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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, no 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 

Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-!363 
E-mail: pmncantu@ig.com. br 

EXTRATO 2° ADITIVO REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 015/2016 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL no 
008/2016 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
CNPJ no 77.845.394/0001-03 

CONTRATADO: LABORATÓRIO DEMARI- TCHARLENE 
LETICIA DEMARI & CIA LTDA, inscrita no 
CNPJ 08.585.109/0001-40. 

OBJETO: EXAMES LABORATORIAIS. 
ASSINATURA: 22 de Dezembro de 2.016. 
VIGENCIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

1° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, 
REF. PROCESSO LICITATÓRIO n°015/2016- EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 
008/2016-PMNC. 

MUNICIPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede 
na Rua Bahia, n° 85, inscrito no CNPJ sob o n° 77.845.394/0001-03, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. AIRTON ANTONIO AGNOLIN, brasileiro, casado, domiciliado nesta 
cidade, portador RG 4.414.003-9 SSP/SC e do CPF n° 676.205.1 59-68, doravante denominado 
"CONTRATANTE" e de outro lado LABORATÓRIO DEMARI - TCHARLENE LETICIA DEMARI 
& CIA LTDA, estabelecida na cidade de NOVA CANTU- Estado do Paraná, Rua Rio Grande do 
Sul, s/n, inscrita no CNPJ sob n° CNPJ n° 08.585.109/0001-40, representa neste ato por 
TCHARLENE LETICIA DEMARI, portador da RG n° 8.382.109-4 e do CPF n° 047.042.039-13, 
daqui a diante denominada "CONTRATADA". 

OBJETO: resolvem ADITAR o presente contrato 31 Março de 2016, mediante as seguintes 
cláusulas: 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objetivo AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS. 
Processo Li citatório n° 015/2016 - Edital de Tomada de Pregão Presencial n. 0 008/2016, que se 
regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente. 

Cláusula 2a. Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem prorrogar o prazo de 
Execução e Vigência do presente contrato, a contar do dia 22 de Dezembro de 2016, com 
vencimento em 22 de Dezembro de 2017. 

Parágrafo único: Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do 
Contrato Original. 

Testemunhas: 

Nova Cantu/PR, 22 de Dezembro de 2016. 

TC~~;~~~~T~~~~MARI 
CONTRATADA 

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

E-mail: pmncantu@ig.com.br 

1 



, 

MUNICIPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 
Rua Bahia, S/N°- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 

Fones C 44) 3527-1281 -C 44) 3527-1096 C 44) 3527- 1280 Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO no 015 / 2016 

CONTRATANTE: 

CONTRATADO: 

OBJETO: 
VALOR: 

ASSINATURA: 
VIGÊNCIA: 

EDITAL DE PREGÃo, na forma presencial no 

008/2016 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
CNPJ n° 77.845.394/0001-03 
LABORATÓRIO DEMARI - TCHARLENE 
LETICIA DEMARI & CIA LTDA 
CNPJ 08.585.109/0001-40 
Aquisição de Exames Laboratoriais. 
R$-145.464,00 (Cento e Quarenta e Cinco Mil, 
Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais). 
01 DE Abril de 2.016. 
31 DE Dezembro de 2.0 16. 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO 

REF. PROCESSO UCITATÓRIO no 015/2016 
PREGÃO, na forma presencial n° 008/2016 

IDENTIFICACÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: : MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-
000, neste ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOUN, Prefeito Municipal, 
brasileira, solteira, Carteira de Identidade no 4.414.003-9 SSP-PR. 

CONTRATADA: TCHARLENE LETICIA DEMARI & CIA LTDA- LABORATÓRIO 
DEMARI, com sede em Nova cantu, na Rio Grande do Sul, s/n°, Cep 87.330-000, no 
Estado do Paraná, inscrita no C.N.P.J. sob o no 08.585.109/0001-40, neste ato 
representada pelo seu representante legal Sra. TCHARLENE LETICIA DEMARI, 
Brasileira, casada, Comerciante, Carteira de Identidade no 8.091.178-5, C.P.F. no 
039.858.989-52, residente e domiciliado no Município de Nova cantu, Estado do Paraná. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente 
Contrato, considerando os expedientes constantes do Processo Licitatório n° 
015/2016.,. Edital de Pregão, na forma presencial n° 008/2016, que se regerá 
pelas dáusulas seguintes e pelas condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1 a. O presente contrato tem por objeto a "Aquisição de Exames 
Laboratoriais". 

Parágrafo único. Os Exames Laboratoriais de que trata o referido Contrato, são os 
abaixo relacionados: 

ITEM EXAME QTIDADE PREÇO VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

EXAMES R$- R$-
01 ACIDO FOLICO 30 25,00 750,00 
02 ACIDOURICO 200 5,00 1.000,00 
03 ALDO LAS E 10 10,00 100,00 
04 ALDOSTERONA 04 27,00 108,00 
05 ALF ;\ 1 GLICOPROTEINA A C IDA 16 29,00 464;00 
06 ALFA FETOPROTElNA 10 66,00 660,00 
07 AMILASE TOTAL 80 29,00 2.320,00 
09 ANT COPO DNA HELICE S 08 15,00 120,00 
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ANT -GLIADINA (GLUTEM) IGG, 12 38,00 456,00 ~ 

IGM,IGA 
ANTffiiOGRAMA 300 ' 43,00 12.900,00 
ASLO 60 5,00 300,00 
BACTERIOSCOPIA GRAM 20 5,00 100,00 , 
BACTERIOSCOPICO 20 5,00 100,00 
BETAHCG 80 10,00 800,00 
BILIRRUBINAS 80 8,00 640,00 
Ca 125 os -

20,00 100,00 
Ca 153 os 20,00 100,00 / 

Ca 199 os 20,00 100,00 
Ca724 os 20,00 100,00 -
CALCIO 20 6,00 120,00 . 
CAPACITAÇÃO DE FIXAÇÃO DE 40 10,00 400,00 
FERRO 
CARBAMAZEPINA 40 24,00 960,00 
CEA ANTÍGENO CARCINOMA 15 20,00 300,00 
CÉLULASLE 10 10,00 100,00 
CHAGAS 15 12,00 180,00 
CITOMEGALO VÍRUS IGG 15 20,00 300,00 
CITOMEGALOVÍRUS IGG AVIDEZ 10 63,00 630,00 
CK MB INFARTO 10 15,00 150,00 --
CLEARENCEDECREATININA 20 10,00 200,00 
CLORETO 10 6,00 60,00 
COLESTEROL 500 5,00 2.500,00 
COLESTEROL HDL 500 6,00 3.000,00 
COLESTEROL LDL 500 6,00 3.000,00 
COLESTEROL TOTAL 800 5,00 4.000,00 
COLINESTERASE 30 7,00 210,00 
COMPLEMENTO C3 (LUPOS) 30 20,00 600,00 -
COMPLEMENTO C4 15 20,00 300,00 
CONTAGEM DE PLAQUETA 1.500 3,50 5.250,00 
COOMBSDIRETO 10 8,00 80,00 -
COOMBS INDIRETO 24 8,00 192,00 
CORTISOLCORTISOL 10 18,00 180,00 
CREATININA 500 7,00 3.500,00 
CREATININA FOSFOQUINASE 50 13,00 650,00 
(INFARTO) 
CULTURA DE BACTERIA 300 15,00 4.500,00 1--

CURVA DE GLICOSE 2 DOSAGEM 50 10,00 500,00 
CURVA GLICEMICA S DOSAGEM 50 25,00 1.250,00 -
DENGUEIGG 10 30,00 300,00 -
DENGUEIGM 10 30,00 300,00 
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ELETROFORESE DE PROTEINA 10 15,00 
"" 

150,00 -
ELETRORESE DE HEMOGLOBINA 10 20,00 200,00 -
ESPTEIN BARR vmus - IGG 06 33,00 198,00 
ESPTEIN BARR vmus - IGM 06 33,00 198,00 , ..... 

ESTRADIOL 20 18,00 360,00 .... 

ESTRIOL 10 18,00 180,00 
FAN 80 20,00 1.600,00 
FATOR REUMATOIDE QATEX) 120 7,00 840,00 
FATORRH 100 10,00 1.000,00 
FERRITINA 40 25,00 1.000,00 
FERRO SÉRICO 30 10,00 300,00 " 
FERROTIBC 30 10,00 300,00 ;.-

FOSFA TASE ALCALINA 80 8,00 640,00 -
FOSFORO 15 7,00 105,00 
GAMA GLUTAMTL TRANSFERASE 100 7"'-00 704!,00 " 
GLICOSE 1.000 5,00 5.000,00 -
GLICOSE PÓS PRANDIAL 30 5,00 150,00 
GRUPO SANGUINEO 60 8,00 480,00 -
HCG QUANTITATIVO 10 10,00 100,00 --
HEMOGLOBINA 10 5,00 50,00 
HEMOGLOBINA GLICOSADA 70 20,00 1.400,00 
HEMOGRAMA COMPLETO 1.800 10,00 18.000,00 
HEMOSSEDIMENT AÇÃO (VHS) 90 5,00 450,00 
HEPATITE A IGG 10 25,00 250,00 r-
HEPATITE A IGM 10 25,00 250,00 
HEPATITE B HBS (ANT HBS) 80 20,00 1.600,00 
HEPATITE B HBSAG 80 20,00 1.600,00 
HEP~TITE C ANTIHCV 80 25,00 2.000,00 
HERPES SIMPLES 1 E 2 IGG 05 25~00 125,00 
HERPES SIMPLES 1 E 2 IGM 05 25,00 125,00 
HERPESZOSTERIGG 05 30,00 150,00 l--

HERPES ZOSTER IGM 05 30,00 150,00 1-

HIV- H1V1 + H1V2 100 18,00 1.800,00 
HORMÔNIO FOLICULO 20 18,00 360,00 
ESTIMULANTE FSH 
HORMONIO LUTEISANTE LH 20 18,00 360,00 
IGA IMUNOGLOBULINA 12 20,00 240,00 
IGETOTAL 12 20,00 240,00 
IGM IMUNOGLOBULINA 12 20,00 240,00 
INSULINA 30 20,00 600,00 
KPTT 200 8,00 1.600,00 
LACTATO DESIDROGENASE 10 10,00 100,00 
LEPTOSPIROSE IGG 06 25,00 150,00 
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LEPTOSPffiOSE IGM 06 25,00 150,00 
LIPASE 06 8,00 48,00 
LITIO 06 7,00 42,00 
MACHADO GERREffiO 08 10,00 80,00 
MAGNESIO 06 7,00 42,00 
MICROALBUMINURIA 15 15,00 225,00 
MICROALBUMINURIA12HORAS 15 15,00 225,00 
MUCO PROTEINA 80 10,00 800,00 
P ARASITOLOGICO 400 5,00 2.000,00 
PARCIAL DE URINA 900 5,00 4.500,00 
PCR 200 8,00 1.600,00 f-

PEPTIDIOC 03 33,00 99,00 
PESQUISA DE BARR 20 15,00 300,00 -
PESQUISA DE SANGUE OCULTO 30 7,00 210,00 
POTASSIO 50 7,00 350,00 
PROGESTERONA 15 18,00 270,00 
PROLACTINA 20 18,00 360,00 
PROTEINA TOTAL E FRAÇÕES 20 8,00 160,00 
PROTEINA URINARIA 24 HS. 20 8,00 160,00 
PROVA DO LAÇO 150 5,00 750,00 .... 
PSA LIVRE 50 20,00 1.000,00 
PSATOTAL 100 20,00 2.000,00 
PTH 05 50,00 250,00 1-

RETICULOCITO 10 5,00 50,00 
RETRAÇÃO DO COAGULO 50 5,00 250,00 
RUBEOLAIGG 15 25,00 375,00 
RUBEOLA IGM 15 25,00 375,00 
SÓDIO 70 7,00 490,00 
T3 40 12,00 480,00 
T3LIVRE 80 12,00 960,00 
T4LIVRE 150 12,00 1.800,00 
T4 40 12,00 480,00 
TAP 150 8,00 1.200,00 
TE~ODECOAGULAÇÃO 100 5,00 500,00 
TEMPODESANGRAMENTO 100 5,00 500,00 
TESTE DE ABSORÇÃO DE 15 18,00 270,00 
LA C TOSE 
TESTOSTERONA LIVRE 10 18,00 180,00 
TESTOSTERONA TOTAL 10 18,00 180,00 
TGO 150 5,00 750,00 . 
TGP 180 5,00 900,00 
TIREOGLOBULINA 06 22,00 132,00 
TOXOPLASMOSE AVIDEZ 20 45,00 900,00 



131 TOXOPLASMOSE IGG 100 20,00 2.000,00 
132 TOXOPLASMOSE IGM 100 20,00 2.000,00 
134 TRANSFERRINA 15 10,00 150,00 
135 TRIGLICERIDEOS 1.000 7,00 7.000,00 
136 TSH 300 12,00 3.600,00 
137 UREIA 250 7,00 1.750,00 
138 VHS 100 5,00 500,00 
139 VITAMINA A 06 40,00 240,00 
140 VITAMINAB 08 40,00 320,00 
141 VITAMINAD 16 40,00 640,00 
142 VITAMINA E 05 50,00 250,00 
143 WAALERROSE 20 5,00 100,00 
144 ZINCO 10 25,00 250,00 

145.464,00 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos serviços executados; 

b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 

c) Indicar servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização dos serviços 
prestados pela CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláus"'la 3~. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados 
por seus funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo, quando da execução dos serviços. 

Cláusula 4a. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, às suas expensas, os 
materiais entregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua 
execução. 

DO VALOR 

Cláus"'la sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA 
pelos itens, constante deste contrato é de R$-145.464,00 (Cento e Quarenta e Cinco Mil, 
Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais). 

DO PAGAMENTO 

-v 
1-

~ 

-
1-
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Cláusula &a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao materiãr 
especificado, objeto deste contrato. 

Cláusula 7a. O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato e seus aditamentos, 
enquanto perdurar o contrato. 

DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula sa. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, 
inexecução ou rescisão pelas disposições da Lei n° 8666/ 93, de 21 de junho de 1993, 
observadas suas posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios 
do direito público. 

DO PRAZO 

Cláusula ga. O prazo de vigência do contrato será até 31 de Dezembro de 2016, 
podendo ser rescindido, independentemente de aviso ou notificação pela 
CONTRATANTE. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 10a. Não será permitida a sub-contratação de serviços. 

Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materiais 
em desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art.78, 
da Lei Federal no 8.666/93. 

DAS PENALIDADES 

Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na 
proposta ou no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções 
previstas no art. 87, da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal 
cabíveis. 

Cláusula 13a. As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser 
apl icadas, total ou parcialmente, a critério do (representante da CONTRATANTE), se 
entender as justificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes. 

DAS COMUNICAÇÕES 

Cláusula 14a. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
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acompanhamento e controle do presente Contrato, serão sempre feitas por escrito. 

DO FORO 

Cláusula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes 
elegem o foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

TESTEMUNHAS: 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 31 de Março de 2016. 

RLENE LETICIA DEMARI 
Contratado 



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 015/2016 - Edital 
de PREGÃO, na forma Presencial n° 008/2016, que tem como objeto a Aquisição de 
Exames Laboratoriais (diversos), conforme especificação no Edital. 

Torna-se pública a Homologação, do processo licitatório em epígrafe à Empresa: 

Empresa: TCHARLENE LETICIA DEMARI & CIA L TDA - ME -
LABORATÓRIO DEMARI, Inscrito no CNPJ sob o n• 08.585.109/0001-40, no 
valor total de R$-145.464,00 (Cento e Quarenta e Cinco Mil, Quatrocentos e 
Sessenta e Quatro Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 30 de Março de 2.0 16. 

Prefeito Mu · ipa/ 
Nova Cantu- Pr. 
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KURA 



uPaço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 06/2016. 
Processo Licitatório n°. 015/2016. 
Modalidade Edital de Edital de Pregão n°. 008/2016. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 008/2016 Aquisição de exames 
Laboratoriais. 

Ao analisar o processo percebe-se que houve o cumprimento as exigências estabelecidas 
pela lei 8.666/93. 

Assim sendo, diante da legalidade verificada, é que se manifesta pela homologação da 
licitação. 

É o parecer, s.m.j. 

Nova Cantu, 29 de março de 2016. 

Elis M na da Silva 
Controladora Geral 

Controlador Interno 

Rua Bahia, S/N°- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones ( 44) 3527-1281 - ( 44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1 363 

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



Prefeitura Municipal de Nova 

TERMO DE ADJUDICACÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO W 0 15/2016 
EDITAL DE PREGÃO. na forma presencial n• 008/2016 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e proposta apresentada. torna pública a Adjudicação. 
do processo licitatório em epigrafe à Empresa TCHARLENE LETICIA O EMA RI & CIA LTDA- ME- LABORATÓRIO DEMARI, Inscrito 
no CNPJ sob o n• 08.585.109/000 1-40, conforme segue. 
LOTE OI- ÚNICO. 

I ÍTEM I OTDADE DESCRICÃO I Preço I Total I 
I 01 I ............ Aquisição de Ex:1mes Laboratoriais (diversos) I RS-14SA64,00 J 
I I Total I R$-1-15.46-1,00 J 

Comunica outrossim, que a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a quem se sinta prejudicada, para 
interposição de recurso. 

Nova C::mtu. Parana. 24 de Março de 2 O 16. 

Comissão de Licitações: ~ ~ 

~~{J Jt ~ ._~ 
tJ ') I o< ' / c - -

PUBL\C~OO EM- /~ .7.-?l~ 
"L .., ... ~~ Y')-"-

JQRN"' : o4 
- No 4f.33/--

EO\Ç/4.0 ·- -~ 
RESPONSAVEL- :J 

-
~---
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Prefeitura Municipal de Nova 

ATA DE ABERTURA DE LJCIT AÇAO 
PROCESSO LICITATÓRlO No 01 5/2016 

PREGÃO, na forma presencial n° 00812016 

Às 09:00 hs (nove horas) do dia 24 de Março 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, da licitação acima referida o qual objetiva a Aquis ição de 
Exames Laboratoriais, para a Secretaria Municipal de Saúde/Hospital Municipal, em conformidade com as 
disposições contidas no Edital , o Presidente abriu a sessão pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos 
envelo es, que teve como a1tici ante a em resa: 

EMPRESA /CNPJ 
TCHARLENE LETICIA DEMARI & CIA LTDA CNPJ n° 08 .585.109/0001 -40 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que 01 empresa compareceu para participar do certame, e, 
apresentou os envelopes de n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a proposta de preços , sendo 
da seguinte forma: 
LOTE 01 (Único) -

ITEM EXAME OTIDADE PREÇO VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

EXAMES R$- R$-
01 ÁCIDO FÓLICO 30 2S,OO 7SO,OO 
02 ACIDOURICO 200 s,oo 1.000,00 
03 ALDO LAS E 10 10,00 100,00 
04 ALDOSTERONA 04 27,00 108,00 
os ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA 16 29,00 464,00 
06 ALFA FETOPROTEINA 10 66,00 660,00 
07 AMILASE TOTAL 80 29,00 2.320,00 
09 ANT COPO DNA HÉLICES 08 1S,OO 120,00 
10 ANT -GLIADINA (GLUTEM) IGG, 12 38,00 4S6,00 

IGM,IGA 
08 ANTIBIOGRAMA 300 43,00 12.900,00 
11 ASLO 60 s,oo 300,00 
13 BACTERIOSCOPIA GRAM 20 s,oo 100,00 
14 BACTERIOSCOPICO 20 s,oo 100,00 
15 BETAHCG 80 10,00 800,00 
16 BILIRRUBINAS 80 8,00 640,00 
17 Ca 12S os 20,00 100,00 
18 Ca 1S3 05 20,00 100,00 
19 Ca 199 os 20,00 100,00 
20 Ca 724 os 20,00 100,00 
21 CÁLCIO 20 6,00 120,00 
22 CAPACITAÇÃO DE FIXAÇÃO DE 40 10,00 400,00 

FERRO 
23 CARBAMAZEPINA 40 24,00 960,00 
12 CEA ANTÍGENO CARCINOMA 1S 20,00 300,00 
24 CÉLULASLE 10 10,00 100,00 
2S CHAGAS 1S 12,00 180,00 
26 CITOMEGALO VÍRUS IGG 1S 20,00 300,00 



Prefeitura Municipal de Nova C 

28 CITOMEGALOVIRUS IGG AVIDEZ 10 63,00 630,00 
27 CKMBINFARTO 10 15,00 150,00 
29 CLEARENCE DE CREATININA 20 10,00 200,00 
30 CLORETO 10 6,00 60,00 
33 COLESTEROL 500 5,00 2.500,00 
31 COLESTEROL HDL 500 6,00 3.000,00 
32 COLESTEROL LDL 500 6,00 3.000,00 
34 COLESTEROL TOTAL 800 5,00 4.000,00 
35 COLINESTERASE 30 7,00 210,00 
36 COMPLEMENTO C3 (LUPOS) 30 20,00 600,00 
37 COMPLEMENTO C4 15 20,00 300,00 
38 CONTAGEM DE PLAQUETA 1.500 3,50 5.250,00 
41 COOMBS DIRETO 10 8,00 80,00 
42 COOMBS INDIRETO 24 8,00 192,00 
39 CORTISOLCORTISOL 10 18,00 180,00 
40 CREATININA 500 7,00 3.500,00 
43 CREATININA FOSFOQUINASE 50 13,00 650,00 

(INFARTO) 
46 CULTURA DE BACTERIA 300 15,00 4.500,00 
44 CURVA DE GLICOSE 2 DOSAGEM 50 10,00 500,00 
45 CURVA GLICEMICA 5 DOSAGEM 50 25,00 1.250,00 
47 DENGUEIGG 10 30,00 300,00 
48 DENGUEIGM 10 30,00 300,00 
50 ELETROFORESE DE PROTEÍNA 10 15,00 150,00 
49 ELETRORESE DE HEMOGLOBINA 10 20,00 200,00 
51 ESPTEIN BARR VIRUS- IGG 06 33,00 198,00 
52 ESPTEIN BARR VIRUS - IGM 06 33,00 198,00 
53 ESTRADIOL 20 18,00 360,00 
54 ESTRIOL 10 18,00 180,00 
55 FAN 80 20,00 1.600,00 
56 F ATOR REUMA TO IDE (LA TEX) 120 7,00 840,00 
145 FATORRH 100 10,00 1.000,00 
57 FERRITINA 40 25,00 1.000,00 
58 FERRO SÉRICO 30 10,00 300,00 
59 FERROTIBC 30 10,00 300,00 
60 FOSF A TASE ALCALINA 80 8,00 640,00 
61 FOSFORO 15 7,00 105,00 
62 GAMA GLUTAMILTRANSFERASE 100 7,00 700,00 
63 GLICOSE 1.000 5,00 5.000,00 
64 GLICOSE PÓS PRANDIAL 30 5,00 150,00 
65 GRUPO SANGUINEO 60 8,00 480,00 
82 HCG QUANTITATIVO 10 10,00 100,00 
66 HEMOGLOBINA 10 5,00 50,00 
67 HEMOGLOBINA GLICOSADA 70 20,00 1.400,00 
68 HEMOGRAMA COMPLETO 1.800 10,00 18.000,00 



69 
73 
74 
70 
71 
72 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

81 
84 
83 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
93 
95 
96 
97 
98 
100 
107 
101 
102 
103 
104 
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112 
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Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

HEMOSSEDIMENT AÇAO (VHS) 90 5,00 450,00 
HEPATITE A IGG 10 25,00 250,00 
HEPATITE A IGM 10 25,00 250,00 
HEPATITE B HBS (ANT HBS) 80 20,00 1.600,00 
HEPATITE B HBSAG 80 20,00 1.600,00 
HEPATITE C ANTI HCV 80 25,00 2.000,00 
HERPES SIMPLES 1 E 2 IGG 05 25,00 125,00 
HERPES SIMPLES 1 E 2 IGM 05 25,00 125,00 
HERPES ZOSTER IGG 05 30,00 150,00 
HERPES ZOSTER IGM 05 30,00 150,00 
HIV -H1V1 + H1V2 100 18,00 1.800,00 
HORMONIO FOLICULO 20 18,00 360,00 
ESTIMULANTE FSH 
HORMONIO LUTEISANTE LH 20 18,00 360,00 
IGA IMUNOGLOBULINA 12 20,00 240,00 
IGETOTAL 12 20,00 240,00 
IGM IMUNOGLOBULINA 12 20,00 240,00 
INSULINA 30 20,00 600,00 
KPTT 200 8,00 1.600,00 
LACT A TO DESIDROGENASE 10 10,00 100,00 
LEPTOSPIROSE IGG 06 25,00 150,00 
LEPTOSPIROSE IGM 06 25,00 150,00 
LIPASE 06 8,00 48,00 
LITIO 06 7,00 42,00 
MACHADO GERREIRO 08 10,00 80,00 
MAGNESIO 06 7,00 42,00 
MICROALBUMINURIA 15 15,00 225,00 
MICROALBUMINURIA 12 HORAS 15 15,00 225,00 
MUCO PROTEINA 80 10,00 800,00 
PARASITOLOGICO 400 5,00 2.000,00 
PARCIAL DE URINA 900 5,00 4.500,00 
PCR 200 8,00 1.600,00 
PEPTIDIO C 03 33,00 99,00 
PESQUISA DE BARR 20 15,00 300,00 
PESQUISA DE SANGUE OCULTO 30 7,00 210,00 
POTASSIO 50 7,00 350,00 
PROGESTERONA 15 18,00 270,00 
PROLACTINA 20 18,00 360,00 
PROTEINA TOTAL E FRAÇÕES 20 8,00 160,00 
PROTEINA URINARIA 24 HS. 20 8,00 160,00 
PROVA DO LAÇO 150 5,00 750,00 
PSA LIVRE 50 20,00 1.000,00 
PSA TOTAL 100 20,00 2.000,00 
PTH 05 50,00 250,00 
RETICULOCITO 10 5,00 50,00 
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114 RETRAÇAO DO COAGULO 50 5,00 250,00 
115 RUBEOLAIGG 15 25,00 375,00 
116 RUBEOLAIGM 15 25,00 375,00 
117 SÓDIO 70 7,00 490,00 
118 T3 40 12,00 480,00 
119 T 3 LIVRE 80 12,00 960,00 
121 T4LIVRE 150 12,00 1.800,00 
120 T4 40 12,00 480,00 
124 TAP 150 8,00 1.200,00 
122 TEMPO DE COAGULAÇÃO 100 5,00 500,00 
123 TEMPO DE SANGRAMENTO 100 5,00 500,00 
127 TESTE DE ABSORÇÃO DE 15 18,00 270,00 

LACTOSE 
125 TESTOSTERONA LIVRE 10 18,00 180,00 
126 TESTOSTERONA TOTAL 10 18,00 180,00 
128 TGO 150 5,00 750,00 
129 TGP 180 5,00 900,00 
130 TIREOGLOBULINA 06 22,00 132,00 
133 TOXOPLASMOSE AVIDEZ 20 45,00 900,00 
131 TOXOPLASMOSE IGG 100 20,00 2.000,00 
132 TOXOPLASMOSE IGM 100 20,00 2.000,00 
134 TRANSFERRINA 15 10,00 150,00 
135 TRIGLICERIDEOS 1.000 7,00 7.000,00 
136 TSH 300 12,00 3.600,00 
137 UREIA 250 7,00 1.750,00 
138 VHS 100 5,00 500,00 
139 VITAMINA A 06 40,00 240,00 
140 VITAMINA B 08 40,00 320,00 
141 VITAMINA D 16 40,00 640,00 
142 VITAMINA E 05 50,00 250,00 
143 WAALERROSE 20 5,00 100,00 
144 ZINCO 10 25,00 250,00 

145.464,00 

Encerrada a fase de negociação de preços, foi declarada vencedora a proposta de TCHARLENE 
LETICIA DEMARI & CIA LTDA- ME - LABORATÓRIO DEMARI, Inscrito no CNPJ sob o no 
08.585.109/0001-40, no valor total de R$-145.464,00 (Cento e Quarenta e Cinco Mil, Quatrocentos e 
Sessenta e Quatro Reais). 

Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a documentação de qual ificação da participante, e, contatou
se que a Empresa apresentou toda a documentação exigida em Edital. 

Os participantes renunciam expressamente o direito à recurso, concordando integralmente com as decisões 
exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso em relação a qualquer documento, ato ou forma de 
procedimento. 



Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão de Lici tação, que o objeto 
licitado seja ADJUDICADO ao vencedor: 

ÍTEM 01 (Único) - TCHARLENE LETICIA DEMARI & CIA LTDA - ME -
LABORATÓRIO DEMARI, Inscrito no CNPJ so b o n" 08.585.109/0001-40, no valor total de RS-
145.464,00 (Cento e Quarenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais). 

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

Nova Cantu, Paraná, 24 de Março de 2.0 16. 



LABORATORIO DEMARI 
Rua Rio Grande do Sul n° 264 Cep: 87330-000 

Nova Cantu - Paraná 
CNPJ 08.585.109/0001-40 Fone Fax (44) 35271709 

e-mail a &:\ 

ANEXO 111 

MODELO DE PROPOSTA 

Proc. Licitatório n.0
: 015/2016 PREGÃO PRESENCIAL n.u: 008/2016 

EMPRESA: TCHARLENE LETICIA DEMARI & CIA L TOA 

C.N.P.J. N.0 : 08.585.109/0001-40 

ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Sul264, centro de Nova Cantu, Paraná, CEP 87.3300-000. 

REPRESENTANTE: Tchar1ene Letícia Demari 

CPF 039.858.989-52 E RG: 8.091.178-5 

CONTA CORRENTE: 5.222.36 AGENCIA 4108 BANCO· 099 

A Empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o 
Processo Licitatório em epígrafe, que trata da Aquisição de Exames Laboratoriais. 

TTE 
M 

oro Descrição Mar 

01 30 ACIDO FOLICO 

02 200 ACIDO URICO 
03 10 ALDOLASE 
04 04 ALDOSTERONA 
05 16 ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA 
06 10 ALFA FETOPROTEINA 

!-----------lf----
07 80 AMILASE TOTAL 
09 08 ANT COPO DNA HELICE S 

10 12 ANT-GLIADINA (GLUTEM) IGG, 
IGM,IGA 

08 300 ANTffiiOGRAMA 

11 60 ASLO 

13 20 BACTERIOSCOPIA GRAM 

14 20 BACTERIOSCOPTCO 

15 80 BETAHCG 
16 80 BILIRRUBINAS 
17 05 Ca 125 

c a 
Preço 

Unitário 
81. 

I Preço 
Total 
81. 

26,00 780, 00 
5,00 -- 1. 000,00 ... v-
10,00 100,00 
28,00 112,00 
30,00 480,00 
68,00 680,00 

---
30,00 2.400,00 
15,00 120,00 
39,00 468,00 

45,00 13.500,00 
5,00 300,00 
5,00 100,00 
5,00 100.00 
10,00 800,00 

- ---i 

640,00 8,00 

22,00 110,00 



18 os 
19 05 

20 05 

21 20 

22 40 

23 40 

12 15 

24 10 

25 15 
-.. 26 15 

28 10 

27 10 

29 20 

30 10 

33 500 

31 500 

32 500 

34 800 

35 30 

36 30 

37 15 

38 1.500 

41 10 

42 24 

39 10 

40 500 

43 50 

46 300 
4-' 50 

45 50 

47 10 

48 10 

50 10 

49 10 
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e-mail v d ,..f-' :;l . 

Ca 153 22,00 110,00 
Ca199 22,00 110,00 
Ca 724 22,00 110,00 
CALCIO 6,00 120,00 
CAPACITAÇÃO DE FIXAÇAO DE 10,00 400,00 
FERRO 
CARBAMAZEPINA 25,00 1.000,00 
CEA ANTIGENO CARCINOMA 22,00 330,00 
CELULASLE 10,00 100,00 
CHAGAS 12,00 180,00 
CITOMEGALO VÍRUS IGG 

--- -- - -
20,00 300,00 

CITOMEGALOVJRUS IGG 65,00 650,00 
AVIDEZ 
CKMBJNFARTO 15,00 150,00 
CLEARENCE DE CREATININA 10,00 200,00 
CLORETO 6,00 60,00 
COLESTEROL 5,00 .....-- 2.500,00 .. 
COLESTEROL HDL 6,00 3.000,00 
COLESTEROL LDL 6,00 3.000,00 
COLESTEROL TOTAL 5,00 ........... 4.000,00 
COLINESTERASE 7,00 210,00 
COMPLEMENTO C3 (LUPOS) 22,00 660,00 
COMPLEMENTO C4 22,00 330,00 
CONTAGEM DE PLAQUETA 3,50 5.250,00 
COOMBSDIRETO 8,00 80,00 
COOMBS INDIRETO 8,00 224,00 
CORTISOLCORTISOL 18,00 180,00 
CREATININA 7,00 3.500,00 
CREATININA FOSFOQUlNASE 13,00 650,00 
(INFARTO) 
CULTURA DE BACTERIA 15,00 4.500,00 
CURVA DE GLICOSE 2 10,00 500,00 
DOSAGEM 
CURVA GLICEMICA 5 DOSAGEM 25,00 1.250,00 
DENGUEIGG 30,00 300,00 
DENGUEIGM 30,00 300,00 
ELETROFORESE DE PROTE!NA 15,00 150,00 
ELETRORESE DE 20,00 200,00 
HEMOGLOBINA ......------... 

I ~ 

v 

1--
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51 06 ESPTEIN BARR VIRUS- IGG 33,00 198,00 
52 06 ESPTEIN BARR VIRUS- IGM 33,00 198,00 
53 20 ESTRADIOL 18,00 360,00 
54 10 ESTRIOL 18,00 180,00 
55 80 FAN 20,00 1.600,00 
56 120 FATOR REUMATOIDE (LATEX) 7,00 840,00 
145 100 FATORRH 10,00 1.000,00 
57 40 FERRITINA 25,00 1.000,00 
58 30 FERRO SERICO 10,00 300,00 
59 30 FERROTIBC 10,00 300,00 
60 80 FOSFATASE ALCALINA 8,00 640,00 
61 15 FOSFORO 7,00 105,00 
62 100 GAMA GLUT AMTL 7,00 700,00 

TRANSFERASE 
63 1.000 GLICOSE 5,00 _.,- 5.000,00 1-

64 30 GLICOSE POS PRANDIAL 5,00 / 150,00 ....... ~--

65 60 GRUPO SANGUINEO 8,00 480,00 
82 10 HCG QUANTITATIVO 10,00 100,00 
66 10 HEl\'IOGLOBINA / 5,00 -- 50,00 ~ 
67 70 HEMOGLOBINA GLICOSADA 20,00 1.400,00 
68 1.800 HEMOGRAMA COMPLETO 10,00 18.000,00 
69 90 HEMOSSEDIMENT AÇÃO (VHS) 5,00 450.00 
73 10 llEPATITE A IGG 25,00 250,00 
74 10 HEPATITE A IGM 25,00 250,00 

' 70 80 HEPATITE B HBS (ANT HBS) 20,00 1.600,00 
71 80 HEPATITE B HBSAG 20,00 1.600,00 
72 80 HEPATITE C ANTI HCV 25,00 2.000,00 
75 05 HERPESSIMPLES1E2IGG 25,00 125,00 ·-
76 05 HERPES SIMPLES 1 E 2 IGM 25,00 125,00 
77 05 HERPES ZOSTER IGG 30,00 150,00 
78 05 HE-RPES ZOSTER IGM 30~00 150,00 
79 100 HIV - IDVl + Hl V2 18,00 1.800,00 
80 20 HORMONIO FOLICULO 18,00 360,00 

ESTIMULANTE FSH 
81 20 HORMONIO LUTEISANTE LH 18,00 360,00 
84 12 IGA IMUNOGLOBULINA 20,00 240,00 
83 12 IGETOTAL 20,00 240,00 
85 12 IGM IMUNOGLOBULINA 20,~ ~0,00 

/ ~ X 
\ 



86 30 
87 200 

88 10 
89 06 
90 06 

91 06 

92 06 
94 08 

93 06 

95 15 

96 15 

97 80 

98 400 
- ·---

100 900 

107 200 

101 03 

102 20 

103 30 

104 50 

105 15 

106 20 

109 20 

108 20 

110 150 
' 111 50 

112 100 

99 05 

113 10 

114 50 

115 15 

116 15 

117 70 

118 40 

119 80 

121 150 

120 40 

124 150 
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INSULINA 20,00 ôOO,OO 
KPTT 8,00 1.600,00 
LACTATO DESIDROGENASE 10,00 100,00 
LEPTOSPIROSE IGG 25,00 150,00 
LEPTOSPIROSE IGM 25,00 150,00 
LIPASE 8,00 48,00 
LITIO 7,00 42,00 
MACHADO GERREIRO 10,00 80,00 
MAGNESIO 7,00 42,00 
MICROALBUMINURIA 15,00 225,00 
MICROALBUMINURIA12HORAS 15,00 225,00 
MUCO PROTEINA 10,00 800,00 
PARASITOLOGICO 5,00 2.000,00 ·---- - -- - -- - - . 

PARCIAL DE URINA 5,00 4.500,00 
PCR 8,00 1.600,00 
PEPTIDIOC 33,00 99,00 
PESQUISA DE BARR 15,00 300,00 
PESQUISA DE SANGUE OCULTO 7,00 210,00 
POTASSIO 7,00 57,00 
PROGESTERONA 18,00 270,00 
PROLACTINA 18,00 360,00 
PROTEINA TOTAL E FRAÇÕES 8,00 160,00 
PROTEINA URINARIA 24 HS. 8,00 160,00 
PROVADO LAÇO 5,00 750,00 
PSA LIVRE 20,00 1.000,00 
PSATOTAL 20,00 2.000,00 
PTH 50,00 250,00 
RETICULOCITO 5,00 50,00 
RETRAÇÃO DO COAGULO 5,00 250,00 
RUBEOLAIGG 25,00 375,00 
RUBEOLA IGI\II 25,00 375,00 
SODIO 7,00 490,00 
T3 12,00 480,00 
T3LIVRE 12,00 960,00 
T4 LIVRE 12,00 1.800,00 
T4 12,00 480,00 
TAP 8_pr- -..... " 1.200,00 

7 " 
,. 



122 100 
123 100 
127 15 

125 10 
126 10 
128 150 
129 180 
130 06 

133 20 
131 100 
132 100 
134 15 
135 1.000 
136 300 
137 250 
138 100 
139 06 

140 08 
141 16 
142 05 
143 20 
144 10 
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TEMPO DE COAGULAÇAO 5,00 500,00 
TEMPO DE SANGRAMENTO 5,00 500,00 
TESTE DE ABSORÇAO DE 18,00 270,00 
LACfOSE 
TESTOSTERONA LIVRE 18,00 180,00 
TESTOSTERONA TOTAL 18,00 180.00 
TGO 5,00 750,00 
TGP 5,00 900,00 
TIREOGLOBULINA 22,00 132,00 
TOXOPLASMOSE AVIDEZ 45,00 900,00 
TOXOPLASMOSE TGG 20,00 2.000.00 
TOXOPLASMOSE IGM 20,00 2.000,00 
TRANSFERRINA 10,00 150,00 
TRIGLICERIDEOS 7,00 7.000,00 
TSH 12,00 3.600,00 
UREIA 7,00 1. 750,00 
VHS 5,00 -- 500,00 ~ 

VITAMINA A 40,00 240,00 
VIT.UDNAB 40,00 320,00 
VITAMINAD 40,00 640,00 
VITAMINA E 50,00 250,00 
WAALERROSE 5,00 100,00 
ZINCO 25,00 250,00 
TOTAL I 146.185,00 

Obs: Quando a proposta for por lote, colocar o valor total do lote. 

Os pagamentos serão efetuados de acordo com o contido no Edital em questão. 

A proposta terá validade por 01 ano a partir da data de abertura das propostas. 

O preço proposto contempla todas as despesas necessárias a execução do contrato, conforme 

edital de licitação. 

Declara ainda, conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que rege a 

supracitada licitação . 

. ~.~C3.L.:~~~~~'----' <K'( de~ de 2016 

Tchartene Letícia Demari 

I 
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PREGAO PRESENCIAL Nu. 008/2016 

ANEXO IV 
TERMO DE REFERÊNCIA 

Observação: Na ocasião da cotação, C~NST AR, necessariamente: ite~, quantidade, 
descrição, preço R$/unidade. (COM NO 1\fAXIMO DUAS CASAS APOS A VIRGULA). 
ÍTEM EXAME OTIDADE VALOR VALOR 

01 
02 
03 
04 
05 

06 
07 
09 
10 

08 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
12 
24 
25 
26 
28 

27 
29 

ACIDO FOLICO 
ACIDOURICO 
ALDO LAS E 
ALDOSTERONA 
ALFA 1 GLICOPROTEINA 
A CID A 
ALFA FETOPROTEINA 
AMILASE TOTAL 
ANT COPO DNA BELICE S 
ANT-GLIADINA (GLUTEM) IGG, 
IGM,IGA 
ANTffiiOGRAMA 
ASLO 
BACTERIOSCOPIA GRAM 
BACTERIOSCOPICO 
BETAHCG 
BILIRRUBINAS 
Call5 
Ca 153 
Ca 199 
Ca 724 
CALCIO 
CAPACITAÇÃO DE FIXAÇÃO 
DE FERRO 
CARBAMAZEPINA 
CEA ANTIGENO CARCINOMA 
CELULASLE 
CHAGAS 
CITOMEGALO VIRUS IGG 
CITOMEGALOVIRUS IGG 
AVIDEZ 
CK MB INFARTO 
CLEARENCEDECREATU«NA 

30 
200 
10 
04 
16 

10 
80 
08 
12 

300 
60 
20 
20 
80 
80 
05 
05 
05 
05 
20 
40 

40 
15 
10 
15 
15 
10 

10 
20 

MÁXIMO DE PROPOSTO 
REFERÊNCIA 

R$-
26,00 26,00 
5,00 5,00 --
10,00 10,00 
28,00 28,00 
30,00 30,00 

68,00 68,00 
30,00 30,00 
15,00 15,00 
39,00 39,00 

45,00 45,00 
5,00 5,00 
5,00 5,00 
5,00 5,00 
10,00 10,00 
8,00 8,00 

22,00 22,00 
22,00 22,00 
22,00 22,00 
22,00 22,00 
6,00 6,00 
10,00 10,00 

25,00 25,00 
22,00 22,00 
10,00 10,00 
12,00 12,00 
20,00 20,00 
65,00 65,00 

1~ ~15,00 

_Lfo,oo 1~ 
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\ 
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30 
33 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
41 
42 
39 
40 
43 

46 
44 

45 

47 
48 
50 
49 

51 
52 
53 
54 
55 
56 
145 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

63 
64 
65 
82 

CLORETO 
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10 6,00 6,00 
COLESTEROL 500 5,00 5,00 .-=-

COLESTEROL HDL 500 6,00 6,00 
COLESTEROL LDL 500 6,00 6,00 
COLESTEROL TOTAL 800 5,00 5,00 --
COLINESTERASE 30 7,00 7,00 
COMPLEMENTO C3 (LUPOS) 30 22,00 22,00 
COMPLEMENTO C4 15 22,00 22,00 
CONTAGEM DE PLAQUETA 1.500 3,50 3,50 
COOMBSDIRETO 10 8,00 8,00 
COOMBS INDIRETO 24 8,00 8,00 
CORTISOLCORTTSOL 10 18,00 18,00 
CREATININA 500 7,00 7,00 
CREATININA FOSFOQUINASE 50 13,00 13,00 
(INFARTO) 
CULTURA DE BACTERIA 300 15,00 15,00 
CURVA DE GLICOSE 2 50 10,00 10,00 
DOSAGEM 
CURVA GLICEMICA 5 50 25,00 25,00 
DOSAGEM 
DENGUEIGG lO 30,00 30,00 
DENGUEIGM 10 30,00 30,00 
ELETROfORESEDEPROTEINA 10 15,00 15,00 
ELETRORESE DE 10 20,00 20,00 
HEMOGLOBINA 
ESPTEIN BARR VIRUS - IGG 06 33,00 33,00 
ESPTEIN BARR VIRUS - IGM 06 33,00 33,00 
ESTRADIOL 20 18,00 18,00 
ESTRIOL 10 18,00 18,00 
FAN 80 20,00 20,00 
FATOR REUMATOIDE (LATEX) 120 7,00 7,00 
FATORRH 100 10,00 10,00 
FERRITINA 40 25,00 25,00 
FERRO SERICO 30 10,00 10,00 
FERROTIBC 30 10,00 10,00 
FOSFATASE ALCALINA 80 8,00 8,00 
FOSFORO 15 7,00 7,00 
GA.Ml\ GLUTAMIL 100 7,00 7,00 
TRANSFERASE 
GLICOSE 1.000 5,00 5,00 -
GLICOSE POS PRANDIAL 30 5,00 5,00 --GRUPO SANGUINEO 60 8,0JY' ~8,00 
HCG QUANTITATIVO 10 1J(,OO 1~00 

I " 



- 66 
67 
68 
69 
73 
74 
70 
71 
72 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

81 
84 
83 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
93 
95 
96 

97 
98 
100 
107 
101 
102 
103 

104 
105 
106 
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HEMOGLOBINA 10 5,00 5,00 ., 
HEMOGLOBINA GLICOSADA 70 20,00 20,00 
HEMOGRAMACO~LETO 1.800 10,00 10,00 ~ 
HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) 90 5,00 5,00 
HEPATITE A IGG 10 25,00 25,00 
HEPATITE A IGM 10 25,00 25,00 
HEPATITE B HBS (ANT HBS) 80 20,00 20,00 
HEPATITE B HBSAG 80 20,00 20,00 
HEPATITE C ANTI HCV 80 25,00 25,00 
HERPES SIMPLES 1 E 2 IGG os 25,00 25,00 
HERPES SIMPLES 1 E 2 IGM os 25,00 25,00 
HERPESZOSTERIGG os 30,00 30,00 
HERPES ZOSTER IGM os 30,00 30,00 
H1V - H1V1 +H1V2 100 18,00 18,00 
HORMONIO FOLICULO 20 18,00 18,00 
ESTIMULANTE FSH 
HORMONIO LUTEISANTE LH 20 18,00 18,00 
IGA IMUNOGLOBULINA 12 20,00 20,00 
IGETOTAL 12 20,00 20,00 
IGM IMUNOGLOBULINA 12 20,00 20,00 
INSULINA 30 20,00 20,00 
KPTT 200 8,00 8,00 
LACTATO DESIDROGENASE 10 10,00 10,00 
LEPTOSPIROSE IGG 06 25,00 25,00 
LEPTOSPIROSE IGM 06 25,00 25,00 
LIPASE 06 8,00 8,00 
LITIO 06 7,00 7,00 
MACHADO GERREIRO 08 10,00 10,00 
MAGNESIO 06 7,00 7,00 
MICROALBUMINURIA 15 15,00 15,00 
MICROALBUMINURIA 12 15 15,00 15,00 
HORAS 
MUCO PROTEINA 80 10,00 10,00 
PARASITOLOGICO 400 5,00 5,00 
PARCIAL DE URINA 900 5,00 5,00 
PCR 200 8,00 8,00 
PEPTIDIOC 03 33,00 33,00 
PESQUISA DE BARR 20 15,00 15,00 
PESQUISA DE SANGUE 30 7,00 7,00 
OCULTO 
POTASSIO 50 7,00 7,00 
PROGESTERONA 15 18,00/ 1:8,00 
PROLACTINA 20 18.)1'"0 18,~ 

I . G\\ l 



LABORA TORIO DEMARI a. · N.o. 

Rua Rio Grande do Sul n° 264 Cep: 87330-00 ••• 
Nova Cantu - Paraná 0 -- ·---- •• 

CNPJ 08.585.109/0001-40 Fone Fax (44) 35271709 vqcém u .'?~ 
e-mail a =-

109 PROTEINA TOTAL E FRAÇOES 20 8,00 8,00 
F 

108 PROTEINA URINARIA 24 HS. 20 8,00 -8,00 
110 PROVA DO LAÇO 150 5,00 5,00 
111 PSALIVRE 50 20,00 20,00 
112 PSATOTAL 100 20,00 20,00 
99 PTH 05 50,00 50,00 

113 RETICULOCITO 10 5,00 5,00 
114 RETRAÇÃO DO COAGULO 50 5,00 5,00 
115 RUBEOLAIGG 15 25,00 25,00 
116 RUBEOLAIGM 15 25,00 25,00 
117 SODIO 70 7,00 7,00 
118 T3 40 12,00 12,00 
119 T3LIVRE 80 12,00 12,00 -121 T4LIVRE 150 12,00 12,00 
120 T4 40 12,00 12,00 
124 TAP 150 8,00 8,00 
122 TEMPODECOAGULAÇAO 100 5,00 5,00 
123 TEMPO DE SANGRAMENTO 100 5,00 5,00 
127 TESTE DE ABSORÇAO DE 15 18,00 18,00 

LACTOSE 
125 TESTOSTERONA LIVRE 10 18,00 18,00 
126 TESTOSTERONA TOTAL 10 18,00 18,00 
128 TGO 150 5,00 5,00 
129 TGP 180 5,00 5,00 
130 TIREOGLOBULINA 06 22,00 22,00 
133 TOXOPLASMOSE AVIDEZ 20 45,00 45,00 
131 TOXOPLASMOSE IGG 100 20,00 20,00 
132 TOXOPLASMOSE IGM 100 20,00 20,00 
134 TRANSFERRINA 15 10,00 10,00 
135 TRIGLICERIDEOS 1.000 7,00 7,00 
136 TSH 300 12,00 12,00 
137 UREIA 250 7,00 7,00 
138 VHS \J ~~L 100 5,00 5,00 -
139 VITAMINA A 06 40,00 40,00 
140 VITAMINAB 08 40,00 40,00 
141 VITAMINAD 16 40,00 40,00 
142 VITAMINA E 05 50,00 50,00 
143 WAALERROSE 20 5,00 5,00 
144 ZINCO 10 25,00 25,00 

OBSERVAÇÕES GERAIS:-
1. VALOR TOTAL: O valor máximo da licitação será de a 

I 
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2. Tipo de licitação: Pregão Presencial - MENOR PREÇO. 

3. VALOR MÁXIMO ESTIMADO DA LICITAÇÃO PELO MENOR PREÇO. 

4. No valor dos itens da proposta apresentada deverão estar incluídos IMPOSTOS, FRETES, 
ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS DESPESAS, pertinentes à entrega do objeto tu1 sede 
da Contratante. Caso o produto necessitar de troca, as despesas também ficam a cargo do 
fornecedor. 

5. OS ITENS DEVEM SER DE EXCELENTE QUALIDADE, fornecendo as garantias 
necessárias conforme o código de defesa do consumidor. 



ANEXO I 

Declaração para Habilitação 

PROPONENTE: TCHARLENE LETICIA DEMARI & CIA L TOA 
CNPJ: 08.585.109/0001-40 
ENDEREÇO: RUA RIO GRANDE DO SUL n°164, CENTRO, NOVA CANTU, PARANÁ. 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no 
procedimento licitatório Pregão - 08/2016, que: 
I - O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, possuindo toda a 
doCümentação compmbatóíia exigida no convocatório. 
11- Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no presente processo 
licitatório, bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
111 -Não utilizamos de mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a 
realização de trabalho noturno, perigosos ou insalubres, bem como não utilizamos, para qualquer 
trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.0 8.666/93). 
IV- O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos termos constantes 
no quadro geral do capítulo I deste Edital, que terá efeito para todos os fins estabelecidos neste 
certame, inclusive para aplicação de penalidades, caso o proponente não cumpra rigorosamente 
as datas neles estabelecidas. 
V - O Proponente não foi declarado inidônio para licitar com a Administração Pública de qualquer 
Esfera do Pod8r, em todo Território Nacional. 

Por ser a expressão máxima da verdade, firmo o presente. 

Tcharlene Letícia Demarl & Cl • Ltda. 

L 

RUA. RIO GRANDE DO SUL, 221 
CENTRO - CEP 87330-000 

NOVA. CANTU • PR .J 

de --"-<Qxl~O.A/.II.....,~'r"':t?"--_ de 2 o 16. 
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ANEXO 11 

Modelo de Credenciamento 

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) Tcharlene Letícia Demari, 

portador(a) da Cédula de Identidade n° 

8.091.178-5 e CPF sob n° 039.858.989-52, a participar da Licitação instaurada pelos 

órgãos do Município de Nova Cantu, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N~ 

008/2016, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para 

pronunciar-se em nome de TCHARLENE LETICIA DEMARI & CIA L TOA, inscrita sob o 

CNPJ/CPF n° 08.585.109/0001-40, conferindo-lhe poderes amplos para atuar em todas 

as fases do procedimento licitatório, inclusive para receber intimações e, eventualmente, 

desistir de recursos, formular propostas/lances verbais, recorrer e praticar todos os 

demais atos inerentes ao certame. 

!l..r:b hftV9-~~(ba;t;u~'""""""...__ __ , em ~'f de ~~ de 2016. 

Tcharlene Letícia Demarl & Cla. L.tda. 

L 

RUA RIO GRANDE 00 SUL, 221 
CENTRO - CEP 87330-000 

NOVA CANTO - PR 



V Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, pro\1dencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

~ · REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

~-l CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA .._.,... 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

08.585.109/0001-40 
CADASTRAL 

09/01/2007 
MATRIZ 

/ I NOME EMPRESARIAL ./ 
TCHARLENELETICIA DEMARI & CIA LTDA ·ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

LABORATORIO DEMARI 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

86.40-2-02 - Laboratórios clín icos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICASSECUNDÁRIAS 

Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 ·SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

I LOGRADOURO 

. R RIO GRANDE DO SUL I 
I NÚMERO 
229 I I~=ENTO 

I 

I 

I 

I 
I 
I 

I CEP 
. 87.330-000 I 

I BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO I 
I MUNICIPIO 
NOVA CANTU I ~ R 

I ENDEREÇO ELETRONICO 

I 
l TELEFONE 
. (44) 9128-1633 I 

I ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

I ·-
I SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA I 
I DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

09/01/2007 I 
I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I 
I SITUAÇÃO ESPECIAL .......... I 

I ~SITUAÇÃO ESPECIAL 

I 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n' 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 23/03/2016 às 08:25:49 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

'-Consulta QSA I Capital Social Voltar 

© Copyright Receita Federal do Brasil- 23/03/2016 
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TCHARLENE LETIClA DEMARI & CJA LTDAt 
CONIRATO SOCIAL. \ :~' 

1-:t 

OITAVA: A administração da sociedade caberá a TCHARLENE LETICIA DEMARI com 
os. poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empre~arial, 
ve?ado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social oi assumir obrigações 
seJa em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar 
bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

NONA: Pelos serviços que prestarem os sócios a sociedade, perceberão a titulo de 
remuneração "Pro-Labore" , quantia mensal fixada em comum acordo entre os sócios 
que será levada a conta de despesas administrativa. ' 

DECIMA: O falecimento de um dos sócios dissolvera, necessariamente a sociedade. 
Ocorrido o evento entrara a sociedade em liquidação, podendo ser liquidante os sócios 
sobreviventes ou outra pessoa escolhida de comum acordo entre os herdeiros e 
aqueles. Após a liquidação e, solvidos o Ativo e Passivo, serão os sócios supérstites e 
os herdeiros do "de cujus" quitados de seus deveres, se existirem, estes de 
conformidade com o Formal de Partilha, devidamente homologado pela autoridade 
judiciária competente. Fica também o liquidante com o encargo de ultimar, 
definitivamente, a extinção da sociedade~ inclusive, apresentando para arquivamento o 
respectivo distrato social na MM. Junta Comercial do Estado do Paraná 
ÚNlCO.- Entretantar ha.vend.cL inteces.s.a. na continuidad.a da sociedade por parte 9os 
sócios sobreviventes e mais os herdeiros do "de cujus", poderá a sociedade continuar, 
ingressando os herdeiros-conrsea· qurnhãOTespectivcr; rrão-haverrdo-rmpedtmento-legal 
quanto a sua capacidade administrativa ou, ainda transferindo seu q_uinhão a um ou 
mais sócios sobreviventes. 

DECIMA PRIMEIRA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de syas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

DEClMA SEG.UNDA: O ano social coincidirá com o ano civi l, devendo a 31 de 
dezembro de cada ano ser procedido o Balanço Patrimonial da sociedade, obedecidas 
as prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. Os resultados serão atribuídÇ>s 
aos sócios proporcionalmente as quotas que possuírem na sociedade, podendo os 
lucros a critério das sócios,. serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedaqe. 

DECIMA TERCEIRA: As deliberações sociais, ainda que impliquem em alteração 
contratual, não poderão ser tomadas exclusivamente por sócios que representem a 
maioria absoluta do capital social da empresa, e sim por comum acordo. 

OECIMA QUARTA: (Os) administrador(es) declara(am), sob as penas d~ lei, d~ ~ue 
não esta (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por let espectal ou 
em virtude de condenação criminal, ou Poe se encontrar (em) sob os efeitos dela, a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime 
falimentaç, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé publi~?a, ou a propriedade. 



TCHARI ENE J.ETIC!A DEMARI & afllj_'JDA .p~~~ 
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DECI~ QUJNJA: Fica eleito o foro da _Comarca de C.amp_ina..da;__·~;~a - "-"' ~~--· 
exercíc1o e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E._por estarem iustos e contratadQS datam e assinam o presente instrumento em 
três vias de igual teor e forma e, para um só efeito, juntamente com duas testemunhas, 
ahri~ando-se por si e seus herdeiros e ou sucessores a cumpri-lo fielmente em todos os 
seus termos. 

TESTEMUNHAS: 

N.mLaCantu - Er:...05..de .Janeiro da2007. 

~--~~-J_~ k. . ~/'r-{"\o.J~ 
TCHARLENE LETICIA DEMARI 

~-:-~ 
V-Al..OU~~-OE:f't/1AR I 

Ú\~~· 
Eisa Rodrigue.s.. da Oliveira 

fVóA-&-to~---
Marizete Ap Braga 

RG N° 4.321.133-1 Pr. RÇ2 N° 4.738.381.,1 Pr. 

JUNTA cOMERCL-"L DO PAAANA 

mii\i\\\\\ \\\\\ ''''' \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ~'~ 
07/010612 - 6 

0634884 {) 8 JAN. Z007 < 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA 
UNIÃO 

Nome: TCHARLENE LETICIA DEMARI & CIA LTDA- ME 
CNPJ: 08.585.109/0001-40 

/ 
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre\€r quaisquer dí'v1das de responsabilidade do 
sujeito passi\Q acima identificado que 'v1erem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federati\Q, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele 'v1nculados. Refere-se à situação do 
sujeito passi\Q no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusi\€ as contribuições sociais pre'v1stas 

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 . 

A aceitação desta certidão está condicionada à \€rificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 08:07:02 do dia 23/03~16 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 19/09/2016. / 
Código de controle da certidão: D331.DB71.C5FD.2B83 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Certificado de Regularidade do FG1S- CRF 

/ Inscrição: 0858510910001 -40 
Razão Social: TC HARLENE LETICIA DEMARI E CIA LTD A 
Endereço: RUA RIO GRAND E DO SUL 2.2.9 I CENTRO I CU RITIBA I PR I 

87330-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

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

Validade: 23/ 03/ 2016 a 21/ 04/ 2016 / 
Certificação Número: 2016032308141423086306 

Informação obtida em 23/ 03/ 2016, às 08:14 :14. 

A utilização deste Certificado para os f ins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa : 
www.caixa.gov.br 



• PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

Secrt tonada Faunda 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014447970-06 

/ 
Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 08.585.109/0001-40 
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

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

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

Página 1 de 1 

Válida até 21/07/2016- Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

Emitido via lntemet Pública (2310312016 08:15:24) 
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Eu 5~ !J>wde !i>~ta !}futóJtia 

PREFEITURA MUNICIPAL D 

NOVACANT 
-=PARANÁ==-

CNPJ • 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

N° 034/2016 / 

Certidão Negativa de débitos Municipais 

Certifico, para que produza os efeitos legais, que revendo os arquivos 
e registros de lançamentos de impostos municipais do município de 
Nova Cantu, Estado do Paraná, nada consta, em nome de Tcharlene 
Letícia Demari & Cia Ltda, inscrita no CNPJ sob no 
08.585.109/0001.40, situado na Rua Rio Grande do Sul, desta cidade 
de Nova Cantu/PR, Comarca de Campina da Lagoa/PR. Não havendo 
dividas até esta data de quaisquer impostos ou taxas municipais. 

Essa Certidão é válida por 30 (Trinta) dias a contar da data de emissão. 

E, por ser expressão de verdade, firmo o presente. 

Nova Cantu-Pr, 23 de Março de 2016. 

elo setor de Tributação 

Rua Bahia, 85 - Centro- Nova Cantu - PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363 - E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

www.nal/acantu.pr.gal/.br 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTICA DO T~~EhLHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: TCHARLENE LETICIA DEMARI & C I~LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ : 08 . 585.10910001-40 ~ 

Certidão n°: 2717197112016 
Expedição : 2310312016, às 08:23:10 
Validade: 1 810912016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se q u e TCHARLENE LETICIA DEMARI & CIA LTDA - ME (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 08.585.109/0001-40, NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642 - A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superi or do 
Trabalho , de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois ) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A acei tação d e sta certidão condiciona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalh o na 
Internet (h t t p : I I www . t s t . j u s . b r) 
Certidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadi mplentes perante a Just i ça do Trabalho quan t o às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a 
emo l umentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou 
de execução de acordos firmados perante o Ministério 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

1' ••• . .. 

custas , a 
decorrentes 
Público do 

í\ 



SERVIÇO POBLICO FEDERAL 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA 

CERTIDÃO DE REGULARIDA.~~~~ 
/ ' an \. 

CADASTRADO NO CRF SOB N! 11 [NATUREZA DE ATIVIDADE ] l VAUOADE 

16883 LABORATORIO ANALISES CLINICAS 31/03/2017 
RAZAO/DENOMINAÇAO SOCIAl 

TCHARLENE LETICIA DEMARI & CIA L TOA ME 

NOME DE FANTASIA 

LABORATORIO DEMARI / 
HORARIO DE FUNCIONAMENTO SEGA SEX 07:00 AS 17:00 H 

ENDEREÇO 

R RIO GRANDE DO SUL 229 l rNPJ 
08.585.1 09/0001-40 

(LOCAU DADE 

CENTRO 
] [CIDADE 

NOVA CANTU - PR 

RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S) 
PO INSCRIÇÃO NOME 

F 15573 TCHARLENE LETICIA DEMARI 
DOMINGO SEGUNDA 

07:00 AS 08:30 
TERÇA 

07:00 AS 08:30 
QUARTA 

07:00 AS 08:30 

FUNÇÃO 

DIRETOR TECNICO 
QUINTA 

07:00 AS 08:30 
SEXTA 

07:00 AS 08:30 
11 :30 AS 13:00 11:30 AS 13:00 11:30 AS 13:00 11:30 AS 13:00 11:30 AS 13:00 

SITUAÇÃO 

SOCIO 50.00 % 
SÁBADO 

CON$ELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PARANA- CRF-PR 

Gêrentes do CRF-PR conforme deliberaçao 673/2006 

Fann. Eduardo Pazim - Gerente Fiscalização 
Farm. Rávia de Abreu Chaves - Gerente Cad/Ree. 

Fann. Sérgio Satoru Mori - Gerente Geral 

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO 

Curitiba, 22 de Fevereiro de 2016. 

• Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regia~ de Farm~ ate~ndo o que . \ 
dispõem os artigos 22. parágrafo único e 24, da Lei n• 3.820/60 e do Titulo IX da Lei n1 6.360n6. Tratando-se de Farmaaa e Dr~ certili~s que esta 

regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, paragralos 

11 e 21 e 23, alínea ·c- da Lei n• 5.991n3 . 
• Por ~ião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser re1ilado pelo Responsável Técnico interessado e encaminhado 

,...,re-CRF-~-- ~ j \\..\) 



l 

Prefeitura Municipal de 

NOVA CANTU 
-PARANÁ-

cNPJ 77.845.394/0001-03 

--ara 
Secretaria Municipal da Fazenda, Departamento de Tributação. 
Alvará de Licença para Localização, Verificação e Funcionamento. 

Exercício de 2015 

Processo N° 45/2015 

CNPJ/CPF: 08.585.109/0001-40 

Razão Social: TCHARLENE LETICIA DEMARI & CIA L TOA - ME 

Atividade Principal:- Laboratórios clínicos 

Endereço: Rua Rio Grande do Sul 

Ressalva: 

MANTER FIXADO EM LUGAR VISÍVEL 
Perderá a validade, quando se modificarem quaisquer dos elementos essenciais 
neles inscritos. Este Alvará foi concedido em conformidade com a LEI. 25312008. 

Paço Municipal Martim Krupek, aos 03 de Junho de 20~ / 

Regiani Porcinio dos Santos 
Setor de Tributação 

Rua Bahia, 85- Fone: (44) 3527-1281/ Fax: (44) 3527-1363 - CEP 87.330-000- Nova Cantu- Para 
E-mail: tributacao@novacantu.pr.Kov.br -... 

www.novacantu.pr.gov.br 



PROCESSO LICITATORIO No 015/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 008/2016 
ABERTURA: 24/MARÇ0/2016 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, através de sua Comissão 
Permanente de Licitações, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal, convida 
Vossa Senhoria a participar do presente procedimento licitatório, que se regerá pela Lei Federal 
n°. 10.520/02, Lei Federal no 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, demais 
legislações aplicáveis e ao seguinte: 

Quadro Geral 
I MODALIDADE li Pregão no 008/2016 I 
I TIPO 11 f20r iten I 
! JULGAMENTO 11 menor 12re~o I 
J ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 11 No ato da abertura I 
I DATA DA ABERTURA 11 24/Mar~o/2016 I 
I HORA DA ABERTURA 11 09:00 I I LOCAL DA ABERTURA 

I 
PREFEITURA MUN. DE NOVA CANTU - RUA 
BAHIA, 85 CEP: 87.330-000 

CONDIÇOES DE PAGAMENTO Em até 30 dias após a realização dos serviços 
O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias 
após a entrega dos produtos e da nota fiscal 
eletrônica, e somente após aprovação e 
conferência dos materiais pelo órgão competente. 

OBJETO AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, 
para atender às necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde/ Administração Pública 
Municipal (para atendimento de pacientes da 
Secretaria Municipal de Saúde/Hospital 
Municipal). 

CERTIDOES NEGATIVAS DE 1. INSS -FEDERAL - Prova de Regularidade 
DÉBITOS/IRREGULARIDADES para com a Fazenda Federal, conjunta com 
OBRIGATÓRIAS Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), na jurisdição fiscal do 
estabelecimento licitante da pessoa jurídica 

2. FGTS 
3. ESTADUAL 
4. MUNICIPAL (DA SEDE DO LICITANTE) 
5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS 

TRABALHISTAS. 
6. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA 

JURIDICA 
7. CERTIFICADO DE REGISTRO (CRF), no 

Conselho Regional, do Responsável pelo 
Laboratório . 

8. Documenta__çã~ R~i~ do 

/ ~ 



li 
I CONDIÇÕES ESPECIAIS 

Laboratório (Inscrição etc ... ) 

1. Comprovante do número de conta 
bancária no nome da empresa Envelope 
de habilitação 

2 - DO OBJETO E DA QUALIDADE 
2.1 - Compreende o objeto da presente licitação, os seguintes itens: 

ITEM EXAME 
01 ÁCIDO FÓLICO 
02 ACIDOURICO 
03 ALDOLASE 
04 ALDOSTERONA 
05 ALFA 1 GLICOPROTEINAACIDA 
06 ALFA FETOPROTEINA 
07 AMILASE TOTAL 
09 ANT COPO DNA HELICE S 
10 ANT-GLIADINA (GLUTEM) IGG, IGM, IGA 
08 ANTIBIOGRAMA 
11 ASLO 
13 BACTERIOSCOPIA GRAM 
14 BACTERIOSCOPICO 
15 BETAHCG 
16 BILIRRUBINAS 
17 Ca 125 
18 Ca 153 
19 Ca 199 
20 Ca 724 
21 CALCIO 
22 CAPACITAÇÃO DE FIXAÇÃO DE FERRO 
23 CARBAMAZEPINA 
12 CEA ANTÍGENO CARCINOMA 
24 CELULASLE 
25 CHAGAS 
26 CITOMEGALO VIRUS IGG 
28 CITOMEGALOVÍRUS IGG AVIDEZ 
27 CKMBINFARTO 
29 CLEARENCE DE CREATININA 
30 CLORETO 
33 COLESTEROL 
31 COLESTEROL HDL 
32 COLESTEROL LDL 
34 COLESTEROL TOTAL 
35 COLINESTERASE 



36 COMPLEMENTO C3 (LUPOS) 
37 COMPLEMENTO C4 
38 CONTAGEM DE PLAQUETA 
41 COOMBS DIRETO 
42 COOMBS INDIRETO 
39 CORTISOLCORTISOL 
40 CREATININA 
43 CREATININA FOSFOQUINASE (INFARTO) 
46 CULTURA DE BACTERIA 
44 CURVA DE GLICOSE 2 DOSAGEM 
45 ' CURVA GLICEMICA 5 DOSAGEM 
47 DENGUEIGG 
48 DENGUEIGM 
50 ELETROFORESE DE PROTEÍNA 
49 ELETRORESE DE HEMOGLOBINA 
51 ESPTEIN BARR VIRUS - IGG 
52 ESPTEIN BARR VIRUS- IGM 
53 ESTRADIOL 
54 ESTRIOL 
55 FAN 
56 FATOR REUMATOIDE (LATEX) 
145 FATORRH 
57 FERRITINA 
58 FERRO SÉRICO 
59 FERROTIBC 
60 FOSF ATAS E ALCALINA 
61 FOSFORO 
62 GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE 
63 GLICOSE 
64 GLICOSE PÓS PRANDIAL 
65 GRUPO SANGUINEO 
82 HCG QUANTITATIVO 
66 HEMOGLOBINA 
67 HEMOGLOBINA GLICOSADA 
68 HEMOGRAMA COMPLETO 
69 HEMOSSEDIMENTACÃO (VHS) 
73 HEPATITE A IGG 
74 HEPATITE A IGM 
70 HEPATITE B HBS _(_ANT HBS) 
71 HEPATITE B HBSAG 
72 HEPATITE C ANTI HCV 
75 HERPES SIMPLES 1 E 2 IGG 
76 HERPES SIMPLES 1 E 2 IGM 
77 HERPES ZOSTER IGG 



78 HERPES ZOSTER IGM 
79 HIV - H1V1 + H1V2 
80 HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE FSH 
81 HORMONIO LUTEISANTE LH 
84 IGA IMUNOGLOBULINA 
83 IGETOTAL 
85 IGM IMUNOGLOBULINA 
86 INSULINA 
87 KPTT 
88 LACTATO DESIDROGENASE 
89 LEPTOSPIROSE IGG 
90 LEPTOSPIROSE IGM 
91 LIPASE 
92 LI TIO 
94 MACHADO GERREIRO 
93 MAGNESIO 
95 MICROALBUMINURIA 
96 MICROALBUMINURIA 12 HORAS 
97 MUCO PROTEINA 
98 PARASITOLOGICO 
100 PARCIAL DE URINA 
107 PCR 
101 PEPTIDIO C 
102 PESQUISA DE BARR 
103 PESQUISA DE SANGUE OCULTO 
104 POTASSIO 
105 PROGESTERONA 
106 PROLACTINA 
109 PROTEINA TOTAL E FRAÇÕES 
108 PROTEINA URINARIA 24 HS. 
110 PROVA DO LA_ÇO 
111 PSALIVRE 
112 PSA TOTAL 
99 PTH 
113 RETICULOCITO 
114 RETRAÇÃO DO COAGULO 
115 RUBEOLAIGG 
116 RUBEOLAIGM 
117 SÓDIO 
118 T3 
119 T 3 LIVRE 
121 T4LIVRE 
120 T4 
124 TAP 



122 TEMPO DE COAGULAÇAO 
123 TEMPO DE SANGRAMENTO 
127 TESTE DE ABSORÇÃO DE LACTOSE 
125 TESTOSTERONA LIVRE 
126 TESTOSTERONA TOTAL 
128 TGO 
129 TGP 
130 TIREOGLOBULINA 
133 TOXOPLASMOSE AVIDEZ 
131 TOXOPLASMOSE IGG 
132 TOXOPLASMOSE IGM 
134 TRANSFERRINA 
135 TRIGLICERIDEOS 
136 TSH 
137 UREIA 
138 VHS 
139 VITAMINA A 
140 VITAMINAB 
141 VITAMINAD 
142 VITAMINA E 
143 WAALERROSE 
144 ZINCO 

2.2- A PRESENTE LICITAÇÃO NÃO OBRIGA O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU A ADQUIRIR 
TODOS OS ÍTENS OU QUANTIDADES INDICADAS. A CONTRATAÇÃO OCORRERÁ DE 
ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO 
2.3 - Independentemente da especificação deste Edital, os produtos ou serviços a ser 
adquirido pelo Município deverão ser de ótima qualidade, universalmente reconhecido. Se a 
qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no edital do 
Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida ao 
fornecedor, para substituição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente 
da aplicação das sanções cabíveis. 

2.4 - Considere-se como objetivo primordial desta licitação, a obtenção da 
melhor proposta, assim considerada a que apresentar a melhor qualidade 
com o menor preço. 

2.5. Apenas o critério preço não será suficiente para declarar o item vencedor, se 
o mesmo não for comprovadamente de ótima qualidade. 
2.6. Será desclassificada a proposta de produto ou serviço cuja qualidade 
seja questionável, mesmo que a referida proposta for vencedora no preço e 
cumprir os demais requisitos do Edital, uma vez que a qualidade é requisito 
que será avaliado tanto quanto o valor. 
2.7. A desclassificação por insuficiência de qualidade poderá ocorrer: 

I - Na própria seção pública, se manifesto o descumprimento do item 



'qualidade total' 
11 - Até 24 horas após o término da seção pública, se a equipe técnica 
do Município concluir fundamentadamente que o produto não possui 
excelente qualidade, ocasião em que será analisada a proposta 
subseqüente, até a proclamação do vencedor. 
111 -Após 30 dias da execução do contrato, no caso de serviço que não 
atender ao quesito qualidade. 

2.8. O Pregoeiro poderá requisitar a qualquer momento amostras, catálogos 
ou similares, que descrimine o produto, para fundamentar sua decisão. 

3 - DA APRESENTAÇÃO 

3.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edita l, o Pregoeiro e a sua Equipe de 
Apoio inicialmente, receberá(ão) os envelopes contendo as "Propostas" e os "Documentos 
exigidos para a Habilitação", em envelopes distintos, fechados e lacrados, contendo na parte 
externa, além do nome da empresa, a seguinte identificação: 

ENVELOPE W. 01 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Departamento de Compras e Licitações 
PREGÃO PRESENCIAL n. 08/2016 
Envelope 01 - PROPOSTA 
Licitante: RAZÃO SOCIAL 
CNPJ n. 
Endereço: 
Telefone: 

ENVELOPE N°. 02 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Departamento de Compras e Licitações 
PREGÃO PRESENCIAL n. 08/2016 
Envelope 02 - HABILITAÇÃO 
Licitante: RAZÃO SOCIAL 
CNPJ n. 
Endereço: 
Telefone: 

4- CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

4.1. Serão admitidos a participar desta Licitação os que estejam legalmente estabelecidos na 
forma da Lei, para os fins do objeto pleiteado, sendo vedada a qualquer pessoa física ou jurídica 
a representação, na presente Licitação, de mais de uma empresa. 

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

4.3. 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. 

4.4. O credenciamento far-se-á através do documento constante do Anexo 11 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. 

4.5. Mesmo sendo soc1o, proprietário, credenciado, dirigente ou assemelhado da empresa 
proponente, o participante deverá apresentar a cópia autenticada do respectivo Estatuto ou 
Contrato Social ou o Contrato Social Consolidado, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e documento de 
identificação com foto. 

4.6. Os documentos sol icitados nos itens acima deverão ser originais, ou, se a 
proponente preferir apresentá-los em fotocópia autenticada. 

4.7. As fotocopias poderão ser autenticadas anteriormente ou no momento da abertura 
pela Comissão, desde que o proponente apresente a via original ou ja autenticada para 
conferência. 

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

4.9. Não será admitida nesta Licitação a participação de empresas que estejam reunidas 
em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias, entre si, ou ainda, 
qualquer que seja sua forma de constituição, e estrangeiras que não funcionem no país. 

4.1 O.Deverão estar fora dos envelopes: 

I - quando o representante da empresa não for socio ou proprietario: 

a) O credenciamento, atraves do documento constante do anexo li deste edital , assinado 
pelo proprietario, socio ou procurador, ou procuração autenticada, que comprove os 
necessarios poderes para formular ofertas, lances e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome da licitante; 

paragrafo unico: em caso de entidades regidas por estatuto, copia autenticada da ata de 
posse, que comprove tal poder; 

b) Copia autenticada do respectivo estatudo ou contrato social, no qual constem, os 
nomes dos socios ou proprietario que assinou o credenciamento e ou emitiu a 
procuração; 



c) A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, a 
Declaração para Habilitação e Declaração de Fato Superveniente ANEXO I, dando 
ciência de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação e de 
que para a empresa licitante inexiste fatos impeditivos para a sua habilitação exigidos na 
Cláusula Quinta deste Edital, conforme Anexo I. 

d) Documento de identificação com foto do credenciado, caso não possua seu nome 
cadastrado no sistema do município; 

11 - quando o representante da empresa for socio, proprietario ou Presidente de 
entidade. 

a) Copia autenticada do respectivo estatudo (acompanhada da copia autenticada da ata 
de posse que comprove tal poder) ou contrato social, no qual constem, os nomes dos 
socios ou proprietario; 

b) A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, a 
Declaração para Habilitação e Declaração de Fato Superveniente ANEXO I, dando 
ciência de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação e de 
que para a empresa licitante inexiste fatos impeditivos para a sua habilitação exigidos na 
Cláusula Quinta deste Edital, conforme Anexo I. 

c) Documento de identificação com foto do sacio, proprietario ou presidente de entidade, 
caso não possua seu nome cadastrado no sistema do município; 

Paragrafo unico: Caso algum documento solicitado para o credenciamento, estiver por 
erro, contido dentro de um dos envelopes, o pregoeiro baseado nas normas da licitação 
que serão sempre enterpretadas em favor da ampliação da disputa , solicitará, na 
presença dos demais participantes do certame, a abertura do envelope e a retirada do 
mesmo. 

5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 
O Envelope no 01 deverá conter: 

1 proposta elaborada em papel, similar ou conforme anexo IV ou impressa 
do arquivo digital, contendo apenas duas casas decimais, endereço 
completo, número de fax, se houver, redigida em idioma nacional, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada pelo representante legal da 
empresa. 

I 2 I 
O número e modalidade da presente licitação. 

I 
3 

I 
Descrição e características dos itens, que deverão corresponder ao 
exigido neste Edital, contendo a marca e o seu fabricante quando for o 
caso. 

I 4 I 
Indicação da unidade do bem ofertado bem como seus valores unitário e 
total, expressos em moeda corrente no país. 



5.1 . As propostas das licitantes deverão considerar como local de entrega do objeto (quando for 
produto) ou prestação do serviço desta licitação aquele indicado no quadro geral do Capítulo I 
deste Edital. 

5.2. O Prazo de validade da proposta, Independente de menção expressa ou não, 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. 

5.3. Independente de menção expressa, no ato da apresentação da proposta presume-se que 
no valor da proposta está compreendido todos os custos e tributos de qualquer natureza 
incidentes sobre o objeto a ser fornecido , bem como, o custo de transporte, inclusive carga e 
descarga, correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da 
empresa vencedora. encargos e impostos pertinentes à execução/entrega do objeto. A omissão 
de qualquer despesa necessária à perfeita entrega do objeto será interpretada como não 
existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das 
propostas. 

5.4. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito 
de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 

5.5. A apresentação de proposta de preço implica na plena aceitação, por parte da 
proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

5.6. A licitante somente poderá retirar sua proposta, mediante requerimento escrito à Comissão, 
antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Comissão. 

5.7. Não serão consideradas as propostas cujas condições estejam em desacordo 
com solicitado no edital. 

6 - DA HABILITAÇÃO 
O Envelope no 02 deverá conter: 

1 • Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
• Ato constitutivo, estatuto ou contrato social ou o Contrato Social 

Consolidado em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores -
"última ata de eleição" (desde que não apresentado para 
credenciamento). 

• Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

• Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 



D 
[L] 
[[] 

• 

Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-00 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail : pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

Em caso de Cooperativa, arquivamento na Junta Comercial, das atas 
das assembléias que tenham aprovado ou alterado o estatuto em 
vigor. 

Certidões negativas descriminada no quadro geral 

Condições especiais constantes no quadro geral do presente edital (quando 
exigido). 

6.1. Ao Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no 
curso da Licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando
lhe prazo para atendimento. 

6.2. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital, implicará inabilitação da 
licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para 
complementação da documentação exigida para a habilitação. 

6.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

6.5. Os documentos necessários à Habilitação deverão ser, preferencialmente, 
apresentados conforme a seqüência acima mencionada, e poderão ser apresentados em 
original, ou, se preferir, deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia 
autenticada em cartório ou pela Comissão no ato da abertura, ou publicação em órgão 
da imprensa oficial. Os documentos que forem apresentados em original não serão 
devolvidos, e passarão a fazer parte integrante deste processo licitatório. 

6.6. Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa 
ser autenticado, uma vez que terá sua val idade confirmada pelo Pregoeiro e equipe de 
apoio. 

7- DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

7.1. Os envelopes contendo a "Proposta de Preços" e os "Documentos de Habilitação", 
deverão ser entregues no momento da abertura da sessão do Pregão, na sala de 
reuniões do Paço Municipal "Martin Krupek", situado na Rua Bahia, n° 85, Centro, CEP 
87.330-000 na cidade de Nova Cantu/PR, no dia e hora designado no quadro geral deste 
edital. 

7.2. Após a data e horário estabelecidos para o recebimento dos envelopes ora 
mencionados, nenhum outro será aceito e tampouco serão permitidos adendos ou 
acréscimos aos mesmos. 

7.3. Os recursos decorrentes deste processo licitatório serão recebidos, analisados e 
julgados de acordo com a legislação vigente. 

7.4. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. 



7.5. Ao apresentar proposta a proponente se obriga aos termos do presente Edital. 

8 - DA SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO 

8.1. No dia, horário e local indicados no quadro geral deste Edital, o Pregoeiro e a Equipe 
de Apoio reunir-se-ão em sala própria, na presença dos representantes de cada 
proponente participante, procedendo como adiante indicado. 

8.2. No horário estabelecido neste edital, o Pregoeiro declarará aberta a sessão para 
realização do pregão, quando então dará início aos trabalhos anunciando o recebimento 
dos credenciamentos, nos termos do item 5 do presente edital, e a identificação dos 
representantes das licitantes e dos envelopes contendo a(s) proposta(s) e documentação 
dos participantes. 

8.2.1. Analisados os credenciamentos apresentados, o Pregoeiro anunciará aos presentes as 
condições dos documentos, os poderes e os limites de participação de cada licitante, 
encerrando-se, neste momento, o recebimento de credenciamentos e envelopes contendo 
proposta e documentação; 

8.2.1 . A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui 
poderes específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais, 
lavrando-se em ata o ocorrido. 

8.3. O Pregoeiro e a Equipe de Apoio rubricarão e submeterão a rubrica de todas as 
proponentes os documentos contidos no certame. O Pregoeiro procederá a verificação 
do conteúdo do envelope n.0 01 , em conformidade com as exigências contidas neste 
Edital. 

8.3.1. Na sequencia, o Pregoeiro dará início a abertura dos envelopes contendo as 
propostas dos participantes. Não havendo o mínimo de 3 (três) propostas classificadas 
para a apresentação de lances, nos termos do art. 4°, VIl da Lei 10.520/2002 (até 1 O% 
do valor da menor proposta), o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
subseqüentes, que tenham atendido as condições do Edital, até o máximo de 3 (três), 
para que seus credenciados possam também ofertar lances verbais, conforme art. 4°, IX 
da Lei 10.520/2002. 

8.3.2. Classificadas e ordenadas as propostas, o Pregoeiro dará início à disputa entre as 
licitantes, por meio de lances verbais e em voz alta , de forma sucessiva, de valores 
distintos e decrescentes, a partir do credenciado pela licitante que apresentou o maior 
valor dentre as classificadas e as demais licitantes, registrando os lances ofertados e 
reordenando-os. 

8.3.3. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a 
palavra à licitante, na ordem decrescente de preços. 

8.3.4. Fica a encargo do Pregoeiro a fixação de parâmetros mínimos de valores sobre os 
lances verbais, podendo, inclusive, alterá-los no curso da sessão (estipulação de valores 
mínimos entre um lance e outro). 



8.3.4.1. O pregoeiro poderá fixar tempo máximo para que as licitantes calculem e 
ofereçam novos lances. 

8.3.4.2. A ocorrência de oferta de lance com vista ao empate implicará na classificação 
preferencial da proponente que ofertou o menor valor anteriormente, na sua vez de 
oferta. 

8.3.4.2.1. O empate poderá ser registrado apenas para efeito de desistência da 
proponente vencedora, fato esse que, se ocorrer, classificará o segundo menor valor 
ofertado (neste caso o próprio empate). 

8.3.5. Dos lances ofertados não caberá retratação. 

8.3.6. A proponente que desistir de apresentar lance verbal quando convocado pelo 
Pregoeiro, será excluída da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço 
apresentado pela mesma, para efeito de ordenação das propostas. 

8.3.7. Caso não se realizem lances verbais, será verif icada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo o 
Pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido melhor preço. 

8.3.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da proposta da primeira classificada por item , lote ou global 
(conforme o caso), quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

8.3.8.1. Será desclassificada a proponente que: 

a) deixar de atender a alguma exigência constante deste Edital; 

b) apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital ou vantagem baseada nas 
propostas dos demais proponentes; 

c) apresentar preços manifestamente inexeqüíveis (artigo 4°, inciso VIl da Lei 
1 0.520/2002). 

8.3.8.2. Para fins de aferição de inexeqüibilidade 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 11 , da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

8.3.9. Sendo aceitável a proposta de menor preço por item, lote ou global (conforme o 
caso}, será aberto o envelope contendo a Documentação de Habilitação da licitante 
vencedora, para confirmação das suas condições habilitatórias , com base nas exigências 
constantes neste Edital. 



8.4. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a 
proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital e seus 
Anexos. 

8.5. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, 
o Pregoeiro examinará a oferta de menor valor subseqüente, 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. 

8.6. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro declarará a 
vencedora, proporcionando à seguir, a oportunidade às licitantes para que se manifestem 
acerca da intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, 
imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte das 
licitantes, registrando na Ata da Sessão, a síntese dos motivos para a futura impetração 
de recurso, bem como o registro de que todos as demais licitantes ficaram intimadas 
para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias 
consecutivos, após o término do prazo do recorrente para juntada de memoriais - razões 
de recursos do recorrente - art 4° XVIII (03 dias consecutivos), proporcionando-se a 
todos, vista imediata do processo no Departamento de Compras. 

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

8.8. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe 
de Apoio e a(s) licitante(s) presente(s). 

8.9. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data 
para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes 
presentes . 

8.10. Não considerar-se-á qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus 
Anexos. 

9 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS 

9.1. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do presente 
Pregão, aplicando-se neles subsidiariamente as disposições contidas na Lei 8.666/93. 

9.1.1. Em se tratando de licitante, o prazo para impugnação é de até 02 (dois) dias úteis 
antes da data fixada para recebimento das propostas. 

9.2. Ao final da sessão, a proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro 
poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese dos motivos, 



obrigando-se a juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde 
logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente. As razões e as contra razões de recurso 
deverão ser enviados aos cuidados do Pregoeiro. 

9.3. A falta de manifestação imediata e motivada na sessão do Pregão, bem como a não 
entrega das razões de recurso importará na preclusão do direito de recurso. 

9.4. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente. 

9.5. 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. 

9.6. Os recursos e contra-razões de recurso, bem como impugnação do Edital, deverão 
ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados junto ao Setor de Protocolo, localizado na 
sede da Prefeitura Municipal, em dias úteis, no horário de expediente, a qual deverá 
receber, examinar e submetê-lo à Autoridade competente que decidirá sobre a 
pertinência. 

9.7. 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. 

9.8. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do término do 
prazo para apresentação de contra-razões. 

9.9. O acolhimento do recurso, importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

9.1 O. O resultado do julgamento do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal e comunicado a todas as licitantes via fax ou e-mail. 

10- DOS ESCLARECIMENTOS SUPLEMENTARES 

As interessadas poderão obter eventuais esclarecimentos sobre a presente licitação, desde que 
solicitado, por escrito, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, até 03 dias úteis 
antes da abertura do certame. 

11 - DO PAGAMENTO 

11.1. Os pagamentos serão efetuados unicamente mediante crédito em conta bancária, na 
forma descrita no quadro geral do capítulo I do presente Edital. 



CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax {044) 3527-13 
E-mail : pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

11.2. A Empresa vencedora deverá fornecer ao Departamento de Tesouraria. o número de conta 
bancária no nome da empresa a ser realizado o pagamento. 

11.3. A Nota Fiscal deverá conter a identificação do Banco, número da Agência e da Conta 
BANCARIA NO NOME DA EMPRESA Concorrente, para que seja possibilitado ao 
Contratante efetuar o depósito bancário do valor devido 

11.4. O recurso necessário à presente contratação, acha-se classificado na dotação 
orçamentária que se segue: 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

0702.10301.0428-1098-495 Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde 

12 - DA REVISÃO E DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS 

12.1. O preço registrado poderá ser objeto de revisão ou readequação, de acordo com o 
disposto na alínea "d", do inciso 11 , do artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitação, 
desde que acompanhada de documentos que comprovem, convincentemente, a procedência do 
pedido. 

12.2. O Município de Nova Cantu poderá, a qualquer tempo, rever os preços reg istrados, 

reduzindo-os em conformidade com pesquisa de mercado, ou quando alterações 

conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado. 

13 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO 

As disposições referentes à prazo e local de entrega (no caso de produtos) ou da execução do 
serviço são as constantes do quadro geral, no capítulo 1 do presente Edita l. 

13.1 - Os materiais/serviços solicitados serão em conformidade com a necessidade e 
deverão ser entregues na Central de compras do Municipio de Nova Cantu (ou local 
deteterminado), situado na Rua Bahia, n° 85, telefone (44) 3527-1280, através da ordem de 
compra emitidas pelo Departamento de Compras e Licitações, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, após a solicitação. 

14- DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

O objeto será recebido pela Comissão ou Autoridade Competente, conforme dispuser a 
Legislação vigente. 

15 - DAS PENALIDADES 



15.1. As penalidades são as elencadas no art1go 81 e segUintes do Capítulo IV, da Le1 Federal n6 

8.666/93. 

15.2. 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 a Ata de Registro de Preços, no prazo de 03(três) dias úteis, contados da data de 
publicação da convocação no D.O.M., além da multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor total 
da proposta. 

15.3. 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 publ icação da convocação, f icando 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. 

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

15.5. Caberá multa de 10% (dez por cento) por inexecução parcial do ajuste: 

a) calculada sobre o valor da parcela inexecutada, quando a entrega dos produtos ocorrer em 
desconformidade com o exigido neste Edital e seus Anexos, independente de sua troca pela 
contratada, que será aceita uma única vez, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, a contar da 
data da Intimação, sem qualquer ônus para a Municipalidade. 

b) quando o tipo de embalagem, rotulagem ou conteúdo líquido do produto estiver em desacordo 
com o solicitado, independente de sua troca, que será aceita uma única vez, no prazo 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da data da Intimação, sem qualquer ônus para a Municipalidade. 

c) Calculada a partir do 16° dia de atraso na entrega. 

15.6. Caberá multa de 20%(vinte por cento) por inexecução total do ajuste, calculada sobre o 
valor do contrato ou da Nota de Empenho. 

15.7. 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 111 e IV do artigo 87 da Lei Federal n° 
8.666/93, além da multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor do fornecimento objetivado. 

15.8. No caso de troca ou reposição do produto, na forma estabelecida nos subitens anteriores , 
a Contratada assumirá a responsabilidade pelos custos da análise e, também, da armazenagem, 
os quais incluem: transporte, carga, descarga, estocagem e movimentação, relativos ao período 
em exame, que deverão ser pagos pelo fornecedor. Neste caso, o órgão competente comunicará 
à Secretaria de Finanças para que não seja efetuado o respectivo pagamento da mercadoria à 
Contratada, até que seja atestado o novo recebimento. 

15.9. As multas são independentes entre si e a aplicação de uma não exclui a de outras, sendo 
descontadas do pagamento devido ou cobradas administrativamente ou judicialmente. 
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15.1 O. As licitantes f1cam suJeitas às penas previstas na Seção 11 1 do Capítulo IV. da Le1 Federal 
n° 8.666/93. 

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

16 -DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. Quando todos as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias 
úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das 
causas que ensejaram a sua inabilitação ou desclassificação. 

16.2. Das decisões relativas à presente licitação caberão os recursos previstos no artigo 109 da 
Lei Federal n° 8.666/93. 

16.2.1. Considera-se enquadrado no 1nc1so 11 , do artigo 88, da Lei Federal n° 8.666/93, a 
empresa que ingressar com recurso meramente protelatório, com intuito de retardar o 
procedimento licitatório, ficando sujeita à pena de suspensão temporária do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

16.2.2. Os recursos eventualmente interpostos pelas proponentes deverão ser endereçados ao 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL e entregues no Protocolo do Paço 
Municipal. 

16.2.3. Os pedidos de vistas ao processo pelas licitantes deverão ser formulados por escrito e 
endereçados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, e somente serão 
permitidas quando houver decisão da CPL proferida e devidamente publicada no D.O.M., ou na 
hipótese em que houver interposição de recursos pelas licitantes, após a sua comunicação às 
demais, mediante publicação no D.O.M. 

16.2.3.1. Fora desses casos, em que os processos licitatórios estarão sendo analisados ou 
diligenciados pela CPL, não será autorizada vistas dos autos às licitantes, evitando-se, assim, 
prejuízo ao andamento das tarefas do Órgão Colegiado. 

17- NOTAS IMPORTANTES 

17 .1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original , por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
Administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

17 .2. Será inabilitada a proponente que não apresentar os documentos de acordo com as 
exigências deste Edital e seus Anexos. 

17.3. A constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos documentos 
apresentados, ensejará, após regular processo administrativo, a adoção imediata da aplicação 
da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
período de até 02(dois) anos, independente das demais sanções previstas em Lei . 



17.4. As penalidades administrativas também serão aplicadas às empresas licitantes ou 
contratadas, na hipótese de chegar ao conhecimento desta Secretaria a apresentação de 
documentos adulterados ou falsos perante outros Órgãos ou Entidades Públicas. 

17.5. Os documentos exigidos, sempre que possível, deverão ser apresentados de forma 
ordenada em conformidade com o edital. 

17.6. Considerar-se-á domicílio ou sede da licitante o lugar onde esta mantém seu 
estabelecimento matriz. 

17.7. Os prazos previstos neste Edital serão contados conforme 11 O, da Lei Federal n° 8.666/93. 

17 .8. À Autoridade competente é reservado o direito de revogar ou anular esta licitação, nos 
termos do artigo 49 da Lei Federal n° 8.666/93. 

17.9. As licitantes devem ter pleno conhecimento dos elementos constantes do presente Edital e 
seus Anexos, não podendo alegar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto às 
condições estabelecidas, como elementos impeditivos ao perfeito cumprimento do contrato. 

17.1 O. A participação nesta licitação implicará na aceitação integral e irretratável dos termos 
deste Edital e seus Anexos, bem como na observância dos regulamentos administrativos e 
demais normas aplicáveis. 

17 .11. Compete aos interessados fazer minucioso exame dos elementos do presente Edital e 
seus Anexos de modo a poderem, em tempo e, por escrito , apresentar todas as dúvidas 
existentes para os devidos esclarecimentos, em até 05(cinco) dias úteis anteriores à data 
prevista para a abertura dos envelopes, para análise e esclarecimentos por parte do Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação. 

17.12. As partes elegem o Foro da Comarca de Campina da Lagoa, Paraná, para dirimir 
quaisquer dúvidas decorrentes desta licitação e do cumprimento dos eventuais contratos, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

17.13. Erros ou omissões meramente formais não serão cons ideradas para 
desclassificação dos concorrentes. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital 
que será publicado na forma da lei. 

Nova Cantu, Paraná, 09 de Março de 2016. 

Comissão de Licitações 
~ .. ~~ 

P'r€9õ'éi r à 
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ANEXO I 

Modelo de Declaração para Habilitação 

PROPONENTE: ____________________________________________ _ 

CNPJ:~~------------------------------------------------
ENDEREÇO: ____________________________________________ __ 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no 
procedimento licitatório Pregão - 08/2016, que: 
I - O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, possuindo toda a 
documentação comprobatória exigida no convocatório. 
11 -Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no presente processo 
licitatório, bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
111 - Não utilizamos de mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a 
realização de trabalho noturno, perigosos ou insalubres, bem como não utilizamos, para qualquer 
trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.0 8.666/93). 
IV - O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos termos constantes 
no quadro geral do capítulo I deste Edital , que terá efeito para todos os fins estabelecidos neste 
certame, inclusive para aplicação de penalidades, caso o proponente não cumpra rigorosamente 
as datas neles estabelecidas. 
V - O Proponente não foi declarado inidônio para licitar com a Administração Pública de qualquer 
Esfera do Poder, em todo Território Nacional. 

Por ser a expressão máxima da verdade, firmo o presente. 

____ ___________ de ______ de 2016. 

Nome e número da identidade e do CPF do(a) declarante. 
(Representante Legal) 

Carimbo com CNPJ 



ANEXO 11 

Modelo de Credenciamento 

Através da presente, credenciamos o(a) 

Sr.(a) _____ ____________________ _ 

portador( a) da Cédula de Identidade 

_ ___ _ ______ _ _ e CPF sob n° _____________ , a 

participar da Licitação instaurada pelos órgãos do Município de Nova Cantu, na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL N~ 008/2016, na qualidade de REPRESENTANTE 

LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome de 

inscrita sob o 

CNPJ/CPF n° conferindo-lhe(s) 

poderes amplos para atuar em todas as fases do procedimento licitatório, inclusive para 

receber intimações e, eventualmente, desistir de recursos, formular propostas/lances 

verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

_____ _ __ , em de ___ de 2016. 

Carimbo e assinatura do credenciante. 



Proc. Licitatório n.0
: 015/2016 

EMPRESA: 

C.N.P.J. N. 0
: 

ENDEREÇO: 

ANEXO 111 

MODELO DE PROPOSTA 

PREGÃO PRESENCIAL n.0
: 008/2016 

REPRESENTANTE: ( para assinatura do contrato) 

CPF E RG: 

CONTA CORRENTE: ________ AGÊNCIA: _____ BANCO: ___ _ 

A Empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o 
Processo Licitatório em epigrafe, que trata da Aquisição de Exames Laboratoriais. 

Item Q1Q Unid. Descrição Marca 

1 
TOTAL 

Obs: Quando a proposta for por lote, colocar o valor total do lote. 

Os pagamentos serão efetuados de acordo com o contido no Edital em questão. 

A proposta terá validade por 01 ano a partir da data de abertura das propostas. 

Pret;.o Pret;.o 
Unitário Total 

R$ R$ 

O preço proposto contempla todas as despesas necessárias a execução do contrato, conforme 

edital de licitação. 

Declara ainda, conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que rege a 

supracitada licitação. 

Local e Data 

nome e Assinatura Represen!ante legal - Carimbo 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO No 015/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 008/2016 
ABERTURA: 24/MARÇ0/2016 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, através de sua Comissão 
Permanente de Licitações, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal, convida 
Vossa Senhoria a participar do seguinte procedimento licitatório: 

MODALIDADE Pregão W 008/2016 
TIPO menor r2reç:o [20r itens 

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO No ato da abertura 
DATA DA ABERTURA 24/MARÇ0/2016 
HORA DA ABERTURA 09:00 {nove} 

I LOCAL DA ABERTURA 
I 

PREFEITURA MUN. DE NOVA CANTU - RUA 
BAHIA, 85 CEP: 87.330-000 

I CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 11 Até 30 dias ar2ós a realizaç:ão dos serviç:os 

I PRAZO DE CONTRATAÇÃO 11 24 horas a eartir da convocaç:ão 

OBJETO AQUISIÇÃO DE EXAMES 
LABORATORIAIS, para atender às 
necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde/Administração Pública Municipal (para 
atendimento de pacientes da Secretaria 
Munic~al de Saúde/Hospital Municipal). 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
LOCAL PARA ADQUIRIR EDITAL 11 Paço Municipal " Martin Krupek" - Departamento I 

. 11 de Compras e Licita_ç_ões 
~================~Jl I 
* o valor máximo refere-se ao total de itens que se pretende o preço, e não do contrato a ser 
efetivamente realizado 



PREGAO PRESENCIAL N°. 008/2016 

ANEXO IV 
TERMO DE REFERÊNCIA 

Observação: Na ocasião da cotação, C~NSTAR, necessariamente: ite~, quantidade, 
descrição, preço R$/unidade. (COM NO MAXIMO DUAS CASAS APOS A VIRGULA). 
ITEM EXAME OTIDADE VALOR MAXIMO 

DE REFERÊNCIA 
R$-

01 ÁCIDO FÓLICO 30 26,00 
02 ACIDOURICO 200 5,00 I 

03 ALDOLASE 10 10,00 
04 ALDOSTERONA 04 28,00 
05 ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA 16 30,00 
06 ALFA FETOPROTEINA 10 68,00 
07 AMILASE TOTAL 80 30,00 
09 ANT COPO DNA HÉLICE S 08 15,00 
10 ANT-GLIADINA (GLUTEM) IGG, IGM, IGA 12 39,00 
08 ANTIBIOGRAMA 300 45,00 
11 ASLO 60 5,00 
13 BACTERIOSCOPIA GRAM 20 s,oo 
14 BACTERIOSCOPICO 20 s,oo 
15 BETAHCG 80 10,00 
16 BILIRRUBINAS 80 8,00 
17 Ca 12S 05 22,00 
18 Ca 1S3 05 22,00 
19 Ca 199 os 22,00 
20 Ca 724 os 22,00 
21 CÁLCIO 20 6,00 
22 CAPACITAÇÃO DE FIXAÇÃO DE FERRO 40 10,00 
23 CARBAMAZEPINA 40 25,00 
12 CEA ANTÍGENO CARCINOMA 15 22,00 
24 CÉLULASLE 10 10,00 
25 CHAGAS 15 12,00 
26 CITOMEGALO VÍRUS IGG 15 20,00 
28 CITOMEGALOVÍRUS IGG AVIDEZ 10 65,00 
27 CKMB INFARTO 10 15,00 
29 CLEARENCE DE CREA TININA 20 10,00 
30 CLORETO 10 6,00 
33 COLESTEROL soo 5,00 
31 COLESTEROL HDL 500 6,00 
32 COLESTEROL LDL 500 6,00 
34 COLESTEROL TOTAL 800 s,oo 



35 COLINESTERASE 30 7,00 
36 COMPLEMENTO C3 (LUPOS) 30 22,00 
37 COMPLEMENTO C4 15 22,00 
38 CONTAGEM DE PLAQUETA 1.500 3,50 
41 COOMBS DIRETO 10 8,00 
42 COOMBS INDIRETO 24 8,00 
39 CORTISOLCORTISOL 10 18,00 
40 CREATININA 500 7,00 
43 CREATININA FOSFOQUINASE j_INF ARTO) 50 13,00 
46 CULTURA DE BACTERIA 300 15,00 
44 CURVA DE GLICOSE 2 DOSAGEM 50 10,00 
45 CURVA GLICEMICA 5 DOSAGEM 50 25,00 
47 DENGUEIGG 10 30,00 
48 DENGUEIGM 10 30,00 
50 ELETROFORESE DE PROTEÍNA 10 15,00 
49 ELETRORESE DE HEMOGLOBINA 10 20,00 
51 ESPTEIN BARR VIRUS - IGG 06 33,00 
52 ESPTEIN BARR VIRUS - IGM 06 33,00 
53 ESTRADIOL 20 18,00 
54 ESTRIOL 10 18,00 
55 FAN 80 20,00 
56 FATOR REUMATOIDE (LATEX) 120 7,00 

145 FATORRH 100 10,00 
57 FERRITINA 40 25,00 
58 FERRO SERICO 30 10,00 
59 FERROTIBC 30 10,00 
60 FOSF ATASE ALCALINA 80 8,00 
61 FOSFORO 15 7,00 
62 GAMA GLUTAMILTRANSFERASE 100 7,00 
63 GLICOSE 1.000 5,00 
64 GLICOSE PÓS PRANDIAL 30 5,00 
65 GRUPO SANGUINEO 60 8,00 
82 HCG QUANTITATIVO 10 10,00 
66 HEMOGLOBINA 10 5,00 
67 HEMOGLOBINA GLICOSADA 70 20,00 
68 HEMOGRAMA COMPLETO 1.800 10,00 
69 HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) 90 5,00 
73 HEPATITE A IGG 10 25,00 
74 HEPATITE A IGM 10 25,00 
70 HEPATITE B HBS (ANT HBSl 80 20,00 
71 HEPATITE B HBSAG 80 20,00 
72 HEPATITE C ANTI HCV 80 25,00 
75 HERPES SIMPLES 1 E 2 IGG 05 25,00 
76 HERPES SIMPLES 1 E 2 IGM 05 25,00 



77 HERPES ZOSTER IGG os 30,00 
78 HERPES ZOSTER IGM os 30,00 
79 HIV- H1V1 + H1V2 100 18,00 
80 HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE 20 18,00 

FSH 
81 HORMONIO LUTEISANTE LH 20 18,00 
84 IGA IMUNOGLOBULINA 12 20,00 
83 IGETOTAL 12 20,00 
85 IGM IMUNOGLOBULINA 12 20,00 
86 INSULINA 30 20,00 
87 KPTT 200 8,00 
88 LACTATO DESIDROGENASE 10 10,00 
89 LEPTOSPIROSE IGG 06 25,00 
90 LEPTOSPIROSE IGM 06 25,00 
91 LIPASE 06 8,00 
92 LITIO 06 7,00 
94 MACHADO GERREIRO 08 10,00 
93 MAGNESIO 06 7,00 
95 MICROALBUMINURIA 15 15,00 
96 MICROALBUMINURIA 12 HORAS 15 15,00 
97 MUCO PROTEINA 80 10,00 
98 PARASITOLOGICO 400 5,00 
100 PARCIAL DE URINA 900 5,00 
107 PCR 200 8,00 
101 PEPTIDIO C 03 33,00 
102 PESQUISA DE BARR 20 15,00 
103 PESQUISA DE SANGUE OCULTO 30 7,00 
104 POTASSIO 50 7,00 
105 PROGESTERONA 15 18,00 
106 PROLACTINA 20 18,00 
109 PROTEINA TOTAL E FRAÇÕES 20 8,00 
108 PROTEINA URINARIA 24 HS. 20 8,00 
110 PROVA DO LAÇO 150 5,00 
111 PSALIVRE 50 20,00 
112 PSA TOTAL 100 20,00 
99 PTH os 50,00 
113 RETICULOCITO 10 5,00 
114 RETRAÇÃO DO COAGULO 50 5,00 
115 RUBEOLAIGG 15 25,00 
116 RUBEOLAIGM 15 25,00 
117 SÓDIO 70 7,00 
118 T3 40 12,00 
119 T 3 LIVRE 80 12,00 
121 T 4 LIVRE 150 12,00 



120 T4 40 12,00 
124 TAP 150 8,00 
122 TEMPO DE COAGULAÇÃO 100 5,00 
123 TEMPO DE SANGRAMENTO 100 5,00 
127 TESTE DE ABSORÇÃO DE LACTOSE 15 18,00 
125 TESTOSTERONA LIVRE 10 18,00 
126 TESTOSTERONA TOTAL 10 18,00 
128 TGO 150 5,00 
129 TGP 180 5,00 
130 TIREOGLOBULINA 06 22,00 
133 TOXOPLASMOSE AVIDEZ 20 45,00 
131 TOXOPLASMOSE IGG 100 20,00 
132 TOXOPLASMOSE IGM 100 20,00 
134 TRANSFERRIN A 15 10,00 
135 TRIGLICERIDEOS 1.000 7,00 
136 TSH 300 12,00 
137 UREIA 250 7,00 
138 VHS 100 5,00 
139 VITAMINA A 06 40,00 
140 VITAMINAB 08 40,00 
141 VITAMINAD 16 40,00 
142 VITAMINA E 05 50,00 
143 WAALERROSE 20 5,00 
144 ZINCO 10 25,00 

OBSERVAÇÕES GERAIS:-
1. VALOR TOTAL: O valor máximo da licitação será de acordo com a tabela acima. 

2. Tipo de licitação: Pregão Presencial- MENOR PREÇO. 

3. VALOR MÁXIMO ESTIMADO DA LICITAÇÃO PELO MENOR PREÇO. 

4. No valor dos itens da proposta apresentada deverão estar incluídos IMPOSTOS, FRETES, 
ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS DESPESAS, pertinentes à entrega do objeto na sede 
da Contratante . Caso o produto necessitar de troca, as despesas também ficam a cargo do 
fornecedor. 

5. OS ITENS DEVEM SER DE EXCELENTE QUALIDADE, fornecendo as garantias 
necessárias conforme o código de defesa do consumidor. 
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REFEITURA MUNIC}PAL DE NOVA CANTU 
STADO DO PARA NA 
NPJ n° 77.845.394/000 1-03 

Rua Bahia_ 85- CEP 87.330-000 
~#ATO AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LJCJTATÓRIO n° 
d iS/2016 

~
REGÀO, na fonna Presencial no 008/2016- PMNC 
#TEX OBJETO: Aqu1sição de Exames Laboratoriais, confonne 
specificações em edital. 
BERTURA: À partir das 09:00 Horas do DIA 24 de Março de 2.0 16. 

rJa sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu. Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 
~olic itados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
~ARANÀ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às li :00 
~+l s e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-

!
28 1 - pmncantu@ig.com.br. 
#Nova Cantu, Estado do Paraná, 09 de Março de 2.0 16. 
#AIRTON ANTONIO AGNOLJN 
# Prefeito Municipal 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE~ 

AVISO DE LIC ITA• 
PREGÃO PRESENCIAL N". I 

EXCLUSIVO MEI/M 
em 09 de março de 

DOCUMENTO CERTIFICADO 
CÓDIGO LOCALIZADOR: 

134372916 
Documento emitido em 11/03/201610:01:48. 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futt Diário Oficial Com. lnd. e ~erviços 
Empresa para Pre stação de Serviços Esp• N° 9654 111/03/2016 1 PAG. 29 
Aparelhos de Ar Condicionados e Cortinas ~ Para verificar a autenticidade desta págma, basta in o 
Secretaria Municipal de Tr5nsito e Segurança Códigq Localizador no site do 010 . 
Secretaria Municipal de Recursos Materiais WWW.tmprensao ftc ia l.p r.go v. 
SEMAT. Entrega dos Envelopes: até as I 3:45 horas do dia 30 (trinta) do mês 
de março de 2016. Abertura da.< nropostas: às !4:00 hora.< do dia 30 (trinta) do 
mês de março de 20 16, na Diretoria de Licitações- Av. XV de Novembro, 701 
-Centro- 2'. andar - Maring;i- Pr. O edital completo estará disponível através 

!a da Colina 

do site: www.maringa.pr.gov.br·servicos·licitacoes. 

Carlos Roberto Pupin 
Prefeito Municipal 

18320/2016 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAR!NGÁ- PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N'. 009/2016-PMM 

em 09 de março de 2016 

ObJeto: Contratação de empresa especializada na :irea de engenhana e/ou 
arquitetura para a prestação de serviços técnicos de elaboração de Projeto 
Arquitetõnico. Complementares e demais e lementos necessários para 
composição do Proj eto B:ísico. Projeto Legal e Projeto Executivo. visando à 
execução das obras de reforma e ampliação da UBS (Unidade Búsiea de 
Saúde) Zona Norte c da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 11, localizadas 
na Avenida Sophia Rasgulaeff. n' 1053. Lote 000. Jardim Alvorada 2• Parte. 
Zon~ 24. nesta cidade de Maringã/PR.. sendo: Sondagem. Projeto 
Arquitetõnico (básico e legal), detalhamentos; Projeto Estrutural; Projeto 
Elétrico/Lógica/ Telefone/Alam>eiSPDA; Projeto de Ar Condicionado: 
Projeto Hidrossanitário (e hid rantes, se necessário), Drenagem de águas; 
Projeto de Gases Medic inais: PSC!P- Plano de Segurança Contra Incêndios c 
Pânico 9toda a edificação existente c a construir): Rcuso de Águas P luviais: 
Memoriais Descritivos e especific~ções técnic~s de todos os projetos: Planilha 
quantitativa dos insumos serviços (quantitativos c preços) com código da 
tabela SINAPl ou itens que tenham como base de consulta tabela. de referência 
formalmente aprovada por órgãos ou entidade da administração pública: 
Detalhamento Arquitetônico c Comunicação Visual c Tátil: Memorial 
Descritivo c C aderno de e ncargos c: Compatibi lização ele todos os projetos " 
elementos que compõe o Projeto B:isico e E'ecutivo - Confonne Ane,os I e 11. 
parte integrante do presente edita l -Secretaria Municipal de Obras Públicas -
SEMOP. Entrega dos Envelopes: até as 09:00 horas do dia 31 (trinta e um) do 
mês de março de 20 I 6. Abertura das propostas: às 09:00 horas do dia 3 I 
(trinta c um) do mês de março de 2016. na Diretoria de Licitações -Av. XV de 
Novembro. 701 - Centro - 2'. andar - Maring:i- Pr. O edital completo estará 
disponível atrav~s do site: www.maringa.pr.gov.br.servicos·licitacoes. 

I Mariópolis 

Carlos Roberto Pupin 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR!ÓPOLIS 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N' 9/2016 

18322/2016 

PROCESSO N' 109/2016 -Tipo de Licitação: MENOR PREÇO UNITÁRIO - Data 
da realização: 28 de MARÇO de 201 6. Abertura da Sessão: 14:00 horas. Local: Sala 
de Reuniões da Prefeitura Municipal de Mariópolis - Rua Seis. n' I 030 - Centro -
CEP: 85.525-000 - Mariópolis, Estudo do Paraná. O Municipio de Mariópolis/PR. 
neste oto representado pelo Sr. Prefeito Municipal Mario Eduardo Lopes Paulek e 
pelo Pregoeiro Oficial da municipalidade Francisco Valdomiro Bueno. que o presente 
instrumento subscrevem, toma público que se encontra aberto. nesta unit.l:u.Jc, 
cename Jicitatório na modalidade PREGÃO Presencial n'. 8/2016. do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM - Processo n.• 10212016. objetivando a contratação de empresa 
com profisSIOnais habilitados. p~1ra prc~taçào de serviços como instnnor de mÚ!"ICiJ 
instrumcnt~ll (muestro Ja f>InfurrJ, ftuuta e vio lão) e coreógrafo, que serão utilh:ou.los 
nas atividades desenvolvidas pelo Departamento de Educõlçào do Municipio de 
Mariópolis. CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO /\NEXO I. que scrâ regida pela Lct 
Federal n.' 10.520/2002, Decreto Municipal n' 00(,12008 de 11 de fevereiro de 2008 
e Lei complementar n' 123/2006 e Lei Complementar n• 147/2014, LICITAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME. EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE- EPP. AO M!CROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEl 
E Sociedade Cooperativa (S.C.). confom1e Lei Municipal Complementar n' 41/2009 de 
17 de j ulho de 2009 c consoante com o an. 15. §I c §2 do Decreto Munictpal n' 36/20 I O 
de 4 de Maio de 20 I O, aplicando-se subsidtariamenle, no que couberem, as dispos tções 
contidas na Lei Federal n.• 8.666/1993, e demaiS nom\3S regulamentares aplicáveis 
à cspCc1c. As propostas deverão obedecer às especificações c,.;;tabclccidas por este 
instrumento convocatório e seus anexos, que dele fazem pane integrante. Os envelopes 
contendo a proposta e os documentos de habilitação secio recebidos no endereço ac ima 
mencionado, na sessão públ1ca de processamento do Pregão. após o credenciamento dos 
interessados que se apresentarem p3ra parttcipar do certame. A sessão de process:.~mento 
do Pregão seriÍ realizada na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Mariópolis
Rua Seis, 1030 - Centro - CEP: 85.525-000- Mariópolis. Estado do Paranã, miciando-se 
no dia lR/03/20 16 às 14:00 horas e será conduzida pelo Pregoeiro Oficial com o uu,ílio 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAAMERJCA DA COLINA 
ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE liCITAÇÃO 
Texto resumo do Objeto: Contrat~ção de empres~ par~ execução de pavimentação 
poliédric~ de estradas rurais com pedras irregulares. com ênfase a trafegabilidade 
de estr3das rur3is. consequcnte preservação de recursos naturais. Edital: 001/20 I 6 
Processo: 19/2016 Modalidade/tipo: TOMADA DE PREÇO ~'01 -20!6 Tipo: 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL Participaç!io do fornecedor: Amplo 
Prazo para Impugnação até: 2 dta(sj Si te: ww" novaamcnçadacolma,nr go\ . 
!2r Email: lj c~~a@novaammpdpcolma prgovbr Valor (RS)S56.RR2.73 Início 
acol himento de 1>ropostas : 14/03/2016 Limite acolhimento de propostos: 

29/03/2016 até 16:00h Abertura das propostas: 30/0312016 Data c a hora 
da diSI>ula: 30/03/2016 as 14h00mm Telefone: (43) 3553 - 1633 Moeda da 
licitação: (RS) Real Prefeito Municipal: ERNESTO ALEXANDRE BASSO 
Data de publicação: 09/03/2016 

18226/2016 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n' 77.845.39410001-03 
Ru• Bahio. 85 - CEP 87.330-000 

AVISO_ DE LICITAÇÃO - PROCESSO LIC!TATOR!O n" 015/2016 
PREGAO, na forma Presencial- N" 008/20 16- PMNC 
OBJ ETO: Aquisiç ão de Exames Laboratoriais, conforme especificações 
em edital. 
ABERTURA: À partir dos 09:00 (nove) Horas do dia H de Março de 
2.016. na sala de reuniões do Paço Municipal. em Nova Cantu. Paraná. 
AVISO DE LICITAÇAO- PROCESSO LICIT.>\TOR!O n' 0 16/20!6 
PREGÃO, na form a Presencial n" 009/2016- PM NC 
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de lnformóttica. Móveis para 
Escritório. Eletroclerrônicos c o utros. confor m e cspccificacões em edital. 
ABERTURA: À p.rtir das 09:30 (now e trinta) Horos do dia 24 de Março 
de 2.0 16, na s:lla de reuniões do Paço Munica >31. em Nova Cancu~ Põlrauá 

A P:lsl.J cnm tnl~ 1 ru 1\.:(lr du Etllt~l. ""~"~~~ c mform:.~.çõc}o po<kr."io :o.~:r 
soh~o:ltô!tlm n:t PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ. Jt.lnln .,_ 
0 iYtS5o de Ltcnação. no hor;ino da) t/.:30 as: J I :00 Hs c Uns J4;0(f ;.1 $ 17:00 Hs. 
TcleiOnc/Fax: 44) 35271363 - 3527- 12R I 

Nova Cantu. Est~do do Par.mi. 09 de M:m;o de 2.016 
AIRTOI\' ANTOi\'10 AGI\'OLII\' 

Prdc.-iro Munici J:.l 
18910/2016 

I Nova Esperança 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N" 011712016- PMNE 

o Municípto clc Novu Esperança, Estado do Paran~ . torna público qu-.: rará 
rcalb:>lr, às 09 horas do di~ 18 de ~bril do ano de 2016. na Avcnid~' Rocha 
Pombo n' 1453 em Novo C:spcranço . Por.~n:i. Brasil. CONCORRÊNCIA 
par:l Contnuaç;lo de Emprcs:a de F.ngcnhoria par:a cxccuç;lo de p;:wimcntaç:io c 
rec:.~peamento asfâh1co dt tre:chos de vi:~s urbanos. em concreto betum1noso 
u.c;mado a quente (CBUQ) . $iOb regime de cmprc•toda por preço global. upo 
menor preço, ~ pr~ços fixos c stm re:~juste . d :~(s) St: ~?Uillle(s) obra(s): 

Quonlidadc c Pra~o de 
Local do objeto ObjCIO unidade de cxccuç;:\o 

n1edu.l:.. (úiu.,·) 

Ruo Bom Rc::tlfO o Pnv1mcntuçi'io <m 47.6n.27 m2 150 
vias dos jardins dos CBUQ 
Flon;s. Santo Antônio 
c São Jos~. 

A Pas1a Técnica com o m1c1ro teor do Ednal c seus respectivos modelos. 
adendos c anc:xos . poderá ser cxomm;ado.~ no end~:n:ço acunõ.J tnd1cado ll pu.nu· 
do dia 14 de março de 2016, no hod río comercml, ou sohcnada atr<.1vCs do C· 
mni l lic itucoo@novae;spc::rnnca.pr.gov.br. ! nfonnuçõc~ mJ tCIOil:.liS. dÚV idU~ • 
pedidos de csclarccm1Cnto dcvcrJ.o ser encaminhados à Com1ssão de LICitação 
no endereço ou e-mad acimn mencaonados - Telefone: (44)3252-4545 

Nova Csperonca. 1 O de: mõ.Jrço de 2016 

Gerson Z01nusso 
Prefeito Municipal 

18892/2016 
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AVISO DE DISPEr<ISA DE L IC ITAÇÃO N' l/20 16/P MLS 

A Pn:fdt~ Muni..-:ipul d~.; L.mmjcira.~ do Sul, estado do Pa· 
ran~. no uso d.: suas ntribuiçõcs l.:ga is c com buSI.! nos ml!'morandos, 
justilicutivns l' purcccr jurídico, uncxos, rJtitica o pnlccsso de dis
pensa de liciuu;ão n•. 00212016-PMLS. cujo objeto C a Aquisiç.üo de 
insumos para IHI!ndcr as nc..-:cuidadcs do Programa de Prevenção c 
Controle de Combati:: il Dcnl;uC da Secretaria de Saú.dc do Mumcipio, 
:.djudica a empresa: D'Aibcrti Distribuidora de Equipamentos de Pro
teção Individual L1d:. inscrita no CNPJ sob n• 01.616.363/0001 -19. 
representada pdo Sr. Vilmar Albcrti, portador da cédula de identidade 
.sob o n• 1.374.092-S/. inscrilo no CPF sob o n• 214.060.659-00. pelo 
v:~lor to~ I de RS 2.670,45 (Doi.s mil, sc&scçncos setenta reais e qua· 
rema cinco ccnt~vos~ 

LJronJC&r:t.-t tio Sul, M de março cJe 2016. 
SIRLENE PEREIRA FERR EIRA SVARTZ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA 

AI' ISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 4n 0 16-P:\1L 

PROCESSO l\~. 2612016-PML 
OUJC,·o: A presente licu:~ção tem por objeto a contr . .raç:io 

de c:mprcs:. de En~enharia Civil, p31'<11 cxccut:n sob regime de em· 
prcitad:~~ por preço ~~tl~bal. do tipo menor prc~o. a preços fixos c sem 
reajuste, d:t sc~uinte obra; Cont r.~ ta.ção de cmpn.:sa cspcciali;r.ada par.~ 
cons(n.u;ào de ponu;, sobre o Cóm:io Cicrê (coordcnru.J:~.$ : 
22' SJ'24.99"S S2°S7'S6.S9"W) no Município de Loanda-PR. Os ser
viços dcvcrJo !'Cr c:xcc UI:tdos tlc Jcori.Jo com os projcws. planilha~ 
orç:unenulna~>, e~>pCellit.IÇÕc~o- tccnicas. mcmonais Jcscriuvo~. c de· 
m;li,c l'cças c J ocumcruos que !'!ih> pane integrante Ju Eúua l Tomada 
de Preço.~ n• 004!2016. 

ABERTURA: à~ 14:00 horas, do dia 06 Ue abril de 2016, ou 
lU mcsmu horn do Jlrimeii'O di.t ~11 i l sub::o:cqücnte, na hipótc:o:c de '';io 

lm\'tr ex~~~õ~ ~Á~~~~~ DA LICITAÇÃO: RS 272.946.83 {du-
zcnh)S e :-~etenw. c doi~ mil, novcc~ntos e qu:1rcntn e ~ei:c; r~~ is ~ 

oi u~ma c ~~~~Á~0~RÇAMENT ÁRIA: 

07.002.26.782.0019. 1068.4.4.90.51.00.00 - 31809- Obr:IS' 
lnst:llaçõt:s 

R~CURSOS FINANCmROS: R<eurso f<dml do Minis
t~rio d;~; lnteGnçlo Nactonal fiT\lctsso n• S9050.000.665/20l S-65. 

INFORM/\COES: Os interc5Sados deverão re,arar o edital na 
sJI:t de licitações da Prefettu~ Municifl:tl de Lo::mda ou pelo e-mail 
licuac;~o_loamb@hotnuil.com. dcm:ais infonn:.ções pelo telefone 
0)()(44-3425-8400. 

Ulanda. V de março d..: lO 16 
FLAVIO ARAM IS ACCORSI 

rn:fcllo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 

AI ' ISO llE LIC ITAÇÃO 
TOMAilA DE I'Rl:ÇOS N' 5120 16 

Comunic:uno~ ao:t tntct·cs;eadoJt que ~c encontra :1bcrt:1 a li
ciloçào o seguic TOMADA DE PREÇOS n' TP/SMGP-0005120 16-

Recuperação Ambi~nlal do fundo de vo.le do ribeirão Lindóia n:\!li 
vcrtentc!li Hilda Mandorino, Có!fC.Palm:.~. P11rut utu c !Ih::~ do Mel. O 
f::dit~l porler:í ser obtido atmvés do site wwwl.londrina.pr.gov.br. 
Quaisquer infOI,lõ.IÇÕe5 ncce~~ãriu,; pelo tde ronc l4J) 3372-4474 ou 
aindn pelo e.mail: licit:a@ londrino.pr.gnv.br. 

Londrina. 10 de M:Jrço de 20 l(t. 
ROGÉRIO CARLOS DIAS 

Sccrccnno 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA 

AI' ISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PllF.ÇOS N' 7/2016 

PROCéSSO ADMINISTRATIVO N" 5812016 
Obj~to. Contrut~ç3o de emprc$3 e.çpc-ciahnd:a paf3 Jmpc:r

me:~.hihuç3o de ~redes com m:mta beruminos::t des1inado :1 todos os 
setores, reJo Menor Preço Por hem. Ohtenç3o do Edital: Prefe1tun 
Mumcipal de M3Jialva Rtu S~nt::t éfiGéni:~., 680 Man~h·a.Pr. V:~.lor do 
Edit.1l: RS 20,00 (vinte reais). R«cbmtento d:~.s Propost;u: 28 de 
março de 2016 às 08hl0min. Abcnur:.t d:.s rropostas: 28 de março de 
2016 às 09h00mm. tnfomtaçõcs: (44) 3232-S370 (voz c f::~.x) ou 
comp~s@corit:~ld::~ouvatin:t.com.br 

Munalvu, 9 de m:uço de 2016. 
EDGAR SILVESTRE 

Prefe-ito 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ 

AV ISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA OE PREC O N' 912 016-PMM 

Contratacuo de empresa e~peciali~::1d:1 no ore:~. de engenharia 
e/ou at·qu ilct ura parJ a prcstac;w c.Jc l!erYico.< tccniCOS Uc c labonu;ao 
de projc1o :Jrquitclonico. cumplctncnlnrcs c demais elementos nc
ccssanos para ~.:omposicau do projeto b:uico, projcro legal c projeto 
executivo, visanJo a CXC(Ucao d:u otlr:ls de reformo. c ampliac:;ao d:~. 
UBS (Unidade B:uic;~ de So.ude) Zona None e da UPA (Unid::~.de de 
Pronto Atendimento) 11. loc:alt;radas na Avenida Soph1:1. Ra$:;ulo.efT. n 
IOSJ, IOlc 000. Jar\.hm AlvorJda 2 o pane. Zona 24. nesta cidade de 
Maringa-l'r. sendo sond:a~cm. proJeto arquttctomco lbastco c legal), 
dctalhamcnros, projeto çSINtural: projeto clctnco/ logtcal telefonei 
alam1c/ SPDA: prOJClO de :tr condtc&onil.do; proJeto h1dross:~.mmno (c 
bid.r.lnteJ. se nece1S:~.no). drenagem de aguas, proJeto de g:J.Ses me
dicin~us: PSCJP - Plano de Sc~:ur.anc:. Conu-a lnccnd&os c Pantco 
(loda a cdific3Cao C:\tlh.:ntc c a constNtr); rcu~o de aguas pluv10u.s, 
mcmonais dcscnttvos c cspçc&ficacocs tccmcas de todos os proJetos, 
planilha qulntitativa dos msumos servico.s (quantitativos c pr'--cos) 
com cochgo da t:abeb SINAPI ou uens que tenh:mt como base de 
consuh:. t.:1bc:l:. de rc(erencia (onnolmtnt~ aprO\"::td3 por org:1os ou 
entidade da Admin&~ot~C:Jo Publica: detalhamento arquitctonico c co
municacao visu:tl c tatil: mcmorh•l descritivo c c:1dcmo de cnC3rgos c; 
cornp:.tibtlizacao de todos os projccos c elementos que compocm o 
projeto b:asico c cxccuttvo • confonnc Anexos I c 11, p:~.n:c intcgr.antc 
do prt$ente edit3\ • Secretaria Municipal de Obros Public:.s/ SEMOP. 
Entrega doJ~: Envelope,;: ale a .!l 09:00 horJs do dia 31 (trinta c um) i.lo 
m~.-s de marco de 2016. Abcnur.1 das prl,postas: ns 09:00 homs do dia 
31 (trinta c um) domes de nmn:o de 2016, na Dirc1ori:a de Licit~cocs 
-Av. XV de Novcmhru, 701 - Ccn1ro - Sl."gumlo nud::u - Maringa-Pr. 
O edita l completo e~t:l l"::t dtSI"'On&vcl atrnve-.s dn site: www.marin
ga.pr.~ov.br·.cc~·~coli-IICitacoc~ 

bn. 9 d.; mJrco ck 20 I (t 
CARLOS ROIJP.I\TO I'UI'II\ 

Ptde1tv 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

AVI>OS DE LICITAÇ,\0 
l'RECÃO 11RESEN CIAL r"' t H/2016 • PMNC 

PROC~SSO LICITATÓRIO n• 015/2016 
OBJE.TO: Aquis1çlo de f:'Came1 l..abor.uori::~is, conrorme ts· 

pecific":J.çücs em ci.li t ~l. , 
ADI: RTURA: A pantr i.las 09:00 llor.as do DIA 24 de Março 

de 2.0 16, na sal:a de reuniões do Paço Munic1p:al. em No\'a C:tniU. 
Panm3. 

A P:asta Cdm mte-&ro leor do (;ditai, ::~nexo" c mfom1:aç3es 
poderiio ser solieit:1~os na PREfEITURA MUN ICIPAL DE NOVA 
CA NTU - PARANA, JunhJ 3 01vis.Jo de Lu;:itaç;io. no horário das 
9:00 as 11:00 lls c das 14:00 :~s 17:00 lls Telefone/Fax: (44) 
35271363 • 3S27·12~1 - pmncantu@iç.com.br. 

PREGÃO PRESENC IAl. N' 9nOt 6 - PMNC 

PROCESSO LICITATÓRIO n• 01612016 
OBJETO: Aqu&~tçlu de Equipamen tol" de lnfonnitic:l, Mó

veis p:u·a Escncúrio, Elctroclctrt"uucos c ou tros I Rcc APSUS, con
fonnc cspccific:~o.,:õc~ Cl!l cdttul. 

ABERTURA: A p>nir d>s 09:30 Hor>s do DIA 24 de M1rço 
de 2.016. n:1 s:~la de reuni\\e.~ d11 P::~ço Municip:~ l. em Nova C::mtu. 
Poran:L 

A Pasta ..:om inte iro teor dl.l Edital, anexos c infonnJçõcs 
podcr.:io licr soliciua~os na r"RE~EITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU ~ PARA NA. junio a Otvisüo de Licitação, no horário da ~ 
9:00 ~s l i :00 Hs e t.l;u 14:00 Ps 17:00 H ~o . Telefone/Fax: (44) 
15271363- 352:7· 1281 • pmncnnl\l@iJ:,.eom.br. 

Nova Ctllll\1, 9 ele Março de 2.016 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prdelfo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI 

AV ISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL,~, 101201~ 

A Preft&tura ~o Municipto de:: Novo lt:u:olnmt. Es1::1.do do 
Par.má. toma público que far.l re:.lit..a.r. :...~ 09:00 hor.&s do dta 29 de 
março ~c 2016. nõJ A\'c:nid-1 18 ~c Setembro. 711. f one/Fax Ox~43 
3437·1116 - CEP IS6Ji9S..OOO. Novu ltac:ulomt • Par.&ná. PREGAO 
PRESENCIAL. "ttpo m-:nor pn:ço por ih:m". para AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMEr<TOS CR OH263)~0/2010/MAPNCA1XA. NO VA
LOR DE RS 95.229,00 (novenu cmc1> nul. dUi.tntos e vmte nove 
reai!ii). A PaJt:a, com o mh:uo teor do Ednal e :~tu~ r.:-spectivos mo
delos, adendos, :lRC")t.OS, poder:! Jtcr C.'Caminad:a no endereço supro
m~:ncionado a pan1r do di:. OIS dl! março de 2016, no hor.irio co
mercial, de sc~:-und:t ::t sextll· fcirJ das K:OO id li :00 horas c da:. 13:00 
às 17:00 ht~ro.s. lnfom1açõe5 :td1cion:.is. dUvidas e pedidos de es
c:l:u·ecimento, dever.1o ser enc.:1n1mh:tdo~ :i Comiu:io de Licit::.çõcs no 
cnt.Jcrcço :JCtma mcnclon;u.Jo. A enlrcga do~ t.Jocumc:nlol' c propostas 
d~: preç<'IS dc\'cr3 ser cfctu:td:t M~ :is 0~:30 horJs do dia 29 i.l~: março 
de 20 16. 

N' 48, sexiJ-feira. li de março de 2016 

I'REGÃO I'RESEI\CIAL r<'' 1112016 

A Prcfctturo do Mun1c1pHl dl! Novo ltucolum1 E,s:taJo cJo 
Par.mó, tOWil público que f11rU realizar, JS 10:00 horos do dia 29 de; 
ntllfço de 2016. na Avenida 2~ de Setembro . 711. Fonc/Fnx Oxx43 
3437·1116 - CEP X6.R95.000, Novo ltacolumi • P;ut.nâ, PREGÃO 
PRESENCIAL. "t1po ml!nor pt L'ÇO por it~:m". p;.~r~ AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS CR 03326~M-27120101MAPNCAIXA. NO VA 
LOR DE RS 76.059,00 (setenta seis mil c c inqUcn1u nove rc:us). A 
rtLSia, com o mlclfo teor do Edttal c seu~ n:spcct1v-.>s modelos, aden
dos, ílncxos. podcro~ ,:er cx::1mm~dn no endcrcco iupromcncionado a 
pamr do dm OIS de março de: 2016. no hcm.no comcrciotl, de .scsund3 
a scxta-fciro d11s Ji,:OO ilS 11:00 hor~s c d:1.~ I 3;00 3.\ 17:00 horas 
Infonnaçik·:~ adic1on;:us. du\'1da) c pcdtdos de ~:sclucclmcnto. dc\'crào 
ser cncammh.ado5 :. Conmsão de L1ctt~çõcs no cndcr'-'CO .ac1ma mcn· 
tJOnado. A cnlrc~;:a tlo~ documento~ c propostas de prccos dcq:rá _,__--r 
cfctuad.:.~ ate llS 08~30 horas do d1:a 29 de março de 2016 

Novo hac-.>lomt, ~ de m~H\'O DE 2016 
ROOERTO MUNIIOZ 

Prd.·ilc\ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA 

EXTRATOS DF. Tt:ltMOS AOITIVOS 

11 ' . TERMO ADITIVO AO CONTRATO N". 037/14 
CONTRATANTE: \1UNICIPIO DE PIRAQUARA. CO'ITRATADO: 
CATEDRAL CONSTRUÇ0ES CIVIS LTDA, inmiiJ no CNPJ 'ob 
n.• 77.954.543/0001-72. DO OOJETO: Constitui objeto do pre:>c:nte o 
adilarncnto Jo prazo de execução c da vip~nciJ dJ con,:tru~;:io i.le um 
parque lmcar dcnominai.lo "l,,1rque ~:t~ ÁJ:;\1,1~". nól RuJ BarJ.o do 
Cerro A/.ul. nc~tc Mun1C1piC\ DO PRAZO· O ,,r.IYO Jc cxccuçJo tic:t 
pr('orrogaUo ,,or 4S(qlJ,tr<:nt,l c cinco) dJa.~. a Cónlar de ~')/02116. li n
dand-.> em 14104/! (i c tlf:tzo Llc v1~Cnet a ticJ prorrog ... Jo pür 45(qva· 
rcnta c c tnco) dt:l~. u ctmt:u de 13/04116. linJo~nUn em 1K/0S' I6 
DATA DA ASSINATURA. ~Q \lo fc\'CrclrU de 2016 
1-. Te RMO AD ITIVO AO, C'ONTIV\TO i'' 090115 
CONTRATANTe: MUNIC'II' IO Dt I'IIV\QUAIV\ C'ONTRATAOO 
GIRALDA CONSTRUTORA Oli OBRAS L.TDA·MI:... tn .... cnl" nl) 

CNPJ sub n.• 01.692.89410001·90, DO OOJETO Const\IUI obJCIO J..10 
presente tcnno adti&VO a o~hero~~·Jo dos fis~:tis qu~.: p:hs~n\ • ser u~ 
scrvidorcll: Luc:.u Milck..: Scucato clou Raf~d Renann Bm.t:.> Da1is t.1 
e/ou 1 knriquc Au.:uslo K\)v-Jlski Zcltouo e/ou S.&km lbrahim, d:t 
S1.:crctari:a Mumcip;~l i.l~ lnfr~~s1nnuru. DATA DA A.SSI;-\ATURA: 07 
de nl.:lrçu de 2016. 

EXTRATO DE RESCIS,\0 

R..:scis;io Umlatcral do Contr:uo n"'. 071 14 
Con1r.a1ante: MVSICIPJO DE r"JRAQUARA. Conar.u:ada CONS
TRUTORA SUL BRASIL LTDA·EPP. com $Cd~ na Avcnu.b 21 de 
Março, 536 • S;ala 02 • C~mro • Barr.a d1.1 Turvo-SP. mscnt.a no 
CNPJ/MF sob n• 16.4!2JWSIUOOI-OS. Modahd.ad.:: CO~CORR~Z...:· 
CIA n" 061201~ • Procc,.,o n•. 37212014 ObJeto: Con~11tui ubjcln tio 
presente ccmlo, õt r.:1cisãu un1IOJtcnal tio Conlr>&ht n~ 7112014. qu.; tem 
como ObJeto a con~truç~o de uma 4.'dtlic:açio dt.: f,.4S,20m:, qu~: ~bn· 

l.!ar.i a Umdadc B3sic~ dl' Sa\Jdc Mai.lr.; T~r~:za d\.· Ci.ilcut;i. na Ru;. 
juri Damlcnko. ::o:Jn• .. no bJtrTo Gu . .uituh:~ Fundamento Legal: O 
presente tcnno de rcscts.lo unil:ncral su~tcnt:a-sc nn descumpnmcntn 
ou cumprimento irrc~ul::.r d:.s clóusulo.s contr.tttuts, n1 p::~t::tlil':~oç3o i.l:. 
obr:~ sem prévi3 cnmumcac3o ;i Admimstr.açào c cnconlr:J :lnlJ?:tro 
le8al no inciso I do Art. 79 c inciSOS L 11 c: V do An. 78 d:J. Le1 n". 
8666193. D:tt:. da <lSS.tn:Hura: 08 de m.:.rço de 20 I"· 

Ohjeto: Registro de: preço~ poro o ~qui!liç5o de Móve is Cscolarcs para 
atentler 01 Secretaria de Cd\tC3çào. p<lo pcdodo de 12 meses.· ATA 
N" 4012016- Dc<en<ora ~a Ala - KMW COMÉRCIO D~ MOV~IS 
LTDA ME. CNPJ 07 728.57210001-30. mo a Rua Pastor Antonul 
PóliLo. 1011 . Alhl Boqudràv • Curttlhõ.~~PR • CEP 71770-2f.O ven· 
ceclnra do ttem: l i pdll valor J::hlt't::l! de RS 201J20,00 (Du.l.~nto~ c 
um nu I l~7entn~ e '1nte re::t l!ii) . • I\ TI\ N" 41 1110 I f\ - OetentorJ d:1 Ata 
- OI.IV~IRA & SANTOS- COMf:RCIO [)f: MOVf:IS !.TOA - Mf: 
CNPJ 02 7SR 94SIOOOI.OO. (1\0 u Ru.t /\ 1..-~ru 7..trua, ISS· S1110 Ccl
c:.do - Cunt1ba/PR - CEP SI 910-240, H ncedor.l do~ •ten,. ; c S pelu 
valor global d.: RS 2'H\ 700,00 (Outcnto~ c no ... enta c t>Jlo nu_l .•-e
tecenlo~ reJt~). - ATA N" 42/20\6 • Oetencor.t d;.~ Ato~ - OI~LTA 

PRODUTOS E SI.RVIÇOS LTOA CNPJ li (>7{, 271 '0001-~M . »<o a 
btr.ub do P;~lmn;~l, .SOOO - P.tlmtto~l - SaquarcmJIRJ - CEP 28 99J
OOO. vcncctlor-;~ do~ 1lcn11 1.1 c 3, rclo ... alor ~lob<ll de RS 757 010.00 
(,;etcccntos c cmqucntJ c '-Ctc mtl c tlc;:. rc:11s}. -ATA N" 43/2016 -
Dc<cn<ora da Ala - DECIO DRUCZKOWSKI - MF.. (')<PJ 
10487.864/0001·33. $110 .t Ru~ Dmni~IJu Wron~kt. 1390 • Ccn1ro
Riu A;:uVPR. CEP 84.560.000. vencedora Uo item 10, pelo v::~.lur de 

RS 19~.tWO,OO (Cento c novcnl3 c uito mil c -.:~thM.:cnlos rcaas). -ATA 
N" 44/2016 - Detentor.~ d;~ Ata • IVANl:TE t-"ATIMA LERI~ - \1E 
C~PJ 14.176.79510001·06, silo :a Rodovia llR 153. 1175 • Erva!euot 
- Rio Arui/PR - CEP 8~.S6Q..OOO, "l'ntcdor.~ do &lçm S pelo v;alor 
t.!lobal de RS 76.500.00 (Sth:nua \; Sí.:l~ mil t.: qu1nh~,;nt9S reais). - ATA 
N" 45/2016- D«cn<or:o do A" . UNI MÓVEIS INDUSTRIA E CO· 
MERCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA CNPJ 
07.1~9.4~7/0001--41. sito a Rua G~.:~ldo P~o:rcir.t, 4M - Alio Bronze

Estrda!RS • CEP 95.8SO-OOO, vencedora du~ nens: 4. 6 c 9 p!!lo 
valor s lobal de RS 14() H70.00 (Ccnlo c quan:nta mil ~ltoccntos c 
.setenta reais). Dato da ussinatura· 18"112/ 2016 

Cste documento pode ser verific:Jdll no endere-co clelrônico httpJ/www.in.!,'O\'.brf;~utenticicbde.html. 
pelo cód igo 0003201 603 li 00220 

Documento :assin:~d() digitahn~o·nt~ C(lnfonní.' Ml> n! 2.200-2 de- 24/0S/2001. qu~,; ms-utui ;.~ 

lnfr-JcStrutura de Chuvcs Púbhc:-.s l)r~si l c-ir:. · ICP.3rasd 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE N OVA CAN 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 77.845.394/0001-03 
PROCESSO LICITA TÓRIO no 015/2016 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Aguisicão de Exames Laboratoriais - Secretaria Municipal de Saúde/Fundo 
Munici ai de Saúde. 
VALOR ESTIMADO - R$-146.185.00 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Cento e Oitenta e 
Cinco Reais); 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I 
DOTA ÃO OR AMENTÁRIA;1/o)Jó,?õ)0 '.O'.JO;Q::}:l] JJfó. 
oo!Jijo: .]o} o {j_f-~~ ~ ~~-- 1J~OJ:)S099 
Fonte: 

DATA: 01 I 03 / 2016 

PARA: 

DI ISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMA 

AUTORIZADO NAO AUTORIZADO 

Visto: DATA: 0 j I 0 ~ kxJf 

ASSESSOR JURÍDICO 
Inexigível Dispensado Convite 

DATA: I I 7 I 1 ~ 

Rua Prof. João Farias da Costa, sino- Fone (44) 3527-1281 I 1363- CEP 87.330-000 



~\i \J RA 111 
TABELA DE VALORES 2 ol'-< 1o~'JO_ 

« v~ 
.jj '0 

ITEM EXAME CIS sus PART ~~o.f:tic~ Pj :t, 
CONCAN P.U:> ~-~ )> 

01 ACIDO FOLICO 17,55 26,00 50,00r 1~1m-~ 
~ --,... 
~t~~j-·· 02 ACIDOURICO 2,07 5,00 16,00 2,iJ~.câ 

03 ALDO LA SE 7,36 10,00 22,00 2,82 ~ 04 ALDOSTERONA 25,79 28,00 48,00 27,42 
05 ALFA 1 GLICOPROTEINA 7,84 11,00 30,00 8,34 

A CID A 
06 ALFA FETOPROTEINA 16,88 20,00 68,00 17,95 
07 AMILASE TOTAL 2,52 10,00 30,00 2,68 
08 ANTffiiOGRAMA 5,59 18,00 45,00 5,94 
09 ANT CORPO DNA 10,09 15,00 38,00 10,73 
10 ANT-GLIADINA (GLUTEM) IGG 39,25 39,00 60,00 38,15 
11 ASLO 3,18 5,00 15,00 3,38 

I 12 CEA ANTIGENO CARCINOMA 14,97 22,00 51,00 15,92 
J 13 BACTERIOSCOPIA GRAM 3,14 5,00 10,00 3,34 
I 14 BACTERIOSCOPICO 1,85 5,00 30,00 3,34 

15 BETAHCG 8,81 10,00 20,00 9,37 
16 BILIRRUBINAS 2,25 8,00 22,00 2,40 
17 Ca 125 19,06 22,00 52,00 20,27 
18 Ca 153 22,53 22,00 55,00 23,85 
19 Ca 199 21,31 22,00 52,00 22,66 

1 tem na tabela 1' 

21 CALCIO 2,07 6,00 20,00 2,21 
22 CAPACITAÇÃO DE FIXAÇÃO 10,01 10,00 25,00 10,65 

DE FERRO 
23 ~ 

1-'1 
~ 

~c\ ~PTN 1\ 19,66 25,00 100,00 20,90 
I 24 ~ 4,60 10,00 30,00 4,89 

25 CHAGASIGGp 3,17 12,00 25,00 
26 CITOMEGALO VIRUS IGG 12,33 20,00 38,00 13,12 
27 CKMBINFARTO 12,33 15,00 55,00 4,89 

li -'- ~ JSIGG 
~~ 

29 CLEARENCE DE CREATININA 3,94 10,00 30,00 4,18 
30 CLORETO 2,47 6,00 18,00 2,62 
31 COLESTEROL HDL 3,94 6,00 14,00 4,18 
32 COLESTEROL LDL 3,94 6,00 14,00 4,18 
33 COLESTEROL VLDL 2,07 5,00 14,00 4,18 
34 COLESTEROL TOTAL 2,07 5,00 14,00 2,21 
35 COLINESTERASE 4,13 7,00 25,00 4,89 
36 CO~LEMENTOC3~UPOS) 19,24 22,00 44,00 20,46 
37 COMPLEMENTO C4 19,24 22,00 44,00 20,46 
38 CONTAGEM DE PLAQUETA 3,06 3,50 6,00 3,25 
39 CORTISOL 16,82 18,00 34,00 17,89 
40 CREATININA 2,07 7,00 16,00 2,21 
41 COOMBSDIRETO 3,06 8,00 20,00 3,25 
42 COOMBS INDIRETO 3,06 8,00 20,00 3,25 
43 CREATININA FOSFOQUINASE 4,60 13,00 25,00 4,89 

(INFARTO) 
44 CURVA DE GLICOSE 2 11,21 10,00 25,00 11,92 

DOSAGEM- classica 

I 45 c _ ~ 

".; 11,21 25,00 50,00 -
:>SAGE\1 não faz 

li 



-i /{fuRA~v 
1.-46 CULTURA DE BACTERIA 11,50 15,00 45,00 fJ<;23 '(, -~ ~ FL No ~----- ~) I -~ ~ I 

49 ELETRORESE DE 12,47 20,00 55,00 ~~::! ....... 
HEMOGLOBINA v <?~ 

<1 r. ntu • 
50 ELETROFORESE DE PROTEINA 6,12 15,00 35,00 6,51 
51 ESPTEIN BARR VIRUS - IGG 22,43 33,00 66,00 23,85 
c;_ '":. I ~ 

o 

53 ESTRADIOL 11,38 18,00 30,00 12,10 
- ~ lZ 

55 FAN 19,24 20,00 35,00 20,46 
56 FATOR REUMA TOIDE (LA TEX) 6,73 7,00 16,00 7,15 
57 FERRITINA 17,48 25,00 40,00 19,58 
58 FERRO SERICO 3,94 10,00 18,00 4,18 

I ~ ~ 

-
60 FOSFATASE ALCALINA 2,25 8,00 22,00 2,40 
61 FOSFORO 2,07 7,00 18,00 2,21 
62 GAMA GLUTAMIL 3,94 7,00 22,00 4,18 

TRANSFERASE 
63 GLICOSE 2,07 5,00 14,00 2,21 
64 GLICOSE POS PRANDIAL 4,07 5,00 14,00 2,21 
65 GRUPO SANGUINEO 1,54 8,00 18,00 1,63 

I 66 HEMOGLOBINA 1,72 5,00 20,00 1,82 
67 HEMOGLOBINA GLICOSADA 8,81 20,00 42,00 9,37 
68 HEMOGRAMA COMPLETO 4,61 10,00 20,00 4,90 
69 HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VH~ 3,06 5,00 15,00 3,25 
70 HEPATITE B HBS (ANT HBS) 20,80 20,00 35,00 22,12 
71 HEPATITE B HBSAG 20,80 20,00 30,00 22,12 
72 HEPATITE C ANTI HCV 20,70 25,00 65,00 22,12 
73 HEPATITE A IGG 20,80 25,00 45,00 22,12 
74 HEPATITE A IGM 20,80 25,00 60,00 22,12 
75 HERPES SIMPLES 1 E 2 IGG 22,43 25,00 70,00 23,85 

I 76 HERPES SIMPLES 1 E 2 IGM 28,03 25,00 70,00 29,81 

' 

.., ~ 

--
~ -~ 

-~~ iden ......... ,.,. ... 
~ 

I 79 HIV - HlV1 + H1V2 11,21 18,00 30,00 11,92 
80 HORMONIO FOLICULO 10,06 18,00 30,00 9,41 

ESTIMULAN'Q: FSH 
81 HORMONIO LUTEISANTE LH 10,06 18,00 35,00 10,69 
'1 ~ ~ _._. 
83 IGETOTAL 10,37 20,00 35,00 11,03 
84 IGA IMUNOGLOBULINA 19,24 20,00 60,00 20,46 
85 IGM IMUNOGLOBULINA 19,24 20,00 60,00 20,46 
86 INSULINA 13,46 20,00 40,00 14,31 
87 KPTT 6,47 8,00 15,00 6,88 
88 LACTATO DESIDROGENASE 4,13 10,00 30,00 4,39 
3 -

~ ROSE IGM lacen > 
91 LIPASE 2,52 8,00 20,00 2,68 
92 LITIO 2,55 7,00 20,00 2,71 
93 MAGNESIO 2,25 7,00 18,00 2,40 
.n ao ach ~ & 

95 MICROALBUMINURIA 9,53 15,00 30,00 10,13 

li 



_RRAfWú 
~ 

96 NUCROALB~12 9,53 15,00 30,00 ~· ~ l 3 ..... 
HORAS cr "" ,.. FL. N.0 Q.! )> 

97 MUCO PROTEINA 2,55 10,00 -------r-
30,00 ~~-c~---~i- · 98 PARASITOLOGICO 1,85 5,00 15,00 

99 PTH 50,46 50,00 50,00 53,~<1C antu .<? 
100 PARCIAL DE URINA 4,15 5,00 15,00 4,41 
101 PEPTIDIOC 23,55 33,00 102,00 25,04 
102 PESQIDSA DE BARR 4,71 15,00 30,00 5,01 
103 PESQUISA DE SANGUE 1,85 7,00 20,00 1,97 

OCULTO 
104 POTASSIO 2,86 7,00 18,00 3,04 
105 PROGESTERONA 11,46 18,00 30,00 12,19 
106 PROLACTINA 11,38 18,00 30,00 12,10 
107 PCR 10,37 8,00 16,00 11,03 
108 PROTEINA URINARIA 24 HS. 2,29 8,00 25,00 2,43 
109 PROTEINA TOTAL E FRAÇÕES 2,07 8,00 18,00 2,21 
110 PROVA DO LAÇO 3,06 5,00 10,00 2,25 

1 
111 PSALIVRE 18,41 20,00 45,00 19,58 
112 PSATOTAL 18,41 20,00 45,00 19,58 
113 RETICULOCITO 3,06 5,00 15,00 3,25 

~ )AGl:LO nao a 
I 115 RUBEOLAIGG 19,24 25,00 40,00 20,46 

116 RUBEOLAIGM 19,24 25,00 52,00 20,46 
117 SODIO 2,86 7,00 24,00 3,04 
118 T3 9,77 12,00 20,00 10,38 

1 119 T3LIVRE 11,25 12,00 20,00 
120 T4 9,82 12,00 20,00 10,44 
121 T4LIVRE 13,01 12,00 20,00 13,83 
122 TEMPO DE COAGULAÇÃO 3,06 5,00 10,00 3,25 

., 1130 

124 TAP 3,06 8,00 16,00 3,25 
125 TESTOSTERONA LIVRE 14,70 18,00 45,00 15,63 
126 TESTOSTERONA TOTAL 11,69 18,00 35,00 12,44 
127 TESTE DE ABSORÇAO DE 11,21 18,00 50,00 11,92 

LACTOSE 
128 TGO 2,25 5,00 16,00 2,40 
129 TGO 2,25 5,00 16,00 2,40 
130 TIREOGLOBULINA 17,21 22,00 60,00 
131 TOXOPLASMOSE IGG 19,03 20,00 30,00 20,23 
132 TOXOPLASMOSE IGM 20,80 20,00 35,00 22,12 

EZ lace1 
I 134 TRANSFERRINA 7,05 10,00 30,00 7,50 

135 TRIGLICERIDEOS 3,94 7,00 16,00 4,18 
136 TSH 10,05 12,00 20,00 10,68 
137 UREIA 2,07 7,00 16,00 2,21 

' 138 VDRL 3,17 5,00 15,00 3,37 
139 VITAMINA A 32,52 40,00 140,00 34,58 ---
140 VITAMINA B 12 17,09 40,00 60,00 18,17 
141 VITAMINAD 67,28 40,00 80,00 71,56 
I az 

I 143 WAALERROSE 4,60 5,00 15,00 4,89 
144 ZINCO 22,43 25,00 66,00 23,85 

I FATORRH 10,00 1,63 



r: LABORATORIO DEMARI 
t Rua Rio Grande do Sul n° 264 Cep: 87330-000 

)1} Nova Cantu - Paraná 

.tl CNPJ 08.585.109/0001-40 Fone Fax (44) 35271709 
-' ~ e-mail ~a '"'- ,a IC:. a _ .... 

PROCESSo LICITATóRio N6 015/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 008/2016 
ABERTURA: 24/MARÇ0/2016 HORÁRIO: 09:00 Horas / 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, através de sua Comissão 
Permanente de Licitações, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal, convida 
Vossa Senhoria a participar do presente procedimento licitatório, que se regerá pela Lei Federal 
no. 10.520/02, Lei Federal no 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, demais 
legislações aplicáveis e ao seguinte: 

Quadro Geral 
MODALIDADE li Pregão no 008/2016 I 
TIPO li ~or iten 
JULGAMENTO I menor ~reço 
ENTREGA DA DOCUMENTAÇAO No ato da abertura 
DATA DA ABERTURA 24/Março/2016 
HORA DA ABERTURA 09:00 

I LOCAL DA ABERTURA PREFEITURA MUN. DE NOVA CANTU - RUA 
BAHIA, 85 CEP: 87.330-000 

CONDIÇOES DE PAGAMENTO Em até 30 dias após a realização dos serviços 
O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias 
após a entrega dos produtos e da nota fiscal 
eletrônica, e somente após aprovação e 
conferência dos materiais pelo órgão competente. 

OBJETO AQUISIÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, 
para atender às necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde/ Administração Pública 
Municipal (para atendimento de pacientes da 
Secretaria Municipal de Saúde/Hospital 
Municipal). 

CERTIDOES NEGATIVAS DE 1. INSS - FEDERAL - Prova de Regularidade 
DÉBITOS/IRREGULARIDADES para com a Fazenda Federal, conjunta com 
OBRIGATÓRIAS Procuradoria Geral da Fazenda Nacional -(PGFN), na jurisdição fiscal do 

estabelecimento licitante da pessoa jurídica 
2. FGTS _,., 
3. ESTADUAL ./ 
4. MUNICIPAL (DA SEDE DO LICITAN1É) 
5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS 

TRABALHISTAS. .,..,--
6. CADASTRO NACIONAL DE__pESSOA 

JURIDICA 
7. CERTIFICADO DE REGISTRO (CRF).~o 

Conselho Regional, do Responsável pelo J 
Laboratório. 

8. Documentação de Registro do 



f ~ LABORATORIO DEMARI 
Rua Rio Grande do Sul n° 264 Cep: 87330-000 

/A ~t Nova Cantu - Paraná 
CNPJ 08.585.109/0001-40 Fone Fax (44) 35271709 

e-mail .c. a ~ ,a ca. a . 

11 Laboratório {Inscrição etc ... ) 
I CONDIÇOES ESPECIAIS 

I 
1. Com~rovante do número de conta 

bancária no nome da em~resa Envelope 
de habilitação 

2 - DO OBJETO E DA QUALIDADE 
2.1 - Compreende o objeto da presente licitação, os seguintes itens: 

ITEM EXAME 
01 ACIDOFOUCO 
02 ACIDOURICO 
03 ALDOLASE 
04 ALDOSTERONA 
05 ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA 
06 ALFA FETOPROTEINA 
07 AMILASE TOTAL 
09 ANT COPO DNA HELICE S 
10 ANT -GLIADINA (GLUTEM) IGG, IGM, IGA 
08 ANTffiiOGRAMA 
11 ASLO 
13 BACTERIOSCOPIA GRAM 
14 BACTERIOSCOPICO 
15 BETAHCG 
16 BILIRRUBINAS 
17 Ca 125 
18 Ca153 
19 Ca199 
20 Ca 724 
21 CAL CIO 
22 CAPACITAÇAO DE FIXAÇAO DE FERRO 
23 CARBAMAZEPINA 
12 CEA ANTIGENO CARCINOMA 
24 CELULASLE 
25 CHAGAS 
26 CITOMEGALO VIRUS IGG 
28 CITOMEGALOVIRUS IGG AVIDEZ 
27 CKMBINFARTO 
29 CLEARENCE DE CREATININA 
30 CLORETO 
33 COLESTEROL 
31 COLESTEROL HDL 
32 COLESTEROL LDL 
34 COLESTEROL TOTAL 
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35 COLINESTERASE 
36 COMPLEMENTO C3 (LUPOS) 
37 COMPLEMENTO C4 
38 CONTAGEM DE PLAQUETA 
41 COOMBS DIRETO 
42 COOMBS INDIRETO 
39 CORTISOLCORTISOL 
40 CREATININA 
43 CREATININA FOSFOQUINASE _í!:NFARTO) 
46 CULTURA DE BACTERIA 
44 CURVA DE GLICOSE 2 DOSAGEM 
45 CURVA GLICEMICA 5 DOSAGEM 
47 DENGUEIGG 
48 DENGUEIGM 
50 ELETROFORESEDEPROTEINA 
49 ELETRORESE DE HEMOGLOBINA 
51 ESPfEIN BARR VIRUS - IGG 
52 ESPfEIN BARR VIRUS- IGM 
53 ESTRADIOL 
54 ESTRIOL 
55 FAN 
56 FATORREUMATOIDE (LATEX) 
145 FATORRH 
57 FERRITINA 
58 FERRO SERICO 
59 FERROTIBC 
60 FOSFATASE ALCALINA 
61 FOSFORO 
62 GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE 
63 GLICOSE 
64 GLICOSE POS PRANDIAL 
65 GRUPO SANGUINEO 
82 HCG QUANTITATIVO 
66 HEMOGLOBINA 
67 HEMOGLOBINA GLICOSADA 
68 HEMOGRAMA COMPLETO 
69 HEMOSSEDIMENT AÇAO (VHS) 
73 HEPATITE A IGG 
74 HEpATITEAIGM 
70 HEPATITE B HBS (ANT HBS) 
71 HEpATITE B HBSAG 
72 HEPATITE C ANTI HCV 
75 HERPES SIMPLES 1 E 2 IGG 
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76 HERPES SIMPLES 1 E 2 IGM 
77 HERPES ZOSTER IGG 
78 HERPES ZOSTER IGM 
79 HIV - IDV1 +H1V2 
80 HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE FSH 
81 HORMONIO LUTEISANTE LH 
84 IGA IMUNOGLOBULINA 
83 IGETOTAL 
85 IGM IMUNOGLOBULINA 
86 INSULINA 
87 KPfT 
88 LACTATO DESIDROGENASE 
89 LEPfOSPIROSE IGG 
90 LEPfOSPIROSE IGM 
91 LIPASE 
92 LITIO 
94 MACHADO GERREIRO 
93 MAGNESIO 
95 MICROALBUMINURIA 
96 MICROALBUMINURIA12HORAS 
97 MUCO PROTEINA 
98 P ARASITOLOGICO 
100 PARCIAL DE URINA 
107 PCR 
101 PEPfiDIOC 
102 PESQUISA DE BARR 
103 PESQUISA DE SANGUE OCULTO 
104 POTASSIO 
105 PROGESTERONA 
106 PROLACTINA 
109 PROTEINA TOTAL E FRAÇÕES 
108 PROTEINA URINARIA 24 HS. 
110 PROVA DO LAÇO 
111 PSALIVRE 
112 PSATOTAL 
99 PTH 
113 RETICULOCITO 

I 
114 RETRAÇAO DO COAGULO 
115 RUBEOLAIGG 
116 RUDEOLA IGM 
117 SODIO 
118 T3 
119 T3LIVRE 

--
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121 T4LIVRE 
120 T4 
124 TAP 
122 TEMPO DE COAGULAÇÃO 
123 TEMPODESANGRAMENTO 
127 TESTE DE ABSORÇAO DE LACI'OSE 
125 TESTOSTERONA LIVRE 
126 TESTOSTERONA TOTAL 
128 TGO 
129 TGP 
130 TIREOGLOBULINA 
133 TOXOPLASMOSE AVIDEZ 
131 TOXOPLASMOSE IGG 
132 TOXOPLASMOSE IGM 
134 TRANSFERRINA 
135 TRIGLICERIDEOS 
136 TSH 
137 UREIA 
138 VHS 
139 VITAMINA A 
140 VITAMINAB 
141 VITAMINAD 
142 VITAMINA E 
143 WAALERROSE 
144 ZINCO 

2.2 -A PRESENTE LICITAÇÃO NÃO OBRIGA O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU A ADQUIRIR 
TODOS OS ÍTENS OU QUANTIDADES INDICADAS. A CONTRATAÇÃO OCORRERÁ DE 
ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO 
2.3 - Independentemente da especificação deste Edital, os produtos ou serviços a ser 
adquirido pelo Mupicípio deverão ser de ótima qualidade, universalmente reconhecido. Se a 
qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no edital do 
Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida ao 
fornecedor, para substituição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente 
da aplicação das sanções cabíveis. 

2.4 - Considere-se como objetivo primordial desta licitação, a obtenção da 
melhor proposta. assim considerada a que apresentar a melhor qualidade 
com o menor preço. 

2.5. Apenas o critério preço não será suficiente para declarar o item vencedor, se 
o mesmo não for comprovadamente de ótima qualidade. 
2.6. Será desclassificada a proposta de produto ou serviço cuja qualidade 
seja questionável, mesmo que a referida proposta for vencedora no preço e 
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cumpnr os demats reqUISitos do Ed1tal, uma vez que a qualidade é requisito 
que será avaliado tanto quanto o valor. 
2.7. A desclassificação por insuficiência de qualidade poderá ocorrer: 

I- Na própria seção pública, se manifesto o descumprimento do item 
'qualidade total' 
11 - Até 24 horas após o término da seção pública, se a equipe técnica 
do Município concluir fundamentadamente que o produto não possui 
excelente qualidade, ocasião em que será analisada a proposta 
subseqüente, até a proclamação do vencedor. 
111 - Após 30 dias da execução do contrato, no caso de serviço que não 
atender ao quesito qualidade. 

2.8. O Pregoeiro poderá requisitar a qualquer momento amostras, catálogos 
ou similares, que descrimine o produto, para fundamentar sua decisão. 

3 - DA APRESENTAÇÃO 

3.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro e a sua Equipe de 
Apoio inicialmente, receberá(ão) os envelopes contendo as "Propostas" e os "Documentos 
exigidos para a Habilitação", em envelopes distintos, fechados e lacrados, contendo na parte 
externa, além do nome da empresa, a seguinte identificação: 

ENVELOPE N°. 01 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Departamento de Compras e Licitações 
PREGÃO PRESENCIAL n. 08/2016 
Envelope 01 -PROPOSTA 
Licitante: TCHARLENE LETICIA DEMARI & CIA L TOA 
CNPJ n. 08.585.109/0001-40 
Endereço: Rua Rio Grande do Sul n° 264, Centro, Nova Cantu, Paraná 
Telefone: (44) 35271709 

ENVELOPE N°. 02 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Departamento de Compras e Licitações 
PREGÃO PRESENCIAL n. 08/2016 
Envelope 02- HABILITAÇÃO 
Licitante: TCHARLENE LETICIA DEMARI & CIA L TOA 
CNPJ n. 08.585.109/0001-40 
Endereço: Rua Rio Grande do Sul n° 264, Centro, Nova Cantu, Paraná 
Telefone: (44) 35271709 

4 -CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

4.1. Serão admitidos a participar desta Licitação os que estejam legalmente estabelecidos na 
forma da Lei, para os fins do objeto pleiteado, sendo vedada a qualquer pessoa física ou jurídica 
a representação, na presente Licitação, de mais de uma empresa. 
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4.2. Sera adm1bda, em todas as etapas da L1citaçao, a presença de somente um 
representante de cada proponente. 

4.3. proponente deverá apresentar, inicialmente e em separado dos envelooes. 
documento com a indicação do representante credenciado, com poderes para fom1ular 
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. 

4.4. O credenciamento far-se-á através do documento constante do Anexo 11 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. 

4.5. Mesmo sendo soc1o, proprietário, credenciado, dirigente ou assemelhado da empresa 
proponente, o participante deverá apresentar a cópia autenticada do respectivo Estatuto ou 
Contrato Social ou o Contrato Social Consolidado, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e documento de 
identificação com foto. 

4.6. Os documentos solicitados nos itens acima deverão ser originais, ou, se a 
proponente preferir apresentá-los em fotocópia autenticada. 

4.7. As fotocopias poderão ser autenticadas anteriom1ente ou no momento da abertura 
pela Comissão, desde que o proponente apresente a via original ou ja autenticada para 
conferência. 

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

4.9. Não será admitida nesta Licitação a participação de empresas que estejam reunidas 
em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias, entre si, ou ainda, 
qualquer que seja sua forma de constituição, e estrangeiras que não funcionem no país. 

4.10.Deverão estar fora dos envelopes: 

1 - quando o representante da empresa não for socio ou proprietario: 

a) O credenciamento, atraves do documento constante do anexo 11 deste edital, assinado 
pelo proprietario, sacio ou procurador, ou procuração autenticada, que comprove os 
necessarios poderes para formular ofertas, lances e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome da licitante; 

paragrafo unico: em caso de entidades regidas por estatuto, copia autenticada da ata de 
posse, que comprove tal poder; 
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b) Copta autenftcada do respecttvo estatudo ou contrato soctal, no qual constem, os 
nomes dos socios ou proprietario que assinou o credenciamento e ou emitiu a 
procuração; 

c) A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, a 
Declaração para Habilitação e Declaração de Fato Superveniente ANEXO I, dando 
ciência de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação e de 
que para a empresa licitante inexiste fatos impeditivos para a sua habilitação exigidos na 
Cláusula Quinta deste Edital, conforme Anexo I. 

d) Documento de identificação com foto do credenciado, caso não possua seu nome 
cadastrado no sistema do município; 

11 -quando o representante da empresa for socio, proprietario ou Presidente de 
entidade. 

a) Copia autenticada do respectivo estatudo (acompanhada da copia autenticada da ata 
de posse que comprove tal poder) ou contrato social , no qual constem, os nomes dos 
socios ou proprietario; 

b) A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, a 
Declaração para Habilitação e Declaração de Fato Superveniente ANEXO I, dando 
ciência de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação e de 
que para a empresa licitante inexiste fatos impeditivos para a sua habilitação exigidos na 
Cláusula Quinta deste Edital, conforme Anexo I. 

c) Documento de identificação com foto do socio, proprietario ou presidente de entidade, 
caso não possua seu nome cadastrado no sistema do município; 

Paragrafo unico: Caso algum documento sol icitado para o credenciamento, estiver por 
erro, contido dentro de um dos envelopes, o pregoeiro baseado nas normas da licitação 
que serão sempre enterpretadas em favor da ampliação da disputa, solicitará, na 
presença dos demais participantes do certame, a abertura do envelope e a retirada do 
mesmo. 

5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 
O Envelope no 01 deverá conter: 

1 proposta elaborada em papel, similar ou conforme anexo IV ou impressa 
do arquivo digital, contendo apenas duas casas decimais, endereço 
completo, número de fax, se houver, redigida em idioma nacional, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada pelo representante legal da 
empresa. 

I 2 11 O número e modalidade da presente licitação. 

I 
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3 Descrição e características dos itens, que deverão corresponder ao 
exigido neste Edital, contendo a marca e o seu fabricante quando for o 
caso. 

I 4 I 
Indicação da unidade do bem ofertado bem como seus valores unitário e 
total, expressos em moeda corrente no país. 

5.1. As propostas das licitantes deverão considerar como local de entrega do objeto (quando for 
produto) ou prestação do serviço desta licitação aquele indicado no quadro geral do Capítulo 1 
deste Edital. 

5.2. O Prazo de validade da proposta, Independente de menção expressa ou não, 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. 

5.3. Independente de menção expressa, no ato da apresentação da proposta presume-se que 
no valor da proposta está compreendido todos os custos e tributos de qualquer natureza 
incidentes sobre o objeto a ser fornecido, bem como, o custo de transporte, inclusive carga e 
descarga, correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da 
empresa vencedora, encargos e impostos pertinentes à execução/entrega do objeto. A omissão 
de qualquer despesa necessária à perfeita entrega do objeto será interpretada como não 
existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das 
propostas. 

5.4. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito 
de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 

5.5. A apresentação de proposta de preço implica na plena aceitação, por parte da 
proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

5.6. A licitante somente poderá retirar sua proposta, mediante requerimento escrito à Comissão, 
antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Comissão. 

5. 7. Não serão consideradas as propostas cujas condições estejam em desacordo 
com solicitado no edital. 

6- DA HABILITAÇÃO 
O Envelope no 02 deverá conter: 

1 • Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
• Ato constitutivo, estatuto ou contrato social ou o Contrato Social 

Consolidado em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores -
"última ata de eleição" (desde que não apresentado para 
credenciamento). 
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• Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

• Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

• Em caso de Cooperativa, arquivamento na Junta Comercia!, das atas 
das assembléias que tenham aprovado ou alterado o estatuto em 
vigor. 

[!:=] Certidões negativas descriminada no quadro geral 

[L] Condições especiais constantes no quadro geral do presente edital (quando 
exigido). 

6.1. Ao Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no 
curso da Licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando
lhe prazo para atendimento. 

6.2. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital, implicará inabilitação da 
licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para 
complementação da documentação exigida para a habilitação. 

6.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

6.5. Os documentos necessários à Habilitação deverão ser, preferencialmente, 
apresentados conforme a seqüência acima mencionada, e poderão ser apresentados em 
original, ou, se preferir, deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia 
autenticada em cartório ou pela Comissão no ato da abertura, ou publicação em órgão 
da imprensa oficial. Os documentos que forem apresentados em original não serão 
devolvidos, e passarão a fazer parte integrante deste processo licitatório. 

6.6. Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa 
ser autenticado, uma vez que terá sua validade confirmada pelo Pregoeiro e equipe de 
apoio. 

7- DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

7 .1. Os envelopes contendo a "Proposta de Preços" e os "Documentos de Habilitação" 
deverão ser entregues no momento da abertura da sessão do Pregão, na sala de 
reuniões do Paço Municipal "Martin Krupek", situado na Rua Bahia, n° 85, Centro, CEP 
87.330-000 na cidade de Nova CantuiPR, no dia e hora designado no quadro geral deste 
edital. 
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7 .2. ~pós a data e horário estabelecidos para o recebimento dos envelopes ora 
me~cr~nados, nenhum outro será aceito e tampouco serão pennitidos adendos ou 
acresc1mos aos mesmos. 

7 .3. Os recursos decorrentes deste processo licitatório serão recebidos analisados e 
julgados de acordo com a legislação vigente. ' 

7.4. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. 

7.5. Ao apresentar proposta a proponente se obriga aos termos do presente Edital. 

8- DA SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO 

8.1. No dia, horário e local indicados no quadro geral deste Edital, o Pregoeiro e a Equipe 
de Apoio reunir-se-ão em sala própria, na presença dos representantes de cada 
proponente participante, procedendo como adiante indicado. 

8.2. No horário estabelecido neste edital, o Pregoeiro declarará aberta a sessão para 
realização do pregão, quando então dará início aos trabalhos anunciando o recebimento 
dos credenciamentos, nos termos do item 5 do presente edital, e a identificação dos 
representantes das licitantes e dos envelopes contendo a(s) proposta(s) e documentação 
dos participantes. 

8.2.1. Analisados os credenciamentos apresentados, o Pregoeiro anunciará aos presentes as 
condições dos documentos, os poderes e os limites de participação de cada licitante, 
encerrando-se, neste momento, o recebimento de credenciamentos e envelopes contendo 
proposta e documentação; 

8.2.1. A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui 
poderes específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais, 
lavrando-se em ata o ocorrido. 

8.3. O Pregoeiro e a Equipe de Apoio rubricarão e submeterão a rubrica de todas as 
proponentes os documentos contidos no certame. O Pregoeiro procederá a verificação 
do conteúdo do envelope n. o 01 , em conformidade com as exigências contidas neste 
Edital. 

8.3.1. Na sequencia, o Pregoeiro dará início a abertura dos envelopes contendo as 
propostas dos participantes. Não havendo o mínimo de 3 (três) propostas classificadas 
para a apresentação de lances, nos termos do art. 4°, VIl da Lei 10.520/2002 (até 10% 
do valor da menor proposta), o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
subseqüentes, que tenham atendido as condições do Edital, até o máximo de 3 (três), 
para que seus credenciados possam também ofertar lances verbais, conforme art. 4°, IX 
da Lei 10.520/2002. 

8.3.2. Classificadas e ordenadas as propostas, o Pregoeiro dará início à disputa entre as 
licitantes, por meio de lances verbais e em voz alta, de forma sucessiva, de valores 
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dtsbntos e decrescentes, a part1r do credenctado pela hc1tante que apresentou o matar 
valor dentre as classificadas e as demais licitantes, registrando os lances ofertados e 
reordenando-os. 

8.3.3. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a 
palavra à licitante, na ordem decrescente de preços. 

8.3.4. Fica a encargo do Pregoeiro a fixação de parâmetros mínimos de valores sobre os 
lances verbais, podendo, inclusive, alterá-los no curso da sessão (estipulação de valores 
mínimos entre um lance e outro). 

8.3.4.1. O pregoeiro poderá fixar tempo máximo para que as licitantes calculem e 
ofereçam novos lances. 

8.3.4.2. A ocorrência de oferta de lance com vista ao empate implicará na classificação 
preferencial da proponente que ofertou o menor valor anteriormente, na sua vez de 
oferta. 

8.3.4.2.1. O empate poderá ser registrado apenas para efeito de desistência da 
proponente vencedora, fato esse que, se ocorrer, classificará o segundo menor valor 
ofertado (neste caso o próprio empate). 

8.3.5. Dos lances ofertados não caberá retratação. 

8.3.6. A proponente que desistir de apresentar lance verbal quando convocado pelo 
Pregoeiro, será excluída da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço 
apresentado pela mesma, para efeito de ordenação das propostas. 

8.3.7. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo o 
Pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido melhor preço. 

8.3.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da proposta da primeira classificada por item, lote ou global 
(conforme o caso}, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

8.3.8.1. Será desclassificada a proponente que: 

a) deixar de atender a alguma exigência constante deste Edital; 

b) apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital ou vantagem baseada nas 
propostas dos demais proponentes; 

c) apresentar preços manifestamente inexeqüíveis (artigo 4°, inciso VIl da Lei 
1 0.520/2002). 
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= a.3.8.2. Para fins de aferição de inexeqüibilidade 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 11, da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

8.3.9. Sendo aceitável a proposta de menor preço por item, lote ou global (conforme o 
caso), será aberto o envelope contendo a Documentação de Habilitação da licitante 
vencedora, para confirmação das suas condições habilitatórias, com base nas exigências 
constantes neste Edital. 

8.4. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a 
proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital e seus 
Anexos. 

8.5. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, 
o Pregoeiro examinará a oferta de menor valor subseqüente, 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. 

8.6. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro declarará a 
vencedora, proporcionando à seguir, a oportunidade às licitantes para que se manifestem 
acerca da intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, 
imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte das 
licitantes, registrando na Ata da Sessão, a síntese dos motivos para a futura impetração 
de recurso, bem como o registro de que todos as demais licitantes ficaram intimadas 
para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias 
consecutivos, após o término do prazo do recorrente para juntada de memoriais - razões 
de recursos do recorrente - art 4° XVIII (03 dias consecutivos), proporcionando-se a 
todos, vista imediata do processo no Departamento de Compras. 

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

8.8. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe 
de Apoio e a(s) licitante(s) presente(s). 

8.9. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data 
para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes 
presentes. 

8.10. Não considerar-se-á qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus 
Anexos. 
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9- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS 

9.1. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do presente 
Pregão, aplicando-se neles subsidiariamente as disposições contidas na Lei 8.666/93. 

9.1.1. Em se tratando de licitante, o prazo para impugnação é de até 02 (dois) dias úteis 
antes da data fixada para recebimento das propostas. 

9.2. Ao final da sessão, a proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro 
poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese dos motivos, 
obrigando-se a juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde 
logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente. As razões e as contra razões de recurso 
deverão ser enviados aos cuidados do Pregoeiro. 

9.3. A falta de manifestação imediata e motivada na sessão do Pregão, bem como a não 
entrega das razões de recurso importará na preclusão do direito de recurso. 

9.4. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente. 

9.5. 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. 

9.6. Os recursos e contra-razões de recurso, bem como impugnação do Edital, deverão 
ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados junto ao Setor de Protocolo, localizado na 
sede da Prefeitura Municipal, em dias úteis, no horário de expediente, a qual deverá 
receber, examinar e submetê-lo à Autoridade competente que decidirá sobre a 
pertinência. 

9. 7. 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. 

9.8. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do término do 
prazo para apresentação de contra-razões. 

9.9. O acolhimento do recurso, importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

9.10. O resultado do julgamento do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal e comunicado a todas as licitantes via fax ou e-mail. 
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10 - DOS ESCLARECIMENTOS SUPLEMENTARES 

As interessadas poderão obter eventuais esclarecimentos sobre a presente licitação, desde que 
solicitado, por escrito, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, até 03 dias úteis 
antes da abertura do certame. 

11 -DO PAGAMENTO 

11 .1. Os pagamentos serão efetuados unicamente mediante crédito em conta bancária, na 
fonna descrita no quadro geral do capítulo I do presente Edital. 

11.2. A Empresa vencedora deverá fornecer ao Departamento de Tesouraria. o número de conta 
bancária no nome da empresa a ser realizado o pagamento. 

11.3. A Nota Fiscal deverá conter a identificação do Banco, número da Agência e da Conta 
BANCARIA NO NOME DA EMPRESA Concorrente, para que seja possibilitado ao 
Contratante efetuar o depósito bancário do valor devido 

11.4. O recurso necessário á presente contratação, acha-se classificado na dotação 
orçamentária que se segue: 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

0702.10301.0428-1098-495 Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde 

12 - DA REVISÃO E DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS 

12.1 . O preço registrado poderá ser objeto de rev1são ou readequação, de acordo com o 
disposto na alínea "d", do inciso 11, do artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitação, 
desde que acompanhada de documentos que comprovem, convincentemente, a procedência do 
pedido. 

12.2. O Município de Nova Cantu 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. 

13 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO 

As disposições referentes á prazo e local de entrega (no caso de produtos) ou da execução do 
serviço são as constantes do quadro geral, no capítulo 1 do presente Edital. 

13.1 - Os materiais/serviços solicitados serão em conformidade com a necessidade e 
deverão ser entregues na Central de compras do Municipio de Nova Cantu (ou local 
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detetermmado), situado na Rua Bãhsa, n° 85, telefone (44) 3527-1280, atraves da ordem de 
compra emitidas pelo Departamento de Compras e licitações, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, após a solicitacão. 

14 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

O objeto será recebido pela Comissão ou Autoridade Competente, conforme dispuser a 
Legislação vigente. 

15- DAS PENALIDADES 

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

15.2. 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 a Ata de Registro de Preços, no prazo de 03(três) dias úteis, contados da data de 
publicação da convocação no D.O.M., além da multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor total 
da proposta. 

15.3. 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. 

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

15.5. Caberá multa de 10% (dez por cento) por inexecução parcial do ajuste: 

a) calculada sobre o valor da parcela inexecutada, quando a entrega dos produtos ocorrer em 
desconformidade com o exigido neste Edital e seus Anexos, independente de sua troca pela 
contratada, que será aceita uma única vez, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, a contar da 
data da Intimação, sem qualquer ônus para a Municipalidade. 

b) quando o tipo de embalagem, rotulagem ou conteúdo líquido do produto estiver em desacordo 
com o solicitado, independente de sua troca, que será aceita uma única vez, no prazo 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da data da Intimação, sem qualquer ônus para a Municipalidade. 

c) Calculada a partir do 16° dia de atraso na entrega. 

15.6. Caberá multa de 20%(vinte por cento) por inexecução total do ajuste, calculada sobre o 
valor do contrato ou da Nota de Empenho. 

15.7. 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 
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adm1mstraflvas aphcave1s a espec1e e prevrstas nos 1nC1sos 111 e IV do artrgo 87 da Ler Federal n-o 
8.666/93, além da multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor do fornecimento objetivado. 

15.8. No caso de troca ou reposição do produto, na forma estabelecida nos subitens anteriores, 
a Cont~at~da assumirá a responsabilidade pelos custos da análise e, também, da armazenagem, 
os qua1s rncluem: transporte, carga, descarga, estocagem e movimentação relativos ao período 
em exame, que deverão ser pagos pelo fornecedor. Neste caso, o órgão competente comunicará 
à Secretaria de Finanças para que não seja efetuado o respectivo pagamento da mercadoria à 
Contratada, até que seja atestado o novo recebimento. 

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

15.10. As licitantes ficam sujeitas às penas previstas na Seção 111 do Capítulo IV da Lei Federal 
n° 8.666/93. 

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

16 -DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. Quando todos as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá frxar o prazo de 08 (oito) dias 
úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das 
causas que ensejaram a sua inabilitação ou desclassificação. 

16.2. Das decisões relativas à presente licitação caberão os recursos previstos no artigo 109 da 
Lei Federal n° 8.666/93. 

16.2.1. Considera-se enquadrado no inciso 11, do artigo 88, da Lei Federal n° 8.666/93, a 
empresa que ingressar com recurso meramente protelatório, com intuito de retardar o 
procedimento licitatório, ficando sujeita à pena de suspensão temporária do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

16.2.2. Os recursos eventualmente interpostos pelas proponentes deverão ser endereçados ao 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL e entregues no Protocolo do Paço 
Municipal. 

16.2.3. Os pedidos de vistas ao processo pelas licitantes deverão ser formulados por escrito e 
endereçados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, e somente serão 
permitidas quando houver decisão da CPL proferida e devidamente publicada no D.O.M., ou na 
hipótese em que houver interposição de recursos pelas licitantes, após a sua comunicação às 
demais, mediante publicação no D.O.M. 

16.2.3.1. Fora desses casos, em que os processos licitatórios estarão sendo analisados ou 
diligenciados pela CPL, não será auto~zada vistas dos autos às licitantes, evitando-se, assim, 
prejuízo ao andamento das tarefas do Orgão Colegiado. 
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17 - NOTASIMPORTANTES 

17.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
Administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

17.2. Será inabilitada a proponente que não apresentar os documentos de acordo com as 
exigências deste Edital e seus Anexos. 

17.3. A constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos documentos 
apresentados, ensejará, após regular processo administrativo, a adoção imediata da aplicação 
da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
período de até 02(dois) anos. independente das demais sanções previstas em Lei. 

17 .4. As penalidades administrativas também serão aplicadas às empresas licitantes ou 
contratadas, na hipótese de chegar ao conhecimento desta Secretaria a apresentação de 
documentos adulterados ou falsos perante outros Órgãos ou Entidades Públicas. 

17 .5. Os documentos exigidos, sempre que possível, deverão ser apresentados de forma 
ordenada em conformidade com o edital. 

17 .6. Considerar-se-á domicílio ou sede da licitante o lugar onde esta mantém seu 
estabelecimento matriz. 

17.7. Os prazos previstos neste Edital serão contados conforme 110, da Lei Federal n° 8.666/93. 

17 .8. À Autoridade competente é reservado o direito de revogar ou anular esta licitação, nos 
termos do artigo 49 da Lei Federal n° 8.666/93. 

17.9. As licitantes devem ter pleno conhecimento dos elementos constantes do presente Edital e 
seus Anexos, não podendo alegar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto às 
condições estabelecidas, como elementos impeditivos ao perfeito cumprimento do contrato. 

17.1 O. A participação nesta licitação implicará na aceitação integral e irretratável dos termos 
deste Edital e seus Anexos, bem como na observância dos regulamentos administrativos e 
demais normas aplicáveis. 

17 .11. Compete aos interessados fazer minucioso exame dos elementos do presente Edital e 
seus Anexos de modo a poderem, em tempo e, por escrito, apresentar todas as dúvidas 
existentes para os devidos esclarecimentos, em até 05(cinco) dias úteis anteriores à data 
prevista para a abertura dos envelopes, para análise e esclarecimentos por parte do Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação. 

17.12. As partes elegem o Foro da Comarca de Campina da Lagoa, Paraná, para dirimir 
quaisquer dúvidas decorrentes desta licitação e do cumprimento dos eventuais contratos, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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17.13. Erros ou om1ssoes meramente forma1s nao serao consideradas para 
desclassificação dos concorrentes. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital 
que será publicado na fonna da lei. 

Nova Cantu, Paraná, 09 de Março de 2016. 

Comissão de Licitações 

Pregoeiro 


