
ft • 

gen1 
Á 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Nesta. 

ORÇAMENTO 

·· ... •• Quant 
i •. _._lte,l11.< Mtlkg1 

.< . Item Unid 
.. .. · 

1 90 Oxigênio Medicinal i mt' mt' 
2 375 Oxigênio Medicinal 3 mt' mt' 
3 i.550 Oxigênio Medicinal i O mt' mt' 
4 405. Oxido Nitroso 4,5 kg kg 

5 90 Oxido Nitroso 29 kg kg 
5 2.6i0 Oxido Nitroso 33 kg kg 
6 875 Ar Compnmido Medicinal 7 mt' mt' 

. 

I Custo Total 

RS 60,00 i R$ 5.400,00 I 

R$ 23,34 R$ 8.752,50 i 
RS 12,00 RS 18.600.00 
R$ 76,00 R$ 30.780,00 
R$ 49,00 RS 4410,00 

R$ 48,00 RS 125.280,00 

RS 14,00 RS 12250,00i 
~ 

I R$ - I 
K$ I 

I RS - i 

R$ - i 

R$ 205.472,50 I 
Faturamento para 28 dias, com pagamento através de Deposito Bancaria. 
Validade da proposta 90 dias. 

Maringá, OS de Setembro de 2016 

'\ 

/ Oxigenio Maringá Ltda. 

I ooo1 ~ 
OXIGÊNIO MARINGÁ LTDA. 

AV. SÃO DOMINGOS, I 97 
VILA MORMGUE!RA t.s:r 87040-000 • MARJNGÁ • PR 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
"Paço Municipal Martin Krupek" 

PROPONENTE: ECOLÓGICA OXIGÊNIO LIDA- EPP 
ENDEREÇO: RUA DO COMÉRCIO 272- CASCAVEL PR 
TELEFONE: (45) 3224.6676 

ECOLÓGICA OXIGÊN10 lTDA. 

E-MAIL: ecologicaoxigenio@hotmail.com 
DATA: 26/09/2016 
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 dias 

Item Qtde Unld. 

I. 90 Oxigênio Medicinal1 mt' 

2. 125 Oxigênio Medicinal 3 mt' 

3. 150 Oxigênio Medicinal10 mt' 

4. 90 Oxido Nitroso 4,5 kg 

5. 125 Oxido Nitroso 29 kg 

6. 155 Oxido N itroso 33 kg 

7. 90 Ar Comprimido Medicinal 7 mt' 

Rua do Comércio, 272 
I CEP 86111!1·520 • Cascavel - P!J 

Marca Preço Uni!. Total 
Plm3 e Kg l!em 

· Air Liquide 60,00 5.400,00 

Air Liquide 28,00 3.500,00 

Air Liquide 15,00 2.250,00 

Air Liquide 70,00 6.300,00 

Air Liquide 50,00 6.250,00 

Air Liquide 50,00 7.750,00 

Air Liquide 22,00 1.980,00 

OBS: EM REGIME DE COMODATO 

•tem Qtde Unid. Descrição Marca Preço Uni!. Tolalltem 

I I R$ 0,00 R$ 0,00 
,-----, 

Item Qtde UIEI_ Déscricão \ Marca Preço Unit. Total Item 

2 \ \ I \ R$ 0,00 R$ 0,00 
' 

' 
I I I 

ASSINATURA~i - I. NOME DO RESPONSA VEL PELO ORÇAMENTO: 
\ 

' ' /uv~~ l/c! !f (1/ÍCo{X. I é.-

\ ' \ ' \ . ../v~ 

Rua Bahia, N°85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 



Hfll.~WHITE MARTINS 
PRAlAJR UK 

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TOA (Filial) 
Rua Oswaldo Aranha, 100 Bairro: Ribeiro Cambu 
CNPJ 35.820.448/0054-48 lnsc. Est. 60.120.700-10 
CEP 86067-030 • Londrina/PR 
Fone :(43) 3377 -8808 
E-mail : licitacoes pkg sul@praxair.com 

A 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

Medipure''' 
Medicai Gases 

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TOA (Matriz) 
Avenida das Américas, 3.434- Bloco 7 • CEP: 22.640-102 
CNPJ 35.820.448/0001-361.E.83.120.223 
lnsc. Municipal: 73.194-3 
Barra da Tijuca- Rio de Janeiro- R.J. 
Fone : 0800 709 9000 

Londrina, 26 de Setembro 2016. 

REF: Proposta do Fornecimento de Oxigênio Medicinal Gasoso em cilindros 

Conforme solicitação de V.Sas, informamos nossas condições técnica-comercial para o objeto supra
citado: 

• Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias. 

• Prazo de Entrega: Até 48 (quarenta e oito) horas, após as solicitações de emergêncm, 
exclusivamente para o Hospital ou Postos de Saúde, excetuando-se pacientes domiciliares. 

• Prazo de Pagamento: Até 30 (trinta) dias após a entrega do produto e recebimento da nota 
fiscal. 

Secretaria Municipal da Saúde 

ITEM DESCRIÇAO QUANTIDADE PREÇO UNITARIO 

OI Oxigênio Medicinal 1 mt' 90 R$ 90,00 a carga 

02 Oxigênio Medicinal 3 mt' 125 R$ 25,00 por metro cúbico 

03 Oxigênio Medicinal 1 O mt' 155 R$ 15,00 por metro cúbico 

04 Oxido Nitroso 4,5 kg 90 R$ 80,00 por kilo 

05 Oxido Nitroso 28 kg 125 R$ 60,00 por kilo 

06 Oxido Nitroso 33 kg 155 R$ 60,00 por kilo 

07 Ar Comprimido Medicinal 6 ml' 90 R$ 20,00 por metro cúbico 

08 LOCAÇAO CILINDRO R$ 20,00 por cilindro por mês 



:fffffliJWHI1E MARTINS 
PRAlMRINC 

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TOA (Filial) 
Rua Oswaldo Aranha, 100 Bairro: Ribeiro Cambu 
CNPJ 35.820.448/0054-48 lnsc. Est. 60.120.700-1 O 
CEP 86067-030 - Londrina/PR 
Fone :(43) 3377-8808 
E-mail : licitacoes__pkg sul@praxair.com 

CONDIÇÕES GERAIS: 

Medi!2Jure" 
Medicai Gases 

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA (Matriz) 
Avenida das Américas, 3.434- Bloco 7- CEP: 22.640-102 
CNPJ 35.820.448/0001-36 J.E.83.120.223 
lnsc. Municipal: 73.194-3 
Barra da Tijuca- Rio de Janeiro- R.J. 
Fone : 0800 709 9000 

o Os cilindros serão fornecidos em regime de locação, durante o prazo do contrato. As 
quantidades de cilindros descritas acima poderão sofrer alterações; 

o Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as 
despesas, tais como impostos, taxas, transporte e impostos; 

o Para os casos de emergência, dispomos de um sofisticado sistema de atendimentos 24 
horas ininterruptas, podendo ser solicitado pelo telefone 0800 709 9000. 

o Os cilindros de 3 m3 não temos para locação, pois são cilindros fora de padrão, 
necessitando recolhimento para enchimento dos mesmos. O prazo de entrega para 
enchimento de cilindros fora do padrão é de I O (dez) dias. Demais itens são livre-troca, 
ou seja, levamos os vazios e deixamos os cheios no lugar. 
O cilindro de Ar Comprimido denominamos Ar Medicinal. 

Bruno Vaccari Junior 
White Martins Gases Industriais Ltda 
Te!.: (43) 8436.1200 ou (44) 30401017 
White Martins Gases Industriais Ltda 

CNPJ: 35,820.448/0054-48 
lnsc. Est. 60.120.700-10 
Razão Social: WHITE MARTINS GASES 
INDUSTRIAIS LTDA 
Nome Fantasia: WHITE MARTINS 
Endereço: Rua Oswaldo Aranha, 100 
Bairro Ribeiro Cambu- Londrina, PR 

CEP 86067-030 

2 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

REQUERIMENTO COM TERMO DE REFERÊNCIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL: 

O Responsável pela unidade administrativa abaixo identificada vem respeitosamente perante Vossa 
Excelência, requerer a competente autorização para aquisição do objeto abaixo descrito: 

l-OBJETO 

Aquisição de Recarga de Oxigênio Destinados para O Hospital Municipal De Nova 
Cantu, em Atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. 

( ) Contratação ( ) Registro de preços (X) AQUISIÇÃO 

I' -JUSTIFICATIVA 

A presente solicitação se faz necessarm devido ao fato de possuirmos pacientes 
hospitalizados com possíveis necessidades do uso de oxigênio medicinal, bem como para urgência e 
emergência Hospitalar, visto que não dispomos de uma produtos licitados este procedimento e de suma 
importância. 

Item Quant. Unidade Descrição Preço Médio Unitário Preço Médio Total 

I 90 MT' OXIGEN!O MEDICINAL I MT' R$ 70,00 R$ 6.300,00 

2 125 MT' OXIGENIO MEDICINAL 3 MT' R$ 25,45 R$ 3.180,83 

3 150 MT' OXIGENIO MEDICINAL lO MT' R$ 14,00 R$ 2.100,00 

4 90 KG OXIDO N!TROSO 4,5KG R$ 75,33 R$ 6.780,00 

5 125 KG OXIDO NITROSO 29 KG R$ 53,00 R$ 6.625,00 

6 155 KG OXIDO NITROSO 33 KG R$ 52,67 R$ 8.!63,33 

7 90 MT' 
AR COMPRIMIDO MEDICINAL 

R$ 18,67 R$ 1.680,00 
7MT' 

TOTAL R$ 34.829,16 

114 -LOCAISDE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os Materiais deverão ser entregues no Hospital Municipal de Nova Cantú - PR, ou em local 
informado pelo Município no ato da Assinatura de Contrato. 

I! os- PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
O inicio da prestação dos serviços serão 24 (vinte e quatro), horas a partir do recebimento da 

requisição de compras expedido pela Secretaria de Saúde do Município. 

Rua Bahia, N°85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Marlin Krupek" 

(, 6-ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

O acompanhamento será efetuado por Funcionário Designado pela Secretaria Municipal de 
Saúde. 

['7 ~ESTIMATIVA DO VALOR 

O valor total estimado da contratação do serviço ou aquisição de bens deverá ser baseado: 
I- ao menor preço, nos casos de dispensa de licitação; 
II- à média dos dois menores orçamentos, nos casos de licitação. 
Os orçamentos poderão ser realizados através de formulários padronizados. 

l,s- CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
Conforme o Artigo 73 da Lei 8.666/93: 

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
I- em se tratando de obras e serviços: 
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

_,rcunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei; 

li- em se tratando de compras ou de locação de equipamentos: 
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a 

especificação; 
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 

aceitação. 

(19-DAVERÀ.CIDADE DOS ORÇAMENTOS 
Certifico que os orçamentos enviados juntamente a este Termo de Referencia foram por mim 

realizados e são verdadeiros, conforme rubrica/assinatura em cada um deles. 

(j';JO.-DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero votos de elevada estima e apreço. 

Nova Cantú, 10 de Outubro de 2016 

Eliana Ap 
Secretária 

Rua Bahia, N°85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 



Prefeitura Municipal de Nova Canto 
- ESTADO DO PARANA 
CNPJ 71.845.394/0001·03 

PROCESSO no 057/2016 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL No 036/2016 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME 
DESCRICÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- HOSPSUS. 

VALOR ESTIMADO- R$ R$ 34.829,1 6 (Trinta e Quatro Oitocentos e Vinte e Nove 
Reais e Dezesseis Centavos 

PARA: 

ORDENADO R DE DESPESAS: PREFEITO MUNICIPAL 

Visto: DATA: 16 I 11 I 2016 

PARA· . 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA:j -:Jc;.}_ J/l '?â}tlt/Ji- kb29 É- .JuPSJ :-J tJ((J~r-

À-::;,. 
VistQ: < DATA: 16 I 11 I 2016 , 

PARA: 

Visto: DATA: 16 I 11 I 2016 

PA 
ASSESSOR JURIDICO 

Concorrência 

Visto: DATA: 16 I 11 I 2016 

Rua Bahia, 85 - Centro - CEP 87.330-000 - Nova Cantu- PR- E-Mail 
licitacao@novacantu.pr.gov.br 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

ASSESSORIA JURÍDICA ..__ ________ LA_...:U~D~O~D::.:::E=A~NÁLISE JURÍ=D-IC_A __ 

PARECER DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO N° 057/2016 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N•: 036/2016 

1 -RELATORIO 

ASSUNTO: 1. RECARGA DE OXIGÊNIO 
MEDICINAL CONFORME DESCRIÇÃO 
CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - HOSPSUS. 2. MODALIDADE ELEITA: 
PREGÃO PRESENCIAL, COM FULCRO NO ARTIGO 
1 • DA LEI FEDERAL N. 10.520/2002. 

Trata-se de processo administrativo de contratação, cujo objeto é RECARGA DE 
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE 
REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -
HOSPSUS. 

-ANALISE 
O resultado da análise inicial do processo pode ser sintetizado da seguinte forma: 

REQUISITO 11 FUNDAMENTO ll SIM 11 NÃO 11 OBSERVAÇÃO 
Existência de abertura formal de Art. 3 8 caput da LJDI processo administrativo, autuado Lei 8.666/93 
e protocolado 

11 Ato de designação da Comissão Art. 38 inciso IH LJD Anexar Portaria indicando os 
IJ responsável pela condução do da Lei 8.666/93 membros da CPL ou 

certame Pregoeiro e sua Equipe 

I 

I 
Numeração das páginas do Art. 3 8 caput da D~ 

Numerar páginas para demonstrar I 

processo Lei 8.666/93 sequencia do processo. 

Clareza, objetividade e Art. 3 8 caput da LJDI I justificativa na elaboração do Lei 8.666/93 
objeto 

Realização de ampla pesquisa de arts. 70 
' 

§ 20 
' 

X Foram anexos 3 orçamentos. 
preços no mercado, a fim de inciso IH, e 43, 
estimar o custo do objeto a ser incisos IV e V, 
adquirido, definir os recursos todos da Lei 
orçamentários suficientes para a 8.666/1993 
cobertura das despesas 
contratuais e servu de 
balizamento para a análise das 
propostas dos licitantes. 

I Indica2ão do recurso ~ara arcar 11 Art. 38 ca~ut da 11 X li I Não se faz neqé)sário para a 

v 
~v 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

lrc~o=m=a~d=es~p=es~a==~==~~~~~~L=e=i=8.=66=6=/9~3==~1~1 ==~~ ~~~lriM==od=a=lid=a=d=e==========~' 
Atestado de disponibilidade Art. 1 o § 1 o da X 
financeira Lei 

Autorização da Autoridade 
competente, sob a ótica da 
oportunidade, conveniência e 
relevância para o interesse 
público 

Publicação do Ato no Site do 
TCE-Pr 

13- CONCLUSAO 

Complementar 
Federal n° 
10112000 
Art. 3 8 caput da 
Lei 8.666/93 c/c 
Art. 1 ° § 1 o da 
Lei 
Complementar 
Federal n° 
101/2000 
Instrução 
Normativa 37/09 
do TCE/Pr. 

X 

DO 

Necessário a autorização do 
ordenador da Despesa para 
dar prosseguimento no 
processo. 

Se faz necessário a publicação 
nos órgãos de publicidade. 
TCE - Orgão Oficial. 

I 

Do resultado da análise, conclui-se que o presente processo possm condições de 
prosperar. 

l4- DO PROCEDIMENTO l 

Ante ao exposto, no tocante a escolha do procedimento licitatório efetuado, 
considerando que o objeto se enquadra no conceito disposto no artigo 1° da Lei Federal n. 
10.520/2002\ correta a opção pela adoção da modalidade licitatória pregão presencial para 
registro de preços. 

É a manifestação s. m. j. 

Nova Cantu/PR, 17 de Novembro de 2016. 

Ril f Skura 
o ~'29.742 

Art. 1° Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de 
pregão, que será regida por esta Lei. 
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles 
cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio 
de especificações usuais no mercado. 



\ PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
1963. 13 

fu fJm;o- ;}wtJ.e !lJe-Jta :Jf.i6Wüa 
-=PARANÁ~ 

CNPJ • 77.845.3!14/0!10:1...03 

PORTARIA N°. 036/2016 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná. no uso 
de suas atribuições legais, e tendo em vista o que const~ da Lei 
Federal n• l 0.520 de 17 de Julho de 2002; 

RESOLVE 

Art. 1".- Designar a Servidora Eleani Maria de Andrade, portador da Cédula de 
Identidade RG n• 7.834.949-2, pregoeiro desta Municipalidade; 

Art. 2".- Designar ainda, SILEYA ALLEN MELLO RICHTER BORGIO- RG 
7.791.876-0h, ELIANE FERRARETO DA SILVA RG 7.700.462-9, SUELI DE FATINlA 
MELLO RG 8.326.552-3 e ELEANI MARIA DE ANDRADE RG 7.834.949-2, membros da 
Equipe Técnica de Apoio ao Pregoeiro. 

Art. 3°. - Nas Faltas e impedimentos do Pregoeiro, o substituto eventual será a 
Servidora SUELI DE FATIMA MELLO RG 8.326.552-3. 

Art. 4•,- Determinar que os trabalhos a serem desenvolvidos pelo referido Pregoeiro 
e Equipe Técnica de Apoio alcance a modalidade de Licitação Pregão, observados os preceitos da 
Lei Federal n• 10.520 de 17 de julho de 2.002. 

Art. 4•,- Esta Portaria entrará em vigor a partir do dia 01 de abril de 2016. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, em 04 de abril de 2.016. 

pal 

Rua Bahia, 85- Centro- Nova Cantu- PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu nr """ '" 

!llll'fllJ'7ii!MTI!iinAf l!!M:i!IJA!!F"lllJE ~--=-----



PREÂMBULO 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 
'~Paço Municipal Martin Krupek" 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 057/2016 
PREGÃO PRESENCIAL N°036/2016- PMNC 

O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU - ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua Bahia,85, 
Centro, em Nova Cantu, ora denominado licitador, toma público que se acha aberta licitação na 
modalidade PREGÃO (presencial), do !!ruL.Menor Preço - Por Item, objetivando a: 
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME DESCRICÃO 
CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, que será regida pela Lei federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, 
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, com suas alterações e demais exigências deste edital e seus Anexos. 

DA SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA E 
DOCUMENTAÇÃO 

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU, RUA BAHIA, W85, CENTRO, NOVA CANTU-PR. 
DIA: 02 de Dezembro de 2016. 
HORÁRIO: 09 Horas. 

1. Caso não haja expediente na data acima mencionada, o recebimento e o inicio da abertura dos 
envelopes referentes a este pregão serão realizados no primeiro dia útil seguinte. 

1.1 O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO, e auxiliado 
pela EQUIPE DE APOIO. 

2. No dia, hora e local mencionado no preâmbulo, terá inicio a sessão do pregão, com o seguinte 
roteiro: 

2.1. credenciamento dos representantes legais dos licitantes; 
2.2. recebimento de declaração de habilitação e dos envelopes contendo as propostas e a 

documentação; 
2.3. abertura dos envelopes proposta e exame da conformidade das propostas para com as 

exigências do edital; 
2.4. divulgação dos licitantes classificados e dos desclassificados; 
2.5. realização dos lances verbais; 
2.6. abertura do envelope documentação do licitante detentor do menor preço e exame da 

habilitação; 
2.7. adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, se não houver manifestação da 

intenção de interposição de recurso. 

3. Os licitantes presentes serão intimados das decisões do Pregoeiro durante a sessão, as quais serão 
lavradas em ata, inclusive o resultado fmal. 

4. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de condição deste Edital e de outros 
assuntos relacionados à presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em 
participar do certame pelo telefone (044- 3527-1281), até o 2° (segundo) dia útil que anteceder a 

Rua Bahia, N°85- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: prnncantu@hotmail.com ou prnncantu@ig.com. br 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

data estabelecida no preâmbulo deste Instrumento Convocatório para a reunião de recebimento e 
abertura dos envelopes propostas e documentação. 

5. A resposta do pregoeiro ao pedido de esclarecimento formulado será enviada por fax ao 
interessado. 

São partes integrantes deste edital os seguintes anexos: 

ANEXO I - Memorial Descritivo - Objeto do Pregão. 
ANEXO 11 - Modelo de Declaração de cumprimento à Constituição Federal. 
ANEXO 111 - Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar 
com a administração. 
ANEXO IV - Modelo de Proposta. 
ANEXO V- Declaração de Recebimento e/ou Acesso à Documentação. 
ANEXO VI - Modelo de Ata de Registro de Preços. 
ANEXO VII - Declaração de que a proponente enquadra-se como pequena ou micro empresa para 
os fins da Lei Complementar 123/06. 
ANEXO VIII- Carta-Credencial. 
ANEXO IX - Declaração de atendimento a habilitação 

DO OBJETO 

6. A presente licitação visa o acolhimento da melhor Proposta para o seguinte objeto: AQUISIÇÃO 
DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME DESCRI CÃO CONSTANTE 
NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE, os produtos devem ser entregues no município de NOVA CANTU, Estado do 
Paraná, conforme discriminado no Anexo I- "Memorial Descritivo". 

6.1. Independentemente da especificação deste Edital, os produtos a serem adquiridos pelo 
Município deverão estar em conformidade com o Anexo I -"Memorial Descritivo". 

7. Poderão participar deste pregão quaisquer licitantes que: 
7.1. detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste pregão; 
7.2. comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos nos itens relativos à 

documentação. 

8. Não poderão participar neste Pregão: 
8.1. as empresas suspensas de contratar com a Prefeitura Municipal de Nova Cantu- PARANÁ; e, 
8.2. empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a administração 

Pública, enquanto perdurem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade qual aplicou a penalidade; 

8.3. cujos sócios ou acionistas estejam impedidos face ao disposto no art. 9° da Lei n° 8.666/93. 
8.4. Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio. 
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DO PROCEDIMENTO 
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9. No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, serão recebidos os documentos 
de credenciamentos e abertura pelo Pregoeiro a sessão pública, destinada ao recebimento da 
declaração de habilitação, e ao recebimento e abertura dos envelopes proposta e documentação. 

9 .1. Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de licitante: 
a) retardatária, a não ser como ouvinte, ou, 
b) que não apresente a declaração da habilitação, conforme ANEXO IX. 

10. No horário indicado para inicio do pregão o licitante deverá apresentar ao Pregoeiro documento 
comprovando possuir poderes para formulação de proposta e para prática de todos os demais 
atos relativos a este Pregão. 

1 0.1. Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal do licitante, presente 
ao evento, devidamente credenciado. 

11. No mesmo ato, o Pregoeiro receberá a declaração de que o licitante reúne condições de 
habilitação, e os envelopes proposta e documentação procedendo, em seguida, à abertura dos 
envelopes proposta, realizando os seguintes procedimentos: 

11.1. exame de conformidade da proposta, consistindo em conferência, análise e classificação das 
propostas em confronto com o objeto e exigências deste Edital, e desclassificação das que não 
atendam às exigências do instrumento convocatório; 

11.2. classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas apresentadas com valores 
sucessivos e superiores em até 10% em relação ao menor preço; ou 

11.3. seleção das melhores propostas, até o máximo de três, quaisquer que sejam os preços 
ofertados, quando não verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior; 

11.3.1. havendo empate no terceiro valor, serão selecionadas todas as licitantes que tenham ofertado 
o mesmo preço; 

11.4. colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado para que os representantes legais 
dos licitantes participem da etapa competitiva, por meio de lances verbais; 

11.5. húcio de etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser formulados de modo 
sucessivo, em percentuais distintos e crescente, a partir do credenciamento pela licitante que 
apresentou o menor preço dentre as classificadas e as demais licitantes, registrando os lances 
ofertados e reordenando-os 

12. Uma vez iniciada a abertura do envelope proposta, não serão permitidas quaisquer retificações. 

13. Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o Pregoeiro convidará 
individualmente os representantes legais dos licitantes classificados, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a começar pelo licitante detentor da proposta de maior preço, e as 
demais, pela ordem decrescente de preços ofertados. 

13 .1. A desclassificação da proposta da licitante importa sua exclusão das fases subsequentes; 
13.2. Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
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14. O licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, ficará 
excluída dessa etapa e terá mantido o seu último preço apresentado para efeito de ordenação das 
propostas 

15. O licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos no envelope documentação, 
ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, será 
inabilitada, sem prejuízo de ser-lhe aplicada, no que couber, as sanções previstas no item 80 
deste Edital e demais cominações legais. 

15.1. Não será admitida complementação de documentos posteriormente à sessão. 
15.2. O pregoeiro poderá conferir os documentos disponíveis em sítios eletrônicos oficiais. 

16. Incumbe ao Pregoeiro, ainda, como parte das atribuições que lhe competem, durante a 
realização deste pregão: 

16.1. conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 
16.2. examinar a aceitabilidade da proposta ou do lance de menor preço, quanto ao objeto e valor, 

decidindo, motivadamente, a respeito da escolha que vier a ser adotada; 
16.3. adjudicar o objeto deste pregão ao licitante vencedor, detentor da proposta considerada como 

a mais vantajosa, após constatado o atendimento das exigências deste Edital, se não houver 
interposição de recurso contra atos do Pregoeiro. 

16.4. receber, examinar e instruir os recursos contra suas decisões, relativamente a este pregão; 
16.5. encaminhar a autoridade superior o processo relativo a este pregão, devidamente instruído, 

após ocorrida a adjudicação, com vistas à homologação deste procedimento licitatório e à 
contratação do objeto com o licitante vencedor. 

1 7. Se não houver tempo suficiente para a abertura do envelope proposta, e abertura do envelope 
documentação em um único momento/dia ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos 
e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados 
em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente. 

17 .1. a interrupção dos trabalhos de que trata esta condição somente dar-se-á, em qualquer hipótese, 
após a etapa competitiva de lances verbais; 

17 .2. os envelopes não abertos serão rubricados no fecho pelo Pregoeiro e pelos representantes 
legais das licitantes presentes, e ficarão sob a guarda do Pregoeiro até nova reunião, 
oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 

18. Qualquer reclamação deverá ser feita durante a reunião pelos representantes legais dos licitantes 
presentes, mediante registro na ata respectiva. 

19. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo 
pregoeiro, pela equipe de apoio e facultativamente pelos representantes legais dos licitantes 
presentes à sessão deste pregão. 

20. Ultrapassada a fase de análise das propostas, e abertos os envelopes documentação não caberá 
desclassificar os licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 
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21. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste pregão, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou 
da documentação. 

21.1. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida. 

22. A adjudicação deste pregão e a homologação do seu objeto somente serão efetivadas: 
22.1. se não houver manifestação do licitante de sua intenção de interpor recurso, devidamente 

registrada em ata durante o transcurso da sessão do pregão; 
22.2. se houver interposição de recurso contra atos do Pregoeiro, após o deferimento ou 

indeferimento do recurso interposto e dado conhecimento do seu resultado; 

23. A abertura dos envelopes proposta e documentação, será realizada sempre em sessão pública, 
devendo o Pregoeiro elaborar a ata circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente ser 
assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio e pelos representantes dos licitantes 
presentes. Em caso de recusa da assinatura da ata pelos representantes do licitante presente ao 
ato, tal circunstância será lavrada em ata. 

24. Da ata relativa a este pregão constarão os nomes dos representantes credenciados dos licitantes, 
da análise das propostas, das amostras, dos documentos de habilitação, dos preços das propostas 
escritas e dos lances verbais apresentados, da manifestação do licitante de interpor recurso, sem 
prejuízo de outros registros necessários. 

25. Após concluída a licitação e recebimento da nota de empenho os envelopes não abertos 
contendo a documentação dos demais licitantes ficarão em posse do Pregoeiro, à disposição dos 
licitantes, pelo prazo de 08 (oito) dias úteis, após o que serão destruídos. 

DO CREDENCIAMENTO 

26. Serão admitidos a participar desta licitação os que estejam legalmente estabelecidos na forma da 
Lei, para os fms do objeto pleiteado, sendo vedada a qualquer pessoa fisica ou jurídica a 
representação, na presente licitação, se mais de uma empresa. 

26.1 Será admitida, em todas as etapas da licitação, a presença de somente um representante de cada 
proponente. 

27. a proponente deverá apresentar, inicialmente e em separado dos envelopes, documento com a 
indicação do representante credenciado, com poderes para formular ofertas e lances de preços e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, devendo 
o credenciado encontrar-se presente no momento da apresentação das credenciais, sob pena de 
não ter a empresa o direito de participar do certame, uma vez que trata-se de Pregão Presencial. 

27.1 O credenciado far-se-á através do documento constante do Anexo VIII deste edital ou 
Procuração que comprove os necessários poderes para formular ofertas, lances e praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante. 

27.2 Mesmo sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, o 
participante deverá apresentar a cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, 
no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura e documento de identificação com foto. 
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27.2.1 Os documentos ora solicitados poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 
de cópia, autenticada por Cartório competente ou pelo Pregoeiro ou por membro da equipe de 
apoio mediante a conferência da cópia com o original ou publicação em órgão da imprensa 
oficial. 

27.2.1.1 As fotocópias poderão ser autenticadas das 08:00 horas às 12:00 horas, desde que o 
proponente apresente a via original para conferência. Não será realizada autenticação após o 
credenciamento dos participantes. 

27 .2.2 Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes das 
proponentes, desde que devidamente credenciados. 

27.3. A proponente deverá apresentar, inicialmente e em separado dos envelopes, Declaração de 
que a proponente enquadra-se como pequena ou micro empresa para os fins da Lei 
Complementar 123/06 (ANEXO VII) quando for o caso. Esta declaração deverá ser entregue 
fora do envelope de habilitação, os documentos relativos ao credenciamento. Deve-se apresentar 
a Certidão expedida pela Junta Comercial para comprovação da condição de microempresa 
ou empresa de pequeno porte, conforme art. 8° da Instrução Normativa no 103, 30 de abril de 
2007. 

27.4 A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, Declaração de 
que a proponente DECLARA atender plenamente os requisitos de habilitação da referente 
licitação conforme ANEXO IX do presente edital. Esta declaração deverá ser obrigatoriamente 
entregue fora do envelope de habilitação, juntamente com os documentos relativos ao 
credenciamento. A apresentação desta declaração é obrigatório para a participação na referida 
licitação. 

DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

28. Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada representante legal do 
licitante deverá entregar ao pregoeiro, simultaneamente, além do credenciamento e da declaração 
de habilitação, a proposta escrita e a documentação em envelopes separados fechados e 
rubricados no fecho e, de preferência, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em 
caracteres destacados, além da razão social do licitante, os seguintes dizeres: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2016- PMNC 
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA 

PROPONENTE 

DA PROPOSTA - ENVELOPE N° 01 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2016- PMNC 
ENVELOPE N• 02 DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE 

29. A proposta contida no Envelope n° 01 deverá ser apresentada com as seguintes exigências: 
29.1. de preferência emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, 

acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricada; 
29.2. fazer menção ao número deste pregão e conter o nome comercial do licitante, o CNPJ, 

número(s) de telefone(s) e de fax, e-mail, se houver, e o respectivo endereço com CEP; 
29.5. indicação dos preços; 
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29.7. quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pelo licitante. 

30. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação 
a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais, 
ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais de cálculo, alterações 
essas que serão avaliadas pelo Pregoeiro. 

30.1. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros aritméticos; 
30.2. a falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pelo próprio licitante ou 

na proposta poderão ser supridas pelo representante legal presente à reunião de abertura dos 
envelopes "proposta" e "documentação" com poderes para esse fim. 

30.3. O Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 01 ano contados da data da 
homologação do presente expediente, independente de menção expressa na proposta, salvo se 
esta ocorrer em prazo superior a 30 dias após a abertura das propostas, o que poderá ser reduzido 
equivalentemente. 

DOSPRECOS 

31. O licitante deverá indicar o preço unitário e total por item. 
31 .1. No preço cotado deverá estar inclusos além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: 

transporte (inclusive frete se for o caso), seguro contra os riscos existentes, garantia e tributos de 
qualquer natureza, sendo aqueles que não forem transcritos, será considerados como já 
constantes. 

32. A cotação e os lances verbais apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 
será de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear 
qualquer alteração, seja para mais ou para menos. 

32.1. Só serão aceitos preços em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos arábicos e, 
de preferência, também por extenso, prevalecendo este ultimo, em caso de divergência, 
desprezando-se qualquer valor além dos centavos. 

VALOR REFERÊNCIA 

33 Não será aceito preço unitário supenor ao estabelecido nos itens abaixo, sob pena de 
desclassificação do item. 

Valor R$ 34.829,16 (Trinta e Quatro Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Dezesseis Centavos). 
Item Quant. 

1 90 
2 125 
3 150 
4 90 
5 125 
6 155 
7 90 

Unid Descriyão Pre_yo Médio Unitário 
M'P OXIGENIO MEDICINAL 1 M'P R$ 70,00 
MT3 OXIGENIO MEDICINAL 3 MP R$ 25,45 
MT3 OXIGENIO MEDICINAL 1 O MP R$ 14,00 
KG OXIDO NITROSO 4,5KG R$ 75,33 
KG OXIDO NITROSO 29 KG R$ 53,00 
KG OXIDO NITROSO 33 KG R$ 52,67 
MP AR COMPRIMIDO MEDICINAL 7 MP R$ 18,67 

TOTAL 
Rua Bahia, N°85 - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
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Preço Médio Total 

R$ 6.300,00 
R$ 3.180,83 
R$ 2.100,00 
R$ 6.780,00 
R$ 6.625,00 
R$ 8.163,33 
R$ 1.680,00 
R$ 34.829,16 

y 



DOS PRAZOS 
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34. O licitante vencedor ficará obrigado a executar os serviços ou entregar os produtos objeto da 
presente licitação, conforme solicitação e necessidades da administração. 

34.1 - A Contratada fica obrigada a providenciar a entrega dos materiais imediatamente após a 
ordem de entrega emitida pela Contratada. 

34.2 - A entrega é de inteira responsabilidade da empresa contratada, onde a mesma deverá ser 
providenciada em até 30 dias após solicitação da administração. 

3 5. O Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 dias contados da data da 
homologação do presente expediente, independente de menção expressa na proposta. 

36. Caso os prazos de que tratam as condições anteriores não estejam expressamente indicados na 
proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento. 

3 7. Decorrido o prazo de validade fixado no edital, sem a solicitação de prorrogação de prazo ou a 
convocação para assinatura do contrato ou retirada do documento equivalente, ficam os 
concorrentes liberados dos compromissos assumidos. 

DO TIPO DE LICITAÇÃO 

38. A presente licitação é do Menor Preço- Por Item, face ao disposto no art. 4°, inciso X, da Lei n° 
10.520/2002. 

DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

39. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com fundamento nos incisos I e li do 
artigo 48 da Lei n° 8.666/93, as propostas que: 

39.1. apresentarem preços excessivos ou com preços manifestamente inexequíveis, assim 
considerados aqueles que não venham a ter, demonstrada sua viabilidade através de 
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que 
os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; 

39.1.1. Para fins de aferição de inexequibilidade das propostas, o Pregoeiro determinará que a 
licitante deverá fazer prova de que possui condições de cumprir o objeto do Edital, através da 
planilha pormenorizada com a devida comprovação (documentos, notas fiscais, recibos, etc ... ) 
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado, na forma do artigo 48, inciso li, da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações 

39.2. não atenderem às exigências contidas no edital deste pregão. 

40. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o 
prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de novas propostas, escoimadas das causas 
referidas no item anterior. 
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DA ACEIT ABILIDADE DAS PROPOSTAS 

41 . Para efeito de elaboração da proposta escrita e de seu julgamento, não será aceita, sob qualquer 
titulo, oferta de outros valores que não sejam os preços unitário e total da proposta. 

41 .1. Para efeito de elaboração da proposta não poderá ser alterado o quantitativo de indicado no 
ANEXO I - Memorial Descritivo. 

42. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste pregão, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas ofertas das 
demais licitantes. 

43. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que este pregão não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

44. Ao Pregoeiro, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da obediência 
às condições aqui estabelecidas, bem, ainda, em seus anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou 
omissões deste edital. 

45. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu - PARANÁ ou, ainda, de pessoas fisicas ou jurídicas estranhas a ele, 
para orientar sua decisão. 

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

46. Durante o julgamento e a analise das propostas, será verificada, preliminarmente, a 
conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital, devendo 
ser classificadas para a etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente aquelas que 
atendem plenamente a esses requisitos. 

4 7. Encerrada a análise das propostas apresentadas, em conformidade com as exigências contidas 
neste edital, o Pregoeiro classificará o licitante autor da propostas de menor preço por item e 
todas aquelas apresentadas com preços sucessivos e superiores em até 10% (dez) por cento, em 
relação ao menor preço por item ofertado, disposto em ordem crescente, para que os 
representantes legais dos licitantes participem da etapa de lances verbais. Havendo empate no 
terceiro valor, serão convocadas todos os licitantes que tiverem ofertado o mesmo preço. 

4 7 .1. O licitante oferecerá lance verbal sobre o preço por itens. 

48. Quando não forem identificadas, no mínimo, três propostas escritas, a partir do critério definido 
no item anterior, o Pregoeiro fará a classificação dos três menores preços sucessivos, por item, 
dispostos em ordem crescente, quaisquer que sejam os valores ofertados, para que os 
representantes legais dos licitantes participem da etapa de lances verbais. Havendo empate no 
terceiro valor, serão convocadas as licitantes que tiverem ofertado o mesmo preço. 
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49. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a classificação final 
far-se-a pela ordem crescente dos preços. 

49.1. Será considerada como mais vantajosa a oferta de Menor Preço - Por Item, proposto e 
aceito. 

50. Aceita a proposta de Menor Preço - Por Item, será aberto o envelope documentação, contendo 
os documentos de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 
condições habilitatórias. 

50.1. O Pregoeiro deverá negociar diretamente com o licitante detentor da proposta de menor preço, 
no sentido de que seja obtido melhor preço. 

51. Verificado que a proposta de menor preço atende às exigências fixadas neste edital, também 
quanto à habilitação, será o respectivo licitante declarado vencedor. 

51.1. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a oferta de menor valor subsequente, verificando a aceitabilidade e 
procedendo à habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 
a apuração de uma proposta e habilitação que atendam a todas as exigências, sendo a respectiva 
licitante declarada vencedora e à ela adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos. 

DO DESEMPATE 

52. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e não havendo lances, será efetuado sorteio, o 
qual será arbitrado pelo sistema gerenciador do Pregão. 

52.1. Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

52.1.1 - Será considerado empate situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte sejam, iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta 
mais bem classificada (art. 44, §2° da Lei Complementar n° 123). 

52.2 - Ocorrendo empate o pregoeiro procederá da seguinte forma: 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta 

de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em 
seu favor o objeto licitado (art. 45, I, da Lei Complementar n° 123); 

b) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma descrita no 
subitem "a" deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do subitem 52.1.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito (art. 45, 
II, da Lei Complementar n° 123); 

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 52.1.1, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta (art. 45, 
III, da Lei Complementar no 123). 

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 45 da Lei Complementar n° 
123, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

e) O disposto no Art. 45 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

Rua Bahia, N°85- Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: prnncantu@hotmail.com ou prnncantu@ig.com. br 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 
"Paço Municipal Martin Krupek" 

f) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE N° 2 

53. Todos os licitantes deverão apresentar dentro do envelope n° 2 os documentos a seguir 
relacionados, dentro do envelope n° 2, entregues de forma ordenada e numerados, de preferência, 
na seguinte ordem, de forma a permitir maior rapidez na conferencia e exame correspondentes. 

a) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição, onde 
havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de 
certidão negativa, conforme estabelecido no Art. 43, §1° da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 

b) A não regularização da documentação no prazo estabelecido na letra "a" citada acima, implicará 
em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes 
remanescentes, na mesma ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação, conforme estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

53.1. Habilitação Jurídica: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor acompanhado de ultima alteração 
contratual se for o caso, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e 
acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais 
administradores; Registro comercial, no caso de empresa individual; Inscrição do ato 
constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

b) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato e registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir; 

53.2. Regularidade Fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instruídos 
por lei. 

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Divida Ativa da União, mediante 
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos à Tributos Federais e à Divida Ativa da 
União, expedido pela secretaria da Receita Federal, do domicilio ou sede do proponente; 

d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de certidão fornecida 
pela Receita Estadual; 

e) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Municipais expedida pelo órgão municipal competente. 
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f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas. 

53.3. Qualificação Técnica: 

a) Declaração emitida pelo proponente de que recebeu os documentos e tomou conhecimento de 
todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da presente 
licitação, de acordo com o modelo constante do Anexo V. 

53.4. Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar ou Contratar com a Administração 
conforme modelo Anexo III. 

b) Certidão negativa de falência ou concordata e pelo(s) cartório(s) competente(s) ou pelo 
distribuidor da sede da licitante, válidas na data da apresentação da proposta. 

53.5. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal 

a) Declaração do licitante de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, para fms do disposto no inciso V do art. 27 
da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
referente ao cumprimento do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, conforme modelo 
constante do (Anexo 11); 

54. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 
54.1. em nome do licitante e, preferencialmente, com número de CNPJ e com o endereço 

respectivo: 
a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz; 

55. Os documentos exigidos neste pregão poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia, autenticada por Cartório competente ou pelo Pregoeiro ou por membro da 
equipe de apoio mediante a conferência da cópia com o original ou publicação em órgão da 
imprensa oficial. O documento que não constar a data de validade, será considerado como válido 
por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Os documentos que forem apresentados 
em original não serão devolvidos, e passarão a fazer parte integrante deste processo licitatório. 

55.1. serão aceitas somente cópias legíveis; 
55.2. não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e 
55.3. o Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 

tiver dúvida e julgar necessário. 

56. Quando todos os licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias 
úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das causas referidas no ato 
inabilitatório. 
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56.1. Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não aceitos. 

DO DIREITO DE PETIÇÃO 

57. A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pelo representante legal do licitante, 
deverá ser feita imediata e motivadamente após o anuncio, pelo Pregoeiro, da empresa 
vencedora, com registro em ata da síntese das suas razões de recorrer, nos casos de: 

57 .1. julgamento das propostas; 
57.2. habilitação ou inabilitação do licitante; 
57.3. outros atos e procedimentos. 

58. A falta de manifestação imediata e motivada de intenção de interpor recurso, quando do anuncio 
do vencedor pelo Pregoeiro, implicará decadência desse direito, devendo o Pregoeiro adjudicar o 
objeto às vencedoras. 

59. Manifestada e registrada a intenção do licitante de interpor recurso contra decisões do 
Pregoeiro, caberá àquela ajuntada dos memoriais relativos ao recurso, no prazo de 3 (três) dias, 
contados da lavratura da ata. 

59.1. O recurso será recebido por memorial dirigido ao Pregoeiro, praticante do ato recorrido, e 
estará disponível às demais licitantes para, em querendo, apresentarem a impugnação de seus 
termos, através de contra-razões, no prazo de 3 (três) dias, contados do termino do prazo do 
recorrente, cuja intimação se dará na sessão do pregão. 

59.2. será franqueada aos licitantes, desde que requerida, vista imediata dos autos. 

60. O recurso interposto contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo e, se acolhido, 
invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

61. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas decisões e, 
caso não seja dado provimento, caberá ao Prefeito Municipal a decisão final sobre os recursos 
contra atos do Pregoeiro. 

61.1. A ausência da proponente ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á 
renúncia ao direito de recorrer. 

61.2. Não serão reconhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pela proponente. 

61.3. É vedada à licitante a utilização de recurso ou impugnação como expediente protelatório ou 
que vise a tumultuar o procedimento da Licitação. Identificado tal comportamento poderá o 
Pregoeiro, ou se for o caso, a Autoridade Superior, arquivar sumariamente os expedientes. 

62. Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Prefeito 
Municipal poderá homologar este procedimento de licitação e determinar a contratação com o 
licitante vencedor. 
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63. A Adjudicação será realizada por Por Item. 

DA CONTRATAÇÃO 

64. A contratante convocará via email, ou telefone a empresa vencedora da licitação para assinar o 
contrato, onde a empresa terá um prazo de até 03(três) dias úteis, contados da data de publicação 
da Homologação. 

65. o Município poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por outros 
instrumentos equivalentes. 

66. O Município poderá, quando convocado o primeiro classificado e este não assinar o contrato ou 
não aceitar outro instrumento equivalente, convidar os classificados subsequentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o edital de licitação, 
independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei Federal n° 8.666/93. 

66.1. Quando o primeiro classificado não assinar o contrato ou não aceitar outro instrumento 
equivalente, o classificado subsequente que aceitar a proposta do primeiro classificado fica 
obrigado a entregar o bem, nos termos do§ 2°. do artigo 64 da Lei Federal n° 8.666/93, somente 
a quantidade proposta pelo classificado que se negou a firmar a contratação com a 
Administração. 

DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

67. Ao licitante vencedor caberá, ainda: 
67 .1 . assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação deste pregão. 

68. A inadimplência do licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, 
não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Prefeitura Municipal de Nova Cantu -
Paraná, nem poderá onerar o objeto deste pregão, razão pela qual o licitante vencedor renuncia 
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal 
de Nova Cantu - Paraná. 

DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DAS PARTES CONTRATANTES 

69. As Partes deste contrato devem observar o seguinte: 
69.1 Ao licitante vencedor caberá observar o seguinte: 
69 .1 .1 Prestar os serviços na forma da proposta aqui contratada, observado fielmente a qualidade, o 

quantitativo e o valor; 
69.1.2 Ter disponibilidade de produto e pessoal disponível quando solicitado; 
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69.1.3 Apresentar as faturas preenchidas de forma correta e em valores correspondentes às 
requisições, em tempo de serem processadas; 

69.1.4 Atender de imediato as requisições e em nenhuma hipótese atrasar a entrega/prestação dos 
serviços. 

69 .1 .5 responder por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da prestação dos serviços; 
69.1.6 não transferir a outrem no todo ou em parte suas obrigações firmadas por ocasião deste 

instrumento sem prévia e expressa anuência do contratante; 
69.2 Ao Município caberá observar o seguinte: 
69 .2.1 Efetuar através do órgão próprio controle dos serviços prestados; 
69 .2.2 Efetuar pagamentos na forma e condições contratadas. 

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

70. A execução do contrato será acompanhado, fiscalizado, recebido e atestado por servidor da 
Secretaria de Educação. 

71. O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a prestação 
dos serviços, determinando o que for necessário à regularização da prestação dos serviços. 

DO LOCAL DA ENTREGA DOS SERVIÇOS 

72. A Entrega deverá ser realizada mediante solicitação da Administração Pública ao licitante 
vencedor, podendo os mesmos serem entregues na sede da contratante, ou sendo necessário em 
qualquer ponto dentro dos limites do Município, tais produtos serão destinados atender as 
seguintes secretarias:; SECRETARIA DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE NOVA CANTU/PR, 
conforme consta do memorial descritivo. 

72.1. A entrega dos produtos será imediatamente após assinatura do contrato e a emissão da 
requisição de compras e não poderá ultrapassar 5 (cinco) dias a partir da emissão da requisição. 

DA DESPESA 

73. O valor devido em razão da prestação dos serviços a que alude a iminente licitação, responderão 
os recursos das dotações orçamentárias vinculadas a Secretaria assim classificada: 

Valor R$ 34.829,16 (Trinta e Quatro Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Dezesseis Centavos). 
07.002.10.301 .0428.2028-3.3.90 .30.36 
07.002 .10.301.0428.2029-3.3.90.30.36 

DO PAGAMENTO 

74. O pagamento será efetuado através da Nota Fiscal eletronica, até o 5° (quinto) dia útil 
posterior a data da entrega. 

74.1. A apresentação da respectiva nota fiscal deverá constar além da descrição do objeto, no e 
modalidade da licitação, n° do contrato. 
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74.2. O pagamento será efetuado nos temos do item 74 do presente edital a proposta adjudicada e 
homologada, juntamente com a CND do INSS, FGTS e TRABALHISTA, não se admitindo 
reajuste, após a emissão da nota de empenho, observando-se as condições de recebimento do 
objeto. 

74.3. A Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Paraná reserva-se o direito de recusar o 
recebimento dos produtos no ato da entrega, caso os mesmos não forem entregues nas 
condições exigidas no memorial descritivo, obrigando ao contratado sob pena de não 
receber pelos produtos entregues. 

74.4. A prefeitura Municipal de Nova Cantu - Paraná poderá deduzir da importância a pagar os 
valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo licitante nos termos deste pregão. 

74.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços ou 
compensação financeira. 

DA REVISÃO E DA READEQUACÃO DE PREÇOS 

75. O preço registrado poderá ser objeto de revisão ou readequação, de acordo com o disposto na 
alínea "d", do inciso li, do artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitação, desde que 
acompanhada de documentos que comprovem, convincentemente, a procedência do pedido. 

76. O Município de Nova Cantu - Paraná poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados, 
reduzindo-os em conformidade com pesquisa de mercado, ou quando alterações conjunturais 
provocarem a redução dos preços praticados no mercado. 

DAS PENALIDADES 

77. As penalidades são as elencadas no artigo 81 e seguintes do Capítulo IV, da Lei Federal n° 
8.666/93. 

78. Caberá aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 
Administração, a seu critério, pelo período de até 02 (dois) anos, na recusa da adjudicatária em 
assinar o Contrato Administrativo, no prazo de 03(três) dias úteis, contados da data de 
publicação da convocação no Diário Oficial do Município, além da multa de 20%(vinte por 
cento) sobre o valor total da proposta. 

78.1. Caberá multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho na recusa da 
adjudicatária em retirá-la, em assinar o contrato, em elaborar o cronograma dentro do prazo de 
03(três) dias úteis, contados da data de publicação da convocação, ficando a critério da 
Administração a aplicação concomitante da pena de suspensão temporária do direito de licitar e 
contratar pelo período de até 02 (dois) anos. 

78.2. Caberá multa de 0,5%(meio por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços, desde que 
a justificativa eventualmente apresentada não seja aceita pela Administração, incidente sobre o 
valor da quantidade que deixou de ser entregue. 

78.3. Caberá multa de 10% (dez por cento) por inexecução parcial do ajuste: 
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a) calculada sobre o valor da parcela inexecutada, quando a prestação dos serviços ocorrer em 
desconformidade com o exigido neste Edital e seus Anexos, sem qualquer ônus para a 
Municipalidade. 

b) Calculada a partir do 16° dia de atraso na prestação dos serviços. 
78.4. Caberá multa de 20%(vinte por cento) por inexecução total do ajuste, calculada sobre o valor 

do contrato ou da Nota de Empenho. 

79. A Administração poderá rescindir de imediato o(s) contrato(s), caso a contratada venha a 
reincidir nas infrações elencadas nos subitens anteriores, sem prejuízo de outras sanções 
administrativas aplicáveis à espécie e previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei Federal 
n° 8.666/93, além da multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da prestação de serviço 
objetivado. 

80. As mu1tas são independentes entre si e a aplicação de uma não exclui a de outras, sendo 
descontadas do pagamento devido ou cobradas administrativamente ou judicialmente. 

81 As licitantes ficam sujeitas às penas previstas na Seção III do Capítulo IV, da Lei Federal n° 
8.666/93. 

81.1. As multas poderão ser descontadas do pagamento devido ou por meio da retenção de créditos 
decorrentes do contrato até os limites do valor apurado. 

DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

82. Qualquer pessoa, fisica ou jurídica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos, providencias 
ou impugnar este edital, desde que encaminhada com antecedência de 02 (dois) dias úteis antes 
da data fixada para recebimento das propostas. 

83. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição interposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
contadas da data do recebimento da petição. 

84. Quando acolhida a petição contra este edital, será designada nova data para realização deste 
pregão. 

85. A impugnação feita tempestivamente não impedirá o licitante de participar deste processo 
licitatório, caso a decisão sobre a petição não seja protocolada antes da data marcada para o 
recebimento e abertura dos envelopes proposta e documentação. 

DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DO PREGÃO 

86. A critério da Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Paraná, este pregão poderá: 
86.1. ser anulado, se houver ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante 

justificativa escrita e devidamente fundamentada; 
86.2. ser revogado se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta; ou 
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86.3. ter sua data de abertura dos envelopes documentação e proposta transferida, por conveniência 
exclusiva da Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Paraná. 

87. Será observado, ainda, quando ao procedimento deste pregão: 
87 .1. a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 

indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n° 8.666/93; 
87 .2. no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

88 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante 
todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas. 
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 

vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 
execução de contrato; 

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

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

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

e) "prática obstrutiva": destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista na cláusula vigésima sexta, atos cuja 
intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral 
promover inspeção. 

88.1 - Na hipótese de fmanciamento, parcial ou integral, por organismo multilateral, mediante 
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, 
inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de 
contratos fmanciados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da 
empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo 
orgarusmo. 

88.2- Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em 
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante, adiantamento ou 
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros 
relacionados à licitação e à execução do contrato. 
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89. Em caso de dúvida, o interessado deverá contatar o Pregoeiro, no endereço mencionado no 
preâmbulo deste edital ou pelos telefones: (044 - 3527-1281) - e-mail compras@nova 
cantu.pr.gov.br no horário das 08:00 às 12:00, para obtenção dos esclarecimentos que julgar 
necessários. 

Nova Cantu-PR, 16 de Novembro de 2016. 

~.A lin 
Prefeito l'Vfunicipa 
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ANEXO I 

MEMORIAL DESCRITIVO 

AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME DESCRICÃO 
CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. 

Valor R$ 34.829,16 (Trinta e Quatro Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Dezesseis Centavos). 

Item Quant. Unid Descri cão Preco Médio Unitário Preço Médio Total ! 

1 90 MT' OXIGEN!O MEDICINAL l MT' R$ 70,00 

2 125 MT' OXIGENIO MEDICINAL 3 MT' R$ 25,45 

3 150 MT' OXIGENIO MEDICINAL I O MT' R$ 14,00 

4 90 KG OXIDO NITROSO 4,5KG R$ 75,33 

5 125 KG OXIDO NITROSO 29 KG R$ 53,00 

6 155 KG OXIDO NITROSO 33 KG R$ 52,67 

7 90 MT' AR COMPRIMIDO MEDICINAL 7 MT' R$ 18,67 

TOTAL 

Vaiidade da proposta 60 dias. 
Entrega em no maximo 5 dias da emissão da Requisição de Compra. 
Pagamento em até 3 O dias após a entrega dos produtos. 

Rua Bahia, N°85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 
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R$ 6.300,00 i 

R$ 3.180,83 

R$ 2.100,00 

R$ 6.780,00 

R$ 6.625,00 

R$ 8.163,33 

R$ 1.680,00 i 
' 

R$ 34.829,16 
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ANEXO H 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Nome da Empresa: Endereço da Empr-es_a_: __________________ _ 

C.N.P.J da Empresa: __________________ _ 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n' 03 6/2016 - PMNC 

O signatário da presente, em nome da Proponente o 
Sr(aJ.-----::-----,-----::---,--------·brasileiro(a), casado(a), empresário(a), 
residente e domiciliado(a) à Av. na cidade de 
-,---------,-------_)' portador(a) da R.G n' , expedida pela 
Secretaria de Segurança Pública do Paraná e do C.P.F 
n'-------------~· vem declarar, sob pena da Lei, que a Empresa: 
-c:---:-::---:-:c---,--------:----,-----~· que não mantém em seu quadro de pessoal menores 
de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou serviços perigosos ou insalubres, não 
mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos e menores de 14 
(quatorze) anos a não ser na condição de aprendiz. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F _________ _ 

R.G __________ _ 

Rua Bahia, N°85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281-(44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 
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ANEXO UI 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR OU 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n' 03 6/2016 - PMNC 

A empresa .......................................................... , inscrita no CNPJ n' .................................. , vem 

pelo seu representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art. 4°, VII, da Lei 

1 O .520/02, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na 

licitação, mediante pregão presencial n° 036/2016- PMNC, do MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 

-PARANÁ. 

DECLARA, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a 

Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e Data 

Carimbo do CNP J, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F _________ _ 

R.G __________ _ 

Rua Bahia, N"85- Nova Cantu- PR. CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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ANEXO IV 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Nome da Empresa: _________________ _ 
Endereço da Empresa: _______________ _ 
C.N.P.J da Empresa: ________________ _ 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n' 03 6/2016 - PMNC 

Apresentamos e submetemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de preços relativa AQUISIÇÃO DE 
RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME DESCRICÃO CONSTANTE NO TERMO DE 
REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE em conformidade com 
Memorial Descritivo. 

Valor Máximo desta Licitação: 00.000,00 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx reais) 

Item Quant. Unid Descrição 

1 90 MT' OXIGENIO MEDICINAL 1 MT' 

2 125 MT' OXIGENIO MEDICINAL 3 MT' 

3 150 MT' OXIGENIO MEDICINAL 10 MT' 

4 90 KG OXIDO NITROSO 4,5KG 

5 125 KG OXIDO NITROSO 29 KG 

6 155 KG OXIDO NITROSO 33 KG 

7 90 MT' AR COMPRIMIDO MEDICINAL 7 MT' 

I TOTAL 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias após abertura da mesma. 

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: Conforme Edital 

Marca Preço Médio Unitário Preço Médio Total 

O valor total da Proposta é de: R$ ______ , ___________________ __! 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F ________ _ 
R.G ________ _ 

Rua Bahia, N°85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO 

Nome da Empresa: __________________ _ 
Endereço da Empresa: _________________ _ 
C.N.P.J da Empresa: __________________ _ 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 036/2016- PMNC 

Prezados Senhores, 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatórío, sob a 
modalidade Pregão presencial n°036/2016 - PMNC, instaurado pelo MUNICÍPIO DE NOVA 
CANTU - PARANÁ, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F _________ _ 

R.G __________ _ 

Rua Bahia, N"85 -Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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ANEXO VI 

MODELO CONTRATO ADMINISTRATIVO N". 0012016 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU E DE OUTRO. A 
EMPRESA ----------------, CUJO AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO 
MEDICINAL CONFORME DESCRICÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE O VALOR DO CONTRATO É R$ -----------------
---------------),NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N." 8666 DE 21/06/1993. 

CONTRATANTE: Município de NOVA CANTU, pessoa jurídica de direito público, com Sede na Rua Bahia, n' 85,
Centro, inscrito no CNPJ sob n° 77.845.394.0001-03, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN, residente e domiciliado nesta cidade de Nova Cantu, portador da Carteira de 
Identidade RG n° 4.414.003-9 SSP/PR e inscrito no CPFIMF sob o n° 676.205-68, doravante denominada 
CONTRATANTE 

CONTRA TADO(A): -------------------------------------, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CGC/MF n" ----
------------, com sede na Rua------------------ , CEP. n°. -------------cidade - P R, neste ato representada pelo Sr. ---
-----------,portador da Cl!RG n" ------------- e inscrito no CPFIMF n" ---------------------

A parte supramencionada, em decorrência do Processo Licitatório -----------------, resolvem celebrar o seguinte 
CONTRATO, mediante sujeição mútua as normas constantes das Leis de licitações e contratos administrativos, ao 
Edital antes citado, as propostas e as seguintes cláusulas contratuais: 

>CLAUSULA PRIMEIRA~ DO OBJETO 

1.1 Cujo Objeto é AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME DESCRICÃO 
CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE. 

2.1 Fazem parte deste Contrato, independentemente da transcrição, todos os documentos constantes do processo 
Li citatório ------------------, cujo teor é de conhecimento das partes contratantes. 

3.1 - O( a} Contratado( a) fica obrigado( a) a iniciar a execução do objeto imediatamente após a assinatura do presente 
contrato, e entregar o serviço em no máximo 30 dias após a entrega ou da ordem de serviço emitida pelo 
Contratante. 

3.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue na sede da contratante, ou sendo necessário em qualquer ponto 
dentro dos limites do Município. 

">"''' "'d'cl..Ausuu QUARTA~DOPREÇOECONDIÇÕESDEPAGAMENTO 

4.1 O preço por item para a execução do objeto deste Contrato, respeitando os valores unitários de cada item, é de R$: 
------------- (----------), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL". 

Rua Bahia, N°85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 
"Paço Municipal Martin Krupek" 

4.1.1 Excepcionalmente, nas hipóteses expressamente autorizadas em lei, o valor do objeto poderá ser reajustado 
através de requerimento devidamente fundamentado, contendo documentos válidos que comprovem o desequilfbrio 
financeiro do contrato. 

4.2 Ficamos expressamente estabelecidos que os preços constantes na proposta do (a) Contratado (a) incluem todos os 
custos diretos e indiretos para a execução do Objeto Contratado, constituindo-se na única remuneração devida. 

4.3 - O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente. até 30 DIAS APÓS A ENTREGA DOS 
PRODUTOS e após a apresentação correta de cada fatura ou recibo dos serviços executados e documentos 
pertinentes. 

CLAlTSl!tA QTJINTA ;_; DAS'OBJUGAÇÕES 

5.1 A CONTRATADA se obriga a: 
a) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem como, na 

forma da Lei, respeitar rigorosamente as recomendações da Contratante; 
b) dar ciência à Contratante da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do 

objeto deste Contrato em partes ou no todo; 
c) manter no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Ocorrência,· 
d) não manter em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços 

perigosos ou insalubres, não manter ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

e) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

5.1.1 - Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista. previdenciária. 
social ou tributária de sua responsabilidade incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato. 

5.1.2 - Salvo disposição expressa ao contrário, qualquer despesa durante a execução do objeto, são de inteira 
responsabilidade da contratada. 

5.2 O CONTRATANTE se obriga a: 
a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do presente 

Contrato; 
b) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA. na forma estabelecida neste Contrato; e 
c) garantir à CONTRATADA acesso à documentação necessária para a execução do objeto do presente Contrato. 

CLAUSULASEXTA ~DOS PRAZOS DEEXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

6.1. O presente contrato terá v1gencia desde a sua assinatura até -----------, lapso de tempo em que o(a) 
CONTRATADO(A) obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato inteiramente concluído. em 
condições de aceitação. 

6.2. Somente será admitida alteração do prazo quando: 
a} houver alteração do objeto pelo CONTRATANTE; 
b) houver alteração de quantidades. obedecidos aos limites fixados neste Contrato, por atos do CONTRATANTE: 
c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto 

contratado. que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE; 
d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução; 
e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo 

CONTRATANTE; 
e) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento 

do objeto contratado; 
j) outros casos previstos em lei. 
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6.2.1. Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato, cessam os deveres e 
responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na 
CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como decorrentes 
de força maior. 

6.2.2. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e 
responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o 
CONTRATANTE tome as providências cabíveis. 

6.2.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que 
rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de 
formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 

6.3- Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento. 

6.4- Os prazos serão em dias consecutivos e seu início e término somente ocorrerão em dia útil. 

7.1 As despesas com a execução do objeto deste Contrato serão financiadas com os seguintes recursos: 

07.002.10.30 1.0428.2.028.3 .3 .90.30.36 
07.002 .I O .3 O 1.0428.2. 029.3 .3 .90 .3 0.3 6 

8.1- Este contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da 
Lei 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, respondendo a parte responsável pelas conseqüências de sua 
inexecução total ou parcial. 

8.2 - A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da CONTRATANTE 
especialmente designado. 

8.3- O (A) CONTRATADO (A) é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no 
total ou em parte, quando for o caso, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados. 

8.4 - O (A) CONTRATADO (A) é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto. 

8.5 -A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será feita pelo CONTRATANTE 

8.5.1 - A contratada deverá permitir e colaborar para que Servidores, especialistas e demais peritos enviados pelo 
CONTRATANTE: 
inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato; 
examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir; 

8.6- A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização. 

8. 7- Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções não 
revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou 
substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE. 
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8.8 - Entende-se por defeito, vicio ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de 
materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, 
especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por 
conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material 
rejeitado. 

8.9- A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro. Afina/idade é revisar 
o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais. 

8.10- Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva, após o seu 
recebimento . 

. :c , CLÁUSULA NONA ::DAi4LTERAÇÃO CONTRATUAL EDAS MULTAS 

9.1- Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

9.1.1 Unilateralmente pela CONTRATANTE, quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo ] 0 do Artigo 65 da Lei 
8666/93; 

9.1.2. Por acordo das partes, quando necessana à modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação 
ao cronograma financeiro fiXado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução do 
serviço. 

9.2 O(A) CONTRATADO(A) fica obrigado(a} a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias, respeitados os termos do parágrafo r do Artigo 65 da Lei n° 8666/93. 

9.3 -Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá conforme a gravidade da falta a prévia defesa, a aplicação 
das seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção li do Capítulo IV da Lei N" 8. 66619 3. 

9.4 - Nenhum pagamento será processado a Proponente penalizada, sem que antes, esta tenha pago ou lhe seja 
relevada a multa imposta. 

10.1- Os materiais a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA 
e serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego 
daqueles que julgar impróprios. 

10.2 -Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de
obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da melhor qualidade em 
suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e 
equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão 
especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade. 

CLÁUSUUDÉCJMA PRIMEIRA- DÀ RESCISÃO 

Jl.l.A CONTRATANTE poderá unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato, independente de notificação 
judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos fatos adiante enunciados, bastando para isso 
comunicar ao(à) CONTRATADO(A) sua intenção, com antecedência mínima de 5 (cinco} dias: 

a} O não cumprimento pelo( a) CONTRATADO( A) das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
b} O cumprimento irregular pelo( a) CONTRATADO(A) das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

c} O desatendimento pelo(a) CONTRATADO(A) das determinações regulares da autorizada designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
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d) razões de interesse do serviço público. 

11.2- A CONTRATANTE terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato, independentemente de notificação 
judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir enunciados: 

a) o atraso injustificado no inicio dos serviços; 
b) suspensão, pelas autoridades competentes, dos serviços do(a) Contratado(a), em decorrência de violação de 

disposições legais vigentes; 
c) a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 
d) a sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, à sessão ou transferência, total ou 

parcial, bem como, a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste; 
e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução; 
f) a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil; 
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de firma individual; 
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da CONTRATANTE, 

prejudique a execução do contrato; 
i) o protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que caracterizem a insolvência do contrato. 

11.3 - No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do(a) Contratado(a), será observado as seguintes 
condições: 

a) o( a) Contratado( a) não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será responsável pelos danos 
ocasionados, cabendo a CONTRATANTE aplicar as sanções contratuais e legais pertinentes; 

b) o(a) Contratado(a) terá o direito de ser reembolsada pelos serviços já prestados, desde que aprovado pela 
CONTRATANTE, até a data da rescisão, deduzidos os prejuízos causados à CONTRATANTE; 

c) em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade aos serviços através de outras 
empresas, ou da forma que julgar mais conveniente; 

d) caso a CONTRATANTE não use o direito de rescindir este Contrato, poderá, a seu exclusivo critério, reduzir ou 
suspender a execução dos serviços referente ao mesmo e sustar o pagamento das faturas pendentes, até que o( a) 
Contratado( a) cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

11.4- O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer: 
a) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de obras, serviços ou fornecimento, acarretando modificação do valor 

inicial do Contrato, além do permitido no Regulamento de Habilitação Licitação e Contratação, em seu artigo 79 
da Lei W 8.666/93; 

b) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 30(trinta) dias, salvo em 
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 

c) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, decorrentes de serviços já 
prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 

d) a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução dos serviços, nos prazos 
contratuais. 

11.4.I- Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar o( a) Contratado( a) os serviços já prestados, de acordo com os 
termos deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -.DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 

12.1 - Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que se fizer( em) na obra, em até 25 % {vinte e cinco por 
cento) do preço inicial atualizado do Contrato. 

12.2 - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA poderão ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior. 

12.3 -Se no Contrato não houver sido contemplados preços unitários, esses serão jEXados mediante acordo entre as 
partes, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Cláusula. 
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13.1- Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e para-fiscais, inclusive os de natureza previdenciária, 
social e trabalhista bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebração 
deste Contrato, ou da execução, correrão única e exclusivamente por conta do( a) Contratado( a). 

13.2 - Obriga-se o(a) Contratado(a), durante a vigência deste contrato, a manter-se inteiramente em dia com as 
contribuições previdenciárias, sociais e trabalhistas. Verificada, em qualquer tempo, a existência de débito 
proveniente do não recolhimento dos mesmos, por parte do( a) Contratado( a), fica a CONTRATANTE desde já 
autorizada a suspender os pagamentos devidos o(a) Contratado(a), até a plena e total regularização de sua 
situação. 

13.3 - O(A) CONTRATADO(A} responderá por todas as reclamatórias trabalhistas que possam ocorrer em 
consequência da execução do objeto do presente contrato, os quais não importam em vinculação laboral com a 
CONTRATANTE. 

13.4 - Caso haja condenação da CONTRATANTE, inclusive como responsável solidária, o(a) Contratado(a), 
reembolsar-lhe-á os valores pagos em decorrência da decisão judicial. 

13.5- O(A} CONTRATADO(A} é responsável pelos seguros de seu pessoal e de todo o equipamento/material/veículo 
que utilizar na execução do objeto deste Contrato. 

'l)iWil~0},iii%?ll; CLAUSULA DÉCIMA QUA.RTA?i,'DA.llESPONSABIÜJJADE CIVIL DA CONTRATADA 

14.1- A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros 
decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais 
ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente 
Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA ..:.Do RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

15.1- O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 {quinze) dias após a comunicação 
da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA 
responsável pelo bom fUncionamento/resultado dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por 
danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. 

15.2 - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado após 60 (sessenta) dias do 
recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE, se for o caso. 

15.3- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade serviço, nem a ético
profissional pela perfeita execução do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA '-DA FRA.UJJE ANTI CORRUPÇÃO 
16 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e Jazer observar, por seus fornecedores e 

subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 
contratação e de execução do objeto contratual. 

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas. 
f) ''prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo 

de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 
g) ''prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação 

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

i) "prática coersitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 

j) "prática obstrutiva": destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de 
prática prevista na cláusula vigésima sexta, atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercido do direito de 
o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

16.1 -Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegfvel, 
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em 
qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas 
corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato 
financiado pelo organismo. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA- DO FORO 

17.1- Para as questões decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Campina da Lagoa- PR. com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por assim por estarem de acordo, assinam o presente termo em três vias de igual teor, os representantes das partes 
contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo. 

NovaCantu-PR, 00/00/2016. 

AIRTON ANTONIO AGNOLJN 
PREFEITO MUNICIPAL 

Testemunhas: 

Ass: _________ _ 

CPF: ________ _ 

RG: ________ _ 

EMPRESA-----
CNP J N°. -----------------

FORNECEDOR(A} 

Ass:. _________ _ 

CPF: ________ _ 

RG: ________ _ 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n" 036/2016- PMNC. 

A empresa ................................................................................................. , inscrita no CNPJ n° 
................................................................... ,por intermédio de seu representante legal o( a) Sr(a) 
............................................................................................... , portador (a) da Carteira de 
Identidade n° .................................... e do CPF n° ........................................ , DECLARA, para 
fins os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade 
Pregão Presencial n° 036/2016 - PMR, que se enquadra como microempresa e empresa de 
pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir 
os benefícios da Lei Complementar no 123/2006. 

As informações acima é de inteira responsabilidade da declarante a veracidade das informações, 

sujeitando-se às penalidades legais. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F _________ _ 

R.G __________ _ 
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ANEXO VIU 
CARTA CREDENCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n' 036/2016- PMNC 

Prezados Senhores, 

O abaixo assinado, (inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir o numero e 

órgão emissor), na qualidade de responsável legal pela proponente (inserir nome da 

proponente), vem, pela presente, informar a V. S" que o senhor (inserir o nome completo), 

carteira de identidade (inserir o numero e órgão emissor), é a pessoa designada por nós para 

acompanhar a sessão de abertura e recebimento da proposta de preços e documentação de 

habilitação e, para assinar as atas e demais documentos, formular ofertas e lances de preços, e 

com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a este Pregão, e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame em nome da empresa proponente. 

Outrossim, declaro-me ciente de que responderei em juízo ou fora dele, se for o caso, por todos os 

atos que venha a ser praticados pelo representante ora designado. 

Atenciosamente, 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 
Obs.: Firma reconhecida do responsável legal 

C.P. F _________ _ 

R.G -----------
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ANEXO IX 

DECLARAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n' 036/2016- PMNC 

Prezados Senhores, 

A empresa ....................................... , inscrita no CNPJ n° ............................. , por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ............................ , portador da Carteira de 
identidade n° ................ e do CPF no ............................ , DECLARA para os devidos fins de 
direito, na qualidade de licitante, que atendemos plenamente os requisitos de habilitação do 
processo administrativo de Pregão Presencial n° 036/2016 - PMNC. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P. F _________ _ 

R.G __________ _ 

Rua Bahia, N°85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85- CEP 87.330-000 

A VISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n• 05712016 
PREGÃO, na forma Presencial 

N° 036/2016- PMNC 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 
CONFORME DESCRICÃO CONSTANTE NO TERMO DE 
REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAúDE - HOSPSUS, conforme especificações em edital. 

ABERTURA: À partir das 09:00 (Nove) Horas do dia 02 de Dezembro de 
2.016, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão 
ser solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 8:00 ás 12:00 Hs e das 
13:00 ás 17:00 Hs. 

Telefone/Fax: (44) 3527-1281 ou e-mail: licitação@novacantu.pr.gov.br 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 17 de Novembro de 2.016. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 

PUBLICADO EM l e 1 1 f t-2o lG 

JORNAL:~~ O~c::J_ ~~ 
EDIÇÃO N.o '1 6;4'1 e LL:.,t;W,. L Sa..~.M-~ 
RESPONSÁVEL cPf2 

PUBL!CADO EM .J 6 1 JJ I~ L<::: 
_.-"' ó--0 ~~~ 

JORtlAL: l ~~ '"c-

EDIÇÃO N.0
·-------

RESPONSÁVéL-------~· 
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Comfrclo, laddurl• ~ hrvlcot 

I Nova Cantu 

PREFEITURA ~lU:< CIPAL DE NOVA CANTU 
ESTi\D . I DO PARANÁ 

CNPJ u·· "7.845.394/0001~3 
Rua Balo i". <5- CEP 87.330-000 

AVISO DE LICITAÇÃO- PHOCESSO LICITA TÓRIO n' 058/2016 
PREGÃO, "" forma Presencial 

N' 0.17· !016- PMNC 

OBJETO: CONTRATAÇ,\ 
REALIZAÇÃO DE SERVIÇ< 
URGENClA A SEREM I' 
MUN1ClPIO FORA DA SEDF 
DO TERMO DE REFERÊi'\C. 
DA SAÚDE MUNICIPAL- 11 

ABERTURA: À partir das 14·<11 
2.016, na sala de reuniões do P .• 

A Pasta com intci• 
ser solicitados na PREFEI"I 
PARANÁ, junto a Divisão de L1c 
13:00 às 17:00 Hs. 

DE CLINICA MtDICA PARA 
E PROCEDIMENTO CIRURGICO DE 
\LIZADOS EM PACIENTES DO 
> MUNIClPIO, COI'I'FORME CONSTA 
EM ATENDIMENTO A SECRETA RIA 
SUS, conforme especificações em edit:~.l. 

1Uatorzc) Horas do dia 02 de Dczcmhro de 
unicipal, em Nova Cantu, Paraná. 

•r do Edital, anexos c informações poderão 
MUNICIPAL DE NOVA CANTU -

-•<;ão, no horário das 8:00 às 12:00 Hs c das 

Telefone/Fax: (44) 3527-1281 u" < 111ail: licitação@novacantu.pr.gov.br 

Novo Con1 11. I <lado do Paraná, 17 de Novembro Jc 2 O I r.. 

AIIHOI' 

' 
PREFEITURA 1\ 

ES' 
C;'\ I'. 

Rua B:•' 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÁ 

N"t' 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
CONFORME DESCRICÃ' 
REFERÊNCIA, EM A TEN 
DE SAÚDE- HOSPSUS, cot 

ABERTURA: À portir das 0' 
2.016, na sala de reuniões do I 

A Pasta com inteit 
ser solicitados no PREFEI'I 
PARANÁ, junto a Divislo d..: 
13:00 às 17:00Hs. 

Telefone/Fax: (44) 3527-1281 • 

NovaCar 1 

AIRT0 ' 

I Nova Esper 

"' PREGA< 
PI< 

O Municipio de Nova Esp~r-J 11, 

realização de licitação na 1 
Contratação de empresa espt 
sólidos domiciliares urh:u 
hospitalar e reciclâvel pro 
Sudoeste, Paraná, conforme l 

Data de abertura: :ls 09h00miu 
Critério de julgam~o.·t no: ,\•lcnv• 
O edital encontra-~~;, di"pu.;.i 
Prefeitura Muni~i d ~..· N''"·' 
Avenida Iguaçu. ··~·•. t.:l.!nlro. 

do Paraná, p~'" f-'or1e: ~ 
lic ita.ção@nova~~p ... ·mm aUtt~U 
horário das 07h00tltin n< Dh• 

Nova Esperança do Sudoeste . • 

Jair Stange 
Prefeito Municipal 

f ONIO AGNOLli'l 
" Municipal 

1051 01/?016 

C IPAL DE NOVA CANTU 
no PARANÁ 
~45.394/0001-03 

' - CEP 87.330-000 

C ESSO LICITA T ÓR IO n' 057/1016 
rorma Presench.l 

016-PMNC 

• \RGA DE OXIGÊNIO Ml:OICINAL 
CONSTANTE NO TERMO O I; 
'ITO A SECRETAR IA MU. ' I "I 

~specificações em ~:dittl. 

··'ove) Horas do di :1 02 de Dezemhro de 
llllicipal, em Nova c~IIIIU , Par&jll;l 

r do Edital, anexos I! infnrmações pmlerJo 
MUNICIPAL DF ~ ' )VA CA:'o:TU -
•o, no horário d;l!' ~:(1\J :"t s 12:00 lls c d~ 

. tuo do Paraná, 17 Je Novembro de 2.016 . 

1"0NIO AGNOLI:'o: 
;\ lunicipal 

l. do Suo""<:te 

LICITAÇÃO 
:-ICIAL N'. OO•!t_u to 

o N' . 101/2016 

udoeste, Estado d•1 fJ:• r~1ná, tom~• público a 
hlc Tomada de ~.: os. objcti\ tnd\l a 
da para execuç~u llt.• coleta di! rcl!iduos 
ch:am:ado lixo urt!ânico). indu,.trial, 

·w Município ll t. ·' ~n·a E~pcr ·u1p do 
' dctalh:~.da no et li t:d. 

(,/12/2016. 
' nitário. 

tc rt>SS3d05 f!:\ I":' \ ,·r'tinç;lr) e J~ui • :.,_,;ltl na 
·~· :.• Jo Sudoest\.' .. ' I ,, a 
~ de Nova Espcr:• In Sth.•· u.lo 

i)~ 1 144, ou pcl· lcr~çn •co 
•.•nv.br, de S\.' ..1 se,.-• 1\0 

·~-

•11 16 de novembro Je 2016. 

n: . ,, l~ onin 
Prcsidcn1c (l;t ~..10 1..k: I. i;,: 1 ••\<lo 

1 " 16 

I Nova Londrina 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA 
AVISO DE VENDA 
LEILÃO N'.Ol/2016 

OI- Modalidade: LEILÃO 
02 - Venda de veículos máqyjnas e eqyipamentos declarados inscrvíveis para o 
serviço público conforme especificações do Anexo I do Edital. 

03- DA ABERTURA DOS ENVELOPES e LOCAL DE ENTREGA: 
As propostas e documentos necessários à habilitação preliminar dos proponentes, 
deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de Nova Londrina, Estado 
do Paroná, na Praça da matriz, n'.261, no dia 07 de dezembro de 2016 às 09:00 
horário J<signado pora abertura da licitação. 

04-As empresas ou pessoas interessadas, poderão obter cópia integral deste Edito! 
no Departamento de Administração da Prefeitura Municipal de Nova Londrina, 
sito à Praça da Matriz. 261. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA ESTADO DO 
PARANÁ, EM 17 DENOVEMBRODE2016. ' 

DORNELIS JOSÉ CHIODELLI 
Prefeito Municipal 

105007/2016 

I Novo Itacolomi 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Edital de Pregão Presencial n• 050120 16-PMNI 

ERRATA DE EDITAL 
A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI, ESTADO DO 
PARANÁ, toma público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 02 de dezembro 
de 2016, no Avenida 28 de Setembro, 711, Fone/Fax Oxx43 3437-1116 - CEP 
86.895-000, Novo Itacolomi - Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, ''tipo menor 
preço Global", para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇAO NA AREA DA SAÚDE. 
NO VALOR DE R$ -24.100,00 (vinte quatro mil c cem reais). A Pasta, com 
o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos, anexos c demais 
documentos. poderá ser examinada no endereço supramencionado a partir do dia 
I O de novembro de 2016, no horário comercial, de segunda a sexta-feira dlls 8:00 às 
I I :00 horas e das 13:00 às 17:00 horas. A Pasta não será fornecida por correio, fax 
ou e·m:.il. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento, deverd.o 
ser encaminhados á Comissão de Licitações no endereço acima mencionado. A 
entrega dos documentos e propostas de preços deverá ser efetuada até às 08:30 
horas do dia 02 de dezembro de 2016. 

Novo ltacolomi, lO de novembro de 2016 . 

I Palmas 

AVISO ')C LICITAÇÃO 
PROCI.:SSO N' 155/2016 

ROBERTO MUNHOZ 
Prefeito Municipal 

Modolitladc de licitação: Leilão N' 0112016 

104728/2016 

O Município de Palmas, Estado do Paraná, toma público aos interessados quere
alizará processo de licitação, conforme especificações deste certame nas condições 
fixada~ no Edital c seus anexos. 
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: 10:00 do dia 0811212016; 
ENDEREÇO: sala de reuniões da Prefeitura Municipal, Av. Clevelândia, 521 -
Centro. I' almas - Paraná. 
A SUPERBID disponibilizará um Posto Avançado, situado na Avenida Engenheiro 
Luis Carlos Berrini, n' 105, 4' andar - Parte, Edificio Berrini One- Bairro Cidade 
Monçü•s - Sõo Paulo/SP - CEP: 04571-010 (Audi16rio Supcrbid), para que os 
int..:res ~ ,\!''~ ptl!''\am acompanhar o leitão e ofertar seus lances através do PORTAL 
WWW.SI• 1!·iJ .nl!t. 

MODA ·'' \ OE: Le ilão 
TIPO O I LGAMENTO: MAIOR LANCE. 
OflJETt l · .II. IENAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, 
Df' D ,:,\S MARCAS E MODELOS, CONSIDERADOS INSERVÍVEIS, 
E IH:,. L' l'ERAÇÃO ANTIECONÓMICA PARA O MUNICÍPIO, conforme 
cspccil· ,iics anexas ao edital. 
Palmõt<. '6110/2016 
Ver., l.uçia dos R. dos Santos de Andrade 
Pn.· .. ad"'·•·• .. • d;~ Comissão de Licitação 

10472412016 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.' 77.845.39410001·03- Fone (044) 3527·1281- Fone Fax (044) 3527·1363 
E·mail: pmncantu@ig.com.br 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N" 057/2016 

PREGÃO, na forma presencial n° 036/2016. 

Às 09:00 hs (nove) do dia 02 de Dezembro de 2016, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão 
designados, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, 
do Processo de Licitatório n° 057/2016 - Edital de Pregão, na forma Presencial n° 036/2016, o 
qual objetiva a Aquisição de Recarga de Oxigênio Medicinal conforme descrição constante 
no termo de referenda, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde HOSPSUS, em 
conformidade com as disposição contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão pública, para 
efetuar o credenciamento e recebimento dos envelopes. 

Aberta a sessão, constatou-se que nenhuma empresa compareceu para participar do 
certame, e, declarou-se o presente processo licitatório DESERTO. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que após lida e 
aprovada vai assinada. 

Nova Cantu, Paraná, 02 de Dezembro de 2.016. 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia, 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 

CNPJ N.' 77.845.39410001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@iq.com.br 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 057/2016 

PREGÃO, na forma presencial no 036/2016. 

Às 09:00 hs (nove) do dia 02 de Dezembro de 2016, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão 
designados, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, 
do Processo de Licitatório n° 057/2016- Edital de Pregão, na forma Presencial n° 036/2016, o 
qual objetiva a Aquisição de Recarga de Oxigênio Medicinal conforme descrição constante 
no termo de referenda, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde - HOSPSUS, em 
conformidade com as disposição contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão pública, para 
efetuar o credenciamento e recebimento dos envelopes. 

Aberta a sessão, constatou-se que nenhuma empresa compareceu para participar do 
certame, e, declarou-se o presente processo licitatório DESERTO. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que após I ida e 
aprovada vai assinada. 

Nova Cantu, Paraná, 02 de Dezembro de 2.0 16. 

-e 
Comissões de Licitações: Qv~.;~~Or.Y-"'--



·-· .. _._...-. 
···-·-... olooo·•···-·-·--- .... ..u.. ......... 

_ ..... __ ,., ...... -·-~- .. --..... -.. -· ..... --·-·- ·· ....... _ .. 
u.. ... _ .. 
II(Jifl .. ___ ...,.""""" 

IIUCT,._ .. ,~-~ ... - -· ..-:.., ...... _,,_...,_DI-.ul'l wuo•_.,, _____ "'""" 
woon .... 00 -'1-tlnl..,.._ 

S.:E~·;;.:: 
.... --.. ~-·· 
·----· 
u~:=::::.:E-::n. 
... « ..... ..., .... _ 

RIWN.c-CAo- 01112016 

. ..... \. 
····OIILMt .. ,.,. .. , ... 

1104.•
IOO!OitA 

·~~ 

o OlA$ . :::....... ._......o. ............. t.oc.ol .. --.. .._ -...,.. ... _ .. _......_ ........................ --.-
. --.... ... !J .. _..... .... .. 

.o.n.l" ·!ôta._ .... ,._ .. ",....••""-'-~"~•...._.. .. Alll 

.. ~ .. ~- .. 1ft 

>nM,e. .... ,.,. ,,{Ot 
~ .. $<._ 

--... •• (M,o.S 

r.- •• -

i1 CóRvi.tsATAI oOSüi: ...... _ .. _ 
"'"'-"~·""'"'0 '"'""'.''" .......... ......... ... ""'"')<'"_ ... 
Ull"l.oU•tt.oon..•lt.lrloJM;(Ilfl~ ... hJ IIIGO.~ . ... ..., -.,,.-.., 

;.-,;;;:.--":":.:~r':.::!";;~~!:"::':-.",~,";.1;:..~:' 

s·~.~;;~;:·;ª~~=~il~~~~~ :;f.F 
""'""\f\ 4<1(" ~l ..... -of .... l""""' ,_... ........... 

~~.::::=~~~.:~=:::.t:.:~-:: ---·-·-.. ........ ..._ .... __ ..,..,_ 
~~ - ,._,...,. • ..--~, ...... _t,.,co•o'..o: ... _ 

n. ...... "'" - ... ,_, ................ """'' ... ,...__ _.,, __ - ............ - .. o:-.-oor---.,.. ..... -~,.., 
.,.._'-""Cifl..,.., ... ,....,.o:'..,.l•u•..,...wu !d,__ ·-..,...., ___ "'_"" __ .,, ____ ,.,._,. I 

............................................ __ .. , _-._, ...._,-...,._. ... , __ _ _ 
.... ---·- --·--··---··-.... --..... . ._.~ .. -·______ .,. __ ,_.._. ---,_ ... _., ......... -.:-

PREfEJTUI.,\~1!1. 

Ol~a~en.fUO.pA.RNI.l 

""'Xl .... IO..Oio"C."W)Il'tll~ 

I'IICo.IO""-K-.•"KI,IIII 

•oc... ...... "'"" ..... __ .,- .... __ .. -~·· 
_ ...... _ ......... c:.-.""""',""""'" 
·~~l!'l'~l ·-·····-·"'""' .... '" , .:10 .. 1',.... . ....... ,,~ .. --

P'!!,ffffiJBA º2 Mu~.'f:IPJ0 1'!.f.~}eu _____ ., ______ _ 
-·· ... ··-·--· 

-~..=:..~-:::==:::..:::::-:::::. . -.... __ ._ .. _ .. __ 
:::-.:::-.:,-·'' _ .. ........ _ .... ...._. ___ , .. 

......... - ... .. -.... ---.... --... -:.:-::= .. ·····,..-·_ ...... _ ... _____ ... ,...,.__ .. ,_ 
.. ........... _ ,,,.,. _______ ... _ .... __ 

---·- .. ----··--·---· .. - , .. 
......... - ...... --.... --.. --.. __ ... ____ ... _______ _ 

::=:::::::.::::.:-:.:..-::::::::::.7;;;:---. ··--- .. -...- .. -·.------·-· .. ----------·-"'--.. ---·-·-·-·· =:.. .. :-.::...--:::=-..!..=:s=~::--~ --·----
_ .. , __ ... ·-----·-··----.. --... ··-·---· ... ---·-··--

. •Hol 

~~Í' éõiWMBATAI Õê1""$Ul 

~~~i.~~~~!;~ 
=:.:.:.::-;:.~!::.-;.,':":::-:.::: .... ::···-- OOp ...... 

'!!.'~.:.":~..!.!.'!....'"':.~.!!:.' .. :::..._"-;::':""::::::-~,. ... 
~":.':...t:" .. ~~;,!.:.':;'i.:~.-~~;:.~·;...!;·~- ·-
:;;::~~:~.·:. .. '!~:!'.:.:."'r ......... . __ .. __ ... ,. __ 

I~ ,._ • ..._,..,.,---·-.. ---.. _ ---··-................ ....._ .... .__._,_ ..... - ......... ~. ·-·-· ............. .._. 

:· ~ ;1 --·- -·;;-;;::~ " . .-1 .. ________ ,,_. 
I ---- --· ··- ·-· ......... &_... ... _ •• ______ ...... .. 

, I ~~.:. :::=;:_: 
--- --·~-·-· 

PlillEm.IAA ..,tiiC»IoL 

EHGEJrtt[II(OIUTRÂO · PMAHA 

"'Xt!MOI"tll .. CII .. ~II'I'l~ 

,.OOOH(.,__.,.,...._,, 

wt.o.. &..ooo c.---.. ., , .... ...,....,..,_...,-.,, 
_,_ ........ _"_ ···~·c.-·c..<· ............... 
Of!,.~tO (CIT"'I'I- '"'"'"" ....... - ....... ,. .. , , r.~o~ ... -o: ..... 

c;&(~•, -.. ,l't~..,.,t')INJI'l"oo~n ..._ .. ~,,~ ~

~4v o.4 .. -~· 00 ..... .t-o • ~ .... :.IUO OI 

o.sii:I~'-<I:~•OO(i('I{"''O!ll::(liOfODO•#-

'-.. •"•-•Jt• 

Sábado á Segunda-feira, 10 a 12 de dezembro de 2016 

f>BEEEU\JRA DO MUN!dP!O OE Pw!RU ,_ ____ U·-... 1-•a.ll 

OI'J•n.nu.oll,_.lJ.at•,_ _ _ _ 

............. u.... • ..._..._,.. ___ .,."_...,, ---..-.-.--....... -.-... .. -· 
~·----a..... ......... -._ .... _ 
..,._,,__,.,.._~~,,,\ .. .... IJ,.r..oto.•ua,..,_ .. --11° ......... --·-·~·· ... - - . ....... _ .. ....... ..... ... ~ ........ c-. ......... "' ..... _ .. ,.._, .. 

..... ,. .... , .. __ .., .. _,., ... _~ .......... --

oor.•u n - u •Do•no oo •Oo>n.o,.. ,.,. • 1"'1 ....-.. , .. 
" {.lóiO("IoLI'f'IIVIItL 

:-:.:...·: ..... -...................... .. . 

::::.::-:-;:.;:::-::'.:.=: i 
:::.:-:.:::.:-:.-;,;.-.::.:I 
:;::;:. ___ ,::::;_ .. _: I 

------1 
~·=::.::::-:·-- ··-

....... ~ . -- .. -· --·----· --·-- -·--------_ .. ___ _ .. ___ .. _,.. _,_ ......... -----·-.. ___ , __ _ __ ,.., ,_ .. ___ __ ... .. --- -·~ 
__ .... __ , __ . .... ..,. ____ _ 
- ....... ..., ....... _ 
-- · ·~---
_______ .... 

·-

Prefeitura Mun,cipal de Nova Car 
... """" u . .... e- ·I'A.·W' 11'1310 

""'"'"""'_ . ... &001 ..... --..... - •• 

~-~· 

Ahl)f.J.Itallk"DlUCIH<.W 
tiUXWOUOTlTOlKl\"'~olllt 
rtr.cto.ulllnu,mncúl•''-\t.~l .. 

,_,., ''"'"""· 1 .:.o~~o•:• ll•;. ...... ~ ......... . ........ ~ .......... .. . 
-.. ..,..,~ "'""'• 11010 ,....o. .. t ".-:+-• J) r ... •lo ~ h~No • P~ ~ 
o~o. ...... J , """'IOo.JiJ.ol<oLr•..,M •~...,... $·-~I'f•r+o~ ........ "",.., 
I· r""~""' .L 1•1 ""'" o'f>\: :-' I ~ r:;... .:.. , ,,,..,..., . ,.,, """""''~ • , , ~~,~·~ 
'1"'1'~' •l i \q.,.Offo IIJKJrp llo 4~m'IIII!.~IICI....-.w tio'f~I·I,.O•II•• 
"' " ' .,.;.,. .... ., ..... lll ..... loo}.o(ftll.ftt\looo:lf"'*O.. .. -Uihl'll l • 

,,....,.O:oot•• • .i·,.....,· ·•.., l• rO-;:oLrfn..I,O'I IIoO '"~'""" u ...... "', ................ ~-....... ,., 
~..-· 1 ., . .,r,-.....~., aol...ao :!'-f'N f"""lo.'• "'' r•"llol"' ~ 

...... ,"" _ ...... ,.. .... .. - - h::o'""H.S[ll0 

"""'- .. .a.~-.~: ......... ..,.- .... , ... _,,.... .... .,.. •• ..... ........... 

,. c--- •-taooroo•-"-· .. ........ ~-..... -·-
...... ______ .. __ , __ 

.•. -------· ... ---... 
___ .. ________ ... __ _ 
ot1.1UI---·---·-·-""'-O-O --·-·--_,. __________ _ __________ ... ___ _ 
........ _ 
·-··
M-.10 .. _.. .... 

o.--.. <---.. -
et MUNICiPIO DE P ITANGA 

. ...... I'"' .. ~-.. o~\<ollo .. ~nflO • li ' 010'1« ... ,.,1 ... 1 ................... .._,, ...... _ .. , ............ ~,-.. . 
""'" 'çlOkt'"'!l"o1.._o~oWH~W I~C'C...,IHlii"IUO 

~"'-''~t'Jo'OJ' •to•or p "' 

.. , ....... ~ ..... ., ....... "' ·-~~....-.. -...... . .. ............ .................... ""-"'''"' ~' ... "•'• .................... ....... .... ,_,,,,, .. -.-.... .. .,_.._ .... _____ .. ,,&o ......... _ 

...,. .. , .. _, ,.,,.,,,. .. ,,.. .. ...,,,.,....,..,., ,.,,afWoL,. 

,....,..,,,,.. ,, """' '•L • ""' • .,,., , n .. ,..h,.o.(l.n .. 
<ft..-r.oo•'VI< I"L..., 1'>("1:.,1!10 , .. ..,,..,_., r•• •••l""' ow. 

..... r.•--- -·---·--

::.:::::=_,.,..I>VIf""l ... lOO.,. .. 'IOtf•IOOoo""o ... 

,_1""""---~M•fo,jNO----·-
~=--=--=~.:.:.:~-.;.'":'.!: ~,::.:·:::'=:::: 

s;~ "::.;: .. ;s::~;.~:r-= 
~;::;;;.~~==~~dZ.:~ ____ , ___ ,.,_ .... , ....... _ ... _. 
_.,, ..... _.,,, .. _.......,, 
n.k. .. l.o<'tii-.OV~•I .. '"""''"'- ... _._ • ......,_., - ----·-- ·-----~----·-·--·· .. -·-.. ·---
""'""'""'"«~tto·•-., ...... __ ........... .. ,_,_ ... ____ ,_._ .. _ .. , ........ _. 
-~· -... -·--0! 
n.oowl . .on0(1J~Uo.l"' lll."'""'"' · loo---· 
-·--·-jo(_, ,,,~N 

' ... -...... --·---... ·---·-·h·~·-- ................... -- . ~----------·· .... -
.::...~···· · 

_,. _____ _ _______ ., ._ , ... ,_,. 

··---·------~~ .......... _.. 

·---·---=---·· -·-------

rsrnm M' '" ''('11''1 l!f 

"·~ 

---- .. -- .. r----·---•-_,... ___ ........ _ .. ___ _ ----... ~·· "·-

...... - .. -·---·------· -· ..... _. ' 

-· ·--·-·· .. __ .. ---·-·-------·-----
,_ .. ____ .. ,..._ ·- ... __ .. __ _ 


