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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

a*w6
Processo Administrativo n." 01512016

OBJETO: Contratação de serviços de protético.

DATA DA ABERTURA: Dia 2010412016, às 14:00 horas.

DOrAÇÃO:

DOTAÇOES

2016 2500 loe.oor. r o.so 1 .0s40.2026 0

2016 2510 loa.oor. r o.so 1.0340.2026 303

VALOR fríÁXttrlO: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes,222, Telefone - 43.326ê8100 - C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

E-mail: ticitacao@nsb.pr.sov.br - Nova Santa Bilrbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCA INTERNA

Nova Santa Bárbara 2410312016

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação a correspondência expedida
pela Sr. Marta Luciane Silvestre Rezende, Secretária Municipal de Saúde,
solicitando a contratação de serviços de protético, para que sejam tomadas todas as
providências necessárias para abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

o
pal

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



PREFEITURA IUUNICIPAL
t

NOVA SANTA BARBARA sol Jy
Secretaria Municipal de Saúde Pra.

h,a I
CORRESPONDENCIA INTERNA er,

3
0

DE: Secretaria Municipal de Saúde

PARA: Secretaria Administração

No 391/20í5

DATA: 08/í0/í5

ASSUNTO: Licitação de Prótese Dentária

Mediante autotiza@ desta Secretaria Muniapal de Saúde, solicito a abetlura

de um novo processo licitatoÍio para AQUISIÇAO DE 2í) (Duzentas e Ginquenta)

UNIDADES DE PROTESES OgUtÁRleS, conÍorme segue abaixo descriminado, tendo

em vista que o processo licitatório Pregão Presencial no Ul2O14, já foi esgotado.

Solicitamos este novo processo licitatório em caráter de urgência-

Segue em anexo as especiÍicações

Atenciosamente

MARTA LUCIAN ILVESTRE RUENDE

Munici eS e

Recebido por:
Norne Data

ubt (c t

Rua lA/aiÍredc &ttencouÍ de Mcíaes nc 222 tl43 3266 8100) CNPJ no 95 5ô1 0801000160
E-rnar! gmrsi)@ence corn br - Nova Sânta Barbara - Paraná
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PREFEITURA iTUNICIPAL

a

NOVA SANTA BARBARA
Secretaria Municipal de Saúde

Confecçáo de Í50 PROTESE OENTARIA TOTAL consistindorm:

a) colocaÉo de rodetes de cera para registro de mordida;

b) montagem dos dentes para prova;

c)remontagem quantas vezes Íor necessário (de acordo com o solicitado pelo cirurgião

dentista), sem custos adicionais;

d) as próteses dêvem estar polidas e finalizadas para instalaçáo no paciente;

e) as próteses totais deveráo ser confeccionadas em estrutura acrílica

termopolimerizada, prensagêm na cor rosa na regiáo papilar e colo do dente e em todo

o contato da mucosa (área chapeável) .

confecção de í00 PRÔTESE DENTARIA PARCIAL removível provisória consistindo

em

a) colocaçáo de rodetes de cera para registro de mordida;

b) montagem dos dentes para prova;

c)remontagem quantas vezes for necessário (de acordo com o solicrtado peío cirurgião

dentista), sem custos adicionais;

d) as próteses parciais deverão ser confeccronadas em estrutura de acrílico

termopolimerizado, prensagem na cor rosa na regrão papilar e colo do dente e em todo

o contato da mucosa (área úapeável).

Rua fy'aifredo Ertte+âo!.:d de l\,,lcraes no 222 tia3 3ffi glLe j CNPJ â" 95 561 08W0nCi-€
E-mall pmnsb@qrCa corn b, Nova Sa.Êa Bárbara - PaíêÊã
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RAZAO SOCIAL:

ENDEREÇO:

CNPJ:

.l;
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CONTATO:

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ : 95.561.080/0001 -60

Fone/Fax: (43) 3266-8100

E-mail: compras@nsb.pr.gov.br

"coTAçAO DE PREçO"

ITEM PRÓTESES DENTÁRAS Valor

01 Confecção
provisória

a) colocação
mordida;

para prova;

vezes for
cirurg.ião

de rodetes de cera para registro de

de 100 PROTESES DENTÀRIÀ PARCIÀI removivel
consistindo em:

b) montagem dos dentes

NECCSSATIO
dentista),

d) as próteses parciais deverão ser confeccionadas em

estrutura de acrilico termopollmerizado. prensagem na cor rosa

na região papilar e colo do dente e em todo o contato da mucosa (área cha

c)remontagem quantas
com o solicrtado pelo
adicionais;

(de
sem

a corcio
custos

o
lto'c'

02

DENTÀRIÀ
de cera

b) montagem dos dent e s

Confecção de 150 PROTESES
em: a ) colocação de rodetes
mordrda;

TOTÀL consistindo
para regi-stro de

-c)remontagem quantas
com o solicatado pelo
adicionais;

para prova;

vezes for
cirurgiào

necessário
dentista),

acordo
custos

(de
sem

d) as próteses devem estar polidas e finalizadas para
instalação no paciente;

e ) as próteses totals deverão ser confeccionadas em
I

lestrutura acrrlica termopolJ-merJ-zada, prensagem na corrosana

lregião 
papilar e colo do dente e em todo o contato da mucosa (área chapeável) .

- . o,oD
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RAZAO SOCIAL: Laboratorio de Prótese Odontológica Romanini Ltda.

ENDEREÇO: Av:- Rio de Janeiro,1306

Londrina - Paraná CEP 86010-150

CNPJ: 00.296.177.OO01-

87

CONTATO: Cristina

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001 -60

Fone/Fax: (43) 3266-8100

E-mail: compras@nsb.pr.gov.br

"corAÇÃo DE PREçO"

0í

a) colocação de rodetes de cera para registro de mordida;
80,00 reais ( cada )

b) montagem dos dentes para prova,' 65,00

c)remontagem quantas vezes for necessário (de
so] i ci tado pelo cirurgj-ão dentista),
adic.ionais; avaliação técnica

d) as próteses parciais deverào ser confeccionadas em

estrutura de acril-ico termopol j-me r i zado, prensagem na cor rosa na
região papilar e colo do dente e em todo o contato da mucosa (iírea cha

300,00 reais (cada) + dentes de estoque

DEIIIÀRIA PÀRCIÀI removíve.I

rears (cada )

acordo
sem

com o
custos

de PROTESE
consistindo em:

Confecção
orovísória

02

Confecção dê PRóTESE DENTÁRrÀ ToT.àL consistindo

a) colocação de rodetes de cera para registro
80,00 reais (cada)

b) montagem dos dentes par:a prova; 65,00 reais (cada )

em:

de mordida,'

. í,:t::!-'í;-\:t;::;':a::;./:'.|.:|.'...,

-!.::ti::. , .i
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-c) remontagem quantas vezes for
so]icitado pe]-o cirurgião
adicionais; aval-iaÇão técnica

necessário (de acordo com o
dentista), sem custos

d) as próteses devem
instalação no paciente;

estar pol-idas e finalizadas para

e) as próteses totais deverão ser confeccionadas
estrutura acrilica termopol ime ri zada, pÍensagem na cor rosa
região papilar e colo do dente e em todo o contato da mucosa (área chapeável) .

em

na

460,00 reais (cada) + placas de dentes
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RAzÃo SoCIAL: AGULHAM cENTRo oDoNToLoGIco Ss.

cEopAR-cENTRo DE esrÉrrce oneu paReNÁ

ENDEREÇO: RUA EMILIO DE MENEZES 355, CURITIBA- PR 805í0320

CNPJ: 210280470001-33

CONTATO: RENAN CUNHA AGULHAM

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ : 95.561.080/0001 -60

Fone/Fax: (43) 3266-8100

E-mail: compras@nsb. pr.gov. br

"corAÇÃo DE PREÇO"

R$700,00

,ú,:dúÍ
01

cie rcJetes ce cer.r para r:egistro de

d) ,rs p.róieses parc-als irr.v,'r.i!) :;er conf ecci:riacias ent

esLrutura de acri.Ilcc termcpol-ixre.izado, preusagetll tla cor rosa

nu rcr:ii'io papilar e colo do dcrite e cnt todo o contírto da tnucosa (árca chl

lo!'
SeIil

PÀRC IÀ1 re:ncvivei

para prcv.r,'

vr,.i:c-:: :i.I
c-:.l lli,,t.'

ra.ieSS::Il,:'
,ien':l:i!à),

.lcorci.J
a.ls t i) s

dê 1OO PROTESES DENTÁRIA
consisl-inclo em:

Confecção
provisória

;i ) co 1,;ca ção
r:r,i:,la;

a, l r', --r.rtacem dos ciea,ics

ii I r encntágert ou.rôtds
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Confecçào de 150 PROTESES
-: I t) ^'-'i -'.-açi r dn r ,ci-' rs
i-iordioa;

DENTÁRIÀ
de {:Éra

TOTÀJ-.tri-srs:rn<]c
para r:eqistr:o de

b) rnonts-agerr tlcs denles pdr:a i,)r()','.1 ;

-.-' i-,..rnont-agen qLtatnttrs ve tÉ-)s .LL.i

cc,r, c solicita.ic tic)o ctlirr',:,'r iO
i I - I ^- , i - .

:,üce s s á r:;(-)
JcnLisr-a),

ar-:ordo
C!]SLOS

.1) as prót-eses ce '-,eÍr esLar [)í-] r.i.is e iir.alizaiias
iLS1:a.l-açãc nc F.atrien:e,'

pa :: ai

e) as proteses totais deverào ser confeccionadas er,
estruiura acrilica termopo.l- j-rnerizada, prens:r8enl n cor rosa na

rcgiio papilar c' colo dr:r denlc c em lodo o contlto tlir rlrucosa (1rrea chaperii el) .

RS950,00/
POR

ARCADA

t t-Ht r : [y. d i : | : ; # : i;d#',! frh' ; ]4, ii".tÍ;ríl,,',Fii-, ;)., .. .:

21.028.04 -
Renan Cunha Agulham
Direto Administrativo CE
Curitiba,27l1112015

de
s.s

São Fnancrsco
n" 356

CEP 80510



1$

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCh INTERNA

Nova Santa Bárbara, 2410312016

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de serviços de protético.

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para contrataÉo de serviços de protético, conforme solicitação da
Sra. Marta Luciane Silvestre Rezende, Secretária Municipal de Saúde, num valor
previsto de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Mar n e
Setor de ções

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCN INTERNA

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa
Excelência em data de 2410312016, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para contrataçáo de serviços de protético, conforme solicitação da Sra.
Marta Luciane Silvestre Rezende, Secretária Municipal de Saúde, num valor previsto de R$
48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .0340.2026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2500,2510,

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 24 de março de 2016

Atenciosamente,

)

Lauritade Souá Campos
Contadora/CRG 045096/04

I

\

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, S 43.3266.8100, E-86.250-000
Nova Santa B:árbara, Paraná - E - www.nsb.or.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL
L2NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNC|A INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Assessor Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2410312016

PÍezado Senhor,

Em atenção à correspondência expedida pela Sra. Marta Luciane
Silvestre Rezende, Secretária Municipal de Saúde, solicitando a contratação de serviços de
protético, num valor previsto de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) e informado pela
Divisão de Contabilidade da existência da previsáo orçamentária através da dotação:

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
00í - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0340.2026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2500,2510',

lnformo que o Pregão Presencial n" 1712014 para contratação de
serviços de protético, realizado no dia 0410412014, o Pregão Presencial n" 2112014,
realizado no dia 08/0512014 e o Pregáo Presencial n" 2512014, realizado no dia
301051201 4, foram desertos.

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

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Ma

Setor de ções

Rua Walfiedo Bittencoun de MoÍ'aes, 222 . Cep. 86250-000 - FondFar (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.' 95.561.080/0001-60
E-mail. licitacao@nsb.pr.qov.br - Nova Santa Barbara - Pamná
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. Walteí Guimaíães da Costa no 512, FonetFax (O43\ 266-1222 - CNPJ N.o 95.56í .080/000160

E-mail ps!ÉU@9lelsjala-k - Nova Santa Báôara - Paraná

Origem: Dep. Jurídico

Destino: Setor de Liciioções

PARECER JURíDICO

Conforme expediente encominhodo o esse Deportomento

Jurídico em doto de 24 de Morço de 201ó. visondo emissõo de porecer sobre o

processo de licitoçõo, referente à Controtoçôo de serviços de protéiico,

otendendo o solicitoçôo do Secretorio Municipol de Soúde, sendo que o volor

estimodo do controloÇõo seró de R$ 48.000,00 (quorenlo e oito mil reois),

conforme coloções prévios. e em otendimento oo disposto no ortigo 1 5, V,§ I " do

Lei 8.óóó, que ossim determino: "As compros, sempre que possível, deverõo:

V - bolizor-se pelos preços proticodos no ômbito dos órgõos e

entidodes do Administroçõo Público.

§ lo O regisÍro de preços seró precedido de omplo pesquiso de

mercodo"

A despeso seró suportodo com recursos do Secretorio

Municipol ocimo mencionodo deste Municíplo, conforme informoçôo prestodo

pelo DeporÍomenÍo de Contobilidode do Município, otendendo oo conÍido no

ortigo 14. do Lei no 8.666193.

Houve o moniÍestoçÕo do Deportomenio de Contobilidode do

MunicÍpio indicondo disponibilidode orçomentório, estondo deslo formo,

cumprÍdo o disposlo no ortigo 14, do Lei n' 8.66ó/93, o quol preceituo que:

nenhumo compro ou serviço seró feito ou conirotodo sem o odequodo

corocterizoçõo de seu objeÍo e indícoçôo dos recursos orçomenlórios poro o seu
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It*I PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. waller Guimaràes da Costa no 512, FonelFax 10,431 2661222 - CNPJ N.' 95.561 .080/0001€0

E+nail: p!q!§bt@s!{hrgEb! - Nova Santa Báóara - Paraná

pogomento, sob peno de nulidode do oto e responsobilidode de que Ihe tiver

dodo couso.

Dionte do preço móximo e poro melhor oproveitomento do

procedimento sempre poro goronlir o moior competilividode e tronsporêncio

possível. deveró ser feito um registro de preços dos produÍos no modolidode de

PregÕo Elekônico ou Presenciol, nos termos do legisloçõo em vigor, ou sejo, do Lei

Federol n" 8.666/93 e Lei Federol no 10.520 e Decreto 5.450.

É o porecer, S.M.J

Novo Sont ode20ló

An ns
OAB/PR 7

rboro.
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Tendo em vista, as informaçóes, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitação sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL n" 912016, que tem
por objeto a Contrataçáo de serviços de protético, normatizaçâo de
procedimentos administrativos, consultâs, e em todos os demais assuntos
correlatos à área, de conformidade com a Lei Federal n" 1O.520, de
17 l07 l2OO2, Lei Federal n" 8.666, de 2ll06l1993, Republicada em
06/07 11994, Decreto Federal n" 3.555 de O8lO8l2O00, Decreto Federal n"
3.697 , de 2l I 12 /2OOO e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n' 015/2015, 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
providencias necessárias.

ao Setor de Licitaçáo para as

Nova Santa Bárbar 2810312016

Vo,lér1o

funiciRal

c

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, t 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
Esrnoo oo PnnnNÁ

PORTARIA no 015/2O1s

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, ESTADO DO PARANÁ, O ST.

CLÂUDEMIR VALÉRIO, no uso de suas atribulções legais, resolve:

NOMEAR:

Art. to. A Comlssão de Pregão, composta pelos segulntes membros:

- Pregoeiro: Fábio Henrlque comes - CI/RG no L0.407,423-5 SSP/PR;

- Suplente: Emmanuel E. Nunes Morgado - CIIRG no 8.023.240-3-SSP/PR;

- Equipe de Apolo: Elalne Crlstina Luditk - CI/RG no 9.L44.227-2-SSPIPRi

- Suplente: Mônlca Maria Pro€nçâ - CI/RG no 10.450.207-5-SSP/PR;

- Equipe de Apolo: Maria losé Rezende - CIIRG 1o 9.170,7 L44-SSP lPRi

- Suplente: Zacarlas de Abreu Gonçalves - CI/RG no2.254.409-8-SSP/PR.

AÊ. 20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Nova Santa de feverejlo de 2015

t5

t,

c RIO
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Ruâ Walfredo Bittan@un de Moraos, 222, Centro - Nova Santa BáÍbara - PR - 8] - 86.250-000
I (43) 3266-8100 - B - E-mail; pEISDi@lsbnI4gy.U - Site: S444.!s.b.pt4p.y.bl 1



PREFEITURA MUNICIPAL
16íEn

It*$
NovA sANTA eÁnelRa

ESTADO DO PARANA

Avrso oe ucreçÃo
pnecÃo PRESENcTAL n.o 9t2016

Processo Administrativo n.' 0í 5/20í6

Objeto: Contratação de serviços de protético.

Tipo: Menor preço.

Recebimento dos
20t04t2016.

Envelopes: Até às 13h30min. do dia

lnicio do Pregão: Dia 2010412016, às 14:00 horas.

Preço Máximo: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horario de
expediente na Prefeitura hilunicipal de Nova SanÍa Bárbara, siÍo â
Rua Walfredo Biftencourt de hiloraes, 222, pelo fone: 43-3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.oov.br

Nova Santa Bârbara, 01 10412016.

Fábio que Gomes
Prggoeiro

ria 01512015PortV

/.\b

ía'@

5r

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - Iicitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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PREFBTURA MUNICPAL

1?NOVA SANTA BARBARA
ÊSTIOO OO PARAA

Pregão Presencial n" 9/20í6
Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC 14712014)

PREGÃO PRESENCIAL NO 912016
Processo Administrativo n.' 015/20í 6

Objeto: Contrateção de serviços de protético.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereço completo), retirou este Edital de Licitaçáo e deseja
ser informada de qualquer alteração pelo e-mail ou
pelo tel/ fax

, aos I t2016

Carimbo Padronizado da Empresa

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIOO AO SETOR DE LICITAçÃO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA.PR

PELO FAX: (43) 3266-8í00 ou e-mail; licitacao@nsb.or.sov.br

PARA EVENTUAIS INFORMAçÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO.

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.8100, E - 86.250-00 Nova Santâ
Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.&ov.br - www.nsb.or.gov.br
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PREGÃO PRESENCIAL NO 9/2016
Processo Administrativo n' 0í 5/20í 6.

LtctrAcÃo ExcLUSrvA pARA MrcRoEirpR SA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E/OU
MICROEi'PREENDEDOR INDIVIDUAL (MEII (LC í47120í4I.

ABERTURA oe ucrlçÃo

Abertura: Dia 201O412O16, às í4:00 horas.
Protocolo dos envelopes: até às 13h30min, do dia 2010412016.

A Prefeitura Munícipal de Nova Santa Bárbara, através do Pregoeiro, designado pela Portaria no

01512015, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que realizará licitaçáo, na modalidade
Pregão Presencial, do tlpo iíênor Preço, Por ltem, destinado ao recebimento de propostas
objetivando a contratação dos serviços relacionados no ANEXO l: Contratação de serviços de
protético, em conformidade com o disposto na Lei Complementar Federal n.o 123/2006 e n"
14712014, Lei Federal n.o 10.52012002, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n" 8.25012014, Decreto
Federal No 3.555/00 e, no que couber, na Lei Federal n.o 8.666/1993.

A retirada deste Edital poderá ser feita na PREFEITURA iTUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, no Departamento de Licitaçóes, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 -
Centro, Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná, das 08:00 às í2:00 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. Dr.oov. 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 úteis antes da data Íixada para a abertura da licitaÉo, endereçados ao e-mail:
licitacao(Ansb. or.oov. br. As respostas a todos os questionamentos (dúvidas ou esclarecimentos)
seráo disponibilizadas no site www.nsb.pr.oov.br, para ciência de todos os interessados.

A sessão pública do Pregão Presencial será realizada no dia 2010412016, às í4:00 horas, no
prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walíredo Bittencourt de Moraes, n'
222, Barrc Centro, Nova Santa Bárbara - PR, e será conduzida pelo Pregoeiro e sua equipe de
apoio.

í. DAS COND|çÕES DE PARTTCTPAçÃO

1 .1 . Poderão participar desta Licitação exclusivamente as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte e/ou Microempreendedor lndividual (MEl):

a) cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitação, conforme o disposto nos
respectivos atos constitutivos;

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

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-00 Nova Santa
Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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1 .2.3. Paru Íins da aplicaçáo do artigo 48, § 30 da Lei Complem enlat 12312006, entende-se como
melhor preço válido, a proposta de menor valor que tenha sido oferecida por um licitante
habilitado.

í.2. Não serão admitides 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 náo seja microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definiçáo do
artigo 30 e parágrafos da Lei Complementar n.o 123106.

2. DO OBJETO

2.í - O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a administração, na
Contratação de serviços de protético, conforme descriÇóes constantes neste edital e seus
anexos.

3. DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA
3.1. As despesas decorrentes desta Licitaçáo conerão por conta da seguinte dotação

mentária

19

o

4. DAS IMPUGNAçÕES AO EDITAL
4.1. As impugnaçôes ao presente edital poderão ser feitas até as 17 horas do 2' (segundo) dia
útil anterior à data fixada para a realizaçáo da sessão pública do pregão, por qualquer cidadão ou

licitante.
4.1.1. A impugnaçáo deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o nome
completo do responsável, indicaçáo 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 Bárbara, no endereço
indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às 12h00, e das í3h00 às 17h00, ou encaminhada
através de e-mail no endereço eletrônico: licitacao@nsb.or.qov.br
4.1.2. Cabeá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.

4.1.3. Não serão conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os respectivos
prazos legais.
4.1.4. Procedentes as razóes da petiçáo de impugnaçáo contra o ato convocatório, será
designada nova data para a realizaçáo do certame.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.E 100, I - 86.250-00 Nova Santa

DOTAÇÓES

20't6 lzsoo loa.oor.ro.sor.oa40.2026 lo 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2016 lzsro loa. oor. r o.sor.os4o.2026 l3o3 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
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Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - yyrq,.4g6.Dr.gov.br
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5. DA QUALIFICAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
5.í. Este licitacão é exclusiva Dara oaÉicioa ão de microempresa e emDresa de oeoueno

n.'í2312006
com as altêracões da Lei Gomplementar 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 microemprêsa ou empresa de
pequeno poÉe:

5.2.1 . De cujo capital participe outra pessoa jurídica;

5.2.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa juridica 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 30 da
Lei Complementar n.o 123 de í4 de dezembro de 2006;

5.2.4. Cujo titular ou sócio participe com mais de í0% (dez por cento) do capital de outra empresa
não beneficiada por esta Lei Complementar, 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;

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 3o 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 exerçâ 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 cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa jurídica que tenha oconido em um dos 05 (cinco) anos-calendário anteriores;

5.2.9. Constituída sob a forma de sociedade por ações;

5.2.10. Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relaÉo
de pessoalidade, subordinaçáo e habitualidade.

6. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
6.1. O envelope N' Oí - PROPOSTA DE PREçOS e o envelope N" 02 - HABILITAçÃO, deverão
ser entregues lacrados, no Setor de Licitaçóes da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,

Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa Báóara - Estado do

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100,I - 86.250-00 Nova Santa

Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.gr.ggv.br

aliÍicadas como tais nos termo o
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Paraná, até às í3:30, do dia 20104120í 6, contendo no anverso destes (respeclivamente) os
seguintes dizeres:

ENVELOPE N" 01 . PROPOSTA DE PREÇOS
RAzÃo SocIAL / CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃo PRESENGIAL N. 9/2016

ENVELOPE NO 02 - HABILITAÇÃO
RAzÃo soctAl / CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃo PRESENCÍAL N. 9/2016

6.2. Não será aceito. em oualquer hioótese, a paÉicioacão de licitente retardaÉrio,
considerado este. aquele que apÍesentar os nvelopes após o horário estabelecido para a
entÍeqa dos mesmos. comorovado oor meio do protocolo da PreÍeitura M. de Nova Santa
Bárbara

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 PROCURAÇÃO com reconhecimenlo de Íirma, ou TERMO DE CREDENCIA ENTO com

carimbo e reconhecimento de firma, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO X-

7.3. Na hipótese dos itens 8.í ou 8.2, o representante deverá apresentar o Ato Constitutivo,
Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, ou consolidação, devidamente

registrados, se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por açóes,

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, devidamente autenticados
para verificaçáo dos poderes do outoÍgante.

7.4. Caso o Licitante nha Dreênchido os reouisitos dos sub-itens anteriores não haverá

\

necessidade de apresentar cópi a 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, paÍa que possibilite a
conferência dos dados com os documentos informados no documento de credenciamento.

7.6. Será admitido apenas 1 (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.

Rua WalÊedo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-00 Nova Santa
Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.Dr.sov.br
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7.8. A não apresentaçáo, incorreção do documento de credenciamento ou ausência do
representante legal da licitante não importará na desclassificaçáo da sua proposta no presente
certame. Contudo, verificadas as possibilidades de saneamento pelo Pregoeiro, ele não podeiâ
apresentar lances verbais ou qualquer manifestaçáo em nome da mesma na sessáo do pregão,
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.

7.9.1. No caso da sua não apresentaçáo, a declaração de cumprimento dos requisitos de
habilitação 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 a

declaraçáo de cumprimento dos requisitos de habilitação, no Envelope í - 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 documentaçáo comprobatória dessa
condição, através dos seguintes documentos:
a) ceÉidão simplificeda emitida e registrada pela respectiva junta comercial, documento
equivalente, devidamente atualizada, ou seja, com data não superior a 90 dias:
b) declaração de êmpresa, emitida por seu representante legal, de que é microempresa ou

emprese de pequeno porte, constituída na forma da Lei Complementar no 12312006, conforme
modelo constante do ANEXO Vl do presente Edital.

7.1 1 . A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se enquadrar em qualquêr das
vedações do artigo 3', § 4", da Lei Complementar n' 12312006, não poderá usufruir do tratamento
diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração.

7 .12. A declaÂção falsa relativa ao enquadramento na condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte sujeitará à licitante, nos termos do art. 7", da Lei no 10.520102, à sanção de
impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo

prazo de até 5 (cinco) anos, como também caracteriza o crime previsto no art. 299 do Código
Penal, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato, bem como das demais
cominaçôes legais.

7.13. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a
documentação comprobatória da condiçáo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, no

Envelope 1 - Proposta de Preço.

8. DA PROPOSTA

z2

Rua Walfredo Bittencourt de Morues no 222, Centro, 8 43. 3266.8100,I - 86.250-00 Nova Santa
Bárbara, Paraná - E - E-mails - Iicitacaotânsb Dr. gov.br - www.nsb.or. gov.br
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8.1. Nos anexos deste Edital, contém a relação detalhada do objeto da licitaçáo (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):

l- O arquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em CD-R ou PEN-DRIVE,
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 inÍormações constantes na proposta impressa;

ll - A proposta deverá ser impressa em 0í (uma) via, preenchida 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 gravada em CD, constando:

a) ldentificação da empresa (Razão Social e lnscrição no MF - CNPJ);

b) Número e modalidade da Licitaçáo;

c) Descriçáo dos serviços cotados, conforme relação detalhada do objeto (Anexo l).

d) Preço unitário e total ofertado, não podendo o valor unitário do item da proposta
ultrapassar o valor máximo do item estipulado para este editâl;
e) Prazo de validade da proposta, que não deverá ser infêrior a 60 (sessenta) dias;

f) Prazo de pagamento em até 30 dias após entrega da nota fiscal;
g) Data e assinatura do proponente.

h) Dados Bancários para Depósito (Conta em nome da empresa), preferencialmente no Banco do
Brasil, Bradesco ou Sicredi.

lll - a não apresentação do arquivo digital (CD-R ou PEN-DRIVE), se este estivêr incompleto,
ou não Íor possível efetivar a leitura dos dados, implicará na desclassificação da proposta;
lV - a empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado, bem

acondicionada, para que não sofra danos;
V - recomenda-se que a empresa no momento da abertura do cerlame, possua cópia alternativa
do arquivo digital;
Vl - 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 final, nele devendo estar
computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficarão a cargo da futura

contratada;
Vll - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas

especifi caçôes exigidas;
Vlll - O arquivo com a Proposta de Preços estará disponível no endereço eletrônico
www.nsb.or.oov.br, na guia Licitações/Pregões, onde também êncontram-se disponiveis o
Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;
lX - a Proposta de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital seráo acondicionados no

ENVELOPE no 0l;
X - deverá ser observado quando da elaboração da proposta: Prazo de execução; Forma de
Pagamento. A Prefeitura de Nova Santa Bárbara se reserya o direito de verificar as informaçóes
sobre a qualidade e característica dos serviços prestados pelo licitante, através de diligências ou

.l .l
K,ô

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100,8 - 86.250-00 Nova Santa
Brírbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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vistorias rh /oco. Nos preço(s) proposto deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas,
todos os equipamentos, instrumentos, fenamentas 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 Especificaçôes,
constantes do ANEXO l, necessários para prestação dos serviços licitados.

9. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
9.1. No envelope lacrado No 2 - HABILITAçÃO - deverá conter os documentos relacionados
para habilitaçáo (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

seráo examinados pela Comissão de Licitação.
9.1 .1 . Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser apresentado no

original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificaçáo da autenticidade pela

lnternet ou junto ao órgáo emissor.
9.2. Documentos matri/filial: Os documentos apresentados deveráo 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 prestaçáo dos serviços for à matriz, todos os documentos

deverão 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.

10. DA HABILITAÇAO:
í0.í. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
'10.1 .1 . Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação 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

contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 1í da Lei

Federal n.o 8.212J1991, às contribuições instituídas a título de substituiçáo, e às contribuições

devidas, por lei, a terceiros;
10.'1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos Estaduais,

mediante apresentação de Certidão 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 iiunicipal relativa aos Tributos Municipais

da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão
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 apresentaçáo do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela Caixa
Econômica Federal - CEF.

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-00 Nova Santâ
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10.í.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a
apresentação 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 (CNDT), nos termos do
artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de ío de
maio de 1943.

10.2 PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAçÃO:
10.2.1. Documentos comprobatórios da especialização do profissional que prestará os
serviços.

í0.3. DOCUÍÚENTAÇAO COMPLEMENTAR:
10.3.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso )üXlll do aú.7" da

Constituiçáo da República Federativa do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o inciso V do

aí'. 27 da Lei n. 8666/'1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser
utilizado o modelo do ANEXO Vll.

10.3.2. Documento declarando que o licitante não foi dêclarado inidôneo para licitar ou

contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, podendo ser utilizado o modelo do

ANEXO VII.

10.3.3. 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 lX.
10.3.4. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo representante

legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Xl.

10.3.5. ldêntificação dos sócios da Emprêsa licitante ou de quem o estatuto de constituiçáo

societária designar, bem como a qualificaçáo da pessoa que assinará o instrumento contratual,
para o caso da Empresa vir a ser vencedora do certame. Referidas informaçóes poderão ser
prestadas através de Declaração a ser assinada pelo Representante Legal da Empresa, podendo

ser utilizado o (Coníorrc modelo aíExo); (a náo apresentação desta declaraçáo não implicará na

desclassiÍicação do licitante no certame);

10.4. 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 original, ou ainda, por publicaçáo em órgão de imprensa oficial ou

impresso de sítios oficiais do órgáo emissor.

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

10.6. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentaÇão em

desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, M - 86.250-00 Nova Santa
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10.7. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a

documentaçáo exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restriÉo.

10.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo teÍmo inicial corresponderá ao momento em que o proponente
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração
Públicâ, para a regularizaçáo da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.7.2. A não-regularizaçáo da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do
direito à contrataçáo, sem prejuizo de aplicação das sançóes previstas 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.

10.8. A regularidade exigida por ocasião da licitação deverá manter-se na vigência do contrato

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.

11.2. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos licitantes e demais pessoas

presentes ao ato público, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão e anunciará as empresas que

apresentaram envelopes.

11.3. Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do ltem 8 -
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.

11.4. Serão 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.

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8'100, X - 86.250-00 Nova Santa
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'l'1.6.2. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presenle à Sessão do Pregáo Presencial;
11.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados
constantes dos documentos apresentados no envelope N" 2 - HABILITAçÃO;
1 1.6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, não gerarão a sua desclassificeçáo, pois
poderáo ser preenchidos para a autorização de fornecimento.
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.

í í.7. As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência.

11.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para

determinação da ordem de oferta dos lances.

1 1.9. No curso da Sessão, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de valor mais baixo
e os das ofertas com preços até 5% (cinco por cento) superiores àquela poderão fazer lances
verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

11.10. Não 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 verbais e
sucessivos, quaisquer que sejam os preços ofeÍecidos.

1 1 .1 1 . Os lances deverão 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

exclusáo do licitante da etapa de lances verbais e na manutençáo do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenaçáo das propostas.

11.13. O encenamento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

11.14. Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o Pregão
Presencial apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado,

comparando-os com os preços estimados pela Administração ou com os preços praticados no

mercado.

11.15. Considera-se preço excessivo, para os Íins de avaliação da aceitabilidade do preço
proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administração.

11.16. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço oÍertado, o Pregoeiro procederá à abertura do
envelope contendo os documentos de "HABILITAÇÂO" do licitante que apresentou a melhor
proposta, para verificaçáo do atendimento das condições de habilitaçáo fixadas no item'10 - DA
APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAçÃO E |IEM 1í - DA HABILITAÇÂO,
deste Edital.

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-00 Nova Santa
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í 1.í7. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar
com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.
11.18. Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do disposto
no subitem í 2.16.

í 1.19. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o

Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, veriÍicando a sua aceitabilidade e procedendo à

habilitaçáo do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

1í.20. Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor
preço vier a ser desclassiÍicada ou inabilitada, o Pregoeiro restabeleceÍá a etapa competitiva de
lances entre os licitantes.

11.21. No caso de vício na documentaçáo de regularidade fiscal da habilitação apresentada por

licitante microempÍesa ou empresa de pequeno porte, seÍá declarada vencedora pelo Pregoeiro,

sob a condição de regularização da documentaçáo, pagamento ou parcelamento do débito,

emissão de eventuais certidóes negativas ou positivas com efeitos de negativas, desde que

observado o contido no item 1 1.8 deste edital.

11.22. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitaçáo previstos neste Edital, a licitante

será habilitada e declarada vencedora do certame.

í í.23. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentaçáo em situaçáo
regular, conforme estabelecido no item 1o - DA APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS PARA
HABILITAçÃO e item íí - DA HABILITAçÃO, deste Edital.

1 1.24. No orazo de 0{ (uml dia útil contados do encerramento da sessáo. a licitante declarada
vencedora, deverá apresentar sua DroDosta com os valores dev idamente eiustâdos

11 .24.1. Na recomposiçáo final, os preços unitários não poderáo ultrapassar os valores máximos
que estão fixados neste edital, bem como, não poderá(ao) ser majorado(s) o(s) valo(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 adjudicaçáo prejudicada, sendo convocado para apresentaçáo de 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.

I 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, ficando
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ciêntes, desde logo, as licitantes presentes e fazendo a comunicação direta, por meio eletrônico
de comunicação à distância aos que indicaram representantes e aos que se ausentaram após
abertura de sessão.

11.27. À,licitante que tiver sua proposta desclassificada, e náo manifestar a intenção de reconer,
será devolvido, ainda fechado, o respectivo envelope que contiver sua habilitação.

11.28. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes No 2 - HABILITAÇÃO apresentados
pelos demais licitantes, até a prestação deÍinitiva dos serviços licitados. Após inutilizará os
mesmos.

11.29. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo Pregoeiro,
equipe de apoio e por todos os licitantes presentes.

í2. DA ADJUDTCAçÃO E DA HOTTTOLOGAÇÃO

12.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de Menor Preço, Por ltem,
desde que atendidas às exigências de habilitação e especificaçóes 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 náo havendo manifestação dos licitantes quanto à

intenção 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 Bárbera, para os
procedimentos de adjudicação e homologação.

í3. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
't 3. í . 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 falta de manifestação
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 razões do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número
de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata aos autos.

í3.3. Os recursos interpostos às decisões proferidas pelo Pregoeiro serão conhecidos nos termos
do inciso XVlll, do art. 4' da Lei n" 10.520, de 1710712OO2, devendo ser dirigidos diretamente ao
Departamento de Licitações, e protocoladas na sede administrativa da Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara, em horário comercial, ou através do email licitacao@nsb.pr.qov.br e

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100,I - 86.250-00 Nova Sanra
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encaminhado por intermédio do Pregoeiro à autoridade competente, devidamente informado, para

apreciação e decisão, no prazo de 3 (três) dias úteis.
1 3.3.1 . 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 Licitaçõ es do site www.nsb.or.oov.br.

í4. DO CONTRATO
14.í- Após homologado, será confeccionado o respectivo Contreto, em 3 (três) vias iguais.
14.2- Como condição para celebração de contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas
condições de habilitação;
14.3- Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular no ato da assinatura do
contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classiÍicação, para celebrar o
contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
14.4 - O contrato a ser Íirmado terá prazo de vigência de í2 (doze) meses, entrando em vigor
logo após a assinatura do contralo, podendo ser prorrogado por conveniência administrativa, nos
termos do art. 57, da Lei no. 8.666/93.

15. DO VALOR
í 5.1 . O valor total estimado para esta licitação será de R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais),
conforme Anexo l- Termo de Referência, podendo ser aditado de acordo com o previsto no Art.

65 da lei 8.666/93.

16 - DO PAGAMENTO

'16.í. O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a prestaçáo dos serviços, mediante

apresentaçáo da nota fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da

Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas

administrados, inclusive os créditos tÍibutários relativos às contribuições sociais pÍevistas nas

alíneas "a", "b" e "C' do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.' 8.212lí991, às

contribuiçóes instituídas a título de substituiÇão, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e

CertiÍicado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.
16.2. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N' da conta banúria receptora
do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento.

16.3. 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.
16.4. Nenhum pagamento será efetuado ao classificado enquanto pendente de liquidaçáo
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a coneção
monetária.

17 - DAS PENALIDADES

AÍt. 7 da Lei Federal 10.520/2002- Quem, convocado, dentro do
prazo de validade da sua prcposta, nâo celebrar o contato, deixar de entregat ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
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contrato, compoftar-se de modo inidôneo ou cometer fraudê fiscal, ficará impedido de
licitar e contatar com a União, EsÍados, Distrito Federal ou Municipios e, será
descredenciado no Sicaf, ou nos sisÍemas de cadasúra mento de fornecedores a que se
refere o inciso XV do ar1.4 desla Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das
multas vistas em edital e no contraÍo e das demais comina es s.

17.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas as
seguintes penalidades:

17 .1.1- DeixaÍ de apresentar a documentaçáo exigida no certame: suspensáo do dteito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;

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

17.í.3- Executar o objeto com inegularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: adveftência;

'17.í.4- Multe de 1% (um por cento) sobre o valor totâl do empenho (ou do saldo não
atendido) por dia de atÍaso na presteção dos serviços, sem prejuko da possibilidade de
rescisão unilateral do contrato pela Administração e da aplicação das sançôes prêvistâs
nestê êditel e na legislação inicialmente citada;

17.2 - As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalaçóes da contratante, pela contratada,
seráo deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta especíÍica em favor da
contratante, ou cobrados judicialmente.

17.3 - O descumprimento parcial ou total das obrigaçôes, não será considerado como
inadimplemento contratual se tiver ocorÍido por motivo de caso fortuito ou de força maior,
devidamente justificados e comprovados, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir.

't8 - DtsPostçoEs FtNAs

'18.1 - Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da Administração, revogar, a
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitaçáo, ou anulá-la por ilegalidade, dando
ciência aos participantes, em despacho fundamentado, sem obrigação de indenizar (art. 49 da Lei
Federal 8666i93).

18.2 - Quaisquer dúvidas, informações e esclarecimentos sobre esta licitação serão prestados
pelo Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio, no Setor de Licitaçóes, sito à Watfredo Bittencourt
de Moraes, 222, Cen|ro, Nova Santa Bárbara - Pr. CEP: 86.250-000. Fone. 43-3266-8100 ou por
e-mail: licitacao(@nsb.Dr.qov.br. O horário para atendimento é de segunda a sexta-feira das 08:00
às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas

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

18.4 - Aplicâ-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal 10.520102, subsidiariamente nas
Leis Federais 8666/93.
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9.1
d, I

Brárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@lsb.pr.gov.br - uaaary-lsb.pr.eov-bf
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Pregão Presencial n' 9/2016
Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC 14712014)

18-5 - As instruções estabelecidas neste edital de licitação determinam os procedimentos que
orientarão o presente processo licitatório até a assinatura do respectivo contÍato administrativo.
Alegações de desconhecimento destas instruções, bem como das disposiçóes legais acima
especificadas, não serão aceitas como razões válidas para justificar quaisquer erros ou
divergências encontradas em seus documentos de habilitação e/ou propostas.

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

í9. SAO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:
1 9.1 . ANEXO I - Termo de Referência;
19.2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta; -

19.3. ANEXO lll - Programa de preenchimento de proposta; /
19.4. ANEXO lV- lnstruÉo para preenchimento da proposta; ./
19.5. ANEXO V - Modelo de Declaração (Pleno atendimento aos requisitos de habilitação); ---

19.6. ANEXO Vl - Modelo de Declaração comprobatória de enquadramento como microempresa --
ou empresa de pequeno porte
'Í9.7. ANEXO Vll - Modelo de Declaraçáo Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao -
Trabalho do Menor,
19.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaração de ldoneidade; .-
19.9. ANEXO lX - Modelo de Oeclaração de Fatos lmpeditivos; '-
I 9. í 0. ANEXO X - Modelo de Credenciamento. -
19.11. ANEXO Xl -Modelo Declaração de Não Parentesco; .'
19.12. ANEXO Xll - Minuta do Contrato.

20. DO FORO

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

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

licitação.

Nova Santa Bárbara, 0110412016

Marta Lucia Silvestre Rezendê
Sec tária de Saúde

1.9

...:

Fabio en ue Gomes

/t so"no
PoíaÁan" 01512015

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes f 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-00 Nova Santa
Bárbara, Paraná - E - E-mai ls - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr. gov.br
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Pregão Presencial n' 9/20í6
Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC 14712014)

PREGAO PRESENCIAL NO 2512014

ANEXO I

TERMo oe nereRÊncta

í.í -A presente licitação destina-se à contratâção de serviços de
protético, destinado a atender as necêssidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo
com as características descritas neste Termo de Referência e demais anexos.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - E6.250-00 Nova Santa
Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br

tÍ)dd

1 . OBJETO

2 - ESPECIFICAÇOES DOS PRODUTOS / PREÇO ESTIMADO

LOTE: 1-Lote001

100,00 UN 180,00 18.000,00I 6875 confecçáo de PRÓTESE DENTÁR|A
PARCIAL removÍvel provisória consistind
em:
a) colocaçâo de rodetes de cera para
registro de mordide;
b) montiagem dos dentes para provai
c)remontagem quantas vezes for
necessário (de acordo com o solicitado
pelo cirurgião dentista), sem custos
adicionais;
d) as prôteses parciais deveráo ser
confeccionadas em estrutura de acrÍlico
termopolimerizado, prensagem nacor
rosa na regiâo papilar e colo do dente e
em todo o contato da mucosa (área
chapeável).

ol

150,00 UN 200,00 30.000,002 6874 confecçâo de PRÓTESE DENTÁRlA
TOTAL consistindo em:
a) colocaçâo de rodetes de cera para
registro de mordida;
b) montagem dos dentes para prova;
c)remontagem quantas vezes for
necessário (de acordo com o solicitado
pelo cirurgiâo dentista), sem custos
adicionaisi
d) as próteses dêvem estar polidas e

nalizadas para instalação no paciente;
e) as próteses totais deverâo ser
confeccionadas em estrutura acrílica
teÍmopolimerizada, prensagem na cor
rosa na regiáo papilar e colo do dente e
em todo o contato da mucosa (área
chapeável) .

48.000,00TOTAL

L7

: -:l

üi:rritr..l
'a .:.'i;; r: r: ,. _-l
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Pregão Presencial n" 9/2016
Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC 14712014)

3.1 - Os serviços deverão ser prestados conforme especificado no edital
convocatório.

3.2 - As empresas que náo puderem atender aos requisitos solicitados pelo
presente certame, deverão abster-se de cotar.

3.3 - Prazo de Execucão'. O prazo para início da prestaÉo de serviço será

de até 02 (dois) dias, contados a partir da solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

descumprimentos
conforme a Lei.

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

3.4 - Quaisquer dúvidas referentes ao objeto desta licitação poderão ser
sanadas junto à Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, no Setor de Licitações, Contratos e

Compras, através do telefone (43) 3266-8í00, ou pe lo E-mail: licitacao(Onsb. pr.qov. br

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.E 100, I - 86.250-00 Nova Santa
Bárbara, Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br

3 - DTSPOSTÇOES GERATS
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Pregão Presencial n' 9/2016
Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC 14712014)

ANEXO II

EDITAL oe pReoÃo pRESENctAL N" 9/2016

ANEXO II -ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
PP92O1 6-ANEXO2-ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, S 43.3266.8100, I - 86.250-00 Nova Santa
Brírbara, Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.or.eov.br - *r,vw.nsb.pr.gov.br

35
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<-1,'NOVA SANTA BARBARA

ESTÊOO DO PA.RÂNA

Pregão Presencial n' 9/20í6
Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC 14712014)

ANEXO lll

EDITAL DE PREGÃo PRESENCIAL NO 9/20í6

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontÍa-se com o nome
PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.eXe

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-00 Nova Santâ
Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb .or.qov.br
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ESTÂDO OO PARANA

Pregão Presencial n' 9/2016
Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC 14712014)

ANEXO IV

EDITAL oe pRecÃo pRESENctAL No 9/20í6

ANEXo IV - INSTRUÇÔES PARA PREENCHIMENTo DE PRoPoSTA

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

digitaçáo das mesmas.

Você receberá um executável com o nome PROGRÂMA DE PREENCHIMENTO DE

PROPOSTA.exe e um arquivo digital de proposta com o nome PP920í6_ANEXO2_ARQUIVO

DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

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 PP920í6_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE

PROPOSTA.esI. Primeiramente copie os dois arquivos para seu computador. Abra o arquivo

PROGRAMA DE PREENCHIÍIIENTO DE PROPOSTA.ExE.

Acesse o programa esproposta.exe

Será aberta uma janela como a Íigura abaixo

Clique no botão f

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250-00 Nova Sântâ
Bárbara, Paraná - E - E-mai ls - licitacao@nsb.or. gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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Pregão Presencial n' 9/2016
Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC 14712014)

E localize o arquivo PP920í6_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI.

Serão liberadas as opçôes para cadastramento das propostas e dos dados cadastrais:

Clique no botão

Vai abrir a janela

@ oaos ao luneceoo

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

E BepÍe§entôr*c

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.E100, X - 86.250-00 Nova Santa

,o

Clique no botáo

lE*àI. llutca.t ó.lbFl

t* 
| rr"ar".is."n- |

Edid.d6 Nr Lit4ão EEclcn

l----ffi5 r-----ffi

Eq*ürE 5rffi! - wl.e+iJdE.m.tqst., 30 ô ,ülio ô ãI}B !trão! 1.1.0,3t_
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Pregão Presencial n' 9/20í6
Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC 14712014)

Abrirá a janela

Preencha os dados, náo esquecendo que os campos (-) são obrigatórios. Depois feche este

formulário e feche também o formulário de dados do fornecedor.

Clique na aba

Produtos/Serviços:

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

produto:

Para imprimir a proposta, clique no botão Qf lnprirú proposta

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

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes rf 222, Centro, 8 43. 3266.8100, M - E6.250-00 Nova Santa
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E E,"r. too"11 l

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela:

O arquivo foi gerado com sucesso!

ATENÇÃO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (êx: "PP92016-ANEXO2-ARQUIVO

DlclTAL 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 Santa Bárbara/Pr - Fone (43) 3266-8100 ou no e-mail

licitacao@nsb.pIgey.bt

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-00 Nova Santa

40

PÍopostà gÍôvôdô em C:\Propostô.esl | !l
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a
lnÍo rmalion

Brírbara" Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.eov.br - www.nsb.or.sov.br

24

fxl



rlD
It*I#

PREFBTURA MUNICPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTTDo Do PÂRANÁ

Pregão Presencial n' 9/20í6
Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC 14712014)

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

ANEXO V

oecunaçÃo oE pLENo ATENDTMENTo Aos REeulsrros DE HABtLtTAçÃo

Pregão Presencial No 9/20'16

Prezados Senhores;

4,i.

portador

da RG no............................. e do CPF no............ 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

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100,I - E6.250-00 Nova Santa
Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO VI

DEcLARAçÃo coMPROBATORIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEi,PRESA OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No 9/2016

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de

2006, que a Empresa....... ........., CNPJ

esta enquadrada na câtegoria ...........(Pequeno Porte ou Microempresa), bem

como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 3o da Lei Complementar no '123, de 14 de

dezembro de 2006.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Rua Walfiedo Bittencourt de Morae s no 222, Centro, S 43. 3266.8100, X - 86.250-00 Nova Santa
Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or. gov.br
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Pregão Presencial n" 9/20í6
Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC 14712014)

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O GARIMBO DE CNPJ

ANEXO VII

DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO AS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO OO
MENOR (ART. 7", lNC. XXXlll DA CF)

A empresa

Pregão Prêsencial No 9/20í 6

Prezados Senhores:

inscrita no CNPJ sob no

por intermédio de seu representante legal o(a) S(a). portado (a) da Carteira de ldentidade

e do CPF no DECLARÂ, para Íins do disposto no

inciso V, do ad.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 náo empÍega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a

partir de quatoze anos, na condição de aprendiz.

Local e data,

Assinatura
EmpÍesa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100,8 - 86.250-00 Nova Santâ
Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.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 IDoNEIDADE

Pregâo Presencial No 9/2016

A (empresa)............ estabelecida na
.., no ..............., inscrita no CNPJ

sob no .............. ........., Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de preponente
do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presenciel No 9/20í6, instaurado pelo
Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar
com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressáo da verdade, firmamos o presente

Local e data,

Assinatura
Empresa
RepÍesententê Legel
Cargo
RG
CPF

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-00 Nova Santa
Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.sov.br - www.nsb.or.gov.br
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A (empresa).......

n4......................
inscrita no CNPJ sob no ........

45NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Pregão Presencial n' 9/20í6
Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC 14712014)

PAPEL TIIUBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

Pregão Presencial No 9/2016

estabelecida
no ...............,

....., Declaramos, na
qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No 9/20í6, sob as penalidades legais, que não
ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-nos para a presente licitação.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Z 43.3266.8100, E - 86.250-00 Nova Santa

Bárbara, Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.or.gov.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declareção a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO X

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial No 9/20í 6

A empresa , com sede na CNPJ n.o

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

representáJa perante o Município de Nova Santa Bárbara em licitação na modalidade Pregão
Presencial N'9/20í6, para contratação de serviços de protético, podendo formular lances,
negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de
recursos em todas as fases licitatórias.

Local 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 contralo social em vigor);

c) Documento de ldentificação;

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - E6.250-00 Nova Santa
Bárbara, Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO XI

oecraRaçÂo oe HÃo PARENTESco

Pregão Presencial No 9/2016

nome da empresa) inscrita no CNPJ sob o

no , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)

, portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no DECLARA, para efeito de
participaçáo no processo licitatório Pregão Presencial No 9/2016, 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 estatutáÍio, de direçáo e de assessoramento,
de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e Licitaçóes do
Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100,I - 86.250-00 Norla Santa
BriLrbara, Paraná - El -E-mails- lisrtaçao@lsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.qov.br
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ANEXO Xil

MINUTA DO CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
IIIUNICIPAL DE NovA SANTA eÁReeRA E
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, TENDO POR
coNTRATAÇÃo DE sERVtços oe paorÉrrco.

PREFEITURA
A EMPRESA

OBJETO A

Referente Pregão Presencial n.o 09/2016

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão
Presencial n.o 09/2016, de um lado, a PREFEITURA OO lUUtttCíptO DE NOVA SANTA
BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público intemo, inscÍita no CGC/MF sob o no

95.561 .080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222 - Centro, Nova
Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valério,
brasileiro, casado, portador do R.G. ho _, SSP/PR, C.P.F. no residente e
domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado
<FORNECEOOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica, de direito privado, com sede a
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECO>, <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NUMERO>,

município de <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADE>-<FORNECEDOR.CONTRATO#T&UF>,
inscrito no CNPJ/MF sob n.o <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, doravante denominada
CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei
8.883/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente contrato, de acordo com as seguintes
cláusulas e condições a seguir estabelecidas e enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE serviços de

protético, conforme consta da proposta apresentada no Pregáo Presencial n.o 09/20í6.

oúUSULA SEGUNDA - DA PRESTAçÃo.
O prazo para início da prestação de serviço será de até 02 (dois) dias,

contados a partir da solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos
a) Pregão Presencial N.o 09/2016 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento que

os documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados suficientes
para, em conjunto com este contrato, definirem seu objeto e a sua perfeita

execução.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre os
anexos e este contrato, vale o contrato.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-00 Nova Sântâ

Bárbarq Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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paRÁCRafO TERCEIRO - A partir da assinatura deste contrato, a ele
passam a se vincular todas as atas de reunióes e/ou termos aditivos que
vierem a ser realizados e que importem em alterações de qualquer condição
contratual, desde que devidamente assinados pelos representantes legais das
partes.

cr-Áusuu QUARTA - Do pREço
Para a prestação dos serviços descrito na Cláusula Primeira, a

CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA um valor total de
<VALORCONTRATO>(<VALORCONTRATO#E>).

CúUSULA QUINTA. Do PAGAITIENTo
O pagamento se dará mensalmente e no total de cada prótese efelivamente

confeccionada

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

CúUSULA sExTA - DA RESCISÃo CoNTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da

Administração, nos casos enumerados nos incisos la Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no

8.666/93, e amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e íundamentada
das autoridades competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja
conveniência da Administraçáo.

PARÁGRAFO ÚN|CO - Quando o vencedor der causa a rescisão do contrato,
além de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e
demais penalidades previstas, fica sujeita a uma das seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participação em licitaçáo e impedimento de
contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.
c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da puniçáo ou, até que
seja promovida a reabilitaçáo perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a

Administração pelos prejuízos resultantes, após deconido o prazo da sanção
aplicada com base no contido na letra 'b'.

cúusuLA sÉTrMA - DAs sANÇÕEs
Em ocorrendo inexecuçáo e/ou descumprimento das obrigações assumidas

neste contrato motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por

indenização integral. Sem prejuízo das disposiçóes anteriores, responde ainda, a título de cláusula
penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.8100,8 - 86.250-00 Nova Santa

Bárbar4 Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr. gov.br - www.nsb.pr.eov.br
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cúusuu otrAvA - oe ooreçÃo oRçAITENTARIA

As despesas deconentes desta Licitação correrão por conta da dotação
orçamentária no <DOTACOES.CONTRATO#T>

cr-Áusule NoNA - oo pRAzo oe ucÊHcn.
O prazo de duração do contrato a ser firmado entre as partes será de 12

(doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período de acordo com as partes.

CúUSULA DÉGIMA - Do FoRo

Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Sena - Paraná, para a
solução das questóes oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

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

vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, aos <DATAINICIOVIGENCIA>

Claudemir Valério

Prefeito Municipal - Contratante

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>

<FORNECEDOR. CONTRATO#T&NOME> - Contratada

Responsável pelo acompanhamento do contrato

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-00 Nova Santa
Bárbara, Paraná - El - E-mails - licitacao@.nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

Assessor Jurídico

Ref. Pregão Presencial n" 9l2OL6
protético.

Contrataçáo de serviços de

O presente Processo, o Edital convocatório, bem como a
minuta do contrato atende às exigências da Lei Federa-l n" 10.520, de
17lO7l2OO2, Lei Federal n' 8.666, de 2l/06/1993, Republicada em
06lO7 11994, Decreto Federal n" 3.555 de 08l08l2OO0, Decreto Federal
rL" 3.697 , de 2l I 12 I2OOO e demais legislações pertinentes.

Nova Santa Bárb PR, o 20t6.

A Qenira
en Jurídico

- oAB/PR 4a857
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Cdléno d. Jülg.rdto- I!áorPEço BOR ITEM.
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Executivo

IMPRENSA OFICI,ÂL -
Lêi n'660, dê 02 de abÍil de 2013.
RêaDonaávêl pêla edição ê
9,rbll('â{,Éj Mônlco túúlo Ptocnçd

- Decrato e @/2011.

PORÍARIA N..028/20í6

O PREFEITO MUNICIPAL DE NoVA SANTA BARBARA, resolve no lsode suas atribuições legais e de conlormidade com o art.80, da LeiMunicipalno.586/2011
do Estatuto do ServidoÍ Público Municipalde Nova Santa Bárbara, e 588/2011. Estatuto do quadro do Magisténo.

CONCEDER

Arl. 1'. Concede adicional por tempo de serviço para os seguintes servidores:

1oou-tltupluLlAPAREclDAlGNAclo-adiciona|detempodeserviço'04/2o16----1%
vu3614.1
003609-1

003373-1

003593-1

003335-1

003213-1

003608-1

003615-1

003376.1
003488-1
003ô1'1-1

CRISTIANE INACIO REZENDE-adrcional de tempo de serviço - 04i2016

GREICY BRUNA DIOGO--adicional de tempo de serviço - 04/2016

JOAo 0LIVEIRA PERZYSBEsz-adicional de lempo de servrço - 04/2016

J0sE wtLSoN DA STLvA--adidonat de lempo de serviç. ,04/2016

JURACI TRINoADE DOS SANTos-adicional de lempo de serviÇo.04/2016
LAoIR DE FATIMA 0A LUZ RUY--adicional de tempo de serviço.04/2016
LUCIANA APARECIDA VALIM-adicional de tempo de seÍviço - 04/2016
MARCELo SABTNO LUtz-âdicionât de tempo de serviço ,04/2016

MARIA LEA DA CUNHA--adicional de tempo de seNiç!.042016
MARIA MERA 0OS SANTOS SOTO-adicional de tempo de serviço'04/2016
MARIANE BRÂZ 0O PRADo--adicional de tempo de serviço - 04/2016

1%

---_-1% 1 "/"
1%

---- 

1 oÁ

1%
1%
1%
1%

1%

003612-1 MARYANE APARECIDA MoRAES-adicional de tempo de serviço - 04/2016

003591-1 MYRIAN GONCALVES DE SOUZA-adicional de lempo de seNiça - U12016
003592-i NAIARA MAROUES VAZAN--adicional de tempo de serviço - 04/2016

003487'1 oSCAR DA SILVA AGU|AR--adicional de tempo de serviço - 04/2016

003658-1 PRISCYLLA MIUKI TAxAo-adrcionâl de tempo de serviço'M/2016
003371-1 REGINALDO PEREIRA NUNES--adicional de tempo de serviço - 04/2016

003351-1 SARA MEDERO C. B ITTENCOURT----adicional de tempo de serviç! - M/2016
003490-1 ZILDA 0LIVEIRA-adicional de tempo de serviço,04/2016

Art. ? - Esta portaÍia entra vigor em lem eíeilo a partir 01/04/2016, revogadas as disposi@s em contráÍio

Nova Santa Báóara, 04 de abnlde 20'16

CLAUaEHIR VÀLÉRD

Prcleilo Municipal

%

Santa BáÍbaÍa, Paraná TêÍça-Folra, 05 de AbÍllN" 722 - Nova

I - Ato3 do Poder Er.cúlvo

AV|SO DE LrCnÃÇF
PREGAO PRESENCIAL N' 9T2016

Objeto; Contratação dê sêniços de pÍotético

Tipo: Menor preço por item.

Recebimento Envelopes: Até âs í3j30 ,roras do dla 20/01/i2016.

lnicio do Pregão: oia 20i0lu20,l6, às 14:00 horas.

PÍeço Máximo: R3 48.000,00 (quarenta s oito milrsais).

brg@fgIg§-CaEdgEl!]lil9§: poderáo ser obtidas em horáno de expediente na PreÍeitura Munrcrpalde Noya Santa Báôara, sito à Rua WalfÍedo BittenmuÍt de

Moraes no 222, pelo íone: 43-3266-8100, ou por email |E|E@91@!§!J!99L!I. Site www.nsb.pr.oov.br

Nova Santa Báôara, 01i04/2016

Fábio Henrique Gomes
PregoeiÍo

Poíâria n" 0'15/20'15

Diário Oficial Eletrônico do Município do Nova Santa BárbaÍa
Rua:Walkedo Bitl€ncourt d6 Moía6s n'222 - CenlÍo

Fon€/Fax: (a3) 3266-8100
E-mail: dienoollciâl@nsb pr gov br

,Â.rw.nsb.pí.gov.bí

Ocurenlo âssrnâdô pôr CeííÉdo
Oiglal - Nova Santa Báôaa PÍelêitúrà MunrcrpaL:
955610800001ôO-AC SERASA- Suá arteluodaoe e
sârôntida dsdê q!ê lBuêlÉâdo ãvavés do !re:

.. .:..';:,-.i-;:,".,::':, . .,.:::.:' ,. ' .',..;::.:i:;: '|1,,

,;;a: ::',:;t:1::1."1-r:t.\1; .:: i;t' /,
. 
' 

. . ..,.'. J,: |: :.
' 

- 

.': .: 
::'':l



\
T

gOA L-VZSA (Í-,^F,.

ilcilnilu - lssw " ú$*I

'9r02/€ura:o^ur9v30

,u Bd€vo 'E l.r€d §,lrrw e|94o q.qlrv
'o{q/n

- vxÍY3/S3ov0tOÍÍr€ r @Jr,§{C6z nCO_ioõ€Jdúa e9 oéêJeg ê o{cqBJl op B"lqO 9

rs qâd opep€ê.rdo or ?F.u 'udr|lJal'g
- 0(rcr0§Z9A :d3C - !0! .'{:orFqutd oFo{rívd
'!00oa0z-€úÊ 6 t .u qo. tdtl9 qr .ur.Ír!'
Svfnt EÉârúlJe B ê ot€Oi ltE eg9;u
epep{ucn.p Btnpya ?9rogqrod lqr ?Â

tvqt'l
ldc

qod opsluaaardar olB €ta€u '42 '§i€!el| 6p
!â$4qu[üPB etler ul€ r0tFr0o0r0m:lÉ 

çâ :ír
@!qnd o[€J!p'ap rap-unlaF!úd'ereqrya wrS

tp fl!.çulproülÍJ â segçurpJo sâ95s
o3 e9euoptpr.6 n6€ otB§qns oP '

'086 ! ep |eropol o!áÍnrlsuo3 epl€
'(tti.J Uru çorJp) oo'o€o 9 lU op rc|el
.0 Edplunn .rEur93 sp sluapEcrd op o
aà lprq8^ qu Ê n qÉred LUâ 'oz0z e
Bro âP isdPlunyr oeürPC Bp saropsda

9 oüUa(E3 ne a &ordE B opearo open
Bo tüpol B ,€qes oóE 'Ud.eu4t?l e^oN âÍ

. rohlún r.erec seropeoe^ sop qerur

' Fdlrtunn olpl.rc
I | 0z ap Pcv ep ,o 'e(

. 'otrç4uoâue§q

snos .o opuEÂpoJd 'oBáelltqnd ens âp ele
'roplunsuco oe ó

c oprpoa. epe$de 'Éâ6aui (6zop) Z ! s .

W qua{rour o s o!5sr! 3 âduê opouâd r

l.mtür'Fr9àl otàí!$u€ e? 'x osf
FPlt4r .qDFqn 3oD qeÀ ou t.í]uB oéí

i ,; .1 16s.rU!§e4)OOi
(p old|qunn o0 €olu€úeuedao ep sâJolâ.,- lste€l sousaqa§
Et.r|[Çi 9\o rp oÉt.lunw o9 souglerraÍ

t a:B tE!fltJ lr€N ep |Edtrlunw o|Ialard-

s

'!cr

19Cg' .u Ud€VO

€ atB€i Bler e quanbop e E|,.oglÉ [l! lIÉ)
t]

'EsNttd - tlozlz r.'u Jepu.seu ot6€Jd
s"ulnberll o rqncle^ rrld orn8ar ep Bln!aq(,5

'§rvule so8n03§ 30v13

'crqO cg rp3úElduri.F i
e ljryr.!e?!3+f

YUWUY€YUlYrIYAON
rt0z3z0 .t{ olvllxoS oYo l{oY

r - uÉ a,!rg&{ 'Érqg j B^oN ap tedorunw c
'ozoze ttoz1 üIu ç^ôNapoÉplrnwopotuauelsdr

. oflrPó€r^ ?dp|tnt|r qatsld op eor
' " ;r3-l 3]NrnelsYoM

,o YüvwYov 3no'ordtcrNnfl 3rs3r
- o§vl. ud.fínt-LyJ v oN 30 -rvdrSti

'.cpulrP! oúraww.02
. op opaF, .ürrJ 3^oi,, ep cúwnx op ot

'F@tnn ouqerd-e, 'F@t,,fi o}€/]t
lt0z686l

§!ozr9!o .u qfir9à. c{..tl,{1

Ieure ro 0
trÍr.ou3lI€

(qt.r iq, o||Q ? lNuarrnb) !tr'
'allaq m:tl.?

'9 t0ãrto/02 q9 o9 la oq oE:E I a? tu
'c[íotdaD

s}ozrt.r{ 1í3ll33luJ oYoiEd

|rdt rt$; qt t.rd. OúâÍ^
'g!oc .!' $qé rp m'erlq4g qI€

isp€6o .r'gtoz,ro/ro {u!É r q:E utq
'li*

Íip odu.let .o lEiqqpc-Iunoêft3llt€ 3
âp oduâl ep leuoFlpÉ---€3NnN VUEE C

%l
âp odurst 6p t3'ror3!pÊ--Otâ{Vr t)tntn

sp odurer op EtJot !p3---l*Uvnú
:.Í.r

V 1t§

út.^Jos ep odurct .p |rt opürc-.-*N\fzy s3

, lMEltb l qae/ .Àou e elue ôu e solus

i -n{ à **r "to "*er*lu 
euEd app q

', . !i,fp!úeís a"u rúF1uíl,r qoJl e r

: DJoJ fou{ Ê9,qoH eP Êâutlau eJsd sr

:Or{ggq3 ,S qêd olê 6t6âu epslu.3e
,. 90rz8gât06 .rr |EnpqÍ3 oR lrsur e r&
otrôEQ sS qlo - ud. EuJplJo l'o4urc' Z

€PE uÉ lll -Yos sluorovr 30 vgrr
{Ud) aurlçi ProN 'OZt I

'9t6r'lZ0t96.r

q/a 'o+tooo/Sirgzo sl ou {dNg d, Bú
t9oad:,9uBrad oP oD€l€ Er!!l?l êrotr

ll0?9t rU Ívtcxá8:lud oYcSud

': . ;;L t.dpluntr ouq.rd
9!0zsppqv€pt0'eu

i.:, .

trqFp t|,e oéeq$ú Ens 6p 4?p eu l
.l '.. '.oplsrn§!6oB(ór

', e op\rúÉ ÉpÊíne 'a6our (ozop) z! e r

39

,16

Breqrç€ clues E^oN Êp
. 1en6€.u erD€d úoc

qdptunu, or,l

ogáEuru{raé ereC

íe '!b5 ho 'aqp (elo€rraa) oo

no '00!9.§9ze{t r.u
'erp§{g

o9 olgroq (rla laDtqo fia

,Í1

t- ,':-



N" t1600{12753

7

Fls,l

rl\§l:ss..

5

TERESINHA APARECTDA GALAN . EIR-ELI

TNSTRUM!"NTO DE (.'ONS n',tU rÇÃO

TERESINITA APARECIDA GALÂN, brasileira, solteira, nascida em 12105/1956. empresária.

poradora do RG 2.003.601-0 SSP/PR. inscrita no CPF 528.810.919-20, residene e donriciliada na

Rua Lucila Ballalai, no. 170, Jard in Monções, CEP 8601 5-520, Londrina-PR, conslituenl urna EIRELI

(Ernpresa lndividual de Responsabilidade Limitada), rnêdiante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA: A empresa {irará sob o rrorne cnrpreserial de TERESINI-IA APÀRhCIDA

GALAN - EIRELI e terá sede e donticÍlio na Rua: Donizete P. Brnndho, no I58. ccntro. Jataizinho-PR.

cEP. 862 r0-000,

CLAUSULA SEGUNDA : O capital social será de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) divididos em

80.000 (oitenta mil) quotas, de valor norninal R$ ).00 (Unr real), integralizadas. neste aro ern mocda

conente do país. pelo empresário

Tcresinha Aparecida Galan n" quotas 80.000 R$ 80.000,00

CúUSULA TDRCEIRA: o objeto social d:r EtRELI será SeIviços cie próteses derualias. CNAE N"

3?50-7 t06.

CLÁUSUI-À QUARTA: A EIRELI iniciara suas atividarles em 04 de janeiro de 2016 e scu prazo de

dumção é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade do tinrlar é restrita ao valor de suâs quotas. respondendo
airda peia integralização do capial social.

CLÁUSULÀ SEX'IA: A adrlrinisíraç5o da L.IRELI ,;irlre rá ao rittrlor Tf,RIiSIITitIA ÀpÂRtrCIDA

GALAN, conr os poderes e atribuiçôes de Adnlinislraclor. arrtorizado o uso do

norne empresarial individualmentq vedado, no entanto. err atividadcs estranhas ao interesse social ou

assumir obrigações seja em favor próprio ou de torceiros bern conro ônerar ou alienar bens imóveis 6a

EIRÊLI,

JIIN1q COüEÀ,C!ÀT DO ESTÀDO DO EÀRÀNÀ - SEDE

CEBTIEICo o EEGISÍRo ÉX llll2l2ll5 r.O,Of 
"odpBorlcoLo. 157466i18 DE t3/t2/2015. cóDEco bE vERtFrCÀÇão

W

+

i'Ü
l'/

--v- --.,-If,I
, rLF,'ÍÀ COÀ^ÊRCIaL' Do!^E4!4 1

PBts?tl56418, NIRE: {1600412753.
TBRESINÃÀ À!ÀRECIDÀ GÀ'.ÀN EIRELI

I,ilrêrFd Bog1rs
SECREIÀRIÀ GEIIÀ!

cTRrrrBÀ, 18/12 /2015
Yn.êrylesàfacil.pE.qDw.bE

À vrlidàdr dêstê doc@nto, B. iq,rê6so, fica sujeito à coryldaç.úo d. 5uà aut.Dcidacic nos lespêctr.vo6 porlàiá
Info@ndo seus resp€cLivos códtgo! de yerrficáção

qr



TERESINHA APARECIDA GALAN. EIRELI

INSTRU MENTO DE COn*STI'I'UIÇÃO

§ l'- Faculta-se ao administrâdor. nos linrites de scus poderes. constituir procuradorcs em nome da

ElRELl, devendo ser especificado no instrumento de r)randalo. os atos e operaçô€s que poderão

praticar e a duração do mandsto, que no caso de mandato j ud icial. podeÉ ser por

prazo indetenninado.

§ 2" - Poderão ser designados adnr in istradores nüo titulsr. na íorma prevista no art.' 1.061 da lei

10.40()n002.

CLÁUSULA SÉtnUa: Declara o titular da EIREI-I, sob as penas da lei, que não prnicipa de

nenhumâ outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSLILA OITAVA: Ao término de cada elercício social, em 3l de dezernbro. o administrador

prestará contas juíificadas de sua adrninistração. procedendo à elaboração do inveutario, do balanço

patrimonial e do balanço de resuhado econômico. cabendo ao empresário, na proporção de suas

quolas, os lucros ou perclas apurados

CLÁUSUIÁ NONA: Â EIRELI poderá a qualq er tentpo, abrir ou fechar filial ou ouua

dependência. mediante deliberação assinada pelo titular'.

CúUSULA OÉCnvIn: O empresário podeÉ fixar uma retirada mensal, a titulo dc "pro labore".

observadas as d isposiçôes regu lamentarcs peninentes.

CLÁUSULA DÉCtrvIA PRIMEIRÀ: Falecendo ou interditado o titular da ElRELt, a ernpresa

continuará suas atividades cont os herdeiros, suc€ssores e o incapae Não sendo

possível ou inexiíindo interesse destes. o valor de ssus havcres será apurado e liouidado corrr base na

situação patrirnonial da empresa, à data da resolução. verit'icada crn balanço especialmenre ler,anrado-

Parágrafo único - O mesmo procedinrerto será adotado em outros cirsos em que a EIRELI se resolva

em relação a seu titular.

irvNTÀ couERc!À! Do EsrÀDo Do pÀRâNtí - SEDE

58

\tr

.4-' &
CERTIFICO O REGISTRO EI{ IAIL2/20L5
PRqIOCOLO: 157,166{18 DE L5 / L2 / 2OL5
PBl5?456418. ütRE: {1600{I2753.
TERESINEÀ À!ÀRECIDÀ GÀIÀN EIRELI

14:06 SOB N" 41600{I2?53
córilo DE vERrErcÀçÀo:

IJnI',A COMtrcUL
oo PÀa^N Fls.2Li5lrtÃal Bogle

SECRETÀRIÀ GERÀI
crrRurBÀ, 18/1212015

ffi. êryr.srlàciL pr. gov- br -\\e
À validlde dês!ê docunento, uê Íq!.s6o, fica suj€ito à coltProvàçâo ctc Bua àu!êncid.aclê no§ rêapêctiwo6 poEtâis

rDfoEàndo 6êus re.pectivoÉ êódi.gos d€ vêlificaÇão

§§\§-

y'.''_-
-,.,.
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TERESINHA ÀPARECIDA GALAN - EIRELI

INSTRUMIINTO DE CONSTITUIÇÃO

CLÁUSUL.A. DÉCIMA SEGUNDA: O Adnrinistrador declara sob as penas da lei, que não está

impedido de exencer â administração da empresa, por lei especial. ou em virtude de condenaÉo

criminal. ou por se encontÍaÍ sob os efeitos dela, a pena que vede- ainda que temporariameme, o

acesso a cargos públicos ou crime falimenmr, de prevaricação, peita ou subomo, concussão. peculato,

ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacioual. contra nonnas de defesa de

concorrência, contra as rêlações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMÀ TERCEIRÂ: Fica eleito o foro dâ Cidade de Londrina estado do Paraní

para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigaçôcs Ícsultantes deste contralo.

E, poÍ estâr assim juío e conhatâdo, lavra, data e assina.iuntarnenle com 02 (duas) Íestemunha, o

presenre instrurnento paÍticulsr de constituição de Empresa Individual de

Responsabilidade Limitada- EIRELI, em 0l (uma) via igual teor e fonna- obrigando-se fielmente por

si e seus herdeiros a cumprilo em todos os seus tcrmos.

Londrina. 30 de bro de 201 5 J,,..':

"_Àl

TERES

TESTEMIJN}IAS:

CIDÀ GALAN

MURILO SBR o
CPF: 087.064.799-79
RG: 12.499.505- I SSPIPR

JuNrÀ ccr,rERc!À! Do EsrÀDo Do pÀsÀNÁ - sEpE

cERIrFIco o REctSrÀo EE 7All2/2O15 la:06 SOE No 11600412753
PRC.OCOLo: 157166{18 DE 15/L2/2O15. óDI@ DE \rBrErCÀÇÀO:
PR157a66418. NIRE: 41600412753-
.TERESII|EÀ ÀPÀRECIDÀ GÀIÀN EIREII

liber!àd BogNs
SECRAÍÀ.RIÀ GER,À!,

cuB-rrraÀ. 18/1.2/20r5
ffi. êryrêsafãciL . pr. gov.br

L UIMELO
CPF: 032.524.209-'10

RG: 5.098.185-0 SSPPR

-./,... \W
,. L.'

. v_, _

-'l-l
- ur ÍÀ coMERe^r I

oo PÁ-R^ r i
.l---t"
j'x FIs.3

-.t$,:*s.sp-
À valid.dl,á dês!ê doc@rto, sé

IEfoEDaJldo
fi.ca Êujeito a cot{rloyaçáo dê 3ua.utencid.dc
sêus lesp€ctsivo! código! d€ v€rificação

!.6Pêctiwo6 poltai3
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82. S o:nlo

l.lo Dlglbl lf xÍn 00c.9?2 clY

Raêo.üa9!
áPÂÂECIOA

00VERpor
gALA}I

ESINTA

,t.^zyll

Londrtú. Pr.ú. ta d.
E r Í.#

DoU í.

1."ÍÂúÉrlorÂro cÉ NoTAs DE LoNDllNA

./
/»Jt,N?À CON{ERCIÀT DO ESTÀDO DO Pà!,àú - SEDE .\\\

cERTrFtco o RlclstRo Exlc/L2/20L5 u:05 soB !|' 11600{12?53
pRolocot/o: 15?{66a18 DE rS/Lzl2OtS. CóDIGO DE VERITICÀCj0:

I }UN]A COÂ4ErcruI Do P^l^r{A.'

PRl57{66{lB. NIRE: 4I600{12753.
TERESINSÀ ÀITRECIDÀ GàIÀII EIRELI

Li.b€ltâd Boqnrs
SECRETÁAIÀ GERÀ',

csrurlBÀ, 18/ I2l20I5
rYr. êçre§ôÍaciL PE. gow. br

, /t-

-à' -s\\.i*3
À vàIidâdê deste docuGnto, sê !Ep!.!6o, fica Eujeito à coúProwàçào de Euà .utencidÀdê nos !êlpectivos portâiá

InfoErando seus reEpêctivos códigos de weriltcação
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TERESINIIA APARECIDA GAL.A,N EIRELI - ME

cNPJ N. 23.865.221l0001-28

PRIMEIRA ALTERAÇÃo C0Tfl.RÁTUAL

TERESINHA APARECIDA GALAN, brasileira, solteira, nascida enr l2105/1956, empresária,

poÍadora do RC 2.003.601-0 SSP/PR. inscrita no CPI' 528.810-919-20, residente e domiciliada na

Rua Lucila Ballalai. n'. 170, Jardirn NÍonçôes, CEP 860 I 5-520. [.trrrdrins-PR.

Na condição de titular da empresa TEIIESINHA AI'.\RECIDA Ç,-\l-All ElRllll lvl [']. corrr sede e

domicílio ua Rua; Donizele Pinto Braldão. rf I 58. Ccntro. Jataizinho-PR. CÍlP 862 l0-000 crrrn scu

contralo social arquivado uaJUCEPAR soliNIR.En"4l6004l27ilcnr l8/l2i20l5eirrscritonoCNPJ

sob n" ?3.865.22110001-28, resolvenr por este instrunrento particular de ulteração. rnodiÍicar seu

conrato pÍimiriyo c alteràções. de acordo conr cláusular c condiçõc:, jrguin(es:

CLAUSULA PRIMEIRÀ: A sede da errrpresa lo<'alizr.da na Rua f)onizetc Pinro BIarrdão. rro 158.

Centro, Jataizinho-P& CEP. 86210-000. IjICA TRATT"SFERID.A PARA A RU,\ DONIZETII PINTO

BRÁNDÃO, N" I58 CONruNTO CUIDO ZANINI. CEP íi6-JIO-OOO NI]STA CIDADE DE

JATÂIZINHO/PI(.

CI,AUSULA SEGUNDÁ: Permanecem irnlteradas as demais clausulas vigcntes que não colidirenr

com â disposiçào do Presente instrttmento.

E por assim terent juslos e contratados, lavam, datanr c irssinarn o Piese$te illstr.uittcutrr- enr una via

igual de teor e tbrnra, obrigando-sc ftelmente por si e flor seus lteld;:ir,.rs á cuntpr.i-los cru lodos os seus

termos.

l-oldrina, 07 de Janeiro de 2016
-\

./,".

*L

TERES A AP

t

CIDA CALAN

TERESIN'IÀ À?ÀRECIDÀ GÀIÀN EIREII - ME

Libê!t-C Bogug
SECRETÀAIÀ GEAÀI

cuRrTrBÀ,08/Oll2016
ffi. edp!êEàfaci1 . P!.gov . D!

,u
JuNtA coMERcrà! Do EstnDo D{, PÀÂÀÚ. - sEDg \

_t_-YI
l uNr,. co^lEtctÁl

cERrrFrco o ÂEcrsrno Elr 08/01/
PRqEocoIO: L60522242 DÉ 0AlOll
PFJ6O5222 :12. NIRE : 41600412753

2 016 1s:54 
"oa 

ot'lbr
2or.; cóDrco DE vERrE

60522?42
rcÀjÀo:

I

FIs,1
^ -Ê. --\§\r:ss-ç
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Secretaía ca Micío e Pequena Empresa

Seqetana oa Flac.onalizaÉo e Simplificaçào

Depârlame.to de Begislío EmpÍesaíial e lntêgraçáo

Junla Coínercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

DECLARAçÃO DE ENOUADRAMENTO DE MICROEMPBESA

llmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

A Empresa TEBESINHA APARECIDA GALÂN ElBELl, estabelecido(a) na RUA DONIZETE P
BRANDAO, 158 , CENTRO, Jataizinho - Paraná, CEP:86210-000, requeÍ a Vossa SenhoÍia o
arquivamento do presente inslrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na
condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar ne 123, de 14h212006.

Código do ato: 315
Descrição do Atc: ENOUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

o - PR, 30i 1 1/2015

4.u
TER S PABECIDA GALAN

Titular

Para uso exclusivo da Junla Comercial:

DEFERTDO Etu1 _/_/_ Etiqueta de regislro

' Este de@.chto lot ge@dc t1o poíal Érnqaa Fáct Panhá

I

zÚn.a -
ry-u--E'?-i

JUNTT. COMER€IAI.I
Do PÀnÂNÀ I

JI'NTÀ COüBACIjA! DO ESTÀDO DO PÀAÀÚT - SEDE

CERIIEICo O REGISTRO E IA/L2/2OL5 14:06 SOB

EldrccoLo, rirslozz: oe lslLzt2g\5. cóDrco DE

PRl5?5rlO?23. NIRE: 41600/t12753-
?ERESINüÀ À!ÀRECIDÀ GÀ!ÀN EIREII

T.ll" 2015?tr{0723
vEfrEIcÀçÀo:

Lilertad Bogug
SECRETÁR!À GERÀ!

csBruBÀ, 18/12l201s
VYx . e4!êsàràci1. P! gov.bE

I
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IÍttolEândo seus rãaPectivos codioo! dê vtEj.ficacãô
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PROJETO SORRISO

FONE: (a3) 3336-3365

/,
,a-( C. t^----:--

ANEXO V

DECLARAÇÂO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAçÀO

Pregão Presencial No 9/2016

Prezados Senhores.'

TEREZINHA APARECIDA GALAN - ElRELl, inscrito no CNPJ no

23.865.22110001-28, por intermédio de seu representante legal a Sra. TEREZINHA

APARECIDA GALAN, portadora do RG no 2.003.601-0 e do CPF n" 528.810919-

20, declara que " Atende Plenamente" aos rêquisitos de Habilitação, conforme exigrdo

pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002.

Jataizinho, 20 de Abril de 2016

íô

TER
TER
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AA

RECIDA GALAN - EIRELI
RECIDA GALAN

án.,?'i:
\ /.i,,' nqa

çil::' 
.'

ADMINISTRADORA
RG 2.003.60í-0 PR
cPF 528.810.9í9-20

DONIZETE RNÍTóENNNOÃO ru.' 158 _ CONJUNTO GUIDO ZANINI
ri" c

F\

§r\ ,l
J

1@
-C't§§\§+:sa-

NOGUE - PROTESE DENTARI
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PROJETO SORRISO

FoNE: (a3) 3336-336s

ANEXO VI

DECLARAçÃO COMPROBATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO

MICROEMPRESA OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No 9/2016

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de

dezembro de2006, que a Empresa TEREZINHA APARECIDA GALAN - ElRELl,

CNPJ 23.865.2211000í -28,esta enquadrada na categoria MicÍoempresa, bem como

não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 3o da Lei Complementar no '123, de 14

de dezembro de 2006.

Jataizinho, 20 de Abril de 2016

\
'i! 1/

ir r'.-

r1',, Q.Ç"-.
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TEREZIN
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cPF 528.810.919-20
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RUA DONIZETE PINTO BRANDÃO N." I58 _ CONJUNTO GUIDO ZANINI
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CERTIDÂO SIMPLIFICADA Páoina: OO1 / OO1
CertiÍicamos que as inÍormaçóes abaixo constam dos documentos aÍqurvados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expediçáo.
Nome EmpresaÍial
TERESINHA APARECIOA GALÁN EIRELI . ME

NatuÍeza JUTídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPoNSABILIDADE LToA

illiI

Número de ldôntiíicâção do Registro de
Empíesas - NIRE (Sede)

4'1 6 004't275-3

CNPJ

23 .865.221 t00ú -2A

Oata de Arquivamento do
Ato Constitutrvo

18t12t2015

Data de lnicio
de Atividade

30t11t2015

Endêreço Completo (Logradouro, No e Complemento, Bairro/Distito, Municipio, UF, CEp)
RUA DONIZE_ Í-E,PtNTO BRANDAO, íq8, CON+'NTO GUIDO ZANlNt, JATAIZ|NHO, pR,86.210-OOO

Objeto
SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA

CâpitalrRS 80.000,00
(orTENÍA MrL REAIS)

Mrcroempíesa ou
EmpÍesa dê Pequeno Porte

(Lei no 123i 2006)

Microempresa

Prazo de Ouíaçáo

lndeterminadoCapital lntegralizado: R$
(UíÚ REAL)

1,00

TitulaÍ
Nome/CPF

TERESINHA APARECIDA GALÂN
528.810.919-20

Administradoí

Sim

lnicio do
Mandâto

Término do
íúandato

xxxxxxxxxx30/t t/2015

Últirro Aíquivamento

Data:08i0í/20'16

Ato: ALTERAÇÃO

NúmeÍo:20160522242

Evenro (s): ALTERACAO DE DAOOS (EXCETO NOME EMpRESARTAL)

IBIPORA - PR 20 de abnlde 2016
r613r9591.9

Situaçào

REGISTRO ATIVO

S l.atus

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

tiliililtiiltiltilfltflllilltililil|
LIBERTAD BOGUS

SECRETARIA GERAL

-,tY s1 t,Út

-r:\§:s*.-

DEPARTAMINTO DT REGISTRO EMPRISARIAT I INTEGRACAO.

J U NTA= COM t RC I AL. DO_ PARANA

E,,PtQUt NA. IMPRESSECRETARIAãDA-MICRO
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páqina: 001/ OO1

Ceíificamos que as inÍormações abaixo constam dos documentos aÍquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua 6xpediçào.
Norne EmpíesaÍial
TERESINHA APARECIDA GALAN EIRELI . ME

NaturezaJuridica: EMpRESA INOIVIOUAL DE RESPONSABILIOAOE LToÂ
Número de ldentificação do Rêgistro de CNPJ Oâta de Arquivamento do
Empresas - NIRE (Sede) Ato constitutivo
41 6 0041275-3 4.865.22110001'-28 fit12t2o1'
eno"reiãto.pt"to tlogradouro, No e Comptemento, BaiíÍo/Distito, Municipio, UF, CEp) -RUA OONTZETE ptNTO BRÁNDAO, í58, CONJUNTO GUTOO ZANtNt, JATA|Z|NHO, pR, 86.2-10.!OO
Objeto
SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA

Oata de lnício
de Atividade

30t't't t2015

Caprtal: R$ 80.000,00
(oTTENTA MrL REArS)

lúicroemplesa ou
Empíesâ de PeOueno Porte

(Lei no 123r2006)

lvlicíoempresa

Prazo de Duração

lndeteÍminâdoCapital lntegralizado: Rg
(UÍI1 REAL)

1,00

Ultinro AÍquivamento

Oata: 08/0'l/20í6 Númetot 20160522212

Ato: ALTERAçÃO

Evento (s): ALTERÁCAO DE DAOOS (EXCETO NOME EMpRESARTAL)

IBIPORA . PR. 20 de abnrde 2016

Tiru lar
Nome/CPÉ

TÉRESINHA APARECIDA GALAN
528.610.919-20

Admrnistrador

Sim

lnicio do
Mandato

30í 1/2015

Térmrno do
lúandato

xxxxxxxxxx

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

r 6/:J i 959 r 9

rillillilllil 1r1ililil llit ililltiltl

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

§-,\l: "

ir

,11 *-' ,'r.* \'ú- .,, \

-StcRETAR|ADA-MtCRO t,ptQUENA EMpRtSA
DEPARTAMINTO DI RIGISTRO IMPRISARIAT T INITGRACÃO-

.DO PARANA ,{--*- -..15
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VALDIR ANTONIO DA SILVA - PROTESE DENTARIA - ME
cNPJ. 1 5.838.601/000í {5
RUA. WALFREDO BITTENCURT DE MORAES, NO 463 _ CENTRO.
NOVA SANTA BARBARA - PR - CEP. 86250.000

DECLARAÇAO COMPROBATORTA DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
PREGÃO N'9/2016

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123. de
14 de dezembro de2006, que a Empresa VALDIR ANTONIO DA SILVA -
PROTESE DENTARIA - ME CNPJ 15.838.601/0001-45 , esta enquadrada na
categoria MICRO EI\nPRESA bem como não está incluida nas hrpóteses do

§4o do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Nova Santa Bárbara - PR 20 de Abril de 2016

fi
i

l ).t \'":)'

da
Titul

RG: 1.898. 5
PF: /81.112.579-53

/'Ú
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VALOIR ANTONIO DA SILVA - PROTESE DENTARIA - ME
cNPJ. I 5.838.60í /0001 -45
RUA. WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES, NO 463 - CENTRO
NOVA SANTA BARBARA - PR - CEP. 86250-000

DECLARA Ão oe pleruo ATENDIMENTo
Aos REeursrros DE HesrLraqÇÃo

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
pRecÃo No 9/2016

Valdir Antonio da Silva - Prótese Dentaria - [VIE, inscrito no CNPJ n'
15.838 601/0001-45 por intermédio do seu representante legal o Sr Valdir
Antonio da Silva, portador do RG n" 1898.925 e do CPF n'281 .112579-53,
declara que "Atende Plenamente" aos requisitos de Habilitação, conforme
exigido pelo inciso Vli, do artigo 4' da Lei Federal n' 10.520, de 17 de julho de
2002

Nova Santa Bárbara - PR. 20 de Abril de 2016

t ,--í

Titu la
RG: 1.898.925

,ve-
:§1-s s1.-

ldkAnl

CPF:281.112.579-53
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ÍPnu.*ita Federal

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificaÇão da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência providencle junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NOIJE ENlPRESAR ÀI

VALDIR ANTONIO DA SILVA. PROTESE DENTARIA. ME

w

T -uLC DO ESTÁ6EL:a i\lLNÍO Nói\lE DE FANÍÂSl^,

cór cc E DEScRtÇÂc rJA Áil\ rDADE ECoNo[rrcA pR]NcrpA-

32.50-7-06 - Serviços de prótese dentária

.OD GO E DESCRIÇÃO DPS AÍIVIOADES ECONÔMlCAS SECUNDÁRIAS

Não inÍormada

\u"rERO OE tNSCRtÇÀO

15.838.60't /0001-45
\MATRIZ

CoMPROVANTE DE INSCRtçÃO E DE
SITUAçÃO CADASTRAL

DATA DE AtsERTURÀ

03t07t2012

ENDEREÇo ELEiRôN ao

cóo co t oESCRTÇÃo DA NAÍuREzA JURlDrca
2'13-5 - EMPRESARTO {TNOIVIDUAL)

LCGRAOOURO

R WLAFREDO BITTENCOURT DE MORAES

.EP
86.250-000

AAIRRO OISTR TO

CENTRO
MUNIÇ PIO

NOVA SANTA BARBARA PR

TEiEFOI]E
(4319122.7629

N LJf"l ERC

463
C OÍV PLE[] E \ T'J

i\iE FrDER,.i /a i=:Êa\ 'i,r - aFF

slÍtrÁÇÀo c^úÀSIRAL
ATIVA

OÂÍA DA SITUAÇÁO CAOASiÊAL

03t07t2012

\,ICÍIVO DE S]TUÀÇÁC CADASÍRAL

SIÍUAÇÀO ESPECIAL DATA DASITUAÇÃO ESPEC]À-

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n" 1.470, de 30 de maio de 2014

Emitido no dia 1810412016 às 13:18:33 (data e hora de BÍasilia).

Consulta QSA / Capital Social

Página. 111
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P res idê nc ia da Repú blrca
Secretaria da lúrcro e Pequena Empresa
SecretaÍia de Racionalização e Simplificação
Departamento de Regrstro Empresarial e IntegÍação
JUNTA COIV1ERCIAL DO ESTADO DO PARANA

DECLARAÇAO DE ENQUADRAMENTO DE ME

llrro Sr Presidente da Junta Comercialdo Estado do Parana

O Empresário VALDIR ANTONIO DA SILVA - PROTESE DENTARTA , com ato
constitutivo registrado na Junta Comercial em 0310712012, NIRE: 41 .8.01í3877-2, CNpJ:
15.838.60'1/0001-45 , estabeJecido na RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES. 463,
CENTRO NOVA SANTA BARBARA PR. CEP: 86.250-000, requer a Vossa Senhoria o
arquivamento do presente rnstrumento e declara. sob as penas da Lei, que se enquadra na
condiçáo de l/ICROEIt4PRESA nos termos da Ler Complementar no 123, de 1411212006.

Código do ato 315 Descriçáo do Ato: ENQUADRAIVENTO DE MICROEMPRESA

NOVA SÁNTA BARBARA - PR . PR, 05 dC Í\,1AiO dC 2014

iR-EFE
{ovA

;

t

IEmpresar,o VA-DlR ANTON O DA SILVA I

. CONffi

%g+*.-.

coM 0

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EIM 7 t/rlXjflt
JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL OE LONORI
CERTIFICO O REGLSTRO Ei,t
SOB NUMERO :. - . :.. '. : ..
Píotocolo: I (,/344916-A Ae a4tA6i2
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) Município dê Nova Santa Bárbara ) "r,*,
Pregão Prosoncial 9/20'16

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIçOS

CiPJ: 23 865 22110001-28 Fornecedo. : TEF:ESINI-{A APARECIDA GALAN - BRELI E mail: laryssa@consea.com.bí

Érdoreço : Rl.lA DoNZETE HNTO BRANúO 158 - CENTRO - JATAZINiSFR - CEP8621O-OOO TeleÍone: 43 3158-2879 Fax: Colular:

lnecrição Btãdual: Contador: VA LOECY R A PA RECIm DE FREIIAS TeleÍone contador:43 315&2879

Fbpr€sentante: ED[\4|LSON NOGUBRA DOS SANTOS

Erdereço rêprese ntante : RI-JA LUCILA BALALLAI'1 70

E mail Íepresentanto: laryssa@consEa.com.br

Banco: 104 - GF

CPF: 205.978.í99-04 RG: 12408390

- JARDIM i\4ONÇÓES - LONDRTNA/PR - CEP86015-520

Agôncia: 1631- - CAXA ECOl.lOiflCA FEDEML - LONDRXM/PR Conta: 3676-3

Telefon€ representante : 43 3'158-2879

Oata de abertuía: 2310312016

Fornecedor enquadrado como microomproaa ou empÍssa ds pequeno porto (para obter 08 bsneÍlcios da loicomplementar no 123/2006)

Loo r - oot..,, .,.L*oot '. 1... r, - i.
Preço lvláxlmo Márc.U nid.

', _ 11.:rr.::'
lilodolo Pr.ço Unlúrlo PÍêço Tollll,{" ltôm D€.cÍlçao do Procluto / Servlço Qtde

001 confecção d6 PRÔTESE DENTÁRlA PARCIAL rêmovivel pÍovisóíia 1o0,oo

consistindo om

a) colocaçáo do rod€tes de cera p3Ía Íegrstro d€ mordida
b) monlagem dos denles para prova
c)remontág€m quânlâs vezes ÍoÍ n€cêssáio (de aco.do com o solÉilâdo pêlo cirurgiáo
dentrsta) sem cuslos adrcionâis.
d) as próteses parcrais deveÍáo seÍ conlaccronádas em esirutuíâ de acíilico
teÍmopolimonzado, prensagem na cor rosa ns região pâpilâr ê colo do dentê ê êm todo o

contelo ds mucosa (área chapoávol)

oo2 confecçâo de PRÔTESE DENÍÁR|A ÍOTAL 150 O0

consrstrndo 6m

a) colocaçáo de íodeles de cera paía í€grstío d€ moÍdida
b) montâgem dos denl6s paÍa píova
c)Ísmontagêm quantas v êzes Íor necêssáío (ds âcoÍdo com o solrc(âdo pelo cirurgrào
dentrsta). sêm cuslos adrcionâisi
d) ss pótoses d8vem €staÍ poldas ô ÍrnalEâdas psra instslaçáo no pâciente;

e) ss pót68os tolarB dêv€ráo s6r conÍêcclona&s em estÍuluÍê âcrilicâ 16ÍmopolimoÍiz8da,
pÍ€nsagem na cor Íosa na rêgiâo papiler 6 colo do dênt6 o om lodo o contato da mucosa (área

Validade da propostai 60 dias

Plazo de entrega: 30 dias

OU ' .L: il, i

UN

IJN

TERESINI.TA A DA

23 221

180 00 AcRtLtco

200.00 AcRlLtco

GESSO

GESSO

170 00

190 00

17 000,00

28.500.00

PRE@ IOT,I. DO LOTE

TOT'I. DAPROPOSTA

4ô.500,00

,l5.500,00

,l ./:/L --
I N . ERELI

28
( \i+

flr_,.i 1 l. r,.i , i,

(.ii Gur'r, .' r' ,r

6PíqEta Vúsáo 1 14 1

L J ATA iZ I I'l t'l i
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) Município de Nova Santa Bárbera ) ,-".
P regã o Presencial 9/2016

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE pRODUTOS / SERVTÇOS

CtfJ: 15838601/0001 45 Fornecedor:VAtDIRANTONIODASILVA-PROTESEDEITARIA-l\,4E E.mail: D|GITAL CôMABILIDADE69@HOTI\4AIL COM

Endereço : RUA WALFREDO ts D, IIORALS 4íj3 CENTRO NOVA SANTA BARBARA/PR- CEP86250-000 Telefone: 43326617 43 Fâx: Celular:
lnscrição Estadual: Contadoí: GERSINO SAIíPA0 TeleÍone contador: 43 32661743

Reprêsêntente: VALDRANTONIO DA S]LVA CPF: 281 112519 53 RG: 1898925

EndeÍeço representante: RUA WALFRÉCo B DF IV{)RAES 463 CÊNÍRO - NOVA SANTA BARBARA/PR CEP86250 000

E-m ail reprêsentante:
Banco: 104 - CEF Agência: 910- - CAXA ECONOI\,íICA FEDERqL - ASSAyPR Conta: 3001131-4

Telefone Íepresentântê

Data de âbertura

FoÍnecedoÍ enquadÍado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obte. os benefícios da leicomplementar n" í2312006)

Lote : 001 Lote 001

N" ltêm oescriçào do Produto / Servlço Otde. Unid Preço [/hx'mo Márcâ

001

ao2

ConfecÇáode PRÓTESE DENTÀR|Á PARCIAt renrov,ve nrovrsóía rOO.0O

a) colocaçáo de rodeies de cêra paÍa regrst.o de mordidâ
b) montagenr dôs denles para prov a

c)remonlagenr qúa.las vezes Í or feccssáno (de acoÍdo com o solicitado pe o c roÍgráo

denlrsta) sem clrstos ad c onars.

d) as póleses pâÍcra s déverão se, conrecc ônadâs em eslrLrl!râ de acrilrco
lemropo rmerza.jo prensagem fa cor Íosâ na reg á() pal) lêr e colô do dente e em lôdo o

conraro da mucosa (âreê chapeâvel)

conÍêcÇào de PRÓTESI DENTÁR A TOTAL r5o.oo

a) co ocâçáo de Íodeles de ceíê parâ reg slro de mord oa

b) montagem dos dentes paÍa prova
c)remonlagem quanias vezes ÍoÍ necessano (de aco.do com o soicrtado pelo ctruÍgÉo
deni sta) sem cuslos ad,conars
d) âs pÍóleses devem eslar poldas e Ínã|zidas pará rnslâlaÇão no pãcrenle

el as póleses tolars deveráo seÍ conÍeccDnadas em eslrutúÍã ácrillca lermopolme.rzada.
pÍensagenr na cor Íos3 na Íeg,áo pap laÍ e colo do dcnl. e em lodo o contalo da mucosa (área

UN

UN

CNPJ

I80,00

200.00

1/0001-45

180 00

200 00

18 000 00

30 000,00

';1|

? / PRE@ TOTÁL DO LOTE

TOTA OAPROPOSTA

/l8.000,00

48 000,00

Va dade da proposta 60 dras

FYazo de entrega 30 dras

VALDIR E DENTA RA . I\,1E

.{
i,sri {,Dosr. vcrs,llr I /,
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Fêderal do Brasil
P rocuradoria€eral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DiVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: VALDIR ANTONIO DA SILVA - PROTESE DENTARIA - ME
CNPJ: 15.838.601/000145

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacronal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não conslam
pendêncras em seu nome, relativas a créditos tributános administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscriÇões em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públrcos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN ontribui IS rEV S!§
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. '11 da Lei rP 8.212, de 24 de julho de 1991

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://www. receita.fazenda.gov. br> ou <http://www. pgÍn. fazenda. gov. ba.

Certidão emitrda gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ns 1.751 . de 021012014
Emitida à o dia 0511112015 <hora e data de Brasília>
VáIida o3tost201
Código de cõntro e da certidão: 5987.F2D4.2978.F465
Qualquer rasúra ou emenda invalidará este documento

IÜ
-;\\fr. ^\s§§§sss-F-
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,ffi^
Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 014516772-27

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 15.838.60í/000í -45
Nome: VALDIR ANTONIO DA SILVA 281í 1257953
Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, conslatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidáo engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida a 06/08/20í 6 ornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser conÍirmada via lnternet
www.fazenda.pr.gov.br

l\w
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Certidão

íR)

E \.

http:/1192. I 6E.0. I 0:7474lstry'suncertidao.view. logic?modelView.tp

MUNrcÍPtO DE NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANA

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro - CEP: 86250-000

CERTIDAO NEGATIVA N" 7412016

IMPORIANTE:

DA MLINICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS

7Íl

/'w

I, FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZEN
POSTERIORMENTE MESI\4O REFERENTE AO
2, A PRESÊNTE CERTIDÃO TE]\,Í VALIDADE

PERI MPREENDIDO NESTA CERTIDÃO
AT 3t06t20 EM RASURAS E NO ORIGTNAL

REVENDO OS ÂRQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICÀI\|OS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE A FAZENDÀ
PÚBLIcA MUNICIPAL RELÀTIVO A EMPRESA MENClONADA ABAIXO.

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITAÇÁO
RAáO SOCIAL: VALDIR ANTONIO DA SILVA - PROTESE DENTARIA - ME
INSCRTÇÃO EMPRESA: 396 CNPJ/CPF: 15.838.601/0001-45
lNscRtÇÃo EsTADL AL: ALVARÁ:3qb
ENDEREÇO: RUA \\ALFREDO BITTEN(\)URT tlE I\'ÍORAES. 163 - CENTROCEP. 86250000 Nova Santa Bárbara - PR

CNÂE / ATIVIDADES
SeÍ!iços de prótese dentária

Nova Santa Btubara l4 de Abril de 2016

Divisão e Tributação
Zacarras breu Gonçalve

\y,,

ig )

DE

ta

(a Ll o.

O)

Ide I 14104/2016 08:16
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Gl^';í/l
CAIXA ECONÔMICA FEÜERÀL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15838601/ooo 1-45

Razão Socia!: VALDTR ANToNTO DA stLVA 28t tt2 s79 53

Endereco: R WLAFREDO BITTENCOURT DE MORAES 463 / CENTRO /' NOVA SANTA BARBARA / PR / 86250-000

A Caixa Econôrrica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
AÍt. 7, da Lei 8.036, de 11 de rrEio de 1990, certifica que, nesta
data, a errpresa acinE identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tenpo de Serviço - FGrS.

O presente Certificado não serviÉ de pmva contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: LL/O4/2O76 tolos/2016

CertiÍicação Número: 2016041 116293 182970925

Infonrrção obtida em 12104/2016, às 10iO7i47.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condlcionada à verificação de autenticídade no site da Caixa:
www.caixa.gov. br

L
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§n"."ita Federal

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICAw
N!r,rERo DE TNSCRTÇÁo

15.838.601/0001-45
MATRIZ

coMPROVANTE DE TNSCRTçÃO E DE
SITUAçÃO CADASTRAL

DAÍA DE ÀBERTURÂ

03107t20't2

\!l]t tf. FRESA,RI,L

VALDIR ANTONIO DA SILVA. PROTESE DENTARIA - ME

T TtLO DO ESIABELEC [,IENÍO NOI\,1! D€ FANTASIA)

coJ Gc E DESCRTÇÀo oA Afl\1DADE ECoNôMrcÀ pRrNcrpAL

32.50-7-06 - Seíviços de prótese dentária

cóorco E DEScR ÇÀo DÁs ATVTDADES EcoNóMtcAs sEcuNDÁRÁs
Não inÍormada

' ,,r, EPÊCO EtFri9fi ai

AT IVA
ST

iíOIIVO DE SITUAÇÁO I)IOAS TRÂL

CCD 60 i DESCR Ç;\O DÀ NÁ-.lREZA J!R,O CA

213-5 - EMPRESARTO (TNDtvtDUAL)

LOGRADQURO

R WLAFREDO BIÍÍENCOURÍ OE MORAES
NUMERO

463

CEP

86.250-000
SA RRO DISÍRITO

CENTRO

COMPLEMENÍO

MUNlclPto
NOVA SANTA BARBARA

ÍELEÊONE

143) 9'122-7629

PR

É\TE FIDERAI]\,C Â. JiJCNSÂ!.. \FFR/

SI;UÀÇÃO FSPEC A|

DATA DASrruaÇÀo cÁDÀsrRAt
03107t2012

DAIAOASIÍL-ÁÇÀO ESFECIA

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n" 1.470, de 30 de maio de 2014

Emitido no dia 1810412016 às 13:18:33 (data e hora de Brasilia).

Consulta QSA / Capital Socral

=i S,rl.'

Voltar

Página 111

W
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TR,ABÀIHISTÀS
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VALOIR ANTONIO DA SILVA - PROTESE DENTARIA . ME
cNPJ. 1 5.838.601/0001 45
RUA. WALFREDO BITTENCURT DE MORAES, NO 463 - CENTRO.
NOVA SANTA BARBARA - PR - CEP. 86250-000

DECLARAÇÃO (ART. 7, rNC. XXXilr DA CF).

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
PREGÃO NO 9/2016

A empresa Valdir Antonio da Silva - Prótese Dentaria - ME inscrita no
CNPJ sob n' '15 838.60 í /0001-45, por intermédio do seu representante legal o
Sr. Valdir Antonio da Silva, portador da Carteira de ldentidade n" 1 898.925 e
do CPF n" 281 .112 579-53 DECLARA, para frns do disposto no inciso V, do art
27 da Lei Federal n' 8 666, de 21 de Junho de 1993. acrescido pela Lei n"
9.854, de 27 de Outubro de '1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigosos ou insalubre e não emprega menor de dezessets
anos. Ressalva. emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de
aprend iz.

Nova Santa Bárbara - PR 20 de Abril de 2016

aldii' nt da
u

RG:1.898.9

84

\ ,.é

CPF: 281.112.579-53
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VALDIR ANTONIO DA SILVA - PROTESE DENTARIA . ME
cNPJ. í 5.838.601/0001 -45
RUA. WALFREDO BITTENCURT DE MORAES, NO 463 - CENTRO.
NOVA SANTA BARBARA - PR - CEP. 86250-000

DECLARAÇAO DE TDONETDADE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
PREGÃO NO 9/2016

A empresa VALDIR ANTONIO DA SILVA - PROTESE DENTARIA -
ME estabelecida na RUA. WALFREDO BITTENCURT DE MORAES, No 463 -
CENTRO NOVA SANTA BARBARA PR, inscrita no CNPJ sob no

1 1.360.889/0001-34 Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de preponente
do procedimento licitatorio, sob a modalidade Pregão Presencial No 09/2016.
instaurado pelo l\/unicípio de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados
inidôneos para licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de suas
esferas.

Nova Santa Bárbara - PR 20 de Abril de 2016

da Silva
Titula

RG: 1.898.9 5

85

CPF: 281.112.579-53 ]W
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VALDIR ANTONIO DA SILVA - PROTESE DENTARIA - ME
cNPJ. í 5.838.60í/0001 45
RUA. WALFREDO BITTENCURT DE MORAES, NO 463 - CENTRO.
NOVA SANTA BARBARA - PR - CEP. 86250-000

DECLARAÇAO DE FATOS tMPEDtT|VOS

A PREFEITURA MUNICIPAL OE NOVA SANTA BÁRBARA
PREGÃO NO 9/20í6

A empresa VALDIR ANTONIO DA SILVA - PROTESE DENTARIA -
ME estabelecida na RUA WALFREDO BITTENCURT DE MORAES, No 463 -
CENTRO - NOVA SANTA BARBARA PR, inscrita no CNPJ sob no

15.838.60í/0001-45, Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação
instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade
Pregão Presencial No 9/2016, sob as penalidades legais, que não ocorreu fato
superveniente impeditivo de habilitar-nos para a pÍesente licitação.

Nova Santa Bárbara - PR 20 de Abril de 2016

v

I

I

lva
T

RG:1.898.9 5
CPF: 281 .'112.579-53

g"-



B?

VALDIR ANTONIO DA SILVA - PROTESE DENTARIA - ME
cNPJ. 1 5.838.601/0001 -45
RUA. WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES, NO 463 - CENTRO.
NOVA SANTA BARBARA - PR - CEP. 86250-000

DECLARAÇAO DE NAO PARENTESCO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
PREGÃO NO 9/2016

Valdir Antonio da Silva - Prótese Dentaria -ME, inscÍita no CNPJ sob n'
15.838 60'1/0001-45, por intermédio do seu representante legal o Sr. Valdir
Antonio da Silva, portador da Carteira de ldentidade n' 1.898.925 e do CPF n"
281 .112 579-53 DECLARA, para efeito de participação do processo licitatório
Pregão Presencial N'9/2016, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara,
que não mantém em seu quadro societário ou emprega cónjuges.
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o
terceiro grau de servidores, que se;am de cargo de confiança ou estatutário, de
direção e de assessoramento, de membros ou servrdores vinculados ao
Departamento de Finanças, Compras e Licitaçoes do Município de Prefeitura
Munrcipal de Nova Santa Barbara.

Nova Santa Bárbara - PR 20 de Abril de 2016

L.

Titular- 1

RG: 1.898.9&
F: 281 .112.579-53
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VALDIR ANTONIO DA SILVA - PROTESE DENTARIA - ME
cNPJ. 1 5.838.601/0001 45
RUA. WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES, NO 463 - CENTRO.
NOVA SANTA BARBARA - PR - CEP. 86250.000

DECLARAÇAO DE QUEM ASSINARA O CONTRATO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
PREGÃO NO 9/2016

Declaro, sob as penas da Lei, e para os devidos fins, que o proprietário,
da Empresa Valdir Antonio da Silva - Prótese Dentaria - ME, inscrita no CNPJ
no 15.838.601/0001-45, com a sede na Rua Walfredo Bittencurt de Moraes
N"463-Centro- Nova Santa Barbara PR, e o Sr. Valdir Antonio da Silva.

Declaro ainda, que, no caso desta Empresa ser vencedora do certame
promovido pelo Pregão Presencial no 9/20í 6, a pessoa que assinará o
instrumento contratual será o Sr. Valdir Antonio da Silva, residente na Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes n'463 Centro Nova Santa Barbara PR.

Por ser verdade, firmo a presente

Nova Santa Bárbara - PR 20 de abril de 2016

(,

\ -. I

VA

Titu la r
RG: 1 898 925 l@-cPF 281 112579-53
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES N' I E N'2

REF: EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N" 09/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N."
015/2016

Ata da sessão de recebimento e abertura dos envelopes no 1 e

no 2, contendo as propostas de preços e a documenlação, em

atendimento ao edital de Pregão Presencial n' 0912016 -

(PMNSB) - Contratação de serviços de protético.

Aos 20 (vinte) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e dezesseis (2016), às l4:00 horas no
prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt Moraes no

222, Baino Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, sob a presidência do Pregoeiro

Sr. Emmanuel E. Nunes Morgado, RG n'8.023.240-3 SSP/PR, e os membros da equipe de apoio,

Sr. Zacarias de Abreu Gonçalves, RG n" 2.254.409-8 SSP/PR, Srta. Mônica Maria Proença. RG n"
10.450.207-5 SSP/PR e a Srta. Maria Jose Rezende RG n'9.170.714-4 SSP/PR designados pela

Portaria no 01512015, para proceder o julgamento dos envelopes no I e no 2 entregue pela

proponente interessada na execução do objeto do Pregão Presencial n" 09/2016 - destinado a

contratação de serviços de protético. Aberta a sessão o pregoeiro informou que protocolou os

envelopes no I e n" 2, 02 (duas) empresas, sendo elas: VALDIR ANTONIO DA SILVA -

PROTESE DENTARIA - ME, CNPJ n'15.838.601/0001-45, representada pelo Sr. Valdir
Antônio da Silva, RG n' 1.898.925 SSP,/PR, TEREZINHA APARECIDA GALAN EIRELI,
CNPJ n' 23.865.22110001-28, representada pelo Sr. Edmilson Nogueira dos Santos, RG n'
12408390 SSP/PR, Foi então solicitado pelo pregoeiro que o representante da empresa presente

apresentasse os documentos para credenciamento exigidos no edital. Após o credenciamento, o

pregoeiro iniciou a sessão com análise do envelope contendo a propostas de preço. onde foi dada

oportunidade as empresas de apresentarem seus lances. Diante dos valores apresentados o

Pregoeiro declarou como vencedora a empresa VALDIR ANTONIO DÂ SILVA - PROTESE
DENTARIA - ME, CNPJ n' 15.838.601i0001-45, que apresentou proposta no valor de RS 85,00

(oitenta e cinco reais), no item I e R$ 90,00 (noventa reais) no item 2. Em seguida, procedeu-se à

análise dos documentos da empresa vencedora do certame e observou-se que a mesma atendeu aos

requisitos editalícios, sendo poÍanto declarada habilitada. Foi então concedido pelo Pregoeiro. o

prazo de l0 (dez) minutos para a manifestação de possível interposição de recursos. Decorrido o

prtvo, sem manifestação de intenção de interpor recurso o Pregoeiro ADJUDICA à empresa o

objeto licitado. Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, eu, Maria Jose Rezende, lavrei a

presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim, pelos membros da comissão de

licitação e demais presentes I

tt
il

Em Ís.,."/t- sMo do
Pregoeird,

Rua Walfredo Bittencou.t de Moraes, 222 - A(0xx43) 3266-8100 C N.P.J. 95 561.060/0001-60
E{nail: licitacao@nsb.Dí.qov.br Nova Santa gárbaÍa - Paraná



91PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA ,

NOVA SANTA BARBARA
''LE,

u"Y#
.

Equlpe de aporo
I

'1
, / lrr'*'

Mariq Jose Rezende

Equipe dé apoio

1
-' s' \i.o- -t' ss"..'-\' gat*o-' úôni." Maria Proença §

Equipe de apoio

:- .
r{,I_l l .

Valdir Ãntônio da Silva
Representante da empresa Valdir Antonio da§iJva - Prótese Dentaria - Me

na*ifr(ànNçá"

Zacârias ú-Fonçalves

a dos Santos

Representante da empresa Terezinha Aparecida Galan Eireli

2
Rua Wafredo Bittencourt de Moraes, 222 - A(oxxa3) 326G8100 C N.P.J. 95.561.0t0/0001-60

Enail: IçllAsaq@ls!trlgqyjj Nova Santa BáÍbara - PaÍaná
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

RESULTADO DE L|C|TAçÃO - PREGÃO PRESENCTAL No 09/20í6 - SRp

De: Setor de Licitação
Para: DepaÉamento Jurídico

A Comissáo Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara, Estado do Paraná, comunica que no dia 20 de abril de 2016, às 14h00min, no prédio da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt Moraes n' 222,

Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessáo pública, realizou-se o julgamento das

propostas e abertura da documentação apresentada na licitação na modalidade Prêgâo

Presêncial no 09/20í6, destinado ao registro de preços para eventual contratação de empresa

para prestação de serviços de protetico. Protocolou os envelopes n" 1 e n' 2, 02 (duas)

empresas, sendo elas: VALDIR ANTONIO DA SILVA - PROTESE DENTARIA - ME, CNPJ n'

1 5.838.601/000145, representada pelo Sr. Valdir Antônio da Silva, RG n' 1 .898.925 SSP/PR,

TERÉZINHA APARECIDA GALAN ElRELl, CNPJ n' 23.865.22110001-28, representada pelo Sr.

Edmilson Nogueira dos Santos, RG n' í2408390 SSPiPR. Foi então solicitado pelo pregoeiro

que o representante da empresa presente apresentasse os documentos para credenciamento

exigidos no edital. Após o credenciamento, o pregoeiro iniciou a sessão com análrse do envelope

contendo a propostas de preço, onde foi dada oportunidade as empresas de apresentarem seus

lances. Diante dos valores apresentados o Pregoeiro declarou como vencedora a empresa

VALDIR ANTONIO DA SILVA - PROTESE DENTARIA - ME, CNPJ n' 15.838.60í/0001-45, que

apresentou proposta por preço unitário no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) no item í e

R$ 90,00 (noventa reais) no item 2. Em seguida, procedeu-se à análise dos documentos da

empresa vencedora do certame e observou-se que a mesma atendeu aos requisitos editalícios,

sendo portanto declarada habilitada.

Resolve.se encaminhar ao Departamento Jurídico para obter o parecer, e após

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

Nova Santa Bárbara, 2010412016

/:\ ,i'1" -Maria-Jose Reeende
Setor de Eéíações

Rua Wdfredo Biftencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, X - E6.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.Dr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
qn

Av. Walter Guimarães da Costa no 5'12, FonetFat lO43) 266-1222 - CNpJ N.o 95.561.080/OOOi €O
E-mail: ptrrsq@alda.ç9Ebr - Nova Santa Bárbara - paraná

Origem: Depto, f urídico;

Destino: Prefeito Municipal.

PARECER IURÍDICO:

Conforme expediente encaminhado a esse

Departamento Jurídico datado de 20 de Abril de 2.016, visando emissão de parecer

sob os aspectos de legalidade do processo de licitação Pregão Presencial ne

009 /20t6 que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de

serviços de protéticos, conforme solicitação da mesma, passo a tecer os seguintes

comentários.

Observa-se que o processo foi iniciado dentro dos

procedimentos legais previstos, com cumprimento das exigências fixadas pela Lei

na 8.666/93, inclusive quanto a indicação dos recursos orçamentários pelo setor

competente, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem tiver dado

ca u sa.

O processo passou pelo jurídico para análise da

modalidade licitatória e diante da informação de que o processo se destinava a

Contratação de empresa para prestação de serviços de protéticos e sempre para

garantir maior competitividade, publicidade e transparência e obedecendo a

orientação do Tribunal de Contas da União e do Estado do Paraná, houve a

elaboração do edital convocatório, seguindo a modalidade sugerida por esse

departamento jurídico de pregão presencial.

Verifica-se que o edital foi devidamente

publicado junto ao órgão oficial do Município na data de 06 de Abril de 2016 e no

Diário Oficial do Estado do Paraná no dia 04 de Abril de 2.0t6, cumprindo-se desta

forma o que determina art. 21 da Lei np 8.666/93, aguardou-se o prazo legal de no

mínimo 08 foito) dias para disputa no sistema presencial marcado para20 de AbrÍl

de 2.076, onde constatou-se que 2 (duas) empresas se credenciaram para

participar do certame presencial junto ao pregoeiro e equipe de apoio, sendo ela: A

VALDIR ANTÔNIO DA SILVA - PROTESE DENTÁRIA . ME, CNPI N.9

Rue WalÍÍedo Bittencourl Moraes, 222 - Fone/Fex (0xx43)3268-8100 - E meil: !!!5uAlsbg_gp]:br - Nova Senlâ Báíbâre - Pâíaná



PREFEITURA MUNTCIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Waher Guimaráes da Coste no 512, FonelFe\ (043) 26Ç1222 - CNPJ N." 95.561 .080/000160

E{nâil- ptrlsuooldêlo[E' Nova Santa Bárbara - Paraná

15.838.601/0001-45, e TEREZINHA APARECIDA GAUIN EIRELI, CNPJ N.s

23.865.22t/0007-28.

O pregoeiro deu inicio a sessão, com análise da

proposta de preço e posterior liberação da fase de lances orais, com negociação e

redução do valor da proposta inicial, dando-se por vencedora a empresa VALDIR

ANTÔNIO DA SrLVA - PROTESE DENTÁRIA - ME, CNPJ N.a 15.838.601 /OOOI-41,

no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), no item 1e o valor de R$ 90,00

(noventa reais) no item 2, valores compatíveis com o previsto no edital

convocatório. Após o encerramento da fase de lances, foi feita a conferência e

avaliação da documentação de habilitação, conforme preüsto no edital do certame,

constatando-se que a empresa vencedora estava habilitada.

Sugerimos ao Departamento de Licitações que

consulte o site do TCE Paraná, no sentido de verificar se a empresa participante

não está declarada inidônea para participar de certame licitatório.

Até o presente momento não há informação da

Comissão Permanente de Licitação da interposição de recursos administrativos ou

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

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

E o parecer, S.M.J

Nova Santa Bárbara, 22 de abril2.O16

ns Pereira
Pr ne 48.857AB/

Rua Walkedo Bittencouí Moraês, 222 - Fon€r'Fax (0xx4 3)3266-81 00 . E-matt: lEEsb@llbgas]lbr - Noya Sentâ BáÍbara - PaÍaná
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
CLAUDEMTR var,Énro
Prefeito Municipal

Diante do Parecer Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência o Processo de

Licitação na moda-lidade "PREGÃO PRTSENCIÂI" n." O9|2OL6, para que se

manifeste sobre a HOMOLOGAçÃO ou não deste processo licitatório.

Nova Santa Bárbara, 29 l04 l2016.

L

Fabio e Gomes
Pregoeiro - portaria Ol5 /2015/

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n' 222, Cerftro, E 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.E€qy.U - www.nsb.pr.gov.br
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REFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

NOVA SANTA BARBARA

TERMO DE HOMOLOGAçÃO E ADJUDTCAçÃO
PREGÃO PRESENCLâI N" 9l2OL6

Aos 29 (vinte nove) dias do mês de abril (O4) do ano de dois

mil e dezesseis (2016), em meu Gabinete, eu Claudemlr Valérlo, Prefeito

Municipal, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da

Licitaçáo Pregão Presenclal n," 912016, que tem por objeto a contratação de

serviços de protético, a favor da empresa que apresentou menor proposta, sendo

ela: VALDIR ÁNTONIO DÂ SILVA - PROTESE DENTARIA - ME, CNPJ n"

15.838.601/0O01-45, num va]or de R$ 22.OOO,OO (ünte e dois mil reais), para

que a adjudicação nele procedida produza seus jurÍdicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

legais pertinentes.

/1
I

ü
no

e1 to

Rua Walliedo BinencouÍt de Moraes n'222, Centro, t 41. i266.8100, E - 86.250-000 
^-ova 

Santa Bárbara,

ipal

Paraná-E-E-mails-li rt a nsb ov.br - www.nsb.Dr,ger!=b!
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de Bràsil€./DF
Árts' Esrâ Edirâl â.úa 6m ugo. nâ d.E d€ sr€ publicãção. rov€âdás âs ó&pchô€s coolÉ.bs.
Ntrá sânrâ Brbúâ. 0t d. málod€ ZDiõ.

Gl!ud.n!Í v.lárlo - Prd.lto Mu.lclprl

EDITÂI DE DM'LGAçÀO OO RESULTAOO FINAL E CLASSIFICAçÂO EDITAL OE ABERTURÂ N' 0í2016
O PÍêrÀD do Munlclpro d€ Norà Sânlã,BáÀaB, Estãdo do Pârâná, no uso ÍL suâ8 etÍIàuço€8!€gãis, m6diãnlê aB
cDn.|tcõB Bl'puládãs nê3l6 Edilã|. êm conÍoÍridad€ com â Coosliluiçào F€dorá|, . d€ma'8 dEposições âüneôtes á
mãréíÉ. roRNA PÚSLrcÀ DTVULGÀÇÃO OO RESUI-TAOO FINAf E CLASSIFICAÇÁOdo ConqÍao hiblico âb€do pêlo
Edilãr íà 051201ô, conÍo.ílê s6gue.
Ad.1ô F€ diwlgádo no ANEXO ldeíe Edilal, o Íesutlado final e a c.l8sifcaç& dos candrd€toG 

'ns.nl6 
às lagas dê

Ampla CdE!lên6ê, no Côn.rl.o Pútúco ab€rto p€lo Edilal do Ab€íu.à nô 05201 6. côííoír}! os crilé.bs eslàb€lecidcc no
item 15.
Art2" Flcê d'vulgâdo õo ANEXO ll d€§ts EdilâI, o íê-§Ldlado inal o a dâssf(3Éo dos cándk 816 ms.ÍtG às ÍBs€rvas d€
vagas parà cânúdâros alrdes..ídentês, no conolso PÚurcD abê.lo pdo Edilál (t! ab€riura íf 0512016, E lome os
cfiéno6 eslãb€l€d6 no om 15.
Aítf, Fi(a divulgâdo íE ANEXO lll deíe Edilãl. o Í€$rta.b ftal e ã dâsriltcâçIo «l5 cãÍú6aiG 

"rscÍitos 
as +agEs PcO,

no Cdôr§o Públi(D á€ío peb Edital dô AtÉítllrâ n'0s12016, cütíoírn€ c cÍil&io§ âstâbdcodos íE iEm 15-
Art4" Ouânto e Íelultedo o â d6§T'ráÉo úNügãdo6.ã!ên inlDrpclÉo ds rco,,so arr.vé§ do êoder€9o ele6nico
tuÍundàGohfiÉ.mbr, no Eàgünt€ Peri,odo: das oSrtoomin (b dia 02/ot2016 âÍá & 2íh59Írun do diâ 04,/Í,512016.

otGetrado o horá*, ofdâl dê B.âsih/DF.
Art.5' O candrdaro p{d€râ dlsdâr indivitudÍÍ'€nb s€u d€§ãÍponho dá PlDva Oôieliva a!'ãÉs do link Bolelim do
Resu[ado dá Clai§ficãçáo Fhal a Fdi do dE C2lÍEr2016 âlá àE 23à59min do óâ 04/0512016, oEeEâdo o hoíádo ofcàl
dé Brâ§lidDF.
An6' Este Editâl snbâ am vigor ná dab ê sua pouicâção, rcvog.d8 as dispo!(â€s conlràdas.
Nóve Sentà Aá.bârá. Ol dc rlab dê ml6-

ClautlêmiÍ ValêÍio - Prsloilo unlclp.l

EOIÍAL DE RESULTADO DA PROVA PRÁTICA PôS{ECURSOS EOÍTÂL OE ABERTURA N' OJV2O1 6
O Prefêito do Munrclplo dô l\üovà Sânlâ BáÍba.a, Eslado óc P.âranâ, no uso do srÉa âlribui906§ legais. medianle as
condçÉes êsl'pulâdâ§ no§rô Ecrlâ|, em cDírlo.Íürad€ €om a cd§tlu,çáô Federá|,6 dêílars dlsposiÉG§ alinenles a
mâteía, TORiIA PUBLTCÀ EDITAL OE RESULTADO OA PROVA PRÂTICA POS-RECURSOS do Proc€sso Sêlêtvo
Simpliícádo ábedo pêlo Eútãl n'Or20lô, nos s€guintês lênnos:
An.i'AÉs alúlise óos Í€clrsd inp€üados c.nt-á o íêçrrlbdo dâ PROVA PRÁTICA fca MÁNTIOO o r€su(âdo divülgado
âlravés do Editâlde Rssutládo óâ Pío!'â PÍálica em 20 d€ abdl de 2016, no êrÉ€Ít4o €bfôr'i.o lêÉêÊ.ttldeahlpr,aa.U
I O dndidâto po(l8É coÍrsu[Í ndiviruahEnte a r€§posE do Íecurso cônlra o í€3ullár,o dá Prova PÉtica no endercço
elêtónico qw íu nd.çblqÁDa.or&br. atsãvás do link ConsL{tã, íêsposta do m.rÍso conlrs o tesultâd,o dra Prcva Praticá, Íro

seguinE periodo. do d'e 02,toí2016 aE às 23h59min do diá 04,/0520!6.
An.2" Esrs Edrtar êrúa êfr úgor na daüa d€ srá publ@Éo. rc{ogadâs as disposiçô€s conlénas.
Nova Sâniâ Babare,01 d€ ÍÉro de 20i6-

Clãuderni. Vâlérlo - Prcí.ito Munlclprl

ÉÍÍRATO !! TERIO ÂOÍrÍVO
Reíerente ao Conúato nc 020r'201/t PÍocssso de rrexEibil'dàcb n.o 0o2l201.1
P RTES: MUNTCIPiO OE NovA SANIA BÁRBARÀ pes§oâ túdicã dê d,íêilo publl, inlems. ns.Íila no CNPJ §ob o n'
95 561 oao/000 | .60. com sede administ'ã(ia íB Rua ttlàrHo ELltemüJn da i/b.âês.222. nesle alo rcp.€s€nlâdã p€lo
Senhd PíêÍeilo Muftop€|. Si Cláudêíní Vhléno e a empÍesa IELEFONICÂ BRcslL S.A . p€&!oâ NÍÍrrca de dÍeno
pnvâdo. inscnia no CNPJ soó o nc 02.554.157/000r{2 s€diadâ 6m São Pâuio/SP, §rlo à Avêíidâ Eigênnêio Lui2 CaíG
Bêmni, n" 1 176, BâirÍo: Cidade Monçó.s\ CEP - (N57 1'936, neslê âlo Íêpresênbdâ pêlo Sí. José OÊcãÍ Azev€do Júnior €
pêlo Sr. Alân Ricardi Laranleirâ
OaJETo: PrestaÉo de SeMço§ de Telêlbnià Movêl Pessoal.
VALOR OO ADlTlvO:valor prcwstodeR$ 19.440.00 (dêzênove mrl, qualíoc€ntos e quarenla rcaas).
PRÂZO OO AOlTlvOr PoÍ oâis 1 2 (doze) meses, @ sêj1 atà 21N1nO11
RESPoNSÁVEL JURIDICO' angelila Olivwô Manins Pêrêm, oaB-PR n'48857.
DAÍA OE ASSINATURA DO TERMO DE ADlTlvO: 22104/2016

E-XTRATO DO I.TERMOADmVO À AÍA DE REGISTRO OE PREçOS N." 120/2015
PârIês MUNIC|PIO OE NOVA SANTA BÁRBARA e 3 empÍGsâ CASA E,O ASFALTO OISTBIBUIOORA. INOUSIRIA E

coMERclO oÊ aSFALTo LToA. pessoaiuidicâ de direrto pnvâdo. n§crita no CNPJ sob n". 06.218.782O001r6-
Ara dê.eg,srro de p.Êços n' 12012015, níndâ em 01 de Giúbro 2015, ()m vigêÍEô dê 12 (doze)rEêí
Ob)etor AqursiÉo dê smulsao 6Íâtrta.
Modalidãdà d. Llclt flo: Pr€gào Pr€sel@l n' 050/2015
Os valorês pãssàr& a sêr o êscalo m quâdío âbaqo

Rêsponsivd Jundico: angelitâ Oliverra Mâ(ins Pereird, OAA-PR n'48457.
Data de áEs$ãtuÍâ do ad(tvor 2710412016.

O*rn,r"t" aúêmirvdêflo,
Prcíedô Múniclpâ|, no uso de minhas aühJiçles legE s. HOMOLO@ ô p.oc€dÍr€nlo dâ Licjl.çA Prcgáo Pres€ncid n-c
9201 6. qu€ lem poí oà,elo a conlÍatâÉo de sêíviç.,s de píolétjcD, a favor (!ã .mp.€sã que âpíEsentou menoí pÍopoía, s€nclo
êLa:VAIOTRANÍONIO DASILvA- PROTESE OENTARIÂ- ME. CNPJ n' 15.$4.601/000145. num valoídê R.i 22.000,0O (únle
e dois mil reârs), paG que a adtúrcaÉo n€le proc€dlda produza sêus juridicÉ3 ê lêgâÉ eÍ€,los

Dar dénoa aos rnercssádo5. obseNados as prescÍi@s legâis peÍtnentes.
Clàudemir Valério . PrêÍêilo Municlpal

I

l
I

1
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

oRDEM DE COTTTRÂTAçÃO

Pela presente ordem, AUTORIZO a contrataÇão da empresa:

VALDIR ANTONIO DA SILVA - PROTESE DTNTARIA - ME, CNPJ n"

15.838.601/0001-45, num valor de R$ 22.OOO,OO (vinte e dois mil reais). Trrdo

de conformidade com a presente Licitação na modalidade Pregão Presencial n."

9l2OL6.

Nova Sarrta Bárbara, 02 lOS l2016

L
/

Valé rio
M icipal

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.t 100, E - E6.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails licitacao@nsb.pr,qov.br - www.nsb.or.sov.br

L



PREFEITURA MUNICIPAL 99

NOVA SANTA BARBARA
ESTÁDO DO PARANA

Contrato n"'|.2/12016

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURÂ MUNICIPAL DE
NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA VALDIR ANTONIO DA SILVA.
PROTESE DENTARTA - ME, TENDO pOR OBJETO A CONTRATAçÃO DE
sERVrÇOS DE PROTÉICO.

Referênte Pregâo Presencial n.o 09/2016

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão
N.O 9/2016, dC UM IAdO, A PREFEITURA DO MUNICíPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CGC/MF sob o no 95.561.080/0001-
60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222, centro, Nova Santa
Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir
Valério, brasileiro, Glsado, portador do RG n" 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob.
o no 563.691 .409-10, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, VALDIR ANTONIO DA SILVA - PROTESE
DENTARIA - ME , pessoa jurídica, de direito privado, com sede a Rua Walfredo B. De Moraes,
463 - CEP: 86250000 - Bairro: Centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob
n." 15.838.601/0001-45, neste ato representado pelo Sr. Valdir Antonio da Silva, RG n' 1898925
SESP-PR, CPF n" 281.112.579-53, doravante denominada CONTRÂTADA, em conformidade
com a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei 8.883/94 e posteriores, ajustam e
celebram o presente contrato, de acordo com as seguintes cláusulas e condições a seguir
estabelecidas e enunciadas:

CLÂUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE serviços de

protético, conforme consta da proposta apresentada no Pregão Presencial n.o 09/2016 e
especificado abaixo:

Rua walÊedo Bittencrun dc Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - t6.250400 Nova Santa Bárbar4 Parará -

UN 100,00 85,00 500,00Lote
001

1 6875 confecçáo de PRÓTESE DENTARIA PARCIAL
removÍvel provisória consistindo em:
a) colocaçâo de rodetes de cera para registro de
mordida;
b) montagem dos dentes para prova;
c)[emontagem quanlas vezes for necessário (de
acordo com o solicltado pelo cirurgiáo dentista),
sem custos adicionais;
d) as próteses pârciais deverão ser
confeccionadas em estrutura de acrílico
lermopolimerizado, prensagem na cor rosa na
regiâo papilar e colo do dente e em todo o contato
da mucosa (área chapeável).

E-mail - licitacaoansb.pr.eov.br - wu w.nsb.pr.sov.br
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GúUSULA SEGUNDA - DA PRESTAçÃo.
O prazo para início da prestação de serviço será de até 02 (dois) dias,

contados a partir da solicitaçáo da Secretaria Municipal de Saúde.

CúUSULA TERCEIRA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos
a) Pregão Presencial N.o 09/2016 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de2010412016.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento que

os documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados suÍicientes
para, em conjunto com este contrato, definirem seu objeto e a sua perfeita

execução.

PARÁGRAFo SEGUNDo - Em havendo dúvidas ou divergências entre os
anexos e este contrato, vale o contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A partir da assinatura deste contrato, a ele
passam a se vincular todas as atas de reunióes e/ou termos aditivos que

vierem a ser realizados e que importem em alterações de qualquer condição
contratual, desde que devidamente assinados pelos representantes legais
das partes.

CLÁUSULA QUARTA. DO PREçO
Para a prestação dos serviços descrito na Cláusula Primeira, a

CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA um valor total de 22.000,00 (Vinte e Dois Mil

Reais).

CúUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO
O pagamento se dará mensalmentê e no total de cada prótese vamente

confeccionada

\I

Lote
001

2 6874 Confecçáo de PRÓTESE DENTARIA TOTAL
consistindo em:
a) colocaçâo de rodetes de cera para registro de
mordida;
b) montagem dos dentes para prova;
c)remontagem quantas vezes for necessário (de
acordo com o solicitado pelo cirurgiâo dentista),
sem custos adicionais;
d) as próteses devem estar polidas e Ílnalizadas
para instalaçâo no paciente;
e) as próteses totais deverão ser confeccionadas
em estrutuÍa acrÍlica termopolimerizada,
prensagem na cor rosa na regiâo pepilar e colo
do dente e em todo o contato da mucosa (área
châpeável) .

UN 150,00 90,00 13.500,00

TOTAL 22.000,00

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n' 222, Cenfo, Fonc 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa BárbarÀ Pardná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.qov.br - ww\r.nsb.pr.sov.br
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panÁcnefo ÚHtco - A ooNTRATADA se compromete a emitir a
respectiva Nota Fiscal no valor correspondente ao ajustado na Cláusula Quinta.

cúusuu sExrA - DA REsctsÃo coNTRATUAL
A rescisáo contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da

Administração, nos câsos enumerados nos incisos la Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no

8.666/93, e amigável, por acordo entre as partes, mediante autorizaçáo escrita e fundamentada
das autoridades competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja
conveniência da Administração.

PARÁGRAFO ÚN|CO - Quando o vencedor der causa a rescisão do contrato,
além de multa de 20% (vinte por cento) sobÍe o valor total do contrato e
demais penalidades previstas, fica sujeita a uma das seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participaçáo em licitaçáo e impedimento de
contratar com a Administraçáo pelo prazo de até 02 (dois) anos.
c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo
Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da puniçáo ou, até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a
Administraçáo pelos prejuizos resultantes, após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no contido na letra 'b'.

GúUSULA SÉIMA. DAS SANçoES
Em ocorrendo inexecuçáo e/ou descumprimento das obrigações assumidas

neste contrato motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por

indenização integral. Sem prejuízo das disposiçóes anteriores, responde ainda, a título de
cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

CúUSULA oITAVA. DA DOTAÇÃo ORçAMENTARIA

As despesas deconentes desta Licitação correrão por conta da dotação
orçamentária no

cúusuIe NoNA- Do PRAzo DE uGÊNcA.
O prazo de duração do contrato a ser firmado entre as partes será. de 12

(doze) meses, podendo ser pronogado por igual período de acordo com as partes. -....

DOTAÇÔES

08.00í. 1 0.30í.0340.2026 0 3.3.90.39.00.00 Do ExercÍcio2500
303 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio2510 08.001. 1 0.301.0340.2026

E-mail - licilacao@nsb.pr.qov.br - wwrr.nsb.or.qov.br
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Rua WaIAedo Bittencourt de Mo.acs n" 222, Ccntro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Biíóar+ Paraná
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Fica eleito o Foro da Comarca Sáo Jerônimo da SeÍra - Paraná, para a
soluçáo das questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

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

Nova Santa Bárbara, aos 10/05/2016

rlo
Prefe ntratante

I

Val r Antbhio
Valdir Antonio da va- ro o

MaÉa Lucian ilvestre Rêzênde
Responsável pelo acompan hamento do contrato

Rua walftcdo Bittencourt de Moracs n' 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - E6.250400 Nova Santa BárbaÍ4 Paraná =
E-mail - licitacao@asb.or.eov.br - wr*w.nsb.pr.sov.br

-Rsilr-à
entâ)ia - Me - Contratada
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EXIRÂÍO DO it' 0í22016
REF.: Prêgáo Prêsêncial n.' 9/20'16.

PARTES: ilunlcíPio dê Nova Santâ Báràra, pessoa jurldicâ de direito puuico intema, inscÍita no CNPJ sob o no 95.561.08O000'160, coín sede adminislmtiva na Rua
Watíredo Bitteocourt de Moraes, 222, n€ste ato represêntado pelo ssu Prefeito Municipal, Sr. Chudômir Valério, e a empresa VALDIR AmOillO DA SILVÂ . PROTESE
DENTÂRIA - HE , pessoa jurldica, de direito pÍivado, coín sede a Rua WalírEdo B, D€ Moraes, 463 - CEP: 86250000 - Bairo: Centro, Nova Santa Báóara, Paraná, insqito
no CNPJ/UF sob n.' i5,838.601/000145, neste ato represenlado pelo ValdiÍ Antonio da Silya,

oBJETO: ContralaÉo de sêrviços dê protéüco.

VALOR: Rt 2.m0,00 (vlnb ê dob mll rêab).
PRA;ZO DE VIGENCIA: 12 (doze) mêsê3, contados da dets da assinatura do cootsato, ou sêja, até 09/'10/20'17

SECREÍARIA: Secíetadas de Saúde
RECURSOS: Secíelarias de Saúde

RESPOilSÁVEL JUdDICO: Angelía Oliveira Martins Pereira, OAB/PR 48857.

DATA DE ASSINATURÂ CONmÂTO: '10,0í2016.

DECREIO tf 030/20í 6

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar, da quanüa de R$ 51.709,25 (cinquenta e um mile setecentos e nove reais e ünle e cinco centavos)e dá outÍas pÍoúdências.

O Plefeito Municipalde Nova Santa BáÍbara, no uso de suas aÍibuiçóes legais e, de confomidade com a Leino.799 de08 de dezembro de 2015,

DEcRETÂr
AÊ lo - Fica aberto no conente exercício fnanc€irc, um Cúlito Adicional Suplementar da quanlia de R$ 51.709,25 (cinquenta € um mil e setec€ntos e nove

,.^lais e ünte e cinco centavos) para relorço de dolaÉes conslantes do orçamento pDgrdma, a sabeE

05- SECRETARTA MUNICIPAI DE OBMS, DO TRÂMLHO E GERAÇÃO DE EMPREGOS

001 - SecÍetada Municipal de Obras, do Trabalho e GeraÉo de Empregos

15.451.0120.1002 - PaümentaÉo de Mas Pub, Cons, de Meio-fo, Sad. e Gal. de Águas Pluviais

870 - 4.4.90.51.00.00 000 - Okas e lnstalaÉes..,. ................ 35.000,00

003 - DepaÍtamenlo de Agdqrltutr
20.508,0210.20'15 -ManutenÉo da Divisão de Agrio.rltura

1325 - 3.3.90.30.00.00 7í9 - Materialde Consumo............... 6,109,25

08 - SECREIARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

00í - Fundo Municipalde Saúde

10.301.0340.2026 - ManutenÉo do Fundo Municipalde Saúde
2550 - 3.3.90,93.00.00 000 - lndenizaÉo e RestituiÉo 600,00

09- SECREIARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCh SOCIAL
002 - Fundo Municipâl de Àssistência Social
08.244.M30.2035 - ManutenÉo do Fundo Municipalde Assistêncja Social
3220 . 3.3.90.39.00.00 741 - Oufos Serviços de Terceiros Pes. Juidica ...... 10.000,00

51.709,25fOfAL

ÂÉ ? - Como reqjlso para abeÍtura do Crédito Adicional Suplementar eÍetuado pelo artigo anterior é oíerecido o supeÉüt fnanceim e anulaÉo parcial de

,dgtaçoesorçamenládas.

05- SECREIARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DO TRÀBÂI-HO E GERÀçÂO OE EMPREGOS

00í - SecÍetâÍie Municipal dê obras, do Trabelho ê GeraÉo dê EmFegos
15,122.0'100,2010 - ManutenÉo das Atividades da Secretaia de obras, do Trabalho e GeraÉo de Empregos

720 - 3.3,90,39.00.00 000 - Oufos Serviços d€ Terceiros Pes- Juddica 30.000,00

'15,451.0120.1002 - Pavimentação de Vias Pub, Cors. de Meio-fio, Sad. e Gal, de Águas Pluúais
830 - 3.3.90,39.00.00 000 - OulÍos Serviços de Terceiros Pes. Juídica ,...,..,.,.,..,..,..,..,. 5.000,00

07 _ DEPARTAMENTO DE ESPORTES E TÁZER E ATIVIDADES CULTURÂIS

002 - Fesüüdades CultuÉis
2370 - 3.3.90.39,00.00 000 - Orltros SeÍviços d€ Terceiros P€s. Jurídica .,...,..,.... 600,00

09 - SECREIARIÂ MUNICIPAL DE ASSISTÊNCÁ SOCIAL
002 - Fundo Municipalde Assistêncja Social
08.2,14.0430.2035 - ManutenÉo do Fundo Municipalde Assistência Social
3140 .3.3.90.$.00.00 741 -Matedalde Consumo '10.000,00

SUPERÁVTT FINANCEIRO 6.109,25
45.600,00
51.709,25

ANULAÇÃO

Nova Santa BáóaE, '12 de maio de 2016

ClaudêmirValéío
Preíeito Municipal

TOTAL

Rua: WâlfÍêdo Bittencouí de Moraes n' 222 - Centro
Fon€/Fax (43) 3266€100

Efi âll: diarioof cial@nsb.pr.gov.br - Slt.: vw/w.nsb.pr.gov.bÍ

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Báóara
DcrnEnto as§.ado po. Cslif6do Dgitd - Nova Sanlâ

IEáÍb.râ
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CHE LIST

MODALIDADE: PREGÃO

( ) ELETRÔNIGO (YPRESENCIAL

NO

Rua walfredo Bittencourt dc Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.E100, CEP - 86.250400 Nova Santa

N" EsPEcFrcÃÇÃO DOC oBs.
1 Capa do processo orí
2 Ofício da secretaria solicitando OV
3 Licita ão à Contabilidade (Pedido de dotaçáo) q(
4 Contabilidade à Licitaçáo (Resposta dotaçâo) cK
5 Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) oK
6 Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) oK
7 Autorizaçáo do Prefeito para abertura OK
8 Portaria nomeação da Comissão de Licitação/ Portaria nomeaçâo

da Comissâo de Pregão cx
I Resumo do Edital
10 Parecer Jurídico (Edital) o(
11 Edital completo «:(
12 Publicações (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade Regional/

Diário Oficial Eletrônico/ Em alguns casos: Diário da União). O«
13 PublicaÇão Mural de Licitação CICE) oí
14 Documentos de Credenciamento íX
15 Propostas de Preço ot1
16 Documentos de habilitaÉo ()K
17 Ata de abertura e julgamento o(
í8 Proposta final das empresas vencedoras (X
í9 Licitação ao Jurídico (Resultado da LicitaÇão) ttK
20 Parecer Jurídico (Julgamento) (x
21 Licitaçâo ao Prefeito (Homologaçáo) Í)K
22 Homologação do Prefeito oK
23 Publicação da Homologação (Jornal A Cidade Regional/ Diário

Oficial Eletrônico)
q(

24 Ordem de contrataÇão OK
25 Contrato o(
26 Publicaçáo do extrato do contrato (Jornal A Cidade Regional/

Diário OÍicial Eletrônico) 0Í<
27 Se houver aditivo

27.1 Ofício da secretaria solicitando aditivo
28 Se o aditivo for de preço:

28.1 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação)
28.2 Contabilidade à Licitaçáo (Resposta dotação)
29 Termo aditivo
30 Publicação do Extrato do Termo Aditivo (Jornal Regional/ Diário

Oficial do Município)
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