
PROLIFE Cirúrgica ECOFARMAS 
MEDICAM E 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
DA COMARCA DE NOVA CANTU/ PARANÁ 

ECO F ARMAS COMÉRCIO MEDICAMENTO L TOA, pessoa jllrídica de 
direito privado, devidamente inscrito no CNPJ n° 85477586.1000-32, com sede 
na Cidade de Cascavel, Bairro Centro, sito a Rua Santa Catarina, n°850, vem 
perante Vossa Senhoria, com fulcro no artigo 41, §1° e 109: I, alínea "d' da lei 
8.666/93 e artigo 56, §1° da lei 9784/99, interpor a presente IMPUGNAÇÃO 
AO EDITAL do proced imento licitatório n°021/2015, pregão, para aquisição de 
equipamentos hospitalares, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos. 

1- DOS FATOS 

A empresa impugnante, sediada em Cascavel - Paraná , possui 22(vmte 
e dois) anos de funcionamento, explora o ramo de equipamentos cirúrgicos e 
hospitalares e medicamentos. A Prefeitura Municipal de Nova Cantu . 
publicou edital licitatório, modalidade pregão, para aquisição de equipamento 
hospitalar. 

Acontece que ao adquirir o edital licitatório, a empíesa impugnante 
percebeu que o item 3, possui irregularidades, como adiante será 
demonstrado, o referido e:r+-:>' ~!,... "'~J~'~dimento licitatório em epigrafe, 
encontra-se eivado de ilegalidade. 

Rua Santa Catarina, 850- Fone/Fax (45) 3224-8308- Cep 85.801-040 ·Cascavel· Paraná- e-mail: vendasprolife@hotmail.com- prolifecirurgica@hotmail.com 
CNPJ 85.477.586/0001-32 -IE 42210416-02 
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11 - DO DIREITO C> ~----· 9:' .... ~ --·- ~, 

No caso em tela, no Item 3, do lote único da referida licitação, não houve 1\'ova 

a observância quanto as normas jurídicas presentes na LEI N° 8.666, DE 21 
DE JUNHO DE 1993, esta que rege os princípios norteadores e normas para 
as licitações de todo território brasileiro, portanto há irregularidades suficientes 
no certame para que este seja suspenso como podemos ver a seguir. 

O art. 3°, da Lei 8.666/93 complementa disposto no dispositivo 
supramencionado acrescentando que a licitação destina-se a garantir a 
observância do princípio constiturinn~l rl:::~ isonomia, a seleção da proposta 
mais vantajosa para a élt.. . . . .... romoção do desenvolvimento 
nacional, e será process .... · 1 -· estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos". 

Com efeito, os dispositivos legais invocados elucidam que dentre os 
princípios constitucionais que a licitação deve obedecer estão o da legalidade e 
promoção do desenvolvimento nacional. No entanto, o edital o procedimento 
licitatório não está de acordo com estes princípios, tendo em vista que a partir 
do momento em que há um direcionamento de marca de determinado produto, 
além do certame não se utilizar da legalidade, ele impede que haja a livre 
concorrência entre produtos de marcas diferenciadas, prejudicando a 
administração pública, que irá ficar rendida há somente uma qualidade de 
produto, por vezes men0~ Jemais que se encontram no 
mercado. 

De forma clara há direcionamento do Edital, preferência por marca, 
tecnologia ou qualquer outro ato discriminatório", estão contemplados no art. 
15°, §7°, inciso I, da Lei n° 8.666/93, ao vedar a indicação de marca. Pelo antes 
exposto resulta evidente que o formato utilizado para licitação é uma afronta ao 
Artigo 3° da lei 8666/93. 

Ainda segundo a Lei 10.520/2002, em seu parágrafo 1°, a qual institui a 
modalidade pregão, poderá ser utilizada para aquisição de bens comuns, cuja 
a definição seja, clara, padronizada, acessível e de objetiva descrição. O Artigo 
3° da mesma lei, dispõe que deve ser observado a descrição do objeto, sendo 
vedada as especificações, que limitem as competições, "in verb ": 

Art. 3° A fase preparatória do r:;re;ão observará o seguinte: 

11 - a definição do o,:.1 L • _ ..:cisa, suficiente e clara, vedadas 
especificações que, por excessivas, lfrelevantes ou desnecessárias, limitem a 
competição; 

Destarte, resta claro que o texto estabelecido no edital no item 3, limita a 
livre concorrência e direciona claramente determinada marca, portanto vai 
contra as normas estabelecida pela lei 8.666/93, sendo plenamente possível o 
cancelamento do Edital, para que estes se enquadre dentro das normas 
estabelecidas pelo nosso Ordenamento Jurídico atual. 



111 - DOS PEDIDOS 

Ante o acima exposto, vem à presença de Vossa Senhoria, com o 
devido respeito, a fim de requerer: 

a) O deferimento da presente Impugnação; 

b) Que sejam sanadas as irregularidades apontadas do Edital em 
epígrafe, quais sejam: Sejam excluídas as especificações restritivas de 
competição, excluindo-se exigências ilegais - preferência por marca e modelo· 

c) O cancelamento do Edital de Pregão n° 011/2015, diante dos 
fatos alegados; 

d) De qualquer decisão proferida sejam fornecidas as 
fundamentações jurídicas da resposta e todos os pareceres jurídicos e técnicos 
a este respeito; 

Termos em que, 

pede deferimento. 

Cascavel 26 de março de 2015. 

Representante Legal 

ECO f~RM~S CO~. OE ~E2~o\~~~ 
CNPJ: 85.477.586/ 
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PREFEITURA MUNICIPAL D 

NOVACANT ... 
-==PARANA==--

CNPJ- 77.845.394/0001-03 

PORTARIA N°, 010/2015 

SÚMULA: O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, que a 
Lei lhe confere, 

RESOLVE 

Art. 1 o - Anular o Processo Licitatório n° 021/2015 - Edital de Pregão, na forma Presencial 
n°0ll/2015, com data de abettura em 31/Março/2015 às 1400 horas, por motivos administrativos 
na elaboração do Edital. 

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data. 

Paço Municipal Martin Krupek, em 30 de Março de 2015. 

F{t.:a B<:i·lia, 35 ··· C•3!ntro- No·va Canu -- Pf~ 

Fone (44) 3527-1281 r:ax 352"7-"1:363- E-mail prefeitura@novacar:tu.pl".f:l0\1 br 

www.nollacantu.pl·.gol!..,br 
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ADMINISTRAÇAO 2009/2012 
CNPJ N.0 7"1.845.394/000·l--03 

Rua Bahia, 85 -Nova Cantu- PR. - CEP: 87330--000 
Fones ( 44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E--mail: pmnqntu_@hotm.ill_L.Q.9Jl1 ou .Qill.D_~mhl_@jg_çQ.m,_b.I 

PARECER 

PROCESSO LICITATÓRIO no 02112015 
PREGÃO, na forma presencial no 011/2015 

Considerando pedido de impugnação ao Edital do Processo Licitatório n° 

021/2015, Edital de Pregão, na forma Presencial nY 011/2015 , do Município de Nova 

Cantu, Estado do Paraná, segue relato: 

- Segundo entendimento do impugnante, o edital de Pregão, na forma presencial 

n° 011/2015, há, de forma clara "direcionamento do edital", especificando a marca do 

bem a ser adquirido, e, ante o exposto solicita a impugnação do Processo em epígrafe. 

MANIFESTAÇÃO/CONCLUSÃO 

- Observo que o Pedido de Impugnação foi feito por pessoa legítima, através de 

instrumento adequado, e tempestivamente formulado, conforme ítem 1 1.1 do edital; 

- O texto do Artigo 3° da Lei n° 8666/93 regulamenta o proibitivo de se 

estabelecer tratamento diferenciado entre produtos e empresas, nacionais e estrangeiras: 

Art. 3° - A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia e selecionar a proposta 

mais vantajosa para a Administração e será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípio básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 

da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 

lhes são correlatos. 

§ 1° .. É vedados aos agentes públicos: 

Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 

frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências 

ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio 

dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente 

ou irrelevante para o especifico objeto do contrato. 



E, 

Art. ]5°- ..... 

§r- Nas compras deverão ser observadas, ainda: 

- A especificação completa do bem a ser adquirido, sem 

indicação de marca. 

- Portanto, apesar de ser lícita, a licitação não pode adotar critérios de 

diferenciação, que podem ser utilizados para excluir determinadas empresas da 

concorrência. 

- Nota··Se que a situação prevista no edital, inviabiliza a concorrência, uma vez 

que sitou-se a "marca" do bem a ser licitado, e a falta de descrições do ítem a ser 

entregue. 

- Diante do exposto e dos princípios norteadores do procedimento lícitatório, 

notadamente a isonomia e amplitude da concorrência entre os licitantes, opino pelo 

conhecimento da impugnação/anulação, vez que preenchidos os pressupostos de 

admissibilidade, PROVENDO--LHE o mérito, para os fins que se faça as alterações 

mencionadas em novo processo licitatório para garantir a livre concorrência entre os 

licitantes e de forma a não prejudicar os interesses públicos. 

- Por fim, sendo acatado o presente parecer, deverá ser promovida sua devida 

publicação para conhecimento dos licitantes. 

Pregoeiro 

E/~eí~ Silva 
Comissão de Licitações 

Nova Cantu, Paraná, 30 de Março de 2.015. 

Com;ão~~7? 

Sueli de FliJfn·ta Mello 

ComiJ Licitações 
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E Cirúrg"ca 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
DA COMARCA DE NOVA CANTU/ PARANÁ 

ECO F ARMAS COMÉRCIO MEDICAMENTO L TOA, pessoa jurídtca de 
dtrei~o pnvado. devtdamente mscnto no CNPJ n° 85477586.1000-32. com sede 
na C1daoe de Cascavel. Bairro Centro. sito a Rua Santa Catanna , n°850 vem 
pe-zr,te Vossa Senhoria com fulcro no artigo 41 § 1° e 109 I alínea 'd'' da le 
8 666/83 e arttgo 56 §1° da let 9784/99 interpor a presente IMPUGNAÇÃO 
AO EDITAL do procedtr11ento licttatóno n°021/2015 pregão. para aqL stção CP 
e cu oament-,s l·rospttalares pelos fatos e fLndamentos a segutr aduztdos 

1- DOS FATOS 

A empresa Impugnante sed1ada ern Cascavel - Paraná possu 22(vinte 
e 'Jo1s) anos de functonamento, explora o ramo de equipamentos c1rúrg1cos e 
hcsp•talares e medicamentos. A Prefeitura Municipal de Nova CantL , 
pub cou ed tat tc1tatório modalidade pregão para aquistção de eoutpar'lent~ 
hcsç: talar 

/kon .cce: que ao adquiri r o edttal licitatóno. a empresa tmpugnante 
perc~beu q~e c -tern ~ oossut rregL•Iandades como adiante ser3 
derr')rst-ad ~ J referido ç:-. • '"' ··' '""~';<:.:dirn'3nto licttatório em epígrafe 
erse- 1~ía-se evado de ilega:id3d(; 

Ruê Santa C.ata'rna, K50. Fone/Fax (45) 3224-8308- Cep 85.801-040- Cascavel· Paraná· e-ma1! vendawo~:fe@notma11 CO'n · prollff:ctr:;rgtca@ho!ma•l com 
C"'PJ &.:: d/Y 536/COQ·,-32 • E 422'1)4",6-02 



11- DO DIREITO 

1\Jo caso em tela no Item 3, do lote único da referida licitação não houve 
a observância quanto as normas jurídicas presentes na LEI N° 8 666, DE 2 1 

DE JUNHO DE 1993 esta que rege os princípios norteadores e normas para 
as licitações j e todo terntono bras le1ro portanto há irregulandades suf1c1entes 
'lc c:=rtarle para que este seJa suspenso como podemos ver a seguir 

O a t 3- j a Le1 8.666/93 com pie menta disposto no dispositivo 
supramenc1onado acrescentando que a licitação destina-se a garantir a 
otservancia do princípio rnn~titllrln'"',;-,1 ri~ L<>nnomia. a seleção da proposta 
ma1s va'ltajosa para ::; , _moção do desenvolvimento 
nac1onal e será proc .... ·· -: stnta conformidade com os 
pnncip1os basicos da legalidade. .J<:l' Jmpessoalidade da moralidade da 
1gualdade da publicidade da probidade administrativa . da vinculação ao 
1nstrume'1tc convocatono , do JUlgamento objetivo e dos que lhes sãc 
correlatos" 

Com efeJto, os d1sposJt1vos legais invocados elucidam que dentre os 
pnnc1p1os constJtuc1ona1s que a l1citação deve obedecer estão o da legalidade e 
prornocão c~ desenvolvm1ento nacional No entanto. o edJtal o procedimento 
l1c tatóno nãc esta de acordo com estes princípios tendo em v1sta que a part1r 
de r oJTientc em aue há um d1rec1onarrento de marca de determinado produto 
alen· do certame não se ut1lizar da legalidade ele impede que r'aJa a livre 
ccncorrênc1a entre produtos de marcas diferenciadas pre udica'ldc ê 

acrrii.Straçã_.~ pÚbliCa que 1r::'l fH"'':lr rorriir4? _h-á SOmente Uma qualidade GE 

procuto. per vezes me- :. '-:nas que se ercontram nc 
mer,...aoo 

De forma clara ha direcionamento do EditaL 'preferência por marca. 
tecnolog1a ou qualquer outro ato discnminatório ·, estão contemplados no art 
15.:> §7°, mc1so I, da Lei n° 8.666/93. ao vedar a mdicação de marca Pelo antes 
exposto resulta evidente que o formato utilizado para licitação é uma afronta ao 
Artigo 3° da le1 8666/93. 

A1nda sequndo a Le1 1 O. 520/2002 em seu parágrafo 1°, a ou ai mst1tUJ a 
modalidade pregão poderá ser utilizada para aqu1s1ção de bens comuns. cuja 
a def.n1çáo se,a. clara. padron1zada. acessível e de objet1va descnção O Art1go 
3(; da mesma le c spõe que deve ser observado a descnçâo do OOJeto sendo 
vedada c;s esoec1f1cações que limitem as compet1ções '·in verb 

Art. 3° A fase preparatóri<> :1 .., r I: -.~ ~, 'JIJ~P.rvará o segumte 

tf - a definição cu :.. _ ·.:;a, suf1c1ente e clara, vedada'> 
especiftcejões que por excesstvas urelevantes ou desnecessárias l1mitem a 
com'"'9tlçi:io 

Destarte. resta claro que o texto estabelecido no ed 1tal no item 3 limrta a 
iivre concorrência e direcrona claramente determinada marca. portanto va1 
contra as normas estabelecida pela le1 8 666/93 sendo plenamente possível o 
cancelamento do Ed1tal par8 que estes se enquadre dentro das normas 
estabeleciaas pelo nosso Ordenamento Jurid1co atual. 



111 - DOS PEDIDOS 

Ante o acima exposto vem ã presença de Vossa Senhoria com o 
devido respe1to a f1m de requerer. 

a) O defenmento da presente Impugnação 

b) )ue sejam sanadas as irregularidades apontadas do Edital em 
epígrafe a._ 3is se1an1" Sejam e.vcluldas as especificações restritivas de 
comoe11Ção exclul'ldo-se exigê. ::1 r.s !e~a·s- preferência por marca e modelo· 

c) O cancelamento do Edital de Pregão n° 011/2015, diante dos 
fa•cc alegadccs· 

d) De qualquer aec1são profenda sejam fornecidas as 
fu 1d3mentacões JUndicas da res~·,c :;í.;. e todcs os pareceres jurídicos e técnicos 
a este respeito; 

. ... 
ermos em que. 

pede defenmento 

:asca e 26 de março de 2015 

Representante Legal 

r ~o ;:~RM~S em.~. Dt I.~.EOIC. \.i~~ 
'=-" , ·85 "7758610001 -..... 
cr-:PJ. . .. 



iG Mai I :: ~)olic:itação de esdarecimento _ Preg~o Presencial n° "1'1/201 ~i - f-'roce>~>S<HI' 021/20.15 

A~:sunto 

De 

Para 

Data 

Bom dia Sr Vanderlei 

Conforme contato telefônico, solicito que vossa senhoria faça a alteração do item 03 do edital conforme 
sugestão abaixo. 

A sol icitação de alteração no descritivo deve-se ao direcionamento do item para a marca INSTRAMED que 
possui o registro do equipamento modelo ISIS PRÓ. 
Obrigado. 

Att. 

João H. W. Ruiz 

L)iretor 

\l~lmil Hospitalar 

_ .1e: (43) 3158-0070 
~ 

Onde se lê: 

p EA I si Pró - blfQ_ sic.Q, a tu a çQg_rjypJg, _ _fQ[_gg_çj_g_[J_Q_lT!Üli rn_Q.JQQ__ç_fJ_Q.çUL~?.r..L9Jlf;2fQ_Q__ç_Ql?]..JJJ.;iY sb.L_gi._QVQJ.:ªg_d_g_ 

ev~_rl.t9_.,'i:. 

l.eia-se: 

{)f.SFIBRILADOR EXTERNO AUTQMÁ Tlf;_Q__:_Qf._l.t=.PJi~jçg.._gj_!!_ªÇ_Q_Q_çfAfplg_,_ç_g_t:g__q__ç/.fLDJ'd __ mfafm_Q __ l_QQ __ ç_b_g_q_~!.f:_$_, 
conexão com QW~.J.!J..JJLavg_çjjo de_g_}!g..[ljos,__çom tflªA~ F.'""(G:. 

https:/fwebmail.ig.com.brl?_task=mail&_a:::tion::print8._uid=176288._mbo:<"'INBOX 11"1 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO n• 
02112015 
PREGÃO, na forma Presencial n• O 1112015 - PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Equipamentos para o Hospital 
Municipal (Convênio/Recursos HOSPSUS), conforme especificações 
em edital. 
ABERTURA: À partir das 14:00 Horas do DIA 31 de Março de 2.015, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
PARANÁ, j unto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às I I :00 
Hs e das 14:00 às I 7:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
1281- pmncantu@ig.com.br. 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, 16 de Março de 2.015. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 
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N' 52, quana-feira, 18 de março de 20 15 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRJDA 

AVISOS !>E LICITAÇÃO 
PREGAO 1'1" 1312015 

rará real~~biOt:bO dbo;~rd~"di:~1°d~o:;~~o~~: s:~b~S.q~ 
Rua Rua Silo Pedro. n• 443 em Florida, Paraná, Brasil. PREGÃO 

~~~;~m~';;,f;: ~Co':!a~~fci={u~l~~~~~~d~\Ji~ 
D.apar.t c a ~UtStçtio de matenaas de expediente, sob a forma PRE· 
SENCIAL. tipo menor preço por Lote 

Valor ~ 61.958,41 (sessenta e um m1l novecentos e em· 
qilenta. c 01to renas e quarenta e um centavos). 

1nform3ções õldicton:us, dúvido.s e pedidos de csclo.reclmcnto 

~e;~~r;,on:J~ ~T~~~1~~/(~T2~~~21~)~}~3(itl25{7~66)~0 acima 
TOMADA DE PREÇOS N" 212015. MF 

rm rcaJi~~~i::i8bo h~~~~~d3fa c:8'd~0a~~if~~01~~Ótus~1~: ~~ 
S:lo Pedro. n• 443 em Florid:t. Pnroná. Brasil, TOMADA DE PREÇO 
pat:~ IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO 
MUN!CIPIO ·CONSTRUÇÃO DE PISCINA E SANITÁRIOS NO 
CENTRO DE IDOSOS, Localizado. no Mumclpio de Florid3, sob 

regime ~J:r'~~S~ó(9cf(/;~~:~·~c~~:~&r~~ m1l. ~~ 
te«ntos ~ ,~~: f%~.~a~~~tao '\~~~o~~:vd~ Edital e seus res-
pecuvos modelos, adendos e anexos. poderá ser t:Qmmada no en
dereço acimm mdicado a panir do dia 20 de m::uço de 2015, no 
horário comerctaL No caso de empresa com sede fora do Municip1o 
de fl orido. õl Past;~ TécniQ podem ser cn"·tnda por c-mo:~il. mediante 
solicilól~o. lnfonnaç~ od!CIOf\ólJs. dúvid:u e pedidos de esd~e
c•mento de:vcr:lo ser dir1gidos A Comi.ss5o de L•ci~ç:âo no cnd::~ç:o 
ac1ma mcnc10nado- Telefone (44-3257-1212). fax (44-3257-1 266). 

l~loridõ'. 16 dt: m;Jrço de 20 I S 
ROSEMERY APARECIDA LAVAGNOLLl MOLlNA 

Pn:!'eit3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ 

AYISOS DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL N" ll/201~ 

Comunicamos aos mteressados que se encontra aberu a h· 
citaçilo a seguir: Pregão Presencial n• O 13/20 15 • PMI. Processo Ad· 
mimslr.ltivo n• 1612015 - re( a :~qu isição de ovcntois. papel higiênico 
e papel to:~. IM O Editol poderã ser obtido otmvés do srte. '-'ww.ibi. 

r:~3~7\~84~3 o~~~e~l~0~~:~,ç~ita:C:®iti;!n.~:.~o;~:fone 
PREGÃO PRESENCI.\1. N" 14/2015 

Comumeamos aos tntere~dos ~ue se encontra aberta a lt-

~~~T:~~i!!g~~r~m8f5 :r:e~0~~~~;s~~o12d0e1 1n~:r,~; :~~e~sta~: 
ratório Mumcapai.O Edital poderá ser obtido através do sue: W'Y(V./.ibi-

r:~3~7\~84b83 o~:i~~~~~n=~~~ito~~=~r.l.~1:ov~b~efone 
PREGÃO l'RESE:-ICIAL N" 1~120 1 5 

Comunic::tmos aos interc$sados que se encontra a.bei'UI a li· 
crtaç3o a seguir: PrcfJ..ào Presencial n• 01512015 • PMI, Processo 

~=~~~:;r:a~~~ e~p:e1sa ~~5 ~ ~~~o 3~~~1d!'!1~~ree:ac~~;dJ~d3 m~; 
confccç-lo de móveis sob me~r<b p3111 CMEI Proinfãncia Jt.O Edaud 

inf~a~s~sâr~a:~~~tei~r~n':'(;J·;~;'7s':ãf8f~h!in~~~U:~ 
mail: lieitacao@ibipora.pr.gov,br 

lbrpo~. 16 de 1~1Jr~o de· 2015 
JOSE MARIA FERREIRA 

?r•.:fCitO 

PREFEITURA MUNJCrPAL DE LONDRINA 

AVI~O DE LICIT,\ÇÃO 
CONCOf~E~CIA N" CP/SMGi'-412015 

Comunicamos aos mteressados que :.e encontra(m) abena(s) 
a(s) licitoçJo(ll<s) a se~uir: CONCORRr."NCIA N" CP/SMGP-
000412015 - Refonnas d1versas em 03 (lles) CMEI e 04 (quallo) 
Escolas Municip:>Ís O(s) Ed11:ll (is) poder:i (ao) ser obtido (s) olravés 
do sitc wwwUondriru.pr.gov.br. Quaisquer infonnações ne:cc.ssin::lS 
pelo telefone (43) 3372-4953 ou oinda pelo c-mail licita@londn
na.pr.gov.br. 

l oo1dnna .. em I S de mnrco d~· 20 15 
ROGcRJO CARLOS DIAS 

S.:..:h;t;ino Mumcspal d:! (j,,,.!i:Jo F'ubhc.1 

PREFEITURA MUNICJPAL DE MARJALVA 

AYISOS DE LtCIT,\ÇÃO 
PREGAO ?RESEI\CIAL N' J3/2015 

Diário Oficial da União- Scç5o 3 

len~Jo do Edital: Preret1Uf'3 MwucrpaJ de Manalva Rua Santa Efí
géni:ll. 680 M:ui:~.lva-Pr. Recebimento d:u PropostlS até 31 de março 
de 2015 às 0Sh30mrn. Abertura das Proposr:as. 31 de m01rço de 2015 
às 09h00min. lnfom1ações: {44) 3232-8370 (voz c fax) ou com~ 
pros@capitaldauvalina.com.br 

f'RF.GÃO PRF.SENCIAl. ~· JmOt~ 

Proc:e.sso Admamscrauvo N' 57nOl5 
Objeto_ Aqutsiç~ de ProdUlos Alimcntictos horttfrutrgr.lll· 

JCtro destinado 3 dtvcrsos setores desta munrc!p:llidadc, pelo Menor 
Preço Por Item. Obcençâo do Edital: Prefeitura Munictp:ll de Marialva 
Rua Sant:a Efigênm, 680 Ma.ri:aJva-Pr. Receb imento das Propostlls: até 
31 de março de 2015 às 13h45mln, 1\bcrturn das PropoS1õl., : .l i de 
morço de 2015 Os 14h00nun. lnformoçll<:s· (44) 3232-8310 (voz e 
Cax) ou compras@capitaldauvafina.com br 

M::riah:,-Pr, 1(. de mMç~ d: 2015 
EOGAR SILVESTRE 

l'refe:, lc 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARJLUZ 

AHSOS OI. HOMOLOGAÇÃO E ADIL'I)ICAÇAO 
TO~VUIA [)E PREÇOS N" 21201~ 

EsgOLodo o prilZO rccurs:al, n:So havendo Impugnações ou 
recursos. HOMOLOGO e ADJUDICO o JUlgamento profendo pc:lo 
Presidente d;:, Comiss!io Pcrmnncnte de Licitoção c pclõl Equrpe de 
Apoio, que tr.nn d01 Contmtação de emprcs;~ por c:mpre1tada glolnl 
p3.13 cxecuçao de obras de construçlo de um3 Slb dé nsrotcrapi3 cont 
72 00 m1

• conforme Projetos. Memonal descntivo. Cronogr-ama Fi
Stco Frnance1ro • Prn1.o de Exeeuç~ 70 (d1:u) contados lU pltllr da 
assinatur:l do eonlr:ltO e d:a ordem de SC:t'VIÇO. EMPRESA VEN· 
CEDORA: RUIZ & MARTINEZ LTDA - EPP • CNPJ: 
06 129.90710001-3 1 - com Proposto de RS 74 130.40 (scten1o e quatro 
m1l cento e trrnta reois c quarenta centavos) 

Esgotado o prazo rceur~l. nlo h.avendo ampugn::a.çõcs ou 
recursos. IIOMOLOGO e ADJUDICO o Jul,sanJento proferado pc:lo 
Prcsrdente da Conuss:1o Permanente de LicitaçJo c pela Equipe de 
Apoio. que lrntn do Contrntnçtlo de emprcsil por empreitod;:a glob:ll 
põ!r.l exeeuç:lo de obras de reform::. pJrci::.l do centro de saúde com 
área de 176,38 m: confonne Projetos. M(morial descmivo, Crono
gtUm3 fis1co Fananc:earo- Prnzo de Exeeuç3o SO (duu) conto.dos as 
panir da assinatura do c:ontroto c: dll ordem de: sc:rvrço EMPRESA 
VENCEDORA: RUlZ & MARTINEZ LTDA - EPP • CNPJ: 
06.129.90710001-3 1 ·com Proposl:l de RS 141.504,00 (cento e qua
renta c um mtl quinhentos c quatro re~:~ ts). 

r"hmlu.t, 17 d..- "':l!t;v t:c ~015 
PAULO ARMANDO OA SU.VA ALVES 

rref~11o 

PREFEITURA MUNJCIPAL DE MATO RJCO 

A\'ISO Dt: LICI'I'A('ÁO 
PRt:GÁO PRESENCIAL - t\' l312015 

A PREFEITURA MUNICIPAL OE MATO RICO - PARA
NÁ. faz S3ber que se encontra aben3 3 l1crt3Çâo sob a Modahdilde 
PREGÃO PRESENCIAL N"46/2014. do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM e que, às 10:00 (dez) hora., do dia 31 de março de 2015, na 
sala de reumõc:s da PreCertura, esl:lt':i rttebendo proposlas p31'3 con
tr.lloçllo de laboratório protttíco p::tril confecçao c fornecimento de 
próteses dcnt:lno.s nos moldes do prO&flln\3 LRPD do Mmistério da 
S::.Udca, obscrv:1do.s :1S caractcrlsttc3S c dcm;us con<hçõcs cspecifi. 
cadas no Edil31 c em seus Anexos 

M:.d\J R1co. 16 iJI! m:.r.;o de 1015 
MARCEL Ji\YRE MENDeS DOS SANTOS 

P'rcf~tHI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

A'" ISOS DE t.ICITA\ÁO 
PllEGÃO PRI:SENCIAL t\' 1>12015 

PROCESSO LICITATÓRJO n• O 16120 I 5 
PREGÃO. na fonna Presencial n• 00612015 • P~fNC 

OBJETO Aquisiçao de ltcru pm Ctsta de Páscoa (Fun
CIOnários). conforme especificaç.)es em edital 

ABERTURA A partir das 08 00 lloros do DIA 31 de MOP;o 
de 2.0 I S. na sala de reuniões do P3Ço Mumci~l. em Nov::a. Cantu. 
PJran:i. 

A Pout:l com inte•ro teor do Ed1tt~l, :anexos e .nformnçôcs 
podcrJo ~cr ~<'llic1tldos na PREFEinJRA MUNICIPAL DI! NOVA 
CANTU • PARANÁ. JUnto a Divis~o de Licllaç;lo, no horário das 
9:00 ãs 11.00 Hs e d.., 14:00 as 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 
35271363-3527-1281 • pmncantu@1g.eom.br 

ISSN 1677-7069 219 

PROCESSO LICITATÓRIO n• 0 1712015 
PREGÃO, rm forma Pn:scncinl n .. 00712015 - PMNC 
OBJETO: Aquisiçiio de itens para Ce~ta de Pi.o;coa (Alunos da Rede 
Muntclpõ~l de E.nsmo), conforme cspccrficações em ed1tal 

~gFs~~~taAdr~~n~~s O:õ00Pa~~r~u~H;~~!t 1! to:-:õlf~~n~~ 
Par:t.nâ 
A Past.a com tnle1ro teor do Edaut. anexos c anfom1:~ções poderJo ser 

~~~~11~ j~~t:~.Eri,~l~~~ ~~~i~~~~Lho~;1:d~~ ~~NJ~oô 
Hs e das 14.00 !s 17 00 Hs. Telefon<!Fa.< (44) 3527 1363. 3527-
1281 • pmneantu@1g_corn br. 

PRf;GÃO PRF.SENCI,,I, N' 81201S 

PROCESSO LICITATORIO n• 0 1812015 
PREGÃO, na forma Pre~nc1al n' 008/2015 - PMNC 
OBJETO· AqutsiçJo de: Ox1gêmo Mcdic10ol \: outros. conforme es· 
pcc tlicaçõcs Cll'\ cd1tal. 
ABERTURA: A partir das 10·00 llorn do DIA 31 de Março de 
2 OI 5, na sala de reuntões do Paço Munictpal. em Nov.a Cantu. 
Paronol 
A P3SUJ conl 1ntearo teor do Echl31. anexos: c 1nformaç~ pode.rlo ser 
sohcuadQS na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU • 
PARANA. JUnto a Oiv1sao de LicJtaç3o. no hor.mo das 9:00 ;15 li 00 
Hs c das 14 00 às 17 00 Hs Tclcfonc!Fox (44) 3527 1363 • 3527-
128 I • pmncontu@ig oom br 

?REGÃO rRESEr•:CIAL N' 9/lOIS 

PREGÃO, ru fonna Presencial n• 00912015 • PMNC 
OBJETO. AquaSIÇ3o de: Ptodulos de Lampc7..3 (Educ3Çlo c: S3ud:). 
conforme espc.qficações em edll31. 
ABERTURA: A partir dos 10:30 llorn do DIA )I de Março de 
2 O I 5, na sala de reuniões do Paço Muntctpal. em Nova Cantu 
P3rnn3 
A Pasta com interro teor do Ednal, anexos e mfonn3ções pode~o ser 
sohcuodq• no PREFEITURA MUNICIPAL OE NOVA CANTU • 
P~A junto 3 Otv1slo de L.calaçlo. no horano dóiS 9 00 as l i 00 
Hs c dos 14.00 os 17 00 Hs Tclcfonc!Fo.' (44) 35271363 - 3527-
1281- pmncilntu@rgcom br 

PREC,\P Plti:SE~CI-'L r<• 11111.'115 

PROCESSO LICITATORIO n• 02012015 
PREGÃO, na fonno Presencial n• 01012015 • PMNC 
OBJETO Aqu1srç:lo de Aparelho JXlr.l Rc,rstroiControlc de Ponto de 
FunciOOolCIOS. cçmformc especificações em cdat:.d 
ABERTURA A panar das l i 00 Horas do DIA 31 de Março de 
2.015, na sal3 de re.umôes do Pôlço Mumcrp31, em Nova Cantu, 
Poron6 
A Posu:t com rmc1ro teor do Edtt:tl. anexos c mfonm1ções podcr4o ser 
soi1Citod0s no PREFEITURA MUNICIPAl. DE NOVA CAN11J • 
PARANA, ;unto a Drvi~o de LJCU:l~l1o. no horar10 das 9 00 is I\ 00 
Hs e das 14·00 às 17 00 lls Telefone/F !IX (44) 35271363 • 3527-
128 I · pmnc<lntu@1g. com br 

rRF.G.\•1 PRESENCIAi. 'I" 1112015 

~~6x~~~aL};~;~~?,~!~ci~~ ~~~ó~~~OI5 • PM~C 
~~n~r~~~u~~:O H~s~~f>~~~~~~5rnfe3~sp~c~~~~~~~ ~u~~~·ra~' 
A.BER11JRA A partir das 14 00 Horas do DIA J I do Morto de 
2 OIS. na sal:a de reunt6cs do Põlt:O Munrc1pal. em Nov::. C:anau. 
Pat:~nõ 
A P:uta cont intetro reor do Edrw.l. o.nexos e anformoções pode~o ser 
solicnod0s no PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU • 
PARI\NA, JUntou. Divi~Jo de: L1catação. no honmo das 9 00 a.~ ! I 00 
11• c das 14 00 as 17 00 lls Telefone/Fax (44) 35271363 • 3527-
1281 • pmncantu@ig com.br 

1\''". C.•ntu-P~ ;., J•: fl.fuç,l ·J.: 2tiiS 
AIRTON ANTONIO AGNOUN 

l'r.·li-1·'' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA 

EXT!~,\1'0 D~ AP0STILMIEN1'0 

ConSiderando o ort1go 65 $ 8 do l e1 8.666193. 
Objeto deste documento - lnc:lusão de dotação orç:unenwrra 
N" 09 04/4 4.90 52110 30 1.0010.2.028 Fonte 1~9; Cód <65 Matenal 
de Pcrm:ancntc. 
Ato de Res1stro de Preços n .. 118114- Preg~o Presencml n• 088114. 
em nome da empresa KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP 

?o%~~~:h~;t.is~~~l~~~o;Jr;r~s~"~~nns~~~=~.,~~O:r:::~~1~.rpaii~prcs· 
Motivo Aqu1S1çào de Compul3dor completo p3r3 o CAPS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA 

P:TR,\TO OF. RF.GISTRO Df. f•RF.CO> 

Prcs;~o Elctronico N' 06 112014 
Con1r::a.tantc· Prefeiturn Municipal de P1raquara ·Objeto Aqurstç:lo de 
m:t.terr:al de expc:dtentc J)M<l tltendc:r .u Sccret31t:lS munreip:11S c GQUI· 

Este documento pode ser verifiC3do no ende~ elelt6nko http://W\Ito'W an.gov~. 
pelo código 00032015031800219 

Doc:umc:nco assmado diGit:llmcnte conforme MP n: :!200-2 de 24/0812001, que uutnt:• a 
lnfr.~cstrurur.l de Ch:avcs Públrc:u BrJ.s1le iro - ICP-Brasrl 
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meses. no CONTRATO N° 028/2014. refere 
que tem como objeto o contrato de locaçac 
XV de Novembro. 263 - Centro, Morretes 
Conselho Tutelar. da Secretaria de Ação ~ 
favorável, HOMOLOGO o referido aditam 
e fica convocado o SR. JOÃO MARIA Pl 
1nscríto com CPF n• 057.116.419-64. para 
de Contrato. nos termos do art. 64, caput. 
as penalidades da lei. Morretes-PR, 17 c 
TEÓFILO DOS SANTOS PREFEITO MUNh 

DOCUMENTO CERTIFICADO !UNICIPALDE NOVACAN 
\DO DO PARANÁ 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
159132115 

Diário Oficial Com. lnd. e ~erviços 
N" 94'13 118/03/20'151 PAG. 2·1 

•• 77.845.394/0001-03 
ia, 85 - CEP 87.330-000 
O- PROCESSO LICITA TÓRIO n' 
s Prescnd•l n' 010/2015- PMNC 

"li Aparelho para Registro/Controle de Ponto de 
cy ações em edital. 

Horas do DIA 31 de Março de 2.0 15, na sala de 
Nova Cantu, Paraná 

J=-!!ro vedfiC?;.. 8 ~u1~ntH:lf!.ad~ ~sta p8g!na. b~fY~ in~· 11. anexos c informaçõ~s poderão ser solic1tados 
w~~/;fpi"e'~~~;flgi~11,1~g~~:·<: DE NOVA CANTU- PARANÁ, junto a Divisão 

I No11a. Canta 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

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

II#ATOAVlSO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LI CITATÓRIO n' 016/2015 
PREGÃO, na forma Presencial n' 006/2015 - PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de itens para Cesta de Páscoa(Funcionânos). conforme 
especificações em edital 
ABERTURA: À partir das 08:00 Horas do DIA 31 de Março de 2.0 15. na sala de 
reuniões do Paço Mumcipal, em Nova Cantu. Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser solicitados 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ. junto a Divisão 
de L1citação, no horâno das 9·00 às 11:00 Hs e das 14:00 às J7·00 Hs. Telefone/ 
Fax: (44) 35271363- 3527-1281 - pmncantu@1g.com.br. 

11# Nova Cantu, Estado do Paraná, 16 de Março de 2.015. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

11# Prefeito Mumcipal 

R$ 120,00 -18S90/Z015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTll 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n' 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85- CEP 87.330~00 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LlCITATÓRlO n' 01712015 
PREGÃO, na forma Presencial n' 007/2015- PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de itens para Cesta de Páscoa (Alunos da Rede Mu
nicipal de Ensino). conforme especificações em edital. 
ABERTURA: A partir das 09:00 Horas do DIA 31 de Março de 2.0 15. na sala de 
reuniões do Paço Mumcipal, em Nova Cantu. Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos e infom1ações poderão ser solicitados 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ. junto a Divisão 
de Licitação, no horário das 9:00 ás 11:00 Hs c das 14:00 ãs 17:00 Hs. Telefone/ 
Fax: (44) 35271363- 3527-1281 - pmncantu@ig.com.br. 

11# Nova Canlu, Estado do Paraná, 16 de Março de 2.015. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

11# Prefeito Municipal 

R$120.00 -18392/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE l'iOVA CA:-ITU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n' 77.845 .394/0001~3 

Rua Babi•, 85 - CEP 87.330-000 
II#ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRlO n' 01812015 

PREGÃO, na formo Presenci2l n' 00812015- PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Óxigênio Medicinal e outros. conforme especifi
cações em edital. 
ABERTURA: À partir das 10:00 Horas do DIA 31 de Março de 2.015. na sala de 
reuniões do Paço Municipal. em Nova Canru. Paraná. 
A Pasta com mte~ro teor do Edital, anexos e mfom1ações poderão ser solic•tados 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ. junto a D1visão 
de L1c1tação, no horáno das 9:00 ás 11 :00 Hs e das 14:00 as 17:00 Hs. Telefone/ 
Fax: (44) 35271363-3527-1281 - pnmcantu@ig.com.br. 

## Nova Cantu, Estado do Paraná. 16 de Março de 2.015 
11# AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

11# Prefe ito Municipal 

R$120,00 -1639312015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n' 77.845.394/0001-03 
Rua Bahi~, 85- CEP 87.330-000 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n' 019/2015 
PREGÃO, r.a form• Presenci•l n' 009/2015- PMNC 

##TEX OBJETO: Aquisição de Produtos de Limpeza (Educação e Saúde). conforme 
especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 10:30 Horas do DIA 31 de Março de 2.015. na sala de 
reuniões do Paço Munic1pal, em Nova Cantu. Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser sol i citados 
na PREFEITURA MUNICfPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ.junto a Divisão 
de Licitação, no horário das 9:00 às li :00 Hs e das 14:00 ás 17:00 Hs. Telefone/ 
Fax: (44) 35271363-3527-128 1- pmncanru@ig.com br. 

##Nova Canru. Estado do Paraná, 16 de Março de 2.0 15. 
11# AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

##Prefeito Municipal 

R$ 120,00 -18395/2015 

de Licitação, no horario das 9·00 ás 11 ·00 Hs c das 14:00 as 17 00 Hs Telefone/ 
Fax: (44) 3527I363- 3527-1281 - pmncantu@1g.com.br 

##Nova Cantu, Estado do Paranâ, 16 de Março dt 2 O 15 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

## Prefeito Municipal 

R$ 120,00- 18397/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ o' 77.845.J94/0001-03 
Rua Babi>, 85- CEP 87.330-00(} 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRlO n' 021/201 5 
PREGÃO, na forma Presencial n• 011/2015- PMNC 

##TEX OBJETO: Aquisição de Equipamentos para o Hosp1tal Mun1c1pal 
(Convênio/Recursos HOSPSUS), c011forme espec1ficações em edital 
ABERTURA. A partir das 14.00 Horas do DIA 31 de Março de 2 015, na sala de 
reuniões do Paço Mun1cipal, em Nova Cantu. Paraná 
A Pasta com intc1ro teor do Ed1t:ll. anexos c mforrn~çõcs poderão ser sohc1ta~os 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ. Junto a DiviSão 
de Licitação, no horáno das 9:00 âs li :00 Hs e das 14:00 ás 17:00 Hs. Telefono/ 
Fax: (44) 35271363-3527-1281 - pmncantu@ig.com.br 

## Nova Cantu, Estado do Paraná. 16 de Março de 2 O 15 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

## Prefeito Mumc1pal 

R$144,00 -1639612015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CA:-ITU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n' 71.845.394/000I-03 
Rua Bahia, 85- CEP 87.330-000 

A VISO DE LICITA AO- PROCESSO LICITATORIO n' 02212015 
TOMAilA DE PREÇOS 

,'l' 002n015- PMNC 
OBJETO: Con.rral.t~io dr Emprua para: 
01 - Coi(fJ, Tran5portt c Enuminhimcnlo p:~ra Tntamento dr Rcsfduos dD Saúde, 
Grupo .. A" - lnfcctante-, " 8" - Químicos ' "E" Pt:-fcrocor tar.tu conforme 
cspccificaçOcs em edital. 

ABERTURA. A pi!IIor das 14·00 (QII<llorz.c:) Horns do doa 02 de Março de 2 O I). na sala de 
reuniões do Paço Munoc1pal. em Nova Canlu. l'arana 

A Pnsta com mtcJro teor do EdJ!al. anexos c Informaçõe-s podcr-Jo ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ. 1untu a 
Div1são de Litltaç:lo, no horâno das 8:30 :ls 11·00 lls e das 14·00 as 17·00 Ils 

Tclcfoii"Jfa.,. (44) 35271363 - 3527·1281 

Nova Cantu, estado do Parana. 16 de Março de 2 O 15 

AIRTON Al'ITO'IIO AG~OL!N 
Prcft ilo Municioai 

R$144,00 -16399/2015 

PREFEITliRA Ml!NICIPAL DE NOVA C\NTll 
I:STADO DO PA!tANA 

CNPJ a' 77.845.394/0001~3 
Rua Bshi>, 85 - CEP 87.330~00 

AVISO DE LICITA AO-PROCESSO LICITAT RIO n' 023/2015 
TOMADA DE PREÇOS 

N' OOJnOIS- PMNC 
OBJETO: CoRtraCJçio de Emprc.sa para: 
OI - Coalr•taçio de Emprua (upcc.i1llindll u arca) para Tnmsbordo. Tran.spor1t c 
Dcstinfio final de Rt!idu.os {Urbanos), conforme especific:aç3!:s em ed1tal 

ABJ;RTURA· À panir das 14:00 (quatorze) 11om do d10 02 de Março de 2.01). na sala de 
reuniOoes do Paço Municipal, em Nova Cantu, Parao~. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informlçõcs podcrJo ser 
soliCIIados no PREFEITURA MUNICIPAL DE l'JOVA CANTU - PARANA. Junto a 
Divis:lo de Licitação. no horaroo das 8 lO is li :00 llst das 14 00 ãs 17·00 lls 

Tclefone/Fa.,. 44) 35271363- );27·1281 

Nova Cantu. estado do Parana. 16 de Março de 2.015 

AIRTON ANTotilO AGNOLI~ 
Prrftito Muaicipal 

R$1«,00 -1B400/201S 
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PROCESSO LICITATORIO No 02112015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial N° 011/2015 
ABERTURA: 31/MARÇ0/2015 HORÁRIO: 14:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 14:00 
Horas do dia 31 de Março do ano de 2.015, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à 
Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de 
PREGÃO, tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com o que determina a Lei 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas neste Edital, para 
escolha da melhor proposta do seguinte objeto: 

1-DOOBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, tem por objetivo a Aquisição Equipamentos para o 
Hospital Municipal, da seguinte forma: 

LOTE 01- ÚNICO. 
ITEM QTDADE DESCRIÇÃO 

01 16 Und. Cama, com movimentos Fowler, manual, leito em chapa de 
aço perfurada e dobrada, elevação e sentado, tubular, pintura 
epóxi antiferruginoso, com colchão. (dimensões adulto). 

02 01 und. Poltrona reclinável, 03 posições, estrutura em tubo; Assento, 
encosto, pernas e braços estofados em espuma, revestidos em 
courvin; pintura epóxi, antiferruginoso, com pés e ponteira em 
pvc antiderrapante. (dimensões adulto). 

03 01 und. DEA ~ u,.ó -, bifásico, atuação dupla, carga de no mínimo 
200 choques, conexão com pc/usb, gravação de eventos • ._.. ,.., - ( . 

04 01 und. Desfibrilador 

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1 - Poderão participar da presente licitação, além das empresas convidadas pelo 
Município, os demais interessados, do ramo pertinente ao objeto cotado no presente certame, que 
manifestarem seu interesse com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada 
para entrega dos envelopes, através da retirada do Edital junto a Prefeitura Municipal de Nova 
Cantu. 

2.2 - Não poderão participar da presente licitação empresas em consórcio ou que tenham 
sido declaradas inidôneas por qualquer pessoas jurídica de direito público. 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3 - HABILITAÇÃO 

a) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e assinada 
pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a participação não seja feita pelo 

.. . 



proprietário titular ou representante legal, devidamente comprovado por instrumento público ou 
particular, em que se encontrem os necessários poderes de representação, e exibição do RG do 
representante legal da empresa (Modelo ANEXO I), acompanhado do Contrato Social da Empresa 
e suas alterações; 

3.1 - O envelope de HABILIT AÇÂO, deverá conter a seguinte documentação: 

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRffiUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS ou conjunta Receita Federal ; 
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALIDSTAS; 

b) Declaração de que a empresa proponente, sob as penas da lei, de que a mesma não foi 
declarada inidônea, para licitar e contratar por outra qualquer pessoa jurídica de Direito Público 
(Modelo ANEXO li); 

c) Declaração de entrega (Modelo ANEXO III); 

d) Declaração de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 
acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal8666/93 (Modelo ANEXO IV); 

e) Declaração de que a empresa proponente conhece todos os tennos da licitação, bem 
como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 
declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação (Modelo ANEXO V); 

g) Cópia do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, para comprovação de que 
a atividade da empresa, é ou está ligado ao ramo pertinente do objeto desta licitação; 

A documentação acima aludida deverá ser entregue em 1 (uma) via, sendo que, tais 
documentos deverão estar em plena vigência e na hipótese de inexistência de prazo de validade 
expresso no referido documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 dias da data 
estabelecida para a data de abertura da licitação. 

Os documentos anteriormente referidos serão apresentados em envelope fechado constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE No. 02 - Habilitação 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 



Prefeitura Municipal de Nova Ca 
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4 -DA PROPOSTA 

4.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel ofício timbrado, ou formulário contínuo, 
e/ou papel ofício contendo o carimbo do CNPJ/MF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras, 
emendas ou entrelinhas, com identificação do número, assinada pelo seu representante legal, onde 
devera constar obrigatoriamente: 

a) assinatura do representante legal da empresa e/ou autônomo; 
b) indicação do preço unitário e total por item cotado; 
c) Validade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

abertura da proposta Comercial 

4.2 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas. 

4.3 - O licitante poderá oferecer esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitações por 
meio de carta, que anexará ao envelope de proposta. 

4.4 - No preço ofertado, deverão estar incluídos todos os custos diretos ou indiretos tais 
como: despesas com impostos, embalagem, seguro de transporte (carga e descarga) até o destino 
do objeto; e/ou obrigações sociais, uniformes, identificações pessoais, seguros, e transporte de 
pessoal até o destino do objeto, se for o caso. · 

A documentação anteriormente referida será apresentada em envelope fechado, constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N°. 01 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

5 - ABERTURA DOS ENVELOPES: 

5.1 - A comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrando todos os fatos 
praticados no decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações somente serão registradas 
em ata, das quais a Comissão de Licitação fará a leitura para conhecimento geral. 

5.2 -A abertura do Envelope 02 - Habilitação, observará os seguintes procedimentos: 
5.2.1 - No dia, hora e local determinado neste Edital, em sessão pública, a Comissão de 

Licitação receberá os envelopes 01 e 02, não serão recebidos documentos de Habilitação e 
Propostas após a abertura do primeiro envelope. 

5.2.2 - Após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa 
dos proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. OI -
PROPOSTA DE PREÇOS. 

5.2.3 - Nesta mesma sessão, serão analisados os documentos contidos no envelope n. 02, e 
decidir quanto a habilitação ou inabilitação das proponentes. 
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Rua Bahia no 85 • Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 77.845.394/0001·03- Fone (044) 3527-1281 -Fone Fax (044} 3527-1363 
E-m•~il: p_rn.o.c:antu@b_Qjmai],çpm ou J?.[!lnÇªO.ill.@l9som.br 

5.3 - A abertura do Envelope n. O 1 - Proposta de Preços, observará o seguinte 
procedimento: 

5.3.1 - Somente serão abertos os envelopes n. 02 dos proponentes vencedores. 
5.3.2 - O envelope n. 01 (Proposta de Preços) será aberto e uma via do seu conteúdo será 

rubricada, folha por folha, pelos membros da Comissão de Licitação e em seguida passado para 
análise, pelos proponentes presentes. 

5.3.3 - Após a abertura dos envelopes n. 02, a Comissão de Licitação procederá a análise e 
julgamento das mesmas, e a divulgação do resultado. 

5.3.4 - A Comissão de Licitação é facultado solicitar das proponentes esclarecimentos com 
relação aos documentos apresentados, bem como, promover diligências ou solicitar pareceres 
técnicos destinados a esclarecer a instrução do processo. 

5.3.5 - As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão, 
resolvidas pela Comissão de Licitação, na presença dos proponentes. 

6- DO JULGAMENTO 

6.1 - Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor preço, por 
ítem, e a observância do disposto do Edital, respeitando as características técnicas mínimas dos 
materiais e/ou produtos ofertados. 

6.2 - Em caso de KMPATE entre proponentes, após a aplicação do critério de julgamento, 
a Comissão adotará o previsto no Artigo 45, parágrafo segundo da lei 8.666/93. 

6.3 - O julgamento e a classificação das propostas, bem como a escolha da mais 
conveniente, são atos exclusivos da Comissão de Licitação, que em conseqüência, reserva-se o 
direito de: 

a) Desclassificar qualquer concorrente que a seu critério não apresente as condições do 
presente edital; 

b) Desclassificar as propostas em desacordo com este edital, ou ainda que se revelarem 
manifestamente inexeqüíveis ou inconvenientes, por faltas comprovadas durante o processo de 
seleção. 

6.4 - Concluído o julgamento das propostas, a Comissão de Licitação elaborará relatório 
contendo a classificação pela ordem crescente dos preços que será submetido à apreciação da 
autoridade superior, que homologará a decisão da Comissão de Licitação. 

6.5 - Na hipótese de recusa da proponente melhor classificada de confirmar sua proposta, o 
Contratante, poderá adjudicar o objeto a segunda melhor classificada, e assim sucessivamente, nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado (Artigo 64, parágrafo segundo), ou ainda 
optar pela revogação da presente licitação, no interesse da Administração Pública. 

6.6 - A apresentação de uma proposta na licitação, será considerada como evidencia de que 
a proponente: 

a) Examinou criteriosarnente todos os documentos do edital, que os comparou entre si e 
obteve do Contratante, informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la. 



b) Sendo vencedora da licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e 
completa execução dos serviços e/ou fornecimento do objeto em todas as suas fases. 

c) Considerou que os elementos desta licitação, lhe permitiram a elaboração de uma 
proposta totalmente satisfatória. 

7 - LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e 
CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

7.1 - Para os lotes acima, a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado em local 
designado pela licitante através da requisição (Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Nova 
Cantu). 

7.2 - O Material e/ou serviço será entregue, conforme solicitação, através de emissão de 
requisição em no máximo de 02 (dois) dias úteis após emissão. 

7.3 - Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item 
e/ou serviços por 6 (seis) meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. 

8- DO PAGAMENTO 

8.1 - O pagamento será realizado, em até 30 (Trinta) dias da apresentação da fatura!NF 
anexa a requisição dos materiais emitida pelo requisitante. 

9-DOVALOR 

9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-56.000,00 (Cinquenta e 
Seis Mil Reais). 

9.2 - Correrá por conta de Recursos HOSPSUS do Município de Nova Cantu, Estado do 
Paraná, através da seguinte Dotação Orçamentária: 

Dotação Secretaria 
0702.10301.0428-2028- 44.90.52 Secretaria Municipal de Saúde/ 

Fundo Municipal de Saúde 

10-DASPENALIDADES 

10.1 - Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a 
saber: 

a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em 

seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais 
sanções; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 



d) Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

10.2 - As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou 
penais, previstas na Lei 8.666/93. 

11- IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 

11.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do EDITAL DE PREGÃO. 

11.2- Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de quarenta e oito 
horas. 

11.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
audiência de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação. 

11.4 - A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada à Comissão de Licitação, e 
deverá conter a qualificação do impugnante, a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação 
e o pedido. 

11.5 - A petição apresentada fora do prazo, e/ou sem um dos requisitos acima 
especificados, não será conhecida. 

12 - RECURSOS: 

12.1 - É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das sessões da 
licitação, solicitando que constem em ata dos trabalhos. 

12.2 - Das decisões da Comissão caberá recurso, por escrito, nos termos do Artigo 1 09 da 
Lei 8.666/93 e Lei 8.883/94, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da divulgação 
de decisão, em única instância, ao Secretário de Administração e Negócios Jurídicos, desde que 
interposto perante a Comissão, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, ou, nesse prazo, faze-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser 
proferida pela citada autoridade, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento 
do recurso. 

12.3- Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados, para os efeitos do 
previsto no parágrafo sexto do Artigo 109 da Lei 8.666/93 e 8.883/94. 

12.4 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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13.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU revogará ou anulará esta 
licitação nos termos do art. 49 (quarenta e nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 

13.2 - Não serão admitidas a esta licitação as empresas e/ou autônomos suspensas ou 
impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata. 

13.3 - A Comissão Permanente de Licitação, terá autonomia para resolver todos os casos 
omissos, dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer 
interposição por parte dos participantes. 

13.4 - Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, 
interpelar, assinar ata, apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas 
proponentes e membros da Comissão de Licitação. 

13.5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não serão 
admitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado, nem admitidos a participarem os 
proponentes retardatários. 

13.6 - A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8.666/93 de 21106/93 e suas alterações. 

13.7 - Ocorrendo a hipótese prevista no sub-item anterior assistirá ao Município de Nova 
Cantu, o direito de, a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a adjudicação do objeto em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro colocado ou revogação a licitação. 

13.8 - Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou 
supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei n°. 8.666/93 e suas 
alterações. 

13.9 - Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da 
Comarca da cidade de Campina da lagoa, Estado do Paraná excluído qualquer outro. 

14 -DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

14.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu -PARANÁ, na Rua Bahia n° 85, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail- pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTTJ- PARANÁ, 16 de Março de 2015. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES k:t>o~DA ~MISSÃO C.P L. 

~To~ 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO No 021/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 011/2015 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
- ------------------- portador (a) da Cédula de identidade 
sob n°. _ _ _______ _ _ __ e CPF/ MF n°. , a 
participar do procedimento licitatório sob o modalidade 

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

Na qualidade de representante legal da 
empresa outorga
se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição 
de recurso. 

Em ___ de ________ de 200_. 



PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova C 
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CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
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{MODELO ANEXO Il) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 02112015 
EDITAL DE PREGÃO N° 011/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 011/2015, instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, 

em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO ill) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 02112015 
EDITAL DE PREGÃO N° 01112015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 011/2015 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos 

e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia n° 85 -Centro··· Nova Cantu ··· PR. ··· CEP: 87330-0 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527·1281- Fone Fax (044} 3527-1363 

E-mail: gmo..cantu@_hotmai!.com ou J?..mncarm~_@..L'l.&Q!IL.QJ: 

(MODELO ANEXO !Y) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 021/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 011/2015 

DECLARA~ÃO 

Declaramos para os devidos fms de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 011/2015 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou 

o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 021/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 011/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° O ll/20 15 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou 

conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que 

preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



CNPJ N.• 77.845.394/0001·03- Fone (044) 3527-1281-Fone Fax (M-4) 3527-1363 
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DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO No 02112015 
EDITAL DE PREGÃO N° 011/2015 

Objeto: Aquisição de Equipamentos para Hospital Municipal. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Cantu, Paraná, _____ _..:d~e~------- de 2.015. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 
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(MODELO ANEXO VD 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREÇOS~OSPORÍTEM 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 02112015 
EDITAL DE PREGÃO N° 01112015 

LOTE 01- ÚNICO. 
ÍTEM QTDADE DESCRIÇÃO PREÇO~O 

UNITÁRIO R$-
01 16 Und. Cama, com movimentos Fowler, manual, R$-2.383,95 

leito em chapa de aço perfurada e dobrada, 
elevação e sentado, tubular, pintura epóxi 
antiferruginoso, com colchão. (dimensões 
adulto). 

02 01 Und. Poltrona reclinável, 03 posições, estrutura R$-1.333,34 
em tubo; Assento, encosto, pernas e braços 
estofados em espuma, revestidos em 
courvin; pintura epóxi, antiferruginoso, com 
pés e ponteira em pvc antiderrapante. 
(dimensões adulto). 

03 01 Und. DEA lMi8 ~ -, bifásico, atuação dupla, R$-8.084,00 
carga de no mínimo 200 choques, conexão 
com pc/usb, gravação de eventos. 

04 01 Und. Desfibrilador R$-·8.423,00 



) 

PR.OliFE Cirúrgica 
RUA SANTA CATARINA, 850 ·CENTRO 

CASCAVEL -PARANA 

CNPJ:85.477.586/0001-32 - I.E:422.104.16-02 

FONE/FAX: (45) 3224-8308 • 

e-mail:vendasprolife@hotmail.com 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
RUA PROF JOAO FARIAS DA COSTA S/N CENTRO 
CEP: 87330-000 
NOVA CANTU- PR 

COTAÇÃO DE PREÇO 
/ 

ITEM QTD UNID ESPECIFICAÇÃO V.UNIT V.TOTAL 

01 16 UN CAMA FAWLER SIMPLES - estrutura do leito confeccionada em R$ 2.227,90 R$ 35.646,40 
tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20mm, leito em chapa de aço 
1 ,50mm perfurada e dobrada, com movimentos fawler, semi-
fawler, trendelemburg, flexão, cárdico e sentado acionados através 
de duas manivelas cromadas e escamoteáveis, rodas de 
76,20mm giratórias sendo duas com freios dispostos na diagonal. 
cabeceira e peseira em tubo de aço 25,40mm x 1,20mm com 
travessas em tubo de aço 15,87mm x 1 ,20mm, pintura 
eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso. 
Dimensões externas: C 2,1 Om x L 0,80m x A 0,65mlleito I 
1 ,DOm/cabeceira. Acompanha um colchão D-23 revestido em napa 
com zíper e ilhoses. - .... 

• 

ECO t~RM~S COM. DE ~~tO~o\~~~ 
CNPJ·. 85 .477.586/ 0 

Página 1 

/ 

Rua Santa Catanna. 850. Fone/Fax (45) 3224-8308. Cep 85.801-040. Cascavel · Paranâ. e-mar!' vendasorohfe@hotmarl.com · prollfecrn.Jrgrca@hotmarl cor 
CNPJ 85 477.586/0001-32 -IE 42210416-02 
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02 UN POLTRONA RECLINAVEL- pés em tubo retangular 50mm x R$ 1.176,68 
20mm x 1 ,20mm. estrutura em tubo 31 ,75mm x 1,20mm e 
25,40mm x 1 .20mm. Assento, encosto, pernas e braços estofados 
em espuma com 05cm de altura 0-26 revestido em courvin. 
Reclinável em três posições através de alavanca lateral com 
retorno automático à posição inicial de sentado através de molas. 
movimento simultâneo de encosto e do descanso das pernas. 
pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso. 
Pés com ponteiras de PVC antiderrapante. Dimensões: C 0,46m x 
L 0,70m x A 1,20m. Posição deitada: C 1 ,70m. 

./ 

03 UN Módulo SP02 para cardiomax R$ 3.240,00 R$ 3.240.BO 
·Faixa Sp02 
-Oa100%: 
•Faixa Pulso: 
- 30 a 250 BPM. 
•Precisão Sp02: 
- +I- 2 % de 70 a 100%. 
- +/- 3 % de 50 a 69%. 
• reclsão Pulso: 
- +/- 2 BPM. 
•Velocidade de varredura: 
- 12,5; 25 e 50 mm/s. 

_... ------
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04 UN Módulo PANI 
•Princípio de funcionamento: 
- Oscilométrica. 
•Modo de medidas automático: 
-1 . 2, 3. 4. 5, 10, 15. 30, 60 e 90 
minutos. 
•Manual: 
- Uma medição. 
•Intervalo de medidas: •Adulto: 
- Sistólica: 40 - 260 mmHg. 
- Média: 26 - 220 mmHg. 
- Diastólica: 20- 200 mmHg. 
•Pediátrico: 
- Sistólica: 40 - 160 mmHg. 
- Média: 26 - 133 mmHg. 
- Diastólica: 20 - 120 mmHg. 
•Neonatal: 
- Sistólica: 40 - 130 mmHg-. 
- Média: 26 - 11 O m~g. 
- Diastólica: 20 - JZO mmHg. 
•Limite de sobré' pressão por 
software: 
- Adultif:" 290 mmHg máx. 
- ~e'6'natal: 145 mmHg máx. 

para 

V 
.-.Proteção de sobre pressão 
por hardware: 
- Adulto: 300 ± mmHg. 

/ 
- Neonatal : 150 ± mmHg. 
•Resolução: - 1 mmHg. 

05 

06 
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UN Módulo Capinografia (ETC02) para cardiomax 
medida C02: 
-O- 99 mmHg. 
•Precisão: 
- +I- 3% de O - 40 mmH 
- +/- 8% de 41 - 7 Hg. 
- +I- 1 0%-'Õf - 99 mmHg. 
•Co o: 
- 0,8 w. 
•Compensação: 
- BTPS. N20, 02. 

UN Módulo Marcapsso 
•Modos: 

(MP) para 

•Intervalo de R$ 11.664,00 R$ 

cardiomax R$ 3.500,00 R$ 

-Demanda ou fixo. ~ 
·Amplitude: 
- De 5 mA a 200 mA (resolução de 5 
mA), precisão 10%. 
•Largura do pulso: 
- 20 ms (+/- 1 ms). 
•Frequência: 
-De 30 ppm a 180 ppm 
(incrementos de 5 ppm), prec1são 
±2% .... 
·~d'o refratário: 
- 340 ms (de 30 a 80 ppm). 
-240 ms (de 90 a 180 ppm) . 

UN Módulo de prevensão de morte súbita (PMG) para cardiomax --
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08 UN Módulo OEA 
•Características funcionais: 
- Comandos de voz, indicações 
visuais, instruções de RCP, USB 
2.0 para conexão com PC, 
multi-idiomas, tecnologia PMS -
Prevenção de Morte Súbita. 
•USB: 

para cardiomax R$ 3.500,00 

-----
- USB 2.0 para transferência do 
eletrocardiograma armazenado em 
modo DEA para um PC compatível. 
•SoftDEA: 

09 

10 1 

- Software para visualização dos 
dados transferidos para o PC. 

UN DEA lsis Pró lnstramed R$ 9.828,00 R$ 

UN 

Vantagens 
Atuação dupla : como desfibrilador manual ou DEA. 
Orientação por voz e por indicadores visuais na tela LCD. 
Mínimo de 200 choques (200 Joules. carga plena. bateria em boas 
condições). 
Inteligência artificial: diagnóstico acurado das condições do 
paciente, indicando ou não a aplicação do choque e impedindo o 
uso acidental (modo OEA) . 
Utilização horizontal ou vertical. 
Conexão com PC via USB, incluindo software para download e 
gerenciamento dos dados. 
Choque Bifásico. 
Auto-diagnóstico de funções e bateria. 
Gravação de eventos para posterior análise. 
Acesso fácil .às pás para uso e reposição 

Oesfibrilador Apolus 
ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 
• Dimensões com pás: 
- 44,5 em (Largura). 
- 24,5 em (Profundidade). 
- 20,0 em (Altura). 
• Peso: 
-Aparelho- 3,90 Kg. 
-Pás externas- 0,85 Kg. 
• Bateria interna: 
-Tipo: NiMH, 14,4 VDC 4 Nh. 

lnstramed R$ 9.936,00 R$ 
- .. 

- Ouraçào: Bateria com carga plena - mínimo de 140 choques em 
360 joul~u mínimo de 200 choques em 200 joules. 
- Tempo de carga completa da bateria (completamente 
descarregada): 8 horas. 
• Armazenamento da bateria: 
- O armazenamento da bateria por longos períodos em 
temperaturas acima de 35°C reduzirá sua capacidade e vida útil. 
• Classificação: 
- Equipamento energizado internamente. 
-Tipo CF. 
• Modo de funcionamento: 
- Operação frequente. 
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UN Módulo SP02 para monitor lnmax 
de medição: 
•0-100%. _, 
• Precisão:± 2% de 70 - 100%. 
• ± 3 % de 50 - 69%. 
• Pulso: 
• Faixa: 30 - 250 BPM. 

<" • Precisão: ± 2 BPM de 30 - 250 BPM. 
• Velocidade: 12.5, 25 e 50 mm/s. 

UN Módulo PANI para monitor lnmax 
braçadeira/manguito adulto - código 18562JFr. 
• 01 extensor para manguito - código 1-2:432 (G). 

• Pl: 
• 01 transdutor Medex MX960. 
• 01 cabo de intérligação MX961Z14. 
• 01 suporte para transdutor MX261 . 
• 01 kit ~ofíitorização linha Medex MX9604A 
• Ç..apnografia: 
• 01 EtC02 linha de amostragem baixa umidade. 
• 01 adulto/pediátrlco T para linha cJ_e amostragem. 

UN 

• Faixa R$ 2.592,00 

• 01 R$ 1.944,00 R$ 

• R$ 972 ,00 R$ Módulo Temperatura para monitor lnmax 
Faixa de medição: 15°C - 45°C (59°F- 113°F). 
~sóÍUção: ± 0,1 •c (0,18°F). 
• Compatível com a série YSI 400 para sensores de temperatura 

UN 

UN 

Módulo Capnografia (ETC02) para {Tionitor lnmax R$ 9.720,00 R$ 
• Intervalo de medida C02: O -99 mmHg. 
• Precisão: 
• +/- 3mmHg de O -40 mmHg. 
• +/- 8% de 41 -76 mmHg. 
• +I- 1 O% de 77 -99 mmHg. 
• Calibraçã~ dois pontos 
•Inicio: / 
• 1 O segundos pra iniciar a Curva de C02. 

- .,. 

• Menos de 3 minutos para funcionamento completo. 
• Consumo: 0.8 W. 
• Compensação: BTPS, N20, 02 

M6dulo Pressão lnvasiva (IBF) para monitor lnmax R$ 6.480,00 R$ 
• Filtro: 50 e 60 Hz. 
·Intervalo de medidas: - 99 mmHg a 310 mmHg. 
• lnte~o de zeramento: +/- 70 mmHg. 
• Prec1são: +/- 1%. +/-1 cügito. o que for maior. 
• Transdutor: 5~VNfmmHg, descartável ou reutilizável. 

UN Módulo.Bfinfer para monitor lnmax R$ 3.024 ,00 R$ 

1.944,00 

972,00 

9.720,00 

6.480,00 

3.024,00 

R$ 109.963,08 

Valor total RS 109.963,08 (Cento e Nove m1l novecentos e sessenta e três reats e otto centavos)~ 

VALIDADE DA COTAÇÃO: 30 (Trinta) DIAS 
PRAZO DE ENTREGA: Até 40(quarenta) DIAS 

Cascavel.1 

Eco Farma 
Euclides Lui Tom elli 
RG: 3.145.7 3-3 SSP/PR 
CPF: 060.116.839-91 
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