê sáo coíÍedla6 poÍ Loi, l€ndo em visla as Leb
Munhpeis nc 766i12015 e n.rI12015, bom coíio. lnshrd€s NoEÉtiva8 do TÍihraldo Coitas do Esbdo do Par.ú, CONCEoE DlÀRlÀ(S), coím sêgüe:

Dládo Olclal Elêtrônlco do lúunlcÍplo do Nova Slnta Báôarô
Rüar WdÍ€do Bltl6ncoud c,€ Moreê3 n'222 - C€nt o

Fon€r'Far (43) 326É100
Eft il: dbrioofrcbl@nsb.pr.gov.br

wrr.n3b.oroov.br

OocuÂEnlo assinãdo poí Ceíiicãdo Oiqital- Nova
Sânl, Báôâí. Píeíâúra Muri.,pal: 9556Í08000010o-AC
SERÂSÀ- Suâ âúênti.rdâds ê Ea6.tid. dêld.

Diário Oficial Eletrônico
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1312Ím),
OE ERROS

GERADOS PELO STSTEi,!ÀSrMÂll, SrMAP qu! rt íís esGp.dic.çÕe. !êcínes
vÉNcEooR rNFo PUSLTS TNFORUÁTrCÂ EM STSTEMAS bE TNFORMAÇÔES E PROCESSAÀ4ENTO DE DAOOS

LTOA.ME lteíi' 1â6.
>vâro, Toral R1.25-20o.oo (vinr. o drco mir ê duzenlo€ rear.).
Prduod!€x.c4rrl 12ldo:ê)ííEs.r. CúCoílli{ra!- r9d!rEúd.2Or7

Itllhc. Jota T.lu.U - PElo.lro

Prefeitura Mu al de ova Santa Bárbara - PR

O PrêÍalo MúnÉDal ór Nova lêgâas, l€írdo poí hrú.m€nto o rêquêílnênto ds
Secí.iâÍiâ Mlniipal dê Sâüde € o coíiúdo em paíeceí araraÁ5 pala Píoqrâdoíia J|íldca. ltín !.b pí!aaí{. (l.Lílrüâa a
rcvoq$a,o do Pro€ldim.nlo Lirlsl'ib. É modâli.L.L Pr.gao Pr.!ârdC n' 221à17, A. olr.úã o ícgidm d. tí.ç86 pt
evsntual coítÍrtrçào d€ scNi,;o3 .r*ótor (CÍríao Garâl). têílb €.n v§tá qro o nxJÍ*)lÍio da Noya Sanl, Baíteí! í01

contsndâdo p.fo PÍogr.me {b GovêÍm Fldcral'Ilai! M&a', orF oôirb á â rx.thô(âo rb p.úeind dr iflid. .
munkrpalijad€.

C'rmpra.se na íoíÍm ds lGj§âçáo.m viCq. $rblqir6-$p.ra conhocim.nto, , p...e.{. d€côáo
NovaS.ntâ8áÍb!râ lTdamâbd!2-017-

E.ic Kondo - Prêhlto llunrclprl

olsPE{sa DE LrcÍÍ çÃo t{.1u20í7
De s.!ído com o pÍoedrlrHlo addnislrâlivo irEl.uÉdo pêb MunijÍro da Nova Sadâ &iíü.Í.. olrrb do p.ücdo Ít'

4612017. r6Íar.nrê âo orocssso rt€ dilp.n3a d€ üqEç,o. püâ AOUIS§ÀO DE BILCÃO OOOi{TOLÔGICO COlr ÍÂflPÂO
ÉM GRÂ,{lfO,.oobímesdaileÉo í.itap.lâ SêcÍ.taíi. Mú*jpd da Saids. c!.fliro.bndía t ídÍn..LíÉ.pariiültla
ô nâ tom. dorâílgo3 24 ê 26dâ Lêi 866643. po3!'.iríaldt r.çõe.i, car.c!.í12&36 a rffi.di.p6ír!.d.üdt ção.

Nda Sânb 8áôára m.l9O5r2O17.
Erlc Kondo . PRÊrATO iIUIiIGIPAL

ÍERxo oE lroroLocÂÇÀo E aDJuorcÂÇÃo
PREGAo ÊLEÍRôNrco N. ignor7. sRP

Aos 1 7 (dezesr€G) dias do mê5 de m.io (05) do ario de dd! ri G óez.§rtÊ (2Or 7), êín ,ür Gdiü., .u Eít í\oodo.
PreÍêúo Municipâ|, m u6o óe minhe! atíiDuhó€3 l€g6ir. HOMOLOGO o p.ocedhEnlo d! Lill4ão Prêgão Ehmí{co n.'
! 9/20 I 7. desli,rã& ão rê§islío do píeços par. €v€ítual co{rlÍâlâÉo d€ FL§laâlâ! nâs CoôíaÍêíEÍrs.3.raír ÍtâIzaaE pala
sêcrelaíia Munidpâl (l€ assrslàno. sooal, a Lvo. d. ..rPí.sa qu. âp.ê..ntoú Ír.írd píÉço- r.rüo .b: L^HuD
ÍREINA|íENTOS LmA - ME, CNPJ n' 20.71 0.280rínor-39. núm y.hÍ da R3 3.4 r 3.[O IE€. Íri, quafoc.Í*B ! r!.s íüiE].
pard quc a ãd,uorcãção 

^ele 
9íoeddâ p.Cuza seus iídi;.,É e IqÉ! .ffi.

Dãr oàncii âo3 ,nleÍ$sâdos obsâNâdos ai píêsançóês lcgtris p.?th.ÍrtEs,
E.ic Kondo - Pí.t lto unkip.l

oEsPÀcHo oE REvocaçÀo oE PRocEsso

I

§

HUMANOS É ÍRÁNSPARÉNdIA

I

I
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NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTÁDo oo PARÂNÁ

CHEK LIST

MODALTDADE: PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS

1 I elernôNrco ('.\ípRESENctAL

N. CL t 1.uty

1l'

N" especTrreÃÇÃo DOC oBs.
1 utí

Ofício da secretaria solicitando iri
J Prefeito pedindo abertura do processo ot(
4 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotaÇão) ot
5 Contabilidade à Licitação (Resposta dotaÇão) DtÍ
6 Licita Ção ao Jurídico liPedido de Parecer) oK

Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) DK
Autorização do Prefeito para abertura DYr

Resumo do Edital oK
10. Edital completo O|í
11 Pedido de Parecer Jurídico do edital OK

Parecer Jurídico (Edital) OK
Publicações (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade
Regional/ Diário OÍicial Eletrônico/ Em alguns casos:
Diário da União).

u
14 Publicação Mural de Licitação (TCE) u(
15. Documentos de Credenciamento
16. Propostas de Preço
17. Documentos de habilitação
í8. Ata de abertura e julgamento
19. Proposta final das empresas vencedoras
20 Licitação ao Jurídico (Resultado da Licitaçáo)
21 Parecer Jurídico (Julgamento)
22. Licitação ao Prefeito (Homologação)
23. HomologaÇão do Prefeito
24 Publicação da Homologação (Jornal A Cidade Regional/

Diário Oficial Eletrônico)
Ata de Regisko de Preços

26. Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços (Jornal
A Cidade Re ional/ Diário Oficial do Municí io

27. Se houver aditivo
28. Ofício da secretaria solicitando aditivo
29. Termo aditivo

Publicação do Extrato do Termo Aditivo (Jornal A Cidade
ional/ Diário Oficial do Municí toRe

Bárbar4 Paraná - E-mail - licilacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.Dr.gov.br
Rua Walfredo BittçncouÍ de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100' CEP ' 86.250-000 Nova Santa

Capa do processo
2.

7.

9.

12.
13.

25.

30.
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NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA N4UNICIPAL

ESTADo Do PARANÁ

TERMo DE ENCERRAMENTo DE pRocEsso rrcrraróRro
pnrcÃo PRESENCIÀL N. 22t2ot7

Aos 24 dias do mês de maio de ZÜl7,lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório Pregão Presencial n" 2212017, registrado em 2610412017, que

tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas do
no 001 ao no 080, que corresponde a este termo.

tEbiru Sontos

Responsável pelo Setor Licitações

walfredo Bittencaurt de Morae§ no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, cEP - 86.250-000
- wr,vw.nsb.pr.gov.br

Rua

- E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br

Nàva Santa Biárbara, Paraná

u.tlt1


