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ANEXO t- DESCRTÇÃO DETALHADA DO OBJETO

TERMo DE REFERÊrucre

1.1 -A presente licitação destina-se à eventual aquisição de leites especiais para suprir
as necessidades da Secretária Municipal de Saúde, de acordo com as características
descritas neste Termo de Referência e demais anexos.

1.2 - No caso de embalagens, estas deverão conter as seguintes informações: nome do
produto, lote, procedência, data de fabricação, data de validade, nome do fabricante, rotulo,

etc., conforme legislação sanitária vigente Lei no. 6.360/76.

1.3 - Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o

objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão às

últimas.

í . OBJETO

2 - DAS ESPECTFTCAç E CARACT STIGAS DO OBJETO

LOTE: 1-Lote001
tem Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 5995 Dieta (formula infantil) semi-
elementare hipoalergênica, à base
de proteína extensamente
hidrolisada de soro de leite, TCM,
LCPufas (ARA e DHA) e de peixe,
maltodextrina, vitaminas, minerais e
oligoelementos. lsento de lactose,
sacarose, frutose e glúten.
Alimentação de lactentes e crianças
que apresentem alergia à proteína
do leite de vaca e/ou de soja,
distúrbios absortivos ou outras
condições clínicas que requerem
terapia nutricional com dieta ou
formula semi-elementar e
hipoalergênica. Embalagem de 400
gr

200,00 UN 154,50 30.900,00

TOTAL 30.900,00

LOTE: 2-Lote002
Item Codigo

do
produto/
serviço

Quantidade Unid

1 5996 Formula anti-regurgitação (0 a 12m)
formulada para condições de refluxo
gastroesofágico. Contém goma jataí,
agente espessante que proporciona

100,00 32,60 3.260,00
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máximo
lotal
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maior viscosidade da formula ou
amido oré gelarinizado de batata.
Densidade calorica 67 Kcal/100m1
Possui no mínimo 75% de lactose
Embalagem 4009

TOTAL 3.260,00
LOTE: 3-Lote003

Nome do produto/serviço Quantidade

,

Unidade
m

1 5985 Formula infantil de partida em po
adicionada de prebioticos 0,4 a
0,89/1 00m1. Contém LcPUFAS
ácidos graxos de cadeia longa -
ácidos araquidônico (ARA) e
docosahexaenoico (DHA) e
nucleotídeos. Atende a todas as
recomendações do Codex
Alimentarius FAO/OMS e RDC
no4312011. Relação caseína:soro
40:60 ou 30:70. Densidade calorica
66 a 77 Kcall10Oml. lQOo/o lactose.
Embalagem 4009.

300,00 UN 30,00 9.000,00

TOTAL 9 000,00
LOTE: 4-Lote004
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Unidade

1 5989 Formula infantil de partida para
lactentes à base de proteína isolada
de soja, enriquecida com ferro e
adicionada de L-metionina. lsenta de
sacarose, lactose e proteínas
lácteas. lndicada para a alimentação
de lactentes até os 06 (seis) meses
de idade, com intolerância à lactose
ou para dietas restritas ao leite de
vaca. 1 00% Maltodextrina.
Embalagem 400g.

50,00 UN 33,59 1.679,50

TOTAL 1.679,50

LOTE: 5-Lote005
Item Codigo

do
prod.uto/
seryrÇo

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo
total

1 5986 Fórmula infantil de seguimento em
po adicionada de prebioticos 0,4 A
0,89/1 00m1. Contém LoPUFAS
ácidos graxos de cadeia longa -

100,00 UN 24,91 2.491,00
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ácidos araquídônico (ARA) e
docosahexaenoico (DHA) e
nucleotÍdeos. Atende a todas as
recomendações do Codex
Alimentarius FAO/OMS e RDC
no4412011. Fornece nutrientes em
quantidades adequadas para
lactentes a partir do 6' mês de vida.
Densidade calorica 67 a 68
Kcall1O0ml. Possui 12o/o de
proteÍnas lácteas (relação
caseÍna/proteínas do soro 50:50 ou
60:40). 100o/o lactose. Embalagem
4009.

TOTAL 2.491,00

LOTE: 6-Lote006

6.322,501 5993 Fórmula infantil isenta de lactose
contendo vitaminas, minerais e
oligoelementos necessários ao bom
desenvolvimento e crescimento.
Contém nucleotídeos e LCPufas
(ácido graxos de cadeia longa),
principalmente os ácidos
araquidônico (ARA) e
docosahexaenoico (DHA). Fonte de
carboidrato: 1 00% maltodextrina,
Embalagem 400g.

150,00 UN 42 1 5I

6.322,50TOTAL

{
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ANEXO 02 - MTNUTA DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇO N.o 25/20í5 - PMNSB

PREGÃO ELETRÔNICO NO 2512015 - PMNSB

o MUNIC|PIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada
neste ato por seu Prefeito, ClaudemirValério, R.G. ... inscrito no CPF sob. o
no .................., doravante denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com as Leis N'
10.520102, N" 8.666 de 21106193 e suas alterações posteriores, Decreto Federal No 3.555/00,
Decreto Municipal no 04112009 do dia 04/09/2009, em face da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO No 2512015 - PMNSB, homologada peto Prefeito
Municipal RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de Ieites especiais para
suprir as necessidades da Secretária Municipal de Saúde, conforme especificado,
oferecido pela empresa ............ pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob no. ......., lnscrição Estadual no. .., lnscrição Municipal ro.................,
com endereço à ....., neste ato representado por ........... ., inscrito no CPF
sob no. ., RG no ............. doravante denominado Detentor da Ata, cuja
proposta foi classificada, observada as especificações, os preços, os quantitativos na
licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, tem entre si
justo e contratado o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de Ieites especiais
para suprir as necessidades da Secretária Municipal de Saúde, para utilização pela
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, especificados no ANEXO I, que integra o Edital
de Pregão Eletrônico N." 2512015 - PMNSB, independentemente de transcrição. O Orgão
Gerenciador não se obriga a adquirir os itens relacionados dos licitantes vencedores, nem
nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitação específica para
aquisição de um ou de mais itens, hipotese em que, em igualdade de condições, o
beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93,
reafirmada no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECTFI DO OBJETO E PR REGISTRADOS

OBS: O QUADRO SERÁ PREENCHIDO CONFORME OS TTENS E RESULTADODO
PREGÃO.

CLAÚSULA TERCEIRA . DA UGÊNCIA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a contar da
assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal apos a publicação do seu extrato no
Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

CLAUSULA QUARTA _ DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:

Item Descrição Qtde Unid Marca Preço
Unitário

Preço
Total

01

02
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2015 lzsso loa.oor . 1 o.3o1 .os4o.zo34 lo
2015 lzeoo loe.oor . 1 o. 301 .og4o.zo34 lgos
2015 lzsos loa.oor . 1 0.301 .0340.2034 Bz4
2015 lzsto loe.oor . 1 o. 301 .0340.2034 lszs
2415 lzsao loe.oor . 1 0.301 .0340.2034 lsos

ct-Áusut-A eutNTA - DA vALTDADE Dos pREÇos
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (seis) meses, a contar da
assinatura do mesmo, prorrogável não superior a 12 (doze) meses, e enquanto a proposta
continuar se mostrando mais vantajosa paê a Administração Pública e satisfazendo os
demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03.
Durante o ptazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara, não será obrigada a adquirir o material referido na Cláusula segunda
exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra
licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer
espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipoteses
legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a
ampla defesa.

CLÁUSULA SEXTA. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o
seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
especÍfico, assegurado o contraditorio e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
forluitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüÍvel em função da elevação
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço. A solicitação dos
fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a
antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades
previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.
- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora.
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipotese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo
licitatorio;
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes
desta Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A
comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.
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cLÁusuLA sÉTrMA - DAS oBRrcAÇoes oa EMPRESA vENcEDoRA
O Fornecedor obrigar-se-á a: Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as
especificações descritas no Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido e
quantitativo solicitado pelo Órgão Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela
entrega inadequada. Manter-se regular (documentação obrigatoria não poderá estar
vencida) na data do seu eÍetivo pagamento. Corrigir ou substituir às suas expensas, no total
ou em parte, o objeto da aquisição que se verificarem defeitos resultantes da fabricação,
montagem ou ainda que estejam em desacordo com as especificações deste Edital;
Responder por todo o ônus referente à entrega do objeto, tais como, fretes, impostos,
seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da
aquisição do objeto; Durante o período de garantia do objeto, o Licitante vencedor deverá
fornecer e/ou substituÍ-lo, quando o mesmo demonstrar defeito, efetuando os necessários
ajustes ou reparos sem ônus para o Órgão Gerenciador, no prazo máximo de 5 (cinco) dias
após a comunicação, desde que os danos causados não sejam de responsabilidade do
Órgão Gerenciador; Sendo necessário o encaminhamento para troca, ou qualquer outro
procedimento por parte do Órgão Gerenciador dos materiais dentro do prazo da garantia, o
transporte dos mesmos correrá por conta do Detentor da Ata, bem como o deslocamento de
seus técnicos até a Prefeitura.

cLÁusuLA otrAvA - DAS oBRtGAçÔes oo MUNlciPlo
Caberá a Prefeitura.
- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários do Detentor da Ata às
dependências da Prefeitura, paru a entrega dos materiais referente ao Pregão Eletrônico,
- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos materiais, que venham a ser
solicitado pelo Detentor da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega dos materiais,
apresentado pela licitante vencedora;
- rejeitar os materiais, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientações
passadas pelo Orgão Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato
Convocatorio, em particular, de seu ANEXO l.
- solicitar que sejam substituÍdos os materiais, que não atender às especificações constantes
no ANEXO l.

cLÁusuLA NoNA - DA AUToRIzAÇÃo PARA Aouts!ÇÃo E EMlssÃo oas
AUTORTZAÇOES DE FORNECIMENTO

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

caso, pelo Órgão Gerenciador. A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação
ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega será de ate 05 (cinco) dias a partir da emissão da autorização de
fornecimento emitido pelo Município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO LOCAL DE ENTREGA
Os produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio
Joaquim Rodrigues, S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a
sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o

Órgão Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBTMENTO
Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "a", da Lei Federal 8.666/93;
Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "b", do dispositivo legal supracitado. E
ressalvada ao Órgão Gerenciador a devolução dos materiais, se estes não estiverem dentro
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das especificações exigidas na licitação conforme especificações neste Pregão Eletrônico
em especial o seu ANEXO l. A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros
documentos indica tão somente o recebimento da mesma pelo Órgão Gerenciador, sendo
sua confirmação definitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na nota fiscal
dos materiais, relatórios ou outros documentos que se fizer necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do PAGAMENTo
Em até 30 (trinta) dias após a entrega mediante apresentação da nota fiscal acompanhada
da Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situação
junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos orgãos citados, a Prefeitura aguardará a
regularização por parte da contratada, iniciando-se novo ptazo para o pagamento. Sendo
que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante
deposito bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o No da conta
bancária receptora do deposito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do
pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os
valores correspondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela
licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletrônico n" 2512015 -
PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado ao Detentor da Ata enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de
preços ou a correção monetária.
O Detentor da Ata deverá apresentar quando do pagamento, Certidão Negativa do INSS e
do FGTS, atualizadas, podendo ser permitida apresentação de copia autenticada ou via
internet.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDTCÕES GERAIS A SEREM
ATENDIDAS

O Detentor da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exrgências.
- Fornecer material de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;
- Os materiais cotados devem ser novos, de qualidade, não sendo aceitos materiais
recondicionados, remanufaturados ou recarregados;
- Para os materiais cotados que tenha prazo de validade, o prazo remanescente a
partir da data de entrega não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do prazo
total da validade;
- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as
especificações constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta,
obedecendo ao Codigo de Defesa do Consumidor quanto às condições dos materiais
entregues;
- Efetuar a troca imediata do material entregue, objeto desta ATA, que estiver fora das
especificações contidas na proposta, ou em que se verificarem vÍcios, defeitos ou
incorreções, sem qualquer ônus para a adquirente.
O Detentor da Ata ficará obrigado a:
Executar o objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ATA;
Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto
contratado.
Não veicular publicidade acerca do objeto desta ATA, salvo se houver prévia autorização da
Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.
Manterem durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação

CLAUSULA DECIMA QUINTA. DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS
A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas
para registro dos respectivos preços ensejará a aplicação das penalidades enunciados no
artigo 87 da Lei Federal no 8.666/93 e alterações e no Decreto Municipal n" 041/2009, ao ,l/
critério da Administração. 
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Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a
proposta, forem os 1.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de Registro de Preços,
comportarem-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometerem fraude fiscal,
poderão ser aplicadas, conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as
seguintes sanções, a critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da
reparação dos danos causados à Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara pelo infrator:

r lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatoria;
. Cancelamento do registro na Ata;
o Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
o Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que será aplicada

nas hipoteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
. Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração

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

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

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

Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso
fortuito ou motivo de força maior.
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento
da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo orgão ou entidade
usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou
cumulativamente, nas seguintes sanções:

o Advertência;
. Multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de

recusa do 1.o colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;
o Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em

atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da
contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não
realizado pela detentora da Ata, recolhida no ptazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, uma vez comunicados oficialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à

Administração Pública, por ptazo de ate 05 (cinco) anos;
Em qualquer hipotese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contraditorio e ampla defesa.
A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de
outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e
danos causados à Administração.
As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à
detentora da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança
judicialmente.
As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas
administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.
Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:
a) greves;
b) epidemias;
c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;
d) enchentes; ,./
ei impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso 

#às mesmas;
f) acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais; J/
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g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados
diretamente pelo Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA . Do coNTRATo
Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no
parágrafo 40 do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los
os seguintes instrumentos:

a) este Edital com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;
c) as Notas de Empenho e;
d) a Ata de Registro de Preços.

Se o classificado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da Nota de
Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante,
observada a ordem de classificação, para substituí-la em igual ptazo e nas mesmas
condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis previstas neste Edital.

cLÁusuLA DÉcrMA sÉnme - DAS Drspos!ÇÕes rrruats
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico no 2512015 e as propostas das empresas
classificadas em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes das Leis no

1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes. A homologação do resultado
desta licitação não implicará direito à contratação. A beneficiária que ensejar o retardamento
da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
fornecimento e/ou contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração, e se for o caso, será descredenciado,
pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto constante do Anexo I deste Edital, em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreçóes resultantes da execução ou de materiais
empregados' 

cLÁusuLA DÉctMA orrAVA - Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta
licitação.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida,
será assinada pelos representantes das partes, Orgão Gerenciador e o Detentor da Ata.

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

(Autoridade Com petente)
Órgão Gerenciador

Empresa:
CNPJ:

Representante Legal
Detentora da Ata
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AN 03- UMENTOS NECE lOS PARA HABILIT

1. HABTLTTAçÃO JURíDICA:
1.1. Sociedades Comerciais em Geral: Contrato socaal, inclusive com a última alteração;

1.2. Sociedades Anônimas: Ata da Assembléia Geral que aprovou o estatuto social em
vigor e a ata da Assembléia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio
de publicação legal.
Observações:
a) Na apresentação do estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver,
deverá constar além da denominação social, a identificação do ramo de atividade da
empresa, que deverá ser compatível com o objeto licitado.

2. REGULARIDADE FISCAL:
2.1. Prova de regularidade:
a) Com aFazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União);
b) Com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão
da Secretaria da Fazenda Estadual);
c) Com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida por
órgão da Secretaria da Fazenda Municipal),
d) Com a Seguridade Social - Certidão Negativa de Débito - CND com o INSS; ou
Certidão Negativa de Débitos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União, conforme
Portaria Conjunta n" 1751 de 0211012014.
e) Com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF.
f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
2.1.1. Quando se tratar de micro empresa ou de empresa de pequeno porte será aplicado o
que dispõe a Lei Complementar Federal 12312006.
2.1.2. Caso o licitante queira se valer do regime diferenciado drsposto na Lei Complementar
Federal de no 12312006, deverá apresentar na sessão de licitação Certidão Simplificada da
Junta Comercial conforme a lnstrução Normativa de no 10312007 do Departamento
Nacional de Registro do Comércio, além de firmar declaração conforme modelo a ser
fornecido pela Prefeitura, comprovando ser micro empresa ou empresa de pequeno porte.
(modelo ANEXO 09).
2.2. A prova de regularidade deve ser integral, não se admitindo regularidades parciais ou
regularidade com apenas alguns tributos administrados pelas administrações fazendárias
dos entes ou órgãos indicados.

3. DECLARAçÃO DE TNEXTSTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA
EMPRESA EMPREGADORA.
3.1. Declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa
empregadora, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO 06.

4. QUANTO A REGULARTDADE FTSCAL E TRABALHTSTA (LE! 12.440t201'.tl-
4.1. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa,
nos termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
ne 5.452, de 1e de maio de 1943. (NR).

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes rf 222, Centro, @ 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
050Estado do Paraná

5. DECLARAçÃO DE TDONEIDADE
5.1 . Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou contratar
com o poder público, em qualquer de suas esferas, conforme modelo do ANEXO 04.

6. DECLARAçÃO DE FATO SUPERVENTENTE tMpEDtTtVO DA HABILITAçÃO
6.1 . Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, emitida
pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo no
ANEXO 05.

7. DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO
7.1. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo representante
legal da empresa, conforme modelo no ANEXO 07.

8. PARA COMPROVAçÃO DA QUALTF|CAçÃO ECONÔMrCO-F|NANCEIRA:
a) Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo
cartorio distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 60 (sessenta) dias da data
marcada para início da disputa.

Os documentos necessários à habilitação da proponente poderão ser por qualquer processo
de copia autenticada por cartorio competente ou por servidor da Administração ou
publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos deverão estar em plena vigência,
ficando, porém, a critério da Comissão solicitar as vias originais de quaisquer dos
documentos, caso haja constatação de fatos supervenientes. A aceitação das certidões,
quando emitidas através da lnternet, ficam condicionadas à verificação de sua validade e
dispensam a autenticação.

Não será desclassificada a empresa (micro/pequeno porte) que apresentar
documentação com a data de validade vencida, conforme estabelecido no Artigo 42 e
seguintes da Lei Complementar 12312006 de 15 de dezembro de 2006.

Gaso qualquer dos participantes (micro/pequena empresa ou profissional) apresente
Certidão ou documento com a data de validade expirada, será concedido prazo de 02
(dois) dias, contados do momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período para que a situação seja regularizada, tudo
conforme Lei Complementar 12312006 de 1511212006.

A não regularização da documentação, no prazo previsto no & 10 da Lei
Complementar 12312006 de í5 de dezembro de 2006, implicará decadência do direito à

contratação sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei 8666/93, de 2í de
junho de í993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes
na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
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ANEXO 04 - DECLARA( DE! N

PREGÃO ELETRÔNICO NO 2512015

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento
licitatorio, sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.o 2512015, instaurado por este município,
que não estamos impedidos de Iicitar ou contratar com a Administração Pública, em
qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

de 

-.
(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).

(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

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

deem

2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno222, Centro, @ 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL,
NOVA SANTA BARBARA 052

Estado do Paraná

ANEXO 05 - DEC DE EXt IA DE FATOS MPE

PREGÃO ELETRÔNtCO NO 2512015

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

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do GNPJ.
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NCIA DE MENORESDE N

PREGÃO ELETRÔNICO NO 2512015

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não
possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquertrabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatoze) anos, em observância à Lei
Federal no 9854, de 27 .10.99, que altera a Lei no 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

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

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá
declarar essa condição.
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ANEXO 07 - DEC PARENTESCODE

PREGÃO ELETRÔNICO NO 2512015

-(nome 

da empresa)- inscrita no CNPJ sob
ono 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 participação no processo licitatorio PREGÃO ELETRÔNICO No 25t2015, da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de
assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças,
Compras e Licitações do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.
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ANEXO 08. CART PARA FORNECIMENTO

Ao Município de Nova Santa Bárbara
Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO elefRÔrutCO No 2512015 - Carta-Proposta de Fornecimento

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos ltens abaixo discriminados, conforme
Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

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

TDENTTFtCAçÃO DO CONCORRENTE:
RAãO SOCIAL:
CNPJ e INSCRTÇÃO ESTROURL

REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:
AGÊNCIA E NO DA CONTA BANCARIA
ENDEREÇO ELETRÔNrCO

2. CONDrçÕES GERATS
2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatorio que rege a

presente licitação.

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

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

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

LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
(OBS.: REPRESEMANTE LEGAL DA EMPRESA)
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ANEXO 09 - Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de
Micro empresa ou empresa de pequeno poÉe . (Na hipótese do licitante ser ME ou

EPP)

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

Local e data

Nome e no da cédula de identidade do declarante

3l
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ANEXO í0 - Ficha Tócnica Descritiva do Objeto

Ficha Técnica Descritiva do Objeto
Número do edital

Órgão comprador:

Especificação

Marca

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

Preço inicial (em R$)

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

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3o da
Lei Complementar 123, de í4 de dezembro de 2006.
[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte (ME/EPP»
Data:

J/.
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Detalhes processo licitatório

058
Voltar

Crl itar

Entidade Executora MUNICipIO DE NOVA SANTA BÁRBARA

Anoi 2915

No licitaçào/dispensa/inexigibilidade.i 25

Moclalidade* pr"n5o

Número edital/processo" 036lZ0tS

Descrição Resumida do objeto" Aquisição de leites especiais para suprir as necessidades da secretária Municrpal

de Saúde

I

I-orma de Avalição Menor Preço Y

Dotação Orçamentária i 
08001 10301034002034339030000

Preço máximo/Referência de preço - 53.653,00
R$'

Data de Lançamento do Edital 10i0612015

Data da Abertura das Propostas Z5l0612ü15 Data Registro

Data Registro

1A1061201':

NOVA Data da Abertura das

Propostas

Data Cancelamento

tÊ: 427 15!2958 (Loqout)





lmprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

lmprimir Recibo

Presidência da República
Imprensa Nacional

Seqüencial

8 165698

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idoÊ353 I 840

Página Prjocipal

AAJ

Tamanho
(cm)

7,00

TtOO

7,OO

59

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

,8 08

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

Data de envio: t0/06120L510:03:25
Origem: Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Operador: Claudemir Valério
Ofício; 3531840
Data prevista de publicação: t2/06/20t5
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3

Forma de pagamento: Empenho

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

Matérias

o
z

Arquivo(s) MD5

Edital pregão 25 2Ot5 para publicação diario bed 2a3 1 3fd9cc708
u n ião. rtf 2eb6e607b 1 927 e47

I da matéria

Valor

R$
2L2,59

2L2,59AL DO OFICIO

ldel l0t06l20l 5 l0:03





tEr 0$0

Ano lll
IMPRENSA OTICIAL-

de 02 de

Poder

Executivo

Objeto: Aquisição de leites especiais para suprir as
necessidades da Secretária Municipa! de Saúde,

Tipo Menor preço, por item.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia
í5/06/20í5 às 07h59min do dia 2510612015.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das OShOOmin às
08h59min do dia 25106/2015.

rNícro ol sessÃo DE DrspurA DE pREços: às
09h00min do dia 2510612015, por meio de Sistema de
Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitaçôes e
LeilÕes do Brasil, wwwbll.org.br "Acesso ldentiÍicado no link
- licitaçÕes".

Preço Máximo: R$ 53.653,00 (cinquenta e três mil,
seiscentos e cinquenta e trâs reais).

lnformações Complementares: poderâo ser obtidas em
horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222,
pelo fone 43-3266-8100, ou por E-mail:
licitacao@nsb.pr.gov.br

e seis centavos), ALTERMED MATERIAL MEDICO

HOSPITALAR LTDA, CNPJ n" 00.802.002/0001-02, num

valor de R$ 5.454,74 (cinco mil, qualrocentos e cinquenta e

quatro reais e setenta e quatro centavos), CIRURGICA

CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

- EPP, CNPJ n" 07.120.91710001-79, num valor de R§

í.501,39 (um mil, quinhentos e um reais e lrinta e nove

centavos), COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS

HOPITALARES MACROSUL LTDA, CNPJ n"

95.433.397/0001-11, num valor de R$ 3.077,09 (três mil,

setenta e sete reais e nove centavos), DALBEX COMERCIO

DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP, CNPJ nO

15,025.636/0001-65, num valor de R$ 260,50 (duzentos e

sessenta reais e cinquenta centavos), LITORALM

COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - ME,

CNPJ n" 18,941,818/0001-74, num valor de R$ 8.496,50

(oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta

centavos), LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL

HOSPITALAR LTDA - EPP, CNPJ n" 00.339.24610001-92,

num valor de R$ 1.181,80 (um mil, cento e oitenta e um reais

e oitenta centavos), PONTAMED FARMACEUTICA LTDA,

CNPJ n" 02.816.696/0001-54, num valor de R$ í.666,54 (um

mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro

centavos), PROFILATICA PRODUTOS ODONTO MEDICO

HOSPITALARES LTDA, CNPJ n' 03.022.656/0001-01, num

valor de R$ 285,02 (duzentos e oitenta e cinco reais e dois

centavos), SALVI LOPES & ClA. LTDA - ME, CNPJ n'

82.478.14010001-34, num valor de R$ 2.í56,80 (dois mil,

cento e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), para que

a adjudicação nele procedida produza seus jurídicos e legais

efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as
prescriçÕes legais pertinentes.

Claudemir Valério
Prefeito Munici

OocuÍrEnto assinado por CerlifÉdo
- Nova Santa BárbaÍa

Nova Santa Bárbara, 1010012015

Fabio Henrique Gomes
Pregoeiro

Portaria n'015/2015

PREGÃO ELETRÔNICO NO 16/2015 . SRP

Aos 10 (dez) dias do mês de junho (06) do ano de

dois mil e quinze (2015), em meu Gabinete, eu Claudemir

Valério, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuiçôes

legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação Pregão

Eletrônico n.o 16/20í5, destinado ao registro de preços para

eventual aquisição de materiais de enfermagem para suprir

as necessidades da Secretária Municipal de Saúde, a favor

das empresas que apresentaram menores propostas, sendo

elas: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS

ElRELl, CNPJ n' 80.392.566/0001-45, num valor de R$

4.686,36 (quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta

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

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

Digital
955611080000160-AC SERASA- Sua

lVunicípio,de Nova -santa Bárbarq :.Pargla,,, Claudemir Valério - Prefeito

N' 528 - Nova Santa Bárbara, Paraná Quarta-Feira, 10 de Junho de 20í 5.

n Etêtiô tr. I'r ,

!,- Atos do Poder Executivo

desde que visualirado atravéi do site;
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TOMADA DE PREÇOS N! l2lr015 - PMI§

Objeb: Contrat {ào dc empíes !üa coNruçào do múo c
Sradil púô f.ch&Í.nb d. obÍa dc Ícshumçeo dc lmóv.l Htsúri@
Culmml, onfm Convênrc SICONV n." 748731/2010 MINC/FNC.
PÍ@s 01400.0205372009-92, c.lebmdo.nh â Uílão, pÍ m-
temédio do Ministério da Culh[a e o Muicipio d€ Lamieirs do
Sul.

Tipo Licitaçãoi McnoÍ Valor Global.
AhcÍtw d6 Envelop€s 29 de júho d€ 2015, às

09hÍ,0min
AutoÍização: SiÍlcne Per€iÍâ Fereira SvaÍ12 - PÍefeita Mu.

nicipal
lnfomaçôes Sob.c Edibl A lnkgÉ desre Edrbl e ses ue.

xos csta.ão disponlveis p@ coNulta no Depütmento dc Licitações
do Municlpiq à paíiÍ dc I I de junho de 2015 no horârio nomal de
cxpcdientc ou amvés do cmail: licitação@ls pÍ.gov.bÍ.

TOMÀDA IrE PREÇOS N? l3/20r5 - PMLS

Objeto: Contralaçào de empreu de cngenhuia para a rc-
coNúuçro dc ponEi cm corcrelo mado, devrdo a duos owdos
poí chuvs intre no municlpio dc lamjcirro do sul, rcbre o rio do
leâo. aroio dos prdÍcs c da csmda do grmadiúo. confomc pro-
es n.'59050.0010182014-90 aprovado pelo mrnisténo da tnr-
gração mqio@I, potu.ia 321 d. 04112t2014.

Tipo Licihçtu MenoÍ valor Clobal.
Abenura dc Envclop.s:30 de junho de 2015, às

09h00min.

INEXIGIBILIDADE N'. 26620 I s-PMM
Chdn.da Públicâ (CREDENCIÂMENTO) pda aquisiçtu dc

gêneros alhenticios da agricultm fmilia, no rimbito do Progrma
dê Aquisição dc Alim.nts - modalidadc Compm da Agncultura
Fmilir para Doaçeo SimulúnÉ Muicrpal - PÁA Múicipal, con
disperoa de licração, pm doaçào ! peso6 e fmiliro em siúação dc
vulnerabrldade social, coúomc drsposto pelo d. lg da Lel n'
106962001 c pclo Tcmo dc Adcsào n'0154/2012-SESAN Rc-
cebimento dos Envelopes a pmr dd 08.00 hoÍs do dia l5 (quiM)
do mês dc lunho dc 2015. Ercelmenlo do PÍot@olo de Envelopes:
slé 17:00 horõ do dia l0 (tÍinE) do mês de novembro de 2015, M
Diretoria de Liciiações - Av. XV de Nov€mbro, 701 - Centro - 2'
mdu . Muingá-Pr. O edital compleb 6tei düponivel amvér do
site: mrmuinga.pr gov.bt-sruicosJicitacas.

Em l0 d. Junho de 2015
CARLOS ROBERTO PUPIN

Prel'eito

PREFEITURA MI.'NICIPAL DE MARINGÁ

AVI§O DE CITAMADA PÚBLTCA

- AYISOS DE LICITAÇÀO
PREGAO PRESENCTAL N! 16{/20Is-PMIU

PREFEITURA MUMCIPAL DE NOVA S1NT4 gfuiBARJ{

'ffir
Obj.to: Aquisição de lcites especiais pm suprü o n@§idadcs da
Seretâria Muicipal de Saúde.
Tipo Mcnor proço, por itcm.
RECEBIMENTO DÂS PROPOSTAS: d§ 08h00min do di!
15m62015 às 07h59min do diâ 251062015.
ABERTURA DAS PROPOSTASI ds 0Eh00min I 08h59min do dia
25ro6.D0t5.
ÍMcto DA sEssÃo DE DtspuTA DE pREÇos: à 09h00min do
dia 25/062015, por mcio dc Sist.ma dc Prcgão Elekônico (licitaçõca)
da Bds dc Licitaçõs e t ilõcs do Bruil, wbll.org.br 'A@s
ldcntiÍiçado rc link - licitaçõca'.
Prcço Máxmo Rl 51.653,m (crnqEntr c Eês mil, srwntos G

cinqEnta c tÉs rcais)
lnfomaçõcs Complcmentarcs: podcrào sr obtidc cm honârio dc
Gxpcdicntc M hcf.ihm Muicipal dc Nova Süta BáÍb8r4 sib à Ru
Wal&edo Bittercourt de Mores n'222, pelo fone 43-3266-8100, ou
por Email: licitacâo@Nb.pÍ gov.bÍ

Nova Silh Bárbda, l0 de jüúo de 2015.
FABIO HENRIQUE GOMES

Pregeiro

PREFEITURA MIJNICIPAL DE PARANAGUÁ

.avtso IrE LIctTÀÇÁo
PREGÃO ELETRÔNTCo N! izlols - sRP

RECISTRO DE PRXÇOS N.0102015
OBTETO: Aquisição dc Equipan€nlos e Mareriais pm Fi-

siotcnpia, cm at ndimerito Ê Sccretaria Muicipal de Saüe.
TIPO: McmÍ PÍ.ço Tobl do Lotc
PERIOm: 12 (doa) me$s
VALOR ESTIMÂDO: R$ 178.217,61 (Cento e stenta c oito

mrl, d@tos e decsr acait ê $!*nb c M Énbvos)
DÂTA DA ABERTURÂ:2510612015 - HORARIO: 09:00

horu
Outr6 cslüccim.ntos pod.rAo sçÍ Íomccidc pcla Pregei-

ra" Ru ,üia da @sia, 322, Centro, no horfuio comercial ou attavés
do tcl.fore r' (41) 342G,6003.

Púeguá, 5 de Juho de 2015.
ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA ROSÍNA

Prcg@tE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

AVI§O DE L|CITÀÇÂO
TOMADA DE PREÇO§ N! t320r5

CONTRÁTAçÃO
CONSTRUÇAO
0355/CONV/2o13

nicipar.
Autorizçãoi §irlcrc Pereim Fereira Sv& - PÍefeih Mu-

lnfomaçõ.s SobÍc Edital: A deste Editrl c scus &.-
de Licitações

nomal de

e sis) do mês

ll - Centro mda -
disponivcl através do sit i

@§.
lnmlcrro do Sul-PR" I dc runho dc 2015

CILSON FERREIRÂ CELLA
Prcsidcnle da Comisâo dc Licitaçâo

PREFEITURA MI.]NICIPAL DE MANOEL RIBAS

AVISO DE LTCTTAÇÃO
PREGÁO PRESENCTAL íi' 3420I5

O Murcipio de Muel Ribro tom pübhca a Ícaliação da
Licihçeo cm cplSÍ6fc - Tipo Menor Preço por lEm. Objcto. Con-
htação de cmpes pra fomcimento de combsrivel liqurdo: ga-
elim comum, ctanol hidmtado comum c ARLA 12 (Agcntc Rcdubr
Liquido dc NOx Aulomotivo) púa velculos dõ diveM SecÍcEi8 c
SúB dá Adniniúação Municipal. Dab: 29 de junho dc 2015, ô§
l0h, M Ru S* d. S$mbÍo,36ó. Regêrcia: DecÍeb Muicip.l n"
09/06, L.ir Fcd.Eis n' 10.520/02. n" t.666/91 c mxos. Edisl à
disposiçâo m 3itc: wmüelrib6pÍgov.bÍ (Portal da Trffipa-
Íêrcia - Ttmpd.rcia Onhne), pclo c-marl: liciu-
@pmmr@gmailcom, Ru Seta dc SekmbÍo. 36ó, Me@l Rtb6,
d6 09 às I lh c d6 14 às l6h. lnfomaçõ€s pclo fonotfu ; (43) 3435.
t223.

Mmel Rib6-PR, ll de junho de 2015.
ELZABETH STTPP CAMILO

Prefeita

PREFEITURÀ MI.]NICIPAL DE MARIALVA

AVTSO DE LICTTAÇÃO
PRECÃO PRE§ENCIAL I{' 72T2OI5

Pr@s AdministÍativo l,l" 126/2015. Oqieb: Aquisiçtro de peç6 e
.quipamlnto3 dc infomÁtiÉ d6tiMdos es diveíss depaÍtam.ntG .
srrtarid dcrta müicipalidade, pelo Memr Preço Por IEm. Ob-
teÍlçào do Edital: PrcfcatuB Municipal de Múialv. Ru Sura Efi-
8ênia" 680 Múiâlva-h. Reebrmento do Proposru: até 26 dc juúo
dG 2015 às 08hl0min. Abcíura d6 Proposm: 26 de junho d. 2015
às 09h00min. lnfomaçõqs: (44) 3232-8170 (voz c fil) ou çom-
pm.@epilâldauvafi na.com. br

Müialva-PR, l0 de juúo de 2015.
EDGAR SILVESTRE

Prcfeito

PREFEITURA MIJNICIPAL DE MARJLUZ

EXTN,ATO TERMO ADITTVO N! 32015

CONTRÁTO tr'262013

PRECÀO PRESENCIAL N! I65/'0IIPMM

Âquis4ào- dc BICICLETÂ ERGPMETruCA, E§TAÇÃO
DE MUSCULAçAO E ESIEIRA ELETROMCA. !@ atendimcnlo
ds necessrdades da Secretâria Mmicipal de Assrstêncra Smial c
Cidaddia (SASC) dc Milin8á, por slicilação da S.crchria Mu-
nicipal de Recursos MalÉriais, Âbdtecimento e Loglstica . SEMAT.
Entega dos Envelopes: aE I 13:45 horN do dia 26 (vintc e sets) do
mês de júho dc 2015. Abeíúa d8 píoposh: às 14:00 hor6 do dia
26 (vinE e sis) do mês dc juúo d. 2015, p Dir€bria d. Licitaçõ.s
- Av. XV de NovembÍo. 701 - Cenro - 2o. ândil - Müin8á-Pr O
edihl completo cskÁ drsponlvcl âkavés do silc: w.múin-
Ea.prgov.bÍ.sryicos-licitacocs.

Em l0 de junho de 2015
CARLO§ ROBERTO PUPIN

PÍetàiio

PREFEITURA MIJNICIPAL DE NOVA CANTU

AY|SO DE LTCTTAçÃO
PREGÃO PRE§ENCIAL N! Iil'OIs - PMNC

PROCESSO LICITATÓruO n" 048i2015
OBJETO: Aquisiçào de Pe.çõ e Seryiços (mbulânçia - Du-

6to), mnfomc especificaçics cm cdiul.
ABERTURA: A pdrr d4 09 00 Horu do DIA 26 de Junho

de 2.015, M ela de Íeuiõcs do Paço Munrcipal, em Nova Cetu,
PamÁ.

A P& com intcirc ror do Edital, exos c infomaçôc§
poderão *r mliciudq m PREFEITUR.A MUNICIPAL DE NOVA
CANTU - PARÁNA, junto a Divisâo dc Licihção, m horárro do
9:00 o ll:00 }lr e d8 14:00 à 17:00 Hs. Telefone/Fu: (44)
35271363 - 3527-l2El - pmn@ntu@ig.com.br

Novâ Cut! l0 de Junho de 2.015.
ATRTON ANTONÍO AGNOLIN

PreÍiito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS

AVISO DE LICMAÇÂO
PREGÁO PRESENCTAL N' 26I2OI5.PMNL

O Murcipio dc Nova L«ujciÍ6, Estsdo do Põüú, iNrito
m CNPJ sb n'95.5t7.64t/0001-12, auavés dc *u PÍ.tctro, trndo
em vi$ a dispoío m lri Fcderal no l0 5202002. DocÍeto Federal n"
3.55512000, Lci CompbmentaÍ n' 147/)014 c Dereto! Municipais no
ll6l20(J6' 34n0ü, lom público qE Íediãá às 14.00 hors do dia
25 dc juúo dc 2015. na *dc da Prcfcitua Municipal. srtuda à Ru
tuo Gmde do Sul, 2122 - Centro . Fone (42) 363?-1148, licitação @
modalidade Pre8ão PÍcsencBl (SRP) n'26201s-PMNL, cujo objcto é
aquÉição dc 70 loncladõ dc calcáÍio dolomitrm PRNT Minrmo 75%
com Íecuss do convênio 75956012011 - MAPA. O edihl e sus
uexos poderão sr Íetirados na scde da Prefeirura Municipal, no
endereço suprciudo, lunto ao Dcpartamenlo de Licitaçôcs ou através
dô c-mail: lisiteú@nov.lüuj.iÍ6.p.Bov.br c wnovalamjci-
ru.prgov.bÍ

Nova LamJeiru-PÍ, l0 de Junho de 2015.
VÂLDECIR AIVES DE MEDETROS

Preg@lÍo

DE EMPR.ESA DE ENGENTIARIÂ CIVIL PARÂ
DE PR ÇÂ PUBLICA Convênio no

COHAPAR . Esbdo do PaÍüá, atÍavés da DiÍetoÍa Espccial
de expe.dientc, THÀS MATÍAS DA SILVA, no w dõ ôuibuiçoes
delegadô alravés do De.reto Múicipal no 15.3162014, toro pú-
bliço qe fúá realür àr 09:30 horc do dia 29 (vintc € novc) dc
Junho de 2015, m sala_da Drrctorra de Comp6, sito à Ru C€tulio
Vü96, 900, LICITÂÇÀO M modalidade d. TOMADA DE PRE-
ÇOS, sob rcgime dc empÍcibda global, tipo mercÍ pr€ço, pil_a Con-
tratsçâo de,EmpÍes de Engoíheia Civil púa CONSTRUÇAO DE
PRÂÇA PUBLICA, rc conjúto Íesidencial Ge6ldo Felippc, Con-
vênio n" 0155/CONV20I3 COHAPAR e Confrpúidr do Muni.
clpio, amvés dâ Seçretaria Municipal de Meio Ambiente, eb rcgimc
dc cmpreiuda global, confome plmilha de *niços, com p@o dc
execuçâo de 6 (sis) meses e valor máximo de R.$ ó03.969,22 (seis-
centos e tÍês mil novecentos c sessnta e nove reais c vinte e dois
ccntavos), com recursos advindq da DotaÉo OÍçamentiilia:
09.03.18.541.0012.2.152.4.4.90.5t.02 (1214)
09.03.18.541.0012.2.152.4.4.90.51.02 (798). A deuenhção com-
plcta do cdital corcspondentc podcá *r adquirida juo à *dc da
Prefcih& Mhicipsl, m sala da Diretoria de Comp6, sito à Ru
Crtúlio Vargd, 900, c.n[o, cm horfuio mrmal dc expedienr, me-
diilte pâgmento dr taxa de aquisiçlo rc valoÍ de Rt 100,00 (cem
@is). As cmprcs situad6 fors do muiclpio, pod€rào fazê-lo mc-
dieE dcÉsib m Bdco do BÍasil, Agênci. 0381{, Conb Cor.ntê
8186.8, em mme da PÍefeitúa do Municipio de Palmval dev€ndo
o compÍovilte de dcÉsito *Í cnviado paa o fu (0§44) l42l-
),323,tmal 1320, júbmentc com os dados da emprÉ (Ézâo ffial,
cnpj, endereço completo, fone c e-mail), püa postsrior envio do
editâl completo. Maiores €$leeci[€ítos seÍão fomecidos at ôvés do
e.nai| comp6@púuavâi.rígov.br. Os Envelopes n'01 - DOCU-
MENToS DE HABILITAÇAO e n'02. PROPoSTAS DE PREçOS,
deve.ão seÍ protocolados na Prefe itua do Muicipio de Púmval .
Diretorie de Comp6, até à§ 08130 hor6 do dia 29 (vinte e nove) de
Junho de 2015. As empress hão cad6trad6 deveÍão aprcsenk a
dem.nlaÇâo exigida pda câddtrmênto atl o terceiro dia üErior à
datâ do Í@ebim€nto dos envclopcs.

Puanavai, 8 de Junlo de 201 i
THAIS MÂTIAS DA SILVA

Lrcilêção Tomada d. PÍeços 0l l/2012 ConuMle Munrclpro De
Múilu. Contrat da: J. Rodrigucs & Melo Llda Objclo do Conuab:
Excuçào dc Pavimcnlação Asfáhica em Ruc e Avenidu do Mu-
nicipio dc Mailluy'PR. ObJcto do Adilrvo: PÍorogaÉo dc vr8ênciâ.
Nova data témino: ll/09,2015. Müiluz.27 de msio d. 2015.

EXTRATO TERMO ADITIVO N: ]/20I5

CONTRA'I0 n" 272013
Licitaçào Tomada dc PÍeÇos 012/2012 Contrabntc: Munrcipio De
Múilu. conkatadr J. Rodrigucs & Melo Llda. objcto do Cohrato:
Ex@uçào dc Prvim.nbçâo Asfáltica em Ruõ e Avenid6 do Mu-
nicipio dc ManluziPR. Ob;cto do Adnrvo: PÍorotação dc vigêrcia.
Nôvâ dâb rémim: I l/09r.015 Mdilu. 27 de mao de 2015

Este d@menio @
pelo código 0003201 I

er vcriÍicado m mdercço elêrônico http://w.in.gov-tÍ/ararii*lnú, Dümcnto ssinsdo digitâlmente confome MP n'2.200-2 d.24l08l2ml, qw iNtitui a

50ót2mt88 lífÍestÍutw de Chav€s Públiq6 B6ileifr - ICP-B6il.





lzo l***t,r,r,ro,u-*n**noro n*:9Hp",lâ1,1."''"- ffi ,--_ 062
It

I Paranacity

Paronoguú.

Avrso DE Llcfr^cÀo
pnncÂo rl.rrnôirrco r.. zsnors - snp
OÚjcto: AquisiçIo dc lcitcs.spcciris perr suprir rs ncccssidrdcs dr SccrctáÍir
Municipel dc Srúde.
Tipo Menor preço, por item.
RECEBIMENTO DA§ PROPOSTAS: des 08h00miu do dir l5/06/2015 is 07h59min
do die 2510óí2015
ABERTURÁ DAS PROPOSTAS: das 08b00min is 08h59min do dir 25/062015
rxicto ol snssÁo DE Dtspt-,TA DE pREÇos: is 09h00min do dir 2st06t2ots,
por meio de Sistema de Pregão Elctrônico (licitaçõcs) da Bolsa dc Licitaçõcs e Leilõcs
do Bruil, m'bll ors.br "Accsso Idcntificado no Iink - licitaçõcs"
Preço Máximo: R$ 53.653,00 (cinquenta e três mil, sciscentos e çinqucnta e três reais)

IlÍglEllls]ç8Il|tgtlll§: poderão seÍ obtidas em horário de cxpediente na PÍc-
fcitura Mmicipal de Nova Smta Bárbua, sito à Rua Walfredo Bittcncourt de Moraes n'
222, pelo fonc 43-3266-8 I 00, ou por E-mail: licitacaol@mb pr gov br
Nova Smta Bitubila, l0/06/201 5.

Frbio Hcoriquc Gomcs
Pregeiro
PoÍaria n'015/2015

Rl í44,00 - 4638í/20í6

EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL DE PREÇO N. 020/2015

- COM REGISTRO DE PREÇOS
OBIETO AQUISTÇÃO DE CBUQ PARA OPERAÇÀO TAPA BURACO,
ENTREGADE ENVEL9PES: ATE08:40HORASDE25/0ó12015DÀTA
ABFRTURA: AS 09;00 HORAS, DO DIA25/06/2015.
Mais infomações através do telefone (44) 3342-1133.
PARANAPOEMA, 12 DE JLINHO DE 2015,
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
Prefcita Municipal

R3 72,00 - 470'19120í5

EXTRATO DO EOITAL OE PREGÂO PRESENCIAL N'21/2015

QBJETqCONTRATAÇÁO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SER.
VIÇOS DE BORRACHARIA.
ENTREGA pE ENVELqPES: ATÉ 08:40 HORAS DE 2610620í5 DAtrA
ABERTURA: AS 09:00 HORAS, DO OlA26/06/2015.
MA|S TNFORMAÇÓES ATRAVÉS DO TELEFONE (44) 3342-íí33.
PARANAPOEMA, í2 OE JUNHO DE 2015
LEURTDES SAMPAIO FERRETRA NAVARRO - PREFEITA 

,oo - ttozuzots

EXTRATO DO EOITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N'2212015

OBJETO: Aquisição de uma funerária, serviços de translado, assepsia e
tanantoplacia para atendimenlo de munlcipes carentes do municÍpio de
Paranapoema.
ENTRÉGA DE ENVELOPES: ATÉ 08:40 HORAS DE 29/062015 DATA
ABERTURA: AS OS:OO HORAS. DO DIA29IO6I2O15,
MA|S TNFORMAÇÓES ATRÂVÉS DO TELEFONE (44) 3342-1 í33.
PARANAPOEMA, 12 DEJUNHO DE 2015
LEURIDES SAMPAIO FERREIRANAVARRO - PREFEITA.

R$ 72,00 - 17021t2016

I Paulo Frettas

PREFEITURADO MT]NICIPIO DE PAULA FREITAS-PR
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Rf,F: LICTTAÇÁO N.o 051/2015 - PRf,GÃO PRESENCIAL N.'0412015
OBJETO: Aquisição de Equipamentos Agrícolas - Programa Apoio a PÍojetos de

Desenvolvimento e Fomento do SetoÍ Agropecuátio - Termo dc Compromisso n.'
79 l 8s7/20 I 3/MAPA/CAIXA.
O Prefeito do Municipio de Paula Freitas, Estado do Pilaná, de confomidade com o
puecer da Pregoeira e Equipe deApoio de Licitações e a conseqüência adjudicação

deste Processo Licitacional, HOMOLOGA o resultado em favor de:

CASA DO PICA PAU LTDA EPP - CNPJ 04.742.26710001.05
VALOR TOTAL LICITADO R$ 105.398,00 (Cento e cinco mil, e tÍezentos e

noventa e oito Reais).
Dotação: 120 I 20.122.0017.2.040 4.490.52.00.00.00.00 I 00000,0 1.07 (3 14) /
l0 l0 I 1.09.99 (332) - Manutenção da Secretaria da Produçâo, Industria, Comércio
e Turismo.

Paula Freitas, ll dejuúo de 2015.

Mauro Felz dos Santos - Prefeito
Rt í20,00 - 4686E/2015

I Paalo Frontin

MUNIC|PIO DE PAULO FRONTIN - PR
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N." 28/2015

PREGÃO PRESENCIAL N.O 15/2015 - REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de

Gêneros AlimentÍcios destinados à merenda escolar, em atendimento às
diretrizes do Programa Nacional de Alimentaçáo Escolar - PNAE, de
conformidade com as especificações, quântidades e valores máximos
admitidos constantes do Termo de ReÍerência, Anexo V, composto pelo
arquivo digital "AUTO COTAÇÃO", o qual é parte integrante deste Edital.
Os envelopes de no 0'l - Proposta Comercial e no 02 - Habilitaçáo,

deverâo serentregues até às 09h00mln do dla 01/07/20í5 e a Sessâo
Pública da licitaçâo, com a conseguente abeíura dos envelopes de
Preço e Habilitação, terá lnício às 09h30min do mesmo dia (horário
local).
Edital disponlvel: Rua Rui Barbosa, 204 - Paulo Frontin - PR, dias úteis

das 08h00min às í7h00min. lnÍormações: Fone (42)3543-12í0. E-mail
licilacao@Daulofrontin.or.oov.br. Site: VVVVW.oaulofronlin.or.qov.br.
Paulo Frontin - PR '10/06/2015. JAMIL PECH - PÍefeito Municipal.

Rt 120,00 - 4667/U20í5

AYISO DE LICTTACÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRTJSENCIALN. O432OI5

Pelo presente, o Municipio dc Paranacity, Estado do Pumír, fz sbcr que se encontra

aberto procedimento licitatório na Modalidadc Prcgôo Prcscncirl n. 043f2015,
Mcnor Prcço "por itcm" para a rquisiçio dc Mrtcrirl dc Conslruçlo prre
divcrsos sctorcs do Município dc Perenrcity, Estrdo do Prruná, com entÍega

pucelada. O recebimento dos envelopes será feito até às 09:h45min (novt horrs
c qurrcntr c cinco minutos) do die 25 (vintc c cinco) dc junho dc 2015 e a ab-

ertua dos envelopes de propostas de preços e de documentos serão efetuados pelo

hegoeiro no Setor de Licitações, no prédio da Prefeitum Municipal de Prmrcity,
à l0:00h (dcz) hons do mcsmo die. O Edital completo e seus anexos poderão

ser adquiridos, no endereço supramencionado, em horrlrio de expediente ou no site

WWW.paranacity.pr. gov. br.

Paranacity, Estado do Parmá, I I dejunho de 2015.

Ednea Buchi Batista
Prefeita Municipal

R3 t20,00 - 16?40t2016

Rl '120,00 - 46580120í5

AVISO DE
PREGÂO ELETRÔNICO il' 01 8'201 5
REGISTRO DE PREÇOS I{O OO8'2015

A PREFEITURA DO TIIUNICIPIO DE ÉARAilAGUÁ.PR, ATRAVÉS DE
SUA PREGOEIRA OFICIAL, DESIGNADA PELO DECRETO
2.70412015, COIIUNICA A TODOS OS INTERESSADOS QUE HOUVE
RETIFICAçÃO NO EDITAL DE LICITAçÃO DO PREGÃO
ELETRôNICO No 018120í5 - REGISTRO DE PREçOS No 00812015. O
EDITAL RETIFICADO ENCONTRA§E DISPONíVEL NO SEGUINTE
ENDEREçO: w\ffi.paranâgua.pr.gov.bÍ E www.llcltacoes..com.bt.
OUTROS ESCLARECIMEÍIITOS POOERAO SER FORNECIDOS PELA
PREGOEIRA, NA RUA JÚLIA DA COSTA, 322 . CENTRO, NO
HORÁRlo COMERCIAL OU ATRAVÉS DO TELEFONE: l41l 3120-
6003.

PARANAGUÁ 1O DE JUNHO DE 20í5
CRISTIANE DOS SANTOS ZELLA

PREGOEIRA

TERMO DE DE PROCESSO

Homologa o Julgamento, p?oÍeddo pela Comls!ão Permanonto de
Llcltaçào, do Processo Llcltatórlo ToUADA DE PREÇoS n"
00t/2015, dândo outras pÍovidências.
o Proíelto ]úunlclpal ie PARANAGUÁ - PR', no uao do sua§
atrlbulçõo3 logals;

RESOLVE
l. Flc! homologado o Julgamento proíerldo pola Comlssão
Pemanento de Llcltação, nomeada pelo DecÍeto no 260812015,
sobre o Procosao LlcltatóÍlo ToilADA DE PREçOS no o01r2015, que
tsm po? obj€to: "Contrataçáo d. ompre3a d. engônharla para
exscuçâo do obras dg requalificação dr Praça do Gulncho, nosto
Munlclplo, coníormo caderno dg Encargos o EsPsclflcaçáo
Tócnlcas do lnstrum€nto convocatórlo, no Praro máxlmo de
03(trâB) m$es para execução dos aorylgos, em cumpÍlmento ao
contÍlto de Repas3o no1.01í'557-29/20í3/MlnlstóÍlo do
TuÍlrmo/Ceha/llunlcÍplo de Paranaguá", coníorme lntolro teoÍ do
pÍocolto rdmlnlstÍatlvo e 3eu3 anoxoa no í5.399/20í5. Llcltãnte
Vencedon: ACR-CONSTRUTORA DE OBTAS LTDA - ir.E, lnscrltâ
no CNPJ n! íí.íí3.2541000í-32.
ll, Este Temo ontÍaÍá em vlgoÍ nossa d.ta.

PARANAGUA,09 de Junho dq 20í5.
EOISON DE OLIVEIRA KERSTEN

Profsito Munlclpel

R9 168,00 - 46344/2016

Paranapoema





0$3

lybu - J.r.W. r r.uu.us tuJ - vEtrLr'rtÇ'
20.000.00

í 970 - 3.'l .90.11.00.00 104 - Vencimenlos e Vantagens Íixas - Pessoat Ciúl .

20.000,00
I 980- 3.í.90.1 3.00.00 103-ObrigaçÕes Patronals.. 4.250,00
1 990- 3.1.90.1 3.00.00 104- Obrigaçõss Patronals.. 5.150,00
08-SECRETARIAMUNICIPAL OE SAÚOE OOí - Fundo Munictpalde Saúd6
10.301.0340.02034 - ManutonÉo do Fundo Municipaldê Sâúds
2390 - 3.3.90.34.00.00 000 - Outras desp. de pes. dec, de contratos de

terceirizâção. 8í.200,00
002 - Fundo Municipel de Sâúde PAB/SUS
10.301.0360.2036- Bloco dê alênção Básica- PAB Fixo
2580 - 3.3.90.30.00.00495- Material dê Consumo..... 3.Í)0,00
2590 - 3.3.90.39.00.00 495 - Outros Serviços de Tercelros Pes. Juridica..

2.000.00
09 - SECRETARIAMUNICIPAL DEASSISTÊNCIASOCIAL
001 - Secr€taÍia MuniÇipal daAssistência Soclal
08.244.0410.2O41 - Mânutençào dâ Sscrêtaria Municlpal deAssistêncie Social
2830 - 3.3.90.48.00.00 000 - Outros Auxílios Financoiros Pessoa Flsica ..

10.000.00 REcETTA
1 .3.2.5.01 .05.03.05 - QUADRA DA ESCOLA RF 122... 7.452,2í
1 7.6.1.02.04.00.00 -oUADRADAESCOLARF 122.... 40.797,79
cANCELAMENTO........... 242.51í,00
EXCESSO DEARRECADAÇÃO.... 48.250,00
TOTAL... 290.7ôl,00 Noyâ Santa BáíbaÍe, 1 í deiunho de 201 5.

Cleudemlr Velério - Profelto Munlclpal

AV|SO DE UC|TAçÂO PREGÃO ELETRÔNEO n.ô'2í20rr- 8[p. .:'
Obieto: Aqubiçáo{re l6íos óspàJáls párá suprlr as necessidades da Secretária

Í\lunicipâlde Saúde.
Tipo Nlenor prêÇo, por item. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das

08h00mln do die Í 5106/2015 às 07h59min do diâ 25/06/201 5,
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00mln ás 08h59min do diâ

25/06/201 5.
rNlclo DA SEssÂo oE OTSPUTA DE PREÇos: às oghoomin do dia

2510612015, por meio de Sistema de Prêgão El6lrônico (licitaçô€s) da Bolsa do
LicitaçÕes e Leilóe8 do Brasil, u ry!.b!!.olg§ 'Acesso ldentiÍioado no llnk -
licitãÉss". Preço Máximo: RS 53.653,00 (cinqu€nta ê três mil, ssiscentos o
cinquenta I três reais). lníormaÉos Complementaras: poderão ser oblidas em
horáÍio de expedientê na Prefeiturá Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua
Walíredo BittoncouÍt de Moraes no 222, pelo íone 43-3266-8í00, ou por E-mail:
liçüasêO@lsu.lr,-Sgltu Nova Santa Bárbâra, 10106/2015.

Fablo Henrlque Gom.s - PÍegoelÍo - Port ria n'0'15/2015

AVrSO DE LtC|TAçÃO pREGÀO ELETRÔNrCO n.o 26/2015. SRP
Obiêto: Aquisição de medicamentos e metqriais de eníermagem, pâra suprlr ag

necessidades da Secretária Municipâl de Saúde. lipo M6nor preço, por item.
RECEBTMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do tia 15/06/2015 às

07h59min dodia 26/06/2015.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00min às 09h59min do dia

26tO6t2O1 5. tNlCtO DA SESSÁO DE DTSPUTA DE PREÇOS: às I ohoomin do di8
2ô106/2015, por mêio de Sistema ds Prêgão Elêtrônico (licitaçÕes) da Boba d€
Licitaçóes e Leilôes do Brasil, uôÁryy,b!!-o_rgbÍ 'Ac€sso ldentiíicado no link -

licitâçÕes".
Prêço Màximo: R$ 36.463,69 (lrinta e seis mil, quatrocentos e sessenta e três

Íeâis e sessenta e nove centavos). lnfomaçôes Complementares: podêrão ssr
oblidas em horário de expedient6 na PreÍeiture Munlcipal de Nova Senla Bârbera,
sito à Rua WãlÍredo Bittencourt de Moraas nô 222, p€lorono 43-3266-8100, ou poÍ
E-mail: ligitacâo@nsb-.pÍ.goy.-bj Nova Santa Bárbsrc, 121061201 5.

Fâblo Henrlqug Gomê3 - PrêgoelÍo - PortaÍle n'0íí20rs

AVrSO DE LTCTTAçÃO PREGÃO PRESENCTAL n,.27120í5. SRP
Objeto: Contrataçáo de empresa parâ prestaçâo dê s€rviços mêdicos (Clínico

geÍal). Ípo: Menor preçú, por ilsm. Rêcebimenlo Envelopês: Ató âs 1 3:30 hora6
dodiâ 26106/2015. lniciodo Pregâo: Diâ 26/06/2015, às Í4:00hores.

Prêço Máximo: R$ 78.000,00 (selontâ e oito mllr8ais).
lnÍormeções ComplemenlâÍes: poderáo ser obtidâs em horáÍio de expedientê

na Preíeitura Municipaldo Nova Santa Bârbara, sito à Rua Wálfredo Bittencourt de
Moraes no 272. pelo lone 43-3266-8100, ou por E-mail: licilaÇap_@!§b.rrcgx.bÍ
Nova Santa Bárbar a, 1210612015.

Fabio Hênrlquâ Gomo3 - Prágoelro - Poíarla n'015/2015

EXTRATo ío TERMo ADITIVO Rôferenla ao Contrsto no 037/2013.
Processo do lnexigibllidade n.o 00tÍ/2013.

PARTES: MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA, pessoa jurÍdica de direiro
publim inlern6, inscrita no CNPJ sob o nô 95.56í.080/0001$0, com sede
administÍativâ na Rua Walfredo Bitlencourt de Moraes, 222, neste ato
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Cornélio Procópio-PR
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licitacao licltacao <llcltacao@nsb.pr.gov.br,{t ismWeb
064

ex«to !r G' gk

Nathal ia Flores - Nutricionista Bruthan <nutricao2@bruthan.com. br>
Para: licitacao@nsb.pr.gov.br

AO

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO NO 025 / 2015 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 036 / 2015

16 dê junho de 2015 11:37

A empresa Bruthan Comercial Ltda, inscrita no CNPJ no 02.625.813/000'l-00, vem
por meio deste Íazer um questionamento em relação aos lotes 01, 02,03 e 05 do edital
025/2015 - SRP.

LOTE 0í: ltem 01 -"Dieta (fórmula infantil) semielementar e hipoalergênica, à
óase de proteína extensamente hidrolisada de soro de leite, TCM, LCPUÍas (ARA e
DHA) e de peixe, maltodextrina, vitaminas, minerais e oligoelemenfos. /senÍo de lactose,
sacarose, frutose e glúten. Alimentação de lactentes e crianças que apresentem alergia
à protelna do leite de vaca e/ou de soja, distúrbios absorÍrVos ou outras condições
cllnicas que requerem terapia nutricional com dieta ou fórmula semi-elementar e
hipoale rgê nica. Em b al age m de 4009."

Ao analisar a especificação deste descritivo é de fácil veriÍicação que o
mesmo encontra-se eivado de exigências limitadoras ao número de participantes. Este
descritivo solicita uma Íórmula à base de proteÍna soro do leite e isto limita a
concorrência, pois existe também no mercado fórmulas a base de proteÍna caseína, que
também são extensamente hidrolisadas e tem a mesma finalidade, inclusive estudos
cientÍÍicos mostram um menor potencial alergênico em fórmulas a base de proteína
caseína extensamente hidrolisada. ConÍorme estudo de A. Rosendal e V. Barkholt e
Estudo GlNl.

É sabido também que, o óleo de peixe aumenta o risco de contaminação da fórmula, e que

DHA e ARA podem ser obtidos através de algas (sua fonte original), não necessitando aumentar o risco de
contaminação desta.

LOTE 02: item 01 - "Fórmula anti-regurgitação (0 a 12m) formulada para
condições de refluxo gastroesofágico. Contém goma iatal, agente espessanÍe que
proporciona maior viscosidade da fórmula ou amido pré gelainizado de batata.

http§ /md l.googte.coÍn/m aiUdCyAi = 2& k= 1,16)5'l4b4d&vie$/= ü&search= inbox&typer 1,{dfccde2cd49568fF 14dfccde2cd49756&siml= l4dfccde2c{r49756. 1t4

Questionamento pregão eletrônico no 25120í5 - SRP
2 mensagens



t



,,'6ggp wabeleqw1 'esolce! %OOL 'b?:09 no O9:Og
uos op seulalodpulesec ogSelet) see:o1.7 seulelotd ep %ZL /nssod 'pOOL/Pcy 89 e E
wugpc epeplsue1'ep!^ ep s7w .g op 4yed e selualcel eted sepenbepe sepeplluenb we
seluêuJnu ecêuoJ 'L L1Z/ttou COA e SWO/OVJ snueJuewyv xepog op segSepuewocel

se sepoi e epuelv'soep7oepnu e (VHd ocloueexeLlesocop e (ygg) octugplnbete
soplc? - e6uo1 ercpec ep soxe$ soplop svJndcl w?luoC 1wOOU6g'O y p'g socg11qefi

ep epeuolclpe gd we oluewlnbes ep fiuept epw)ç!,, - l0 ual! :90 3IOI
,,'669y we5eleqwg

'esoJcq %001 'lwool/lecy ll e 99 ecuqlec epeplsueo '01:0e no 09:0, uos:eulesec
ogSeley 'LLOZ/trou COA e SWO/OVJ sn4eluewllv xepog op segSepuewocel

se sepot e epuelv'soeplloepnu e (VHd ocrcueexeqesocop a (ygy) ocrugplnbete
soplcp - e6uo1 elepec ap soxa6 soptcç svJndcl tit?luoC 1uOOL/69'O e p'g socgglqed

ep epeuoope gd we eplyed ep tfiuep! enwlgJ ,, - lO ruoll :e0 3IO-l

,,'o/o9l e 0l eP ered asolce;,,

ep BrcuoJalêJ ap srenluecJod so epelldue e[es enb as-ala6ng 'fINVClUEVlldCUVt/{

Vu\ln fINfNgg ered urelr o puoroêJlp êsolcel eg o/o9l ep opóe1;c11os y

1;iü00r1s51

0/ e 09 ep Pcu9lec epEprsuap,, :ered operelle e[as anb as-a:a6ng 'ocglg6teue JolP^ êp

(fI SOz) lecl OL or,urxçur ou e (p>1 Ogz) lecl Og ourlulur ou 'ounsuoc ered oluo.rd olnpord

op lr.u OOI ue raluoc tl.te^êp srluelur selnuJo.J anb euruualep »02 ep oJquêles ep 6l
ep 't, .u CoU eu VSIANV e enb le1;essal êle1 'êlupllrull tu?quret pcrlslJêloprpc eurn a \-
elsa enb opues'lluggl4eclzg ep ecrJglec eppprsuep epad epure o^rlrJcsap o'ossrp tu?y

'lur6ot / 6l'O ap ? epepueu.rocal etlrxçru
apepluenb B VSIANV e Bred a 'lur99l / 67'9 'epez;111n telef êp euo6 ap apepguenb e
opnap '9, COU ep ogóecllqnd p epsep 'VSIANV eu o.rlsrbal uras çlsê 'opeuolcêJlp plsa
o^rlrJcsep o ;enb o ered oppord o enb soueuJolur 'êluauleuololpv

,,@,,
sourel sop opóezr1r1n e as-eJêôns oluauldnlua ap ocsrJ r.uos sepuos ue opezrlrln
Jas ur?quel opuepod 'o6eug1sa op eJnleJêdtuel e qd o uaôur1e opuenb uressedsa
gs (opez;u;1e1a6 9.rd zore ap no pleleq ep) oplue urezrlun enb solnpord sO 'êluessêdsê
a1ue6e ouoc @ ep opóez;1;p e ulgquBl opEcrêtu
ou souel saluedlcued êp oJaurnu o epetruJll olsr 'eluessedse êluê6e oLuoc E-le-iEti
ãp-õ-Bilne no- Jele-l-5p-E-ú-õ6 ep ercugôrxe e êlstxê so^ilJcsêp elseN

',,6OOt

we6e1eqw3 'esolcq ap %91 owlulw oulnssod 1wOOLlecy lg ec4gpc epepsue1
dUS - gf OZEZ ocluo.qep oE6ald otlpueuolsro - FU.laN| BJed sa!ónt€ - qê/úuJsl êp lleu-= gfoz/go/gf

990



I



1d6/2015 E-majl ê lsmweb - Sdções para lnterrEt - OrEsüorEmerúo píegáo elefôrico rp 2í2015 - SRp

Estes descritivos solicitam fórmulas adicionadas de prebióticos, porém
sabe-se que esta exigência limita um pouco a concorrência. 

0
Trabalhamos com Íórmulas que náo possuem prebióticos, poréií em

compensação nossos produtos apresentam 100% lipídios vegetais, o que evita a
constipação em lactentes. Portanto, sugere-se que seja retirado o termo "pfeb1óLçOS" do
descritivo, a Íim de ampliar a concorrência.

66

A exigência do lote 05, de 100% lactose como Íonte de carboidratos
também limita a concorrência, já que existem Íórmulas comercializadas que utilizam
também polímeros de glicose e/ou maltodextrina. Assim, a Íim de ampliar a
concorrência, sugere-se que seja alterado para "Possui proteínas lácteas
(caseÍna/oroteínas do soro). contendo lactose. polÍmeros de glicose e/ou maltodextrina".

Diante disso, não há razÕes para limitar a concorrência do certame e
vedar a participação de Íornecedores de produtos com qualidades idênticas ou até

^ características superiores às exigidas, pelo menor preço, com a mesma Íinalidade a que
serão destinadas as fórmulas.

Aproveitamos para sugerir um novo descritivo, que permite maior concorrência e atende
a mesma Íinalidade do descritivo anterior:

LOTE 0í: item 01 - "Dieta (fórmula infantil) semielementar e hipoalergênica, à base de proteína
extensamente hidrolisada de soro de leite ou da caseÍna, TCM, LCPufas (ARA e DHA), maltodextrina,
vitaminas, minerais e oligoelementos. lsento de lactose, sacarose, Írutose e glúten. Alimentação de
lactentes e crianças que apresenlem alergia à proteÍna do leite de vaca e/ou de soja, distúrloios absortivos
ou outras condições cllnicas que requerem terapia nutricional com dieta ou fórmula semi-elementar e
hipoalergênica. Embalagem de 4009."

LOTE 02: item 01 - "Fórmula anti-regurgitação (0 a 12m) Íormulada para condições de
refluxo gastroesofágico. Contém goma jataÍ, agente espessante que proporciona maior
viscosidade da fórmula ou amido pré gelatinizado. Densidade calórica entre 60 e 70
Kcal/100m1. Possui no mínimo 40o/o de lactose. Embalagem 4009.

LOTE 03: item 01 - Fórmula infantil de partida em pó.Contém LcPUFAS ácidos graxos
de cadeia longa - ácidos araquidônico (ARA) e docosahexaenoico (DHA) e nucleotídeos.
Atende a todas as recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS e RDC no4312011.
Relação caseína:soro 40:60 ou 30:70. Densidade calórica 66 a77 Kcal/100m1. 100%
lactose. Embalagem 4009.

LOTE 05: item 01 - Fórmula infantil de seguimento em pÓ. Contém LcPUFAS ácidos
graxos de cadeia longa - ácidos araquidÔnico (ARA) e docosahexaenoico (DHA) e
nucleotídeos. Atende a todas as recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS e
RDC n"44l2011. Fornece nutrientes em quantidades adequadas para lactentes a partir
do 6'mês de vida. Densidade calórica 67 a 68 Kcal/100m1. Possui proteínas lácteas

https://mait.googde.corn/mail/úO?ui=2&k=14ô3514b4d&view=p[&seaÍctFinbox&type=14dfccde2cd4956&fF14dfccde2cd49756&siml=14dÍccde2cd49756...3l/4




