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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

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

REQUERIMENTO COM TERMO DE REFERÊNCIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL: 

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

l-OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE CLINICA MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA A SEREM REALIZADOS EM 
PACIENTES DO MUNICÍPIO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA DO 
TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL. 

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

2 - JUSTTFI CATIVA 

A presente solicitação se faz necessária para atender a demanda de procedimento de 
urgência em pacientes do Município fora da sede do Município, visto que não dispomos destes 
atendimentos no Hospital Municipal. 

ESPECiFICAÇÃO DOS BENS OU SERVIÇOS 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. Unit. Valor Máx. Total. 
1 Histerectomia Unidade 6 R$ 3.266,67 R$ 19.600,00 
2 Apendicectomia Unidade ? R$ 3.266,67 R$ 6.533,33 
3 ürquiectomia Unidade ? RS 3.266,67 R$ 6.533,33 
4 Colecistectomia Unidade 7 R$ 3.266,67 R$ 22.866,6; 
5 Parto Cesarea Unidade 2 R$ 3.266,67 R$ 6.533,33 
6 Drenagem Serona Inguinal Unidade 2 R$ 3.266,67 R$ 6.533,33 
- Perineo Posterior Unidade 1 R$ 3.266,67 R$ 3.266,67 

Laqueadura Unidade ? R$ 3.266,67 R$ 6.533,33 
9 Postectomia Com Sedacão Unidade 3 R$ 3.266,67 R$ 9.800,00 
10 HerniOITafía Incisional com Tela Unidade ? R$ 3.266,67 R$ 6.533,33 

TOTAL GERAL R$ 94.733,33 

I 4 LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS ou REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os Serviços deverão ser realizados em hospitais da Região e em local informado pelo Município. 

I 5- PRAZO DE ENTREGA ou PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

O inicio da prestação dos serviços serão em até 24 (vinte e quatro) horas a partir da Assinatura 
do Contrato e o prazo de execução é de acordo com a urgência que o procedimento necessita, sempre 
atraves de requisição expedida pela Secretaria de Saúde do Município. 

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

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantuíalig.com.br 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

I 6 ~ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

O acompanhamento será efetuado por Funcionário Designado pela Municipalidade. 

I 7 ~ESTIMATIVA DO vALOR 

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

8 ~CRITÉRIOS DE ACEITABIL!DADE 
Conforme o Artigo 7 3 da Lei 8. 666/93: 

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
I- em se tratando de obras e serviços: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e físcalizaçào, mediante termo 
;ircunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que 
comprave a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei; 

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

especificação, 
b) definitivamente, após a verificaçc7o da qualidade e quantidade do material e consequente 

aceitação. 

I 9 DA VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS 

Certifico que os orçamentos enviados juntamente a este Tenno de Referencia foram por mim 
realizados e são verdadeiros, confonne rubrica/assinatura em cada um deles. 

1 O~ DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

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

Nova Cantú, 08 de Novembro de 2016 

Eliana Apar c· 
Secret ria de Saúde 

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

E-mail: pmncantuíal.hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77 845.394/0001-03 
"Paço Municipal Martin Krupek" 

ORÇAMENTO/COTAÇÃO 
CARIMBO Cf\P.J Otl INFORMAR N° DO CPF/CNP.J 

PROPONENTE: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
E-MA! L: 
DATA: 
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 

RAMO DE ATIVIDADE 

O proponente supra identificado, apresenta ao Município de Nova Cantú o seguinte O R CAMENT O 
' 

I Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. Valor 
Unit. Total. 

' Histerectomia Unidade 6 
2 Apendicectomia Unidade 2 

3 Orquiectomia Unidade 2 
4 Co!ecistectomia Unidade 7 

5 Parto Cesarea Unidade 2 

6 Drenagem Serona Inguinal Unidade 2 

7 Perineo Posterior Unidade 1 
8 Laqueadura Unidade 2 

9 Postectomia Com Sedação Unidade 3 

10 l-lerniorrafm Incisiona! com Tela Unidade 2 

ASSINATURA NOME DO RESPONSA VEL PELO ORÇAMENTO: 

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

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

Máx. 
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Prefeitura Municipal de Nova Canr.tf·' <, .. 1t:<: ~~::-; 
ESTADO DO PARANA \

1 
I -· ~ 

CNPJ n.B45.394/0001-03 . ·.:. 

~~~----------------------------------------------~~~ / 
PROCESSO no 058/2016 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL No 037/2016 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CLfNICA MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA A SEREM REALIZADOS EM 
PACIENTES DO MUNICÍPIO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA DO 
TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL 
-HOSPSUS. 

VALOR ESTIMADO - R$ 94.733 ,33 (Noventa e Quatro Setecentos e Trinta Três 
Reais e Trinta Três Centavos) 

PARA: 

ORDENADO R 

Visto: DATA: 16 I 11 I 2016 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA f!'" ~ /' _ ' ._ / 

Visto: ..- DATA: 16 I 11 I 2016 

PARA: 
DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

Visto: DATA: 16 I 11 I 2016 

PMU.: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Visto: DATA: 16 I 11 

Rua Bahia, 85- Centro - CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR - E-Mail 
licitacao@novacantu.pr.gov. br 

I 2016 
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Prefeitura Municipal de Nova 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

ASSESSORIA JURÍDICA 
LAUDO DE ANÁLISE JURÍDICA 

PARECER DE ABERTURA DE PROCESSO LICITA TÓRIO N° 05812016 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N•: 037/2016 

1 -RELATÓRIO 

ASSUNTO: 1. CONTRATAÇÃO DE CLINICA 
MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA, 
EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE 
MUNICIPAL - HOSPSUS. 2. MODALIDADE ELEITA: 
PREGÃO PRESENCIAL, COM FULCRO NO ARTIGO 
1 • DA LEI FEDERAL N. 10.520/2002. 

---~---

Trata-se de processo administrativo de contratação, cujo objeto é CONTRATAÇÃO 
DE CLINICA MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO 
CIRURGICO DE URGÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE 
MUNICIPAL - HOSPSUS. 

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

REQUISITO 11 FUNDAMENTO li SIM 11 NÃO 11 OBSERVAÇÃO 
Existência de abertura formal de Art. 38 caput da LJDI processo administrativo, autuado Lei 8.666/93 
e protocolado 

Ato de designação da Comissão Art. 3 8 inciso III LJ[J Anexar Portaria indicando os 
responsável pela condução do da Lei 8.666/93 membros da CPL ou 
certame Pregoeiro e sua Equipe 

Numeração das páginas do Art. 3 8 caput da ou Numerar páginas para demonstrar 

processo Lei 8.666/93 sequencia do processo. 

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

Realização de ampla pesquisa de arts. 70 
' 

§ 20 
' 

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

I 

I 

I 

I lndica2ão do recurso 2ara arcar 11 Art. 38 ca2ut da 11 X li 11 Não se faz necessário 2ara a I 

[ 
L_~----~~~-~------~~~~~~--·---------~~~~~~----~--



I com a despesa 11 Lei 8.666/93 li li 11 Modalidade 
Atestado de disponibilidade Art. lo § lo da X 
financeira Lei 

Complementar 
Federal no 
101/2000 

Autorização da Autoridade Art. 3 8 caput da X Necessário a autorização do 
competente, sob a ótica da Lei 8.666/93 c/c ordenado r da Despesa para 
oportunidade, conveniência e Art. lo § ! 0 da dar prosseguimento no 
relevância para o interesse Lei processo. 
público Complementar 

Federal no 
101/2000 

Publicação do Ato no Site do Instrução DD Se faz necessário a publicação 
TCE-Pr Normativa 37/09 nos órgãos de publicidade. 

do TCE/Pr. TCE- Orgão Oficial. 

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

Ante ao exposto, no tocante a escolha do procedimento licitatório efetuado, 
considerando que o objeto se enquadra no conceito disposto no artigo 1 o da Lei Federal n. 
10.520/20021, correta a opção pela adoção da modalidade licitatória pregão presencial para 
registro de preços. 

É a manifestação s. m. j. 

i 
'osura/ 
)d9.7 2 

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

I 
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PREFEITURA MUNICIPxt'i~~··· ;]~/ 
NOVA CANTD~9~~>/ 

1963-

fu fJaça ftwtte :Deãta 9li6Wíia 
--=PARANÁ=-

CNPJ • 17.1145.394/00!111-1!3 

PORTARIA N°. 036/2016 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná. no uso 
de suas atribuições legais, e tendo em vista o que const~ da Lei 
Federal n• 10.520 de 17 de Julho de 2002; 

RESOLVE 

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

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

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

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

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

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

Rua Bahia, 85 - Centro - Nova Cantu - [>R 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu.nr nrw 1" 
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PREÂMBULO 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Marlin Krupek" 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 058/2016 
PREGÃO PRESENCIAL N°037/2016 - PMNC 

O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU - ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua Babia,85, 
Centro, em Nova Cantu, ora denominado licitador, torna público que se acha aberta licitação na 
modalidade PREGÃO (presencial), do !!ruLMenor Preço - Por Item, objetivando a: 
CONTRATAÇÃO DE CLINICA MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA A SEREM REALIZADOS EM 
PACIENTES DO MUNICÍPIO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME 
CONSTA DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA 
SAÚDE MUNICIPAL, que será regida pela Lei federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, com suas alterações e demais exigências deste edital e seus Anexos. 

DA SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA E 
DOCUMENTAÇÃO 

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU, RUA BAHIA, N°85, CENTRO, NOVA CANTU -PR. 
DlA: 02 de Dezembro de 2016. 
HORÁRIO: 14 Horas. 

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

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

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

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

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

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

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

intenção de interposição de recurso. 

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

4. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de condição deste Edital e de outros 
assuntos relacionados à presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em 

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

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



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 
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participar do certame pelo telefone (044- 3527- 1281), até o 2° (segundo) dia útil que a~~~àey~~ 
data estabelecida no preâmbulo deste Instrumento Convocatório para a reunião de recebime~é' 
abertura dos envelopes propostas e documentação. 

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

São partes integrantes deste edital os seguintes anexos: 

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

DO OBJETO 

6. A presente licitação visa o acolhimento da melhor Proposta para o seguinte objeto: 
CONTRATAÇÃO DE CLINICA MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA A SEREM REALIZADOS EM 
PACIENTES DO MUNICÍPIO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME 
CONSTA DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA 
SAÚDE MUNICIPAL., os produtos devem ser entregues no município de NOVA CANTU, 
Estado do Paraná, conforme discriminado no Anexo I - "Memorial Descritivo". 

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

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

documentação. 

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

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

8.3. cujos sócios ou acionistas estejam impedidos face ao disposto no art. 9° da Lei n° 8.666/93. 
8.4. Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio. 

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

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.bl' -



DO PROCEDIMENTO 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

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

9. No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, serão recebidos os documentos 
de credenciamentos e abetiura pelo Pregoeiro a sessão pública, destinada ao recebimento da 
declaração de habilitação, e ao recebimento e abertura dos envelopes proposta e documentação. 

9.1. Não será aceita, em nenhuma hipótese, a pm1icipação de licitante: 
a) retardatária, a não ser como ouvinte, ou, 
b) que não apresente a declaração da habilitação, conforme ANEXO IX. 

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

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

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

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

1 I .2. classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas apresentadas com valores 
sucessivos e superiores em até 10% em relação ao menor preço; ou 

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

11 .3 .1. havendo empate no terceiro valor, serão selecionadas todas as licitantes que tenham ofertado 
o mesmo preço; 

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

11.5. Início de etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser formulados de modo 
sucessivo, em percentuais distintos e crescente, a partir do credenciamento pela licitante que 
apresentou o menor preço dentre as classificadas e as demais licitantes, registrando os lances 
ofe11ados e reordenando-os 

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

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

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

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

15. 1. Não será admitida complementação de documentos posterionnente à sessão. 
15.2. O pregoeiro poderá conferir os documentos disponíveis em sities eletrônicos oficiais. 

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

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

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

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

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

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

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

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

17.2. os envelopes não abertos serão rubricados no fecho pelo Pregoeiro e pelos representantes 
legais das licitantes presentes, e ficarão sob a guarda do Pregoeiro até nova reunião, 
op011unamente marcada para prosseguimento dos trabalhos . 

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

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

20. Ultrapassada a fase de análise das propostas, e abertos os envelopes documentação não caberá 
desclassificar os licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 
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21. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste pregão, a ~~fuó.~-- , 

de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou 
da documentação. 

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

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

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

indeferimento do recurso interposto e dado conhecimento do seu resultado; 

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

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

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

DO CREDENCIAMENTO 

26. Serão admitidos a participar desta bcitação 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, se mais de uma empresa. 

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

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

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

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

I V 
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27.2.1 Os documentos ora solicitados poderão ser apresentados em original, por qualquer processo --" 

de cópia, autenticada por Cartório competente ou pelo Pregoeiro ou por membro da equipe de 
apoio mediante a conferência da cópia com o original ou publicação em órgão da imprensa 
oficial. 

27.2.1. 1 As fotocópias poderão ser autenticadas das 08 :00 horas às 12:00 horas, desde que o 
proponente apresente a via original para conferência. Não será realizada autenticação após o 
credenciamento dos participantes. 

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

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

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

DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2016- PMNC 
ENVELOPE No 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA 

PROPONENTE 

DA PROPOSTA - ENVELOPE No 01 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2016- PMNC 
ENVELOPE No 02 DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE 

29. A proposta contida no Envelope n° O 1 deverá ser apresentada com as seguintes exigências: 
29.1. de preferência emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, 

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

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

i-
... --....::;:_ .. ~ ........ 

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

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

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

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

DOS PREÇOS 

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

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

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

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

VALOR REFERÊNCIA 

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

Valor R$ 94.733,33 (Noventa e Quatro Setecentos e Trinta Três Reais e Trinta Três 
Centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. Unit. Valor Máx. Total. 
1 
2 

3 
4 
5 

6 

I listerectomia Unidade 6 R$ 3.266,67 R$ 19.600,00 
Apendicectomia Unidade 2 R$ 3.266,67 R$ 6.533,33 
Orquiectomia Unidade 2 R$ 3.266,67 R$ 6.533,33 
Colecistectomia Unidade 7 R$ 3.266,67 R$ 22.866,67 
Parto Cesarea Unidade 2 R$ 3.266,67 R$ 6.533,33 
Drenagem Serona lnguinal Unidade 2 R$ 3.266,67 R$ 6.533,33 
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7 Perineo Posterior 

8 Laqueadura 

9 Postectomia Com Sedaçào 
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Unidade I R$ 3.266,67 

Unidade 2 R$ 3.266,67 

Unidade 3 R$ 3.266,67 

.:: ·- ""' ..- ~· ... 

R$ 3.266,67 
. ~ v --

R$ 6.533,33 
R$ 9.800,00 

10 Herniorralia lncisional com Tela Unidade 2 R$ 3.266,67 R$ 6.533,33 
TOTAL GERAL R$ 94.733,33 

DOS PRAZOS 

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

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

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

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

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

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

DO TIPO DE LICITAÇÃO 

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

DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

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

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

39.1.1. Para fins de aferição de inexequibilidade das propostas, o Pregoeiro dete1minará 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 fonna do artigo 48, inciso li, da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações 

39.2. não atenderem às exigências contidas no edital deste pregão. r/ 
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40. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licit~ntes .. ir 

prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de novas propostas, escoimadas das causas 
referidas no item anterior. 

DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 

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

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

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

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

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

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

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

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

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

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

48. Quando não forem identificadas, no mínimo, três propostas escritas, a partir do critério definido 
no item anterior, o Pregoeiro fará a classificação dos três menores preços sucessivos, por item, 
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dispostos em ord~m cre~c~nte, quais.q~1er que sejam os valores ofertados, par~~/~ 
representantes legms dos licitantes partiCipem da etapa de lances verbais. Havendo empate no 
terceiro valor, serão convocadas as licitantes que tiverem ofertado o mesmo preço. 

49. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a classificação final 
far-se-a pela ordem crescente dos preços. 

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

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

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

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

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

DO DESEMPATE 

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

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

52.1.1 - Será considerado empate situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte sejam, iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta 
mais bem classificada (art. 44, §2° da Lei Complementar no 123). 

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

de preço inferior àquela considerada vencedora do ce11ame, situação em que será adjudicado em 
seu favor o objeto licitado (art. 45, I, da Lei Complementar n° 123); 

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

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

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 45 da Lei Complementar no 
123, o objeto Ecitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 
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e) O disposto no Art. 45 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

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

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE N° 2 

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

a) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição, onde 
havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial conesponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais ce1iidões negativas ou positivas, com efeito, de 
certidão negativa, conforme estabelecido no A1i. 43, § 1° da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 

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

53.1. Habilitação Jurídica: 

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

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

53.2. Regularidade Fiscal e trabalhista: 

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

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

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Divida Ativa da União, mediante 
apresentação de Cet1idão Conjunta de Débitos Relativos à Tributos Federais e à Divida Ativa da 
União, expedido pela secretaria da Receita Federal, do domicilio ou sede do proponente; 

d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de certidão fornecida 
pela Receita Estadual; 
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e) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação 
Negativa de Débitos Municipais expedida pelo órgão municipal competente. 

t) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas. 

53.3. Qualificação Técnica: 

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

53.4. Qualificação Econômico-Financeira: 

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

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

53.5. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal 
a) Declaração do licitante de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

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

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

respectivo: 
a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial ; 
c) serão dispensados da t1lia1 aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz; 

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

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

tiver dúvida e julgar necessário. 
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56. Quando todos os licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias 
úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das causas referidas no ato 
inabilitatório. 

56.1. Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não aceitos. 

DO DIREITO DE PETIÇÃO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DA CONTRATAÇÃO 

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

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

66. O Município poderá, quando convocado o primeiro classificado e este não assinar o contrato ou 
não aceitar outro instrumento equivalente, convidar os classificados subsequentes. na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de confon11idade com o edital de licitação, 
independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei Federal n° 8.666/93. 

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

DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

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

adjudicação deste pregão. 

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

DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DAS PARTES CONTRATANTES 

69. As Partes deste contrato devem observar o seguinte: 
69.1 Ao licitante vencedor caberá observar o seguinte: 

69.1 .1 Prestar os serviços na forma da proposta aqui contratada, observado fielmente a qualidade, o 
quantitativo e o valor; 

69.1.2 Ter disponibilidade de produto e pessoal disponível quando solicitado; 
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69.1.3 Apresentar as faturas preenchidas de fonna correta e em valores corresponde~t;s- ·tfs. 
requisições, em tempo de serem processadas; 

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

69.1.5 responder por quillsquer danos pessoais ou materiais decorrentes da prestação dos serviços; 
69.1.6 não transferir a outrem no todo ou em parte suas obrigações firmadas por ocasião deste 

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

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

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

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

DO LOCAL DA ENTREGA DOS SERVIÇOS 

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

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

DA DESPESA 

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

Valor R$ 94.733,33 (Noventa e Quatro mil Setecentos e Trinta e Três Reais e Trinta Três 
Centavos). 

07.002. 10.30 13.0428.2.028.3.3.90.50.99 
07.002. 1 0.3013.0428.2.029.3.3.90.50.99 

DO PAGAMENTO 

74. O pagamento será efetuado através da Nota Fiscal eletronica, até o 5° (quinto) dia útil 
posterior a data da entrega. 
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74.1. A apresentação da respectiva nota fiscal deverá constar além da descrição do obj~e'"' 
modalidade da licitação, n° do contrato. 

74.2. O pagamento será efetuado nos temos do item 74 do presente edital a proposta adjudicada e 
homologada, juntamente com a CND do INSS, FGTS e TRABALHISTA, não se admitindo 
reajuste, após a emissão da nota de empenho, observando-se as condições de recebimento do 
objeto. 

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

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

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

DA REVISÃO E DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS 

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

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

DAS PENALIDADES 

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

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

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

78.2. Caberá multa de 0,5%(meio por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços, desde que 
a justificativa eventualmente apresentada não seja aceita pela Administração, incidente sobre o 
valor da quantidade que deixou de ser entregue. 
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78.3 . Caberá multa de 10% (dez por cento) por inexecução parcial do ~uste: 

a) calculada sobre o valor da parcela inexecutada, quando a prestação dos serviços ocorrer em 
desconformidade com o exigido neste Edital e seus Anexos, sem qualquer ônus para a 
Municipalidade. 

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

do contrato ou da Nota de Empenho. 

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

80. As 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. 

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

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

DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

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

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

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

85. A impugnação feita tempestivamente não impedirá o licitante de participar deste processo 
licitatório, caso a decisão sobre a petição não seja protocolada antes da data marcada para o 
recebimento e abet1ura dos envelopes proposta e documentação. 

DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DO PREGÃO 

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

justificativa escrita e devidamente fundamentada; 
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86.2. ser revogado se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, dec"tm:enk · 
de fato superveniente devidamente comprovado. pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta; ou 

86.3. ter sua data de abertura dos envelopes documentação e proposta transferida, por conveniência 
exclusiva da Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Paraná. 

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

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

defesa. 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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

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

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

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

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou 
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador. visando estabelecer 
preços em níveis a1iificiais e não-competitivos; 

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

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

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

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

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

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@.ig.com.br 
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relacionados à licitação e à execução do contrato. 

89. Em caso de dúvida, o interessado deverá contatar o Pregoeiro, no endereço mencionado no 
preâmbulo deste edital ou pelos telefones: (044 - 3 527-1281) - e-mail comprasla>.nova 
cantu.pr.gov.br no horário das 08 :00 às 12:00, para obtenção dos esclarecimentos que julgar 
necessários. 

Nova Cantu-PR, 16 de Novembro de 2016. 

~-f} J -r) 

l!V~~~.I'fv 
Prefeito Municipal 

Rua Bahia, N°85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
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ANEXO! 

MEMORIAL DESCRITIVO 

CONTRATAÇÃO DE CLINICA MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA A SEREM REALIZADOS EM 
PACIENTES DO MUNICÍPIO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA 
DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE 
MUNICIPAL. 

Valor RS 94.733,33 (Noventa e Quatro Setecentos e Trinta Três Reais e Trinta Três 
Centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 
1 Histcrectomia Unidade 6 RS 
2 Apendicectomia Unidade 2 R$ 
3 Orquiectomia Unidade 2 R$ 
4 Colecistectomia Unidade 7 R$ 
5 Parto Cesarea Unidade 2 R$ 
6 Drenagem Serona lnguinal Unidade 2 R$ 
7 Perinco Posterior Unidade 1 R$ 
8 Laqueadura Unidade 2 R$ 
9 Postectomia Com Sedação Unidade 3 R$ 
10 Hcrniorrafia lncisional com Tela Unidade 2 R$ 

TOTAL GERAL 

Validade da proposta 60 dias. 
Entrega em no maximo 5 dias da emissão da Requisição de Compra. 
Pagamento em até 30 dias após a entrega dos produtos. 

3.266,67 

3.266,67 

3.266,67 

3.266,67 

3.266,67 

3.266,67 

3.266,67 

3.266,67 

3.266,67 

3.266,67 

Valor Máx. Total. 
R$ 19.600,00 
R$ 6.533,33 
R$ 6.533,33 
R$ 22.866,67 
R$ 6.533,33 
R$ 6.533,33 
R$ 3.266,67 
R$ 6.533,33 
R$ 9.800,00 

R$ 6.533,33 
R$ 94.733,33 

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

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou prnncantu@üz.com.br 
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ANEXOU 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Nome da Empresa: ____________________ _ 
Endereço da Empresa: __________________ _ 
C.N.P.J da Empresa: ____ ___ __________ _ _ 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 

Referente: Pregão (Presencial) na 037/2016- PMNC 

O signatário da presente, em nome da Proponente o 
Sr(a) brasileiro(a), casado(a), empresário(a). 
residente e domiciliado(a) à Av. na cidade de 
------------'' portador(a) da R. G n° . expedida pela 
Secretaria de Segurança Pública do Paraná e do CP.F 
n° , vem declarar. sob pena da Lei. que a Empresa: 

, que não mantém em seu quadro de pessoal menores 
---------------~ 
de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou serviços perigosos ou insalubres. não 
mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos e menores de 14 
(quatorze) anos a não ser na condiçc7o de aprendiz. 

Por ser expressc7o da verdade. firmamos a presente. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F _______ __ _ 

R.G - ------- ---

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

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

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE F ATO IMPEDITIVO PARA LI ClT AR OU 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 03 7/2016 - PMNC 

A empresa .. .. .. .................................................... , inscrita no CNPJ no ----------------------------------, vem 

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

10.520/02,. declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na 

licitação, mediante pregão presencial n° 037/2016 - PMNC, do MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 

- PARANÁ. 

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

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

Por ser expressão da verdade. firmamos a presente. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F _________ _ 

R.G __________ _ 

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

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

Nome da Empresa: _________________ _ 
Endereço da Empresa: _________ _ _____ _ 
C.N.P.J da Empresa: ____________ _ ___ _ 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 03 7/2016 - PMNC 

Apresentamos e submetemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de preços relativa CONTRATAÇÃO 
DE CLINICA MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO 
CIRURGICO DE URGENCIA A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES DO 
MUNICÍPIO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA DO TERMO DE 
REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL em 
conformidade com Memorial Descritivo. 

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

Item Descri ão Unidade 
1 Histerectomia Unidade 

2 Apendicectomia Unidade 

3 Orquiectomia Unidade 

4 Cotecistectomia Unidade 

5 Parto Cesarea Unidade 

6 Drenagem Serona lnguinal Un idade 

7 Perineo Posterior Unidade 

8 Laqueadura Unidade 

9 Postectomia Com Sedaçào Unidade 

10 1-lerniorralia lncisional com Tela Unidade 
TOTAL GERAL 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Confonne Edital 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias após abertura da mesma. 

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: Conforme Edital 

Quant. 
6 
2 
2 
7 

2 

2 

2 

3 

2 

Valor Máx. Unit Valor Máx. Total. 

O valor total da Proposta é de : R$------'~-----------------------

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F ___ ______ _ 
R.G ____ _____ _ _ 

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

E-mail: pmncantu(a{hotmail.com ou pmncanttt(@,ig.com.br 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO 

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

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 03 7/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório. sob a 
modalidade Pregão presencial n°037/2016 - PMNC, instaurado pelo MUNICÍPIO DE NOVA 
CANTU - PARANÁ, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

Por ser expressão de verdade, íi1mamos a presente. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F ______ _ _ __ _ 

R.G _ __________ _ 

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

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

MODELO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0012016 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU E DE OUTRO. A 
EMPRESA ----------------------------------------, CUJO AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO 
MEDICINAL CONFORME DESCRICÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCI A, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE O VALOR DO CONTRATO É R$ -----------------
------------------), NOS TER!v!OS DA LEI FEDERAL No 8666 DE 2110611993. 

PREÂMBULO 

CONTRATANTE: Município de NOVA CANTU, pessoa jurídica de direito público. com Sede na Rua Bahia, n° 85, 
Centro. inscrito no CNPJ sob n° 77.8-15.39-1.0001-03, neste ato representado pelo Prefeito ivlunicipal. Senhor 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN. residente e domiciliado nesta cidade de Nova Cantu, portador da Carteira de 
Identidade RG n° 4.4 14.003-9 SSPIPR e inscrito no CPFIMF sob o n° 676.205-68, doravante denominada 
CONTRATANTE 

CONTRA TADO(A): --------------------------------------, pessoa jurídica de direito privado. inscrita no CGCIMF n° ----
-------------, com sede na Rua --------------------, CEP. 17°. -----------cidade - PR, neste ato representada pelo Sr. ---
------------. portador da C!IRG no------------ e inscrito no CP FIM F no---------------------

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 Cujo Objeto é CONTRATAÇÃO DE CLINICA MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES DO 
MUNICÍPIO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA DO TERMO DE REFERÊNCIA, 
EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

2.1 Fazem parte deste Contraio, independentemente da /ranscrição, todos os documenlos constames do processo 
Licitatório -------------------, cujo 1eor é de conhecimento das partes contrafanles. 

CLÁUSULA TERCEIRA -DA PRESTAÇÂODOSER VJÇO 

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

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

CLÁUSULA QUARTA- DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

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

Rua Bahia, N°85 -Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 
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4.1.1 Excepcionalmente, nas hipóteses expressamente autorizadas em lei, o valor do objeto poderá ser ,::~JUS 
através de requerimento devidamentefundamentado, contendo documentos válidos que comprovem o desequilíbrio 
financeiro do contrato. 

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

4.3 - O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 30 DIAS APÓS A ENTREGA DOS 
PRODUTOS e após a apresentação correia de cada fatura ou recibo dos serviços executados e doG1tmentos 
per! inent es. 

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

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

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

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

perigosos ou insalubres, não manter ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de J 4 (quatorze) anos. 

e) manter durante toda a execução do contrato. em compatibilidade com as obrigaçi'Jes assumidas, todas as condições 
de habiliração e qualificação exigidas na licitação. 

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

5. 1.2 - Salvo disposição expressa ao contrário, qualquer despesa durante a execução do objeto, são de inteira 
responsabilidade da contratada. 

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

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

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

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

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

contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE; 
d) por atos do CONTRA TANTE que inte1jiram no prazo de execução; 
e) atos de lerceiros que inte1jlram no prazo de execução ou outros devidamente juslijicados e aceitos pelo 

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

do objeto contratado; 
f) outros casos previstos em lei. 

Rua Bahia, N°85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 
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6.2.1. Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Conrrato, cessam os deveres-e· 
responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na 
CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poder cio ser alegados como decorrentes 
de força maior. 

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

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

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

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

CLAUSULA SET/MA- DOS RECURSOS 

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

07.002 .1 0.30 1.0428 .2.028.3.3 .90.39.99 
07.002.10.301.0428.2.029.3.3.90.39.99 

CLAUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E 
COMUNICAÇÃO 

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

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

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

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

8.5- Afiscalização da execução do objeto deste Contrato serâfeita pelo CONTRATANTE 

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

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

8. 7 - Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções não 
revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito. corrigido, removido, reconstruído e/ou 
substituído pela CONTRATADA. livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE. 

Rua Bahia, N°85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
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8.8 - Entende-se por defeito, vício ou incorreçc7o oculta aquele resultante da má execução ou má qua!idaâ~ é:if_e '· ·~_/"/ 

materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT. 
espec{ficações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgasLe normal de uso. Corren7o por 
conta ela CONTRATA DA as despesas relacionadas com a correção. remoção e/ou substituiçc7o do material 
rejeitado. 

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

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

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E DAS MULTAS 

9.1 - Este contrato poderá ser alterado, com as devidasjustificativas, nos seguinles casos: 

9. 1.1 Unilateralmente pela CONTRATANTE, quando necessária à modificação do valor comratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto. nos limites permitidos no Parágrafo 1" do Artigo 65 da Lei 
8666193; 

9.1.2. Por acordo das partes. quando necessana à modificação da forma de pagamento, por imposiç(/o de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado. vedada a antecipação do pagamento com relaçüo 
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimenro de bens ou execução do 
serviço. 

9.2 O(A) CONTRATADO(A) fica obrigado(a) a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acrescunos ou 
supressões que se fizerem necessárias. respeitados os termos do parágrafo I o do Artigo 65 da Lei n° 8666193. 

9.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá conforme a gravidade da .falta a prévia defesa. a aplicação 
das seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção /1 do Capítulo IV da Lei N° 8.666193. 

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

CUUSULA DÉCIMA - DOS MATERIAl$ E SEGURANÇA 

10. 1 - Os materiais a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serüofornecidos pela CONTRATADA 
e serüo de primeira qualidade. cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização. impedir o emprego 
daqueles que julgar impróprios. 

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

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

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

a) O nüo cumprimento pelo( a) CONTRATADO(A) das cláusulas contratuais. especificações, projetos ou prazos; 
b) O cumprimento irregular pelo( a) CONTRA TA DO( A) das cláusulas contratuais. ef.pecificações. projetos ou prazos; 

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

11.2- A CONTRATANTE terá o dirdto de rescindir de imediato o presente contrato, independentemente de not[ficaçdo 
judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir enunciados: 

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

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

parcial, bem como, ajitsão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste; 
e) o cometimento reiterado de faltas na sua e.Yecução; 
f) a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil; 
g) a dissolução da sociedade ou o falecimenlo do proprietário, em se tratando de firma individual; 
h) a alteração social ou a modificação da finalidade 011 da estrutura da empresa, que, a juizo da CONTRATANTE, 

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

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

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

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

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

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

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

inicial do Contrato, além do permitido no Regulamento de Habilitaçdo Licitação e Contratação, em seu artigo 79 
da Lei N' 8. 666193; 

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

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

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

I 1.4.1 -Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar o( a) Contratado( a) os serviços já prestados, de acordo com os 
termos deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 

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

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

12.3 - Se no Contrato nâo houver sido contemplados preços unitários, esses serão fhados mediante acordo entre as 
partes, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Cláusula. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS 

13.1 - Todos e quaisquer hnpostos, taxas e contribuiçõesfiscais e para-fiscais, inclusive os de natureza previdenciária. 
social e trabalhista bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebração 
deste Contrato, ou da execução, correrão única e exclusivamente por conta do( a) Contratado( a). 

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

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

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

13.5 - O(A) CONTRA TADO(A) é responsável pelos seguros de seu pessoal e de todo o equipamento/material/veículo 
que utiUzar na execução do objeto deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

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

15.2 - O recebimento deflnitivo do objeto deste Contrato deverá estar formali:::ado após 60 (.çessenta) dias do 
recebimento provisório, mediante conússão especificamente designada pelo CONTRATANTE, se for o caso. 

15.3- O recebimento provisório ou deflnitivo não exclui a responsabihdade civil pela qualidade serviço, nem a ético
profissional pela peJfeita execução do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -DA FRAUDE ANTI CORRUPÇÃO 
16 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e JG::::er observar, por seus fornecedores e 

subcontratados, se admitida subcontrataçc7o, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 
contratação e de execução do objeto contratual. 

Para os propósitos desta cláusula, d~?;finem-se as seguintes práticas. 
f) ''prática corrupta": qferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o o~jetivo 

de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 
g) "prática ji·audulenta ": a falsificação ou omissão dos Jatos, com o objetivo de influenóar o processo de !icitaçtio 

ou de execução de contrato; 
h) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
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conhecimento de representantes ou prepostos do órgão ficitador, visando estabelecer preços em níveis m4/ki'fJts ;. -~, 
""" . . ........ - .. -nao-competttrvos; 

i) "prática coersitiva'·': causar dano ou ameaçar causar dano. direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo /icitatório ou çt{etar a execução do contrato. 

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

I 6.1 -Na hipótese de jlnanciamento, parcial ou integral, por organismo multi!areral, mediante adiantamento ou 
reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, 
indejlnidamente ou por pra::.o determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em 
qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente. em práticas 
corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato 
financiado pelo organismo. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DO FORO 

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

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

Testemunhas: 

Ass: ____ ______ _ 

CPF: ________ _ 

RG: _ _ _ ____ _ _ 

EMPRESA-------
CNPJ N°. ----------------

FORNECEDOR(A) 

Ass: _ ____ ______ _ 

CPF: --------------

RG: _______ _ _ 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n" 03 7/2016 - PMNC. 

A empresa ................................................................................................. , inscrita no CNPJ n° 
................................................................... ,por intermédio de seu representante legal o( a) Sr(a) 
............................................................................................... , portador (a) da Carteira de 
Identidade n° .................................... e do CPF n° ........................................ , DECLARA, para 
fins os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade 
Pregão Presencial n° 03 7/2016 - PMR, que se enquadra como microempresa e empresa de 
pequeno pmie, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir 
os benefícios da Lei Complementar n° 123/2006. 

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

sujeitando-se às penalidades legais. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

Rua Bahia, N°85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
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À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n' 03 7/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

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

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

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

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

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

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

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

demais atos pertinentes ao certame em nome da empresa proponente. 

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

atos que venha a ser praticados pelo representante ora designado. 

Atenciosamente, 

Local e Data 

Carimbo do CNP J, Assinatura do representante legal da Empresa 
Obs.: Firma reconhecida do responsável lega! 

CP. F _________ _ 
R.G _________ ~ 
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ANEXO IX 

DECLARAÇÃO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU · PR 
Referente: Pregão (Presencial) n' 037/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

A empresa ....................................... , inscrita no CNPJ n° ............................. , por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ............................ , portador da Cmieira de 
identidade n° ................ e do CPF n° ............................ , DECLARA para os devidos fins de 
direito, na qualidade de licitante, que atendemos plenamente os requisitos de habilitação do 
processo administrativo de Pregão Presencial n° 037/2016- PMNC. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P. F _________ _ 

R.G _________ _ 

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

E-mail: pmncantuíalhotmail.com ou pmncantuíalig.com.br 



MUNICÍPIO NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

RELATORIO DE COTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO PREÇO MÉDIO 
·-· 

~' i!-
Empresas que Apresentaram Cotação. t:td 

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 
Item Quant Unidade Descrição Preço Médio Cotação F B Diniz & Cia Ltda F B A Fujiwara Clinica Medica GMR . 

I 6 Unidade Histcrectomia R$ 3.266,67 R$ 3.800,00 R$ 3.500.00 R$ 2.500,00 

2 2 Unidade Apendiccctomia R$ 3.266,67 R$ 3.800,00 R$ ] 500.00 R$ 2.500.00 

3 2 Unidade Orquiectomia R$ 3.266,67 R$ 3.800.00 R$ 3.500,00 R$ 2.500.00 

4 7 Unidade Co!ecistcctomia R$ 3.266,67 R$ 3.800.00 R$ 3.500,00 R$ 2.500,00 

4 2 Unidade Parto Cesarea R$ 3.266,67 R$ 3.800,00 R$ 3.500.00 R$ 2.500,00 

5 2 Unidade Drenagem Scrona Inguinal R$ 3.266,67 R$ 3.800,00 R$ 3.500,00 R$ 2.500,00 

6 I Unidade Perinco Posterior R$ 3.266,67 R$ 3.800,00 R$ 3.500.00 R$ 2.500.00 

7 2 Unidade Laqueadura R$ 3.266,67 R$ 3.800.00 R$ 3.500,00 R$ 2.500.00 

8 3 Unidade Poslectomia Com Sedação R$ 3.266,67 R$ 3.800,00 R$ 3.500.00 R$ 2.500,00 

9 2 Unidade Hcmion·afia lncisional com Tela R$ 3.266,67 R$ 3.800,00 R$ 3.500.00 R$ 2.500,00 
L 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITA TÓRIO n' 05812016 
PREGÃO, na forma Presencial 

N' 03712016- PMNC 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CLINICA MÉDICA PARA 
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE 
URGENCIA A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES DO 
MUNICÍPIO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA 
DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
DA SAÚDE MUNICIPAL - HOSPSUS, conforme especificações em editaL 

ABERTURA: À partir das 14:00 (quatorze) Horas do dia 02 de Dezembro de 
2.0 16, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 

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

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

Nova Cantu, Estado do Paraná, 17 de Novembro de 2.0 16. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 



6afeira j l8/Nov!2016 -Ediçãon°9824 DiárioQFJCJALParaná 
Coarhclo, lnd•htrl.- ~ Scrvlcoa 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
EST ADO DO PARANÁ 

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

A VISO DE LI ClT AÇÃO - PROCESSO LI CITATÓRIO n• 05812016 
PREGÃO, na forma Presencial 

N" 037/2016- PMNC 

O BJETO: _CONTRATAÇÃO OF. CLINICA MÉDICA PAI~A 
REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE I'ROCEOI~If.NTO CIRURGICO DE 
URGENCIA A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES DO 
MlJNICÍPIO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFOR.>.tE CONSTA 
DO TERMO DE REFERÍNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
DA SAÚDE MUNICIPAL - HOSPSUS, confonne especificações em edital. 

ABERTURA: À partir das 14:00 (quator70) Hora' <lu dia 02 de Dezembro de 
2.016J na sala de reuniões do Paço ?..t••n t!.: •Jl"L ern N~~va Cantu, Paranâ. 

A Pasta com inteiro teor do Fdlwl. anexos c infonnaçõcs pode rão 
ser solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, j unto a Divisão de Licitação, no horário das 8:00 às 12:00 Hs c das 
13:00 às 17:00 Hs. 

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

Nova Cantu, Est:Hio do Paran~. 17 de Novembro de 2.0 I f,. 

AIRTON A.'TO.''IO AGNOt 1:"1 
Prcf,·i ,, '' ,,;ci(l:tl 

10 5101/2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE .-;OVA CANTU 
ESTAD' ''" 1),,1 ~~\,. \ 

CNPJ n· ~ :.nr 
Rua Bahia. k • t •:t• M7.3311-IIOO 

AVISO DE LICITAÇÃO- Pl< • · ·' I.IC'T \ TÓRJO n• 057/2016 
PREGÃO, h a fol'lll a J,rc:-cu..:1al 

N" 036/21116 - l'MNC 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE REC \ ·~G.\ OE maGtl\'10 MEDICINAL 
CONFORME DESCRICÃO CONSTANTE NO TERMO DE 
REFERÍNCIA, EM ATENDIMF''Tf) A SFr•>F.TARIA Mt.;;-.;JCH"' L 
DE SAÚDE- HOSPSUS, conform. , , •hcaçü, " 'edital. 

ABERTURA: À partir das 09:00 · ' '""' •'" dia 02 de Dezembro de 
2.016, na sala de reuniões do Paço f'd '•·~ !"''·em " .. ~\' :.J Cantu, Paran;i. 

A Pasta com mteiro te' u 

ser solicitados na PREFEITUR · 
PARANÁ, junto a Divisão deu ... , 
13:00 às 17:00 Hs. 

Telefone/Fax: (44) 3527-12gl ou",, 

1" btit~d. ~1h'' ' 's e infortnOções poderão 
1 r "11'\ tJE NOVA CA\'ITU -

''"·'' '· ., 8:00 às 12:00 !ls c das 

Nova Canw. l ,, 1,, !laL.ut:l, \7 de Novembro de 2.0 16. 

AIRTON AN ~··:> AG"'" IN 
Pn:f"ci. 

I Nova Espera ... 

AVI:-; ' 
PREGÃO 1'1. 

PROCI 

O Município de Nova Esperun c~' d 
realização de licitação na 111u. 

Contr2tação dt empresa tspechu 
sólidos domiciliares urbono< r 
bospitalar e reciclivel prurltui 
Sudoeste, Pa raná, conforme dc,t
Data de abertura: às 09h00min dn d 
Critério de julgamento: Menor r r .. ·\ 
O edital encontra.se a disposiçt•,, '' 
Prefeitura Municipal de Nuvd L:-.1 

Avenida Iguaçu, 750. centro, na c• 
do Paraná, pelo Fone: (·l<•l' 
llcitação@novaesperancadosllll• ... _. 
horário das 07h00min às 13h<Hio 

Nova Esperança do Sudoeste. P~u .. ; 

Jair Stange 
Prefeito Municipal 

1050<><H?016 

'oeste 

,. \(' 

l. :-;· . .2016 
1/20 1 

~-. .. 1:...-.1.••' ,1\) Paraná, tom;,' p-úblico a 
o nl:t, \: ,. Preços. objetivando a 
.-~ c:\._ ruç;io de coleta de resíduos 
t;tdo ,. 11 orgânico), industrial, 

111; 1 • 1 rle Nova Esperança do 
nult "U t·tl itaL 

li(,. 

1d•1" 1 1 \'\· ri ficação c aquisição na 
:-,. t .:-.tat.lo do P.n:m.i. ~iHl a 
ova I m nça do Sudv~:~\(' EJ't<ldO 

<11 ··'n endereço ~:ktn"·nico 
. d\ Jnlla á scx.t<.~-h:ua no 

h.: th•Vt..· • ' •ro de 2016. 

·: rc<,·u Bonin 
\·si .. h:.• . , Comissão de Licilet..;ào 

104 p. 0/?016 

I Nova Londrina 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA 
AVISO DE VENDA 
LEILÃO N".OI/2016 

01 - Modalidade: LEILÃO 
02 -. Vcn~a ~c veículos máquinas c oouioamcntos declarados inscrvivcis para o 
servtço pubhco confonnc especificações do Anexo I do Edital. 

03 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES e LOCAL DE ENTREGA: 
As pr~postas e documentos necessários à habilitação preliminar dos proponentes. 
deverao ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de Nova Londrina, Estado 
do Paraná, na Praça da matriz, n".261, no dia 07 de dezembro de 2016 às 09:00 
horário des ignado para abertwa da licitação. 

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

GABTNETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA. ESTADO DO 
PARANÁ, EM 17 DE NOVEMBRO DE 2016. 

DORNEUS JOSÉ CHIODELLI 
Prefeito Municipal 

105007/2016 

I Novo Itacolomi 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Edital de Pregão Presencial n• 050/20 16-PMNI 

ERRATA DE EDITAL 
A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVO lTACOLOMl, ESTADO DO 
PARANÁ, toma público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 02 de dezembro 
de 2016, na Avenida 28 de Setembro, 711, Fone/Fax Oxx43 3437-11 16 - CEP 
86.895-000, Novo ltacolomi - Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, ·~ipo menor 
preço Global", para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇAO NA AREA DA SAÚDE. 
NO VALOR DE R$ -24.100,00 (vinte quatro mil c cem reais). A Pasta. com 
o inteiro teor do Edital c seus respectivos modelos, adendos, anexos c demats 
documentos, poderá ser examinada no endereço supramcncionado a panir do d1a 
lO de novembro de 2016, no horário comercial, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 
li :00 horas e das 13:00 às 17:00 horas. A Pasta não será fornecida por correio. fax 
ou e·mail. !nfonnações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento, deverão 
ser encammhados á Comissão de Licitações no endereço acima mencionado. A 
entrega dos documentos e propostas de preços deverá ser efetuada até às 08:30 

horas do dia 02 de dezembro de 2016. 
Novo ltacolomi. !Ode novembro de 2016. 

I Palmas 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO W 155/ 2016 

ROBERTO MUNHOZ 
Prefeito Municipal 

104728/2016 

Modalidade de licitação: Leilão N" 01/2016 
O Municipio de Palmas, Estado do Paraná, toma público aos interessados que r~· 
alizará processo de licitação, conforme especificações deste certame nas condjçõcs 
fixadas no Edital c seus anexos. 
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: 10:00 do dia 0811212016; 
ENDEREÇO: sala de reuniões da Prefeitura Municipal, Av. Clevelândia. 521 -
Cemro, Palmas -Paraná. 
A SUPERBID disponibili7.ará um Posto Avançado, situado na Avenida Engenheiro 
Luís Carlos Berrini, n• 105, 4" andar - Parte, Edificio Berrini One - Bairro Cidade 
Monções - São Paulo/SP - CEP: 04571 -010 (Auditório Superbid), para que os 
interess .. Jos possam acompanhar o leilão e ofertar seus lances através do PORTAL 
www.:;uperbid.net. 
MODALIDADE: Leilão 
TIPO DE JULGAMENTO: MAIOR LANCE. 
OBJETO: ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS. 
DE OIVERSAS MARCAS E MODELOS, CONSIDERADOS INSERVÍVEIS, 
E DE RECUPERAÇÃO ANTIECONÓMICA PARA O MUNICiPIO, conforme 
cs~c1fiçações anexas ao edital. 
Palmas, 26/1012016 
V era Lucia dos R. dos Santos de Andrade 
Presidente da Comissão de Licitação 

10472412016 



Sexta-feira, 18 de novembro de 2016 
EDITAIS 

MunlcltMo de Boa Esperança - PR 

DIVlSAO DE COMPRAS li: UCITAç0E&. 

!mil 
PRQÇESSO DE CISPEM!.A DE UC!TAC.lO 

.. 
-....ot_ ~-~,..--...uwA·I
'-'!'0~~-,----~ -__ ...._... ___ ,,_,_ 
OoUM...U~ ... or,_.. 
I.OC.o4ar:-n.a.. - --- ........ 
CCiollloCOCI--o.t, ~-------o.-..---- .... .,.. .. _______ _ ___ ., __ 

Mu"k:iplo de Soa Esper~nça - PR. 

OMUO DE COMPRAI E UcrTAÇOE.S. 

!mil 
PROCESSO DE OtSPbf$A OE liCITACj,O 

- ------~ .. rr--. ,_. __ -~'-..-

00'" ~-.._ 
~ _ __..._ ,_l.-... .. -r .. ,. --·--a.u·-~-·- 111'~•• uxa..•---------coac:•··---~-

PltEI(ffiiRAMl11\'tCIPAI.Ot ,\O\'-\CA.Hll 
mADOOOPUA\Á 

ctol'J •• 17.1W't4Wt41 
1•11Wa.IS· CUI7JJNI!t 

.mSO 11[ LJCn ,'C\0-Ploct.S!JO LIUT\TÓRI)I' t!OJI' 
PRlCÃO, •-.. "'-<UI 

~·IJ;aoti-r'L" 

OIJE:'IO: Câ\Tit\'r\("0 O( Clf'IIC.-\ \l(tiJCA r AU 
Rt.\ UL\(.\0 Df ~IJI\1('0SDC N(I(UI\D'IOURI RCIC'O Dl 
III:CL"Cl\ .\ StlC.\1 ILUU~ (\t PAOE.\W DO 
\1\~JdPIORll.\ D\SEII:DO,.Il' IClP'tO.CO\'RJL\I[(Ofm'o\ 
00 TUmOW: llttJbC'l.\.01 o\11<\DI\tO.TOA,U"lt.TAll \ 
OA S.\fDtJR')oliC'IML·~ll~T"c~ca.cdAaf 

AsekTU~N I\ jiAIIJ1 tat • tD •c.-.:) H... _, 4la Dl 6: Oo::.rJ:aft. dt 
!.DI!!~,r.,.la!L-~._,,..-...o)II,..,....,C.- rn. 

A.._co•iLcn ••âEa&lt.VIC"'ool c~ .... 
wt ~ u 'tllfm.'lA V..UI'I1(1tAL DE 00\'A CMl'U 
PA.l.-.NÀ,.jMID ll»i.:k ... :-..;Soe. •~~~«< I.I!ODW. t ... 
&uoar~u .. 

«.-.10\A"'"O\IOAG'«)US 
l"'rlcittM.-Id,.t 

...... ... e--.---l ... __ _ ______ .. __ 
·-~-·-------~ ···.-....-...----....... --.----------.--------
........ __________ _ 
---·------~-
______ ., __ .... ...,._ ....... -..... ... ... _,_\#'_ .. ____ _ 
-----.. ·-----· --------·---_ ... .._._ .. ______ _ 
---···-·---- .. -·--·--· ----... ,_.......... .. _. _____ . ---... ·--··----·---......... ___ _ 
···---------·--···-------- .... - ·-----·---·-

Munkip;o de Boa Esperança - PR 

DMsAO oe COMPRAS f l tCITAÇOES. 

~ 
PROCESSQ DE DISPENSA DE LIC!!ACJ.O 

...::t'MO-~-u.n: .. ,,_,, 
-u.a""- '-i·~ --- ~ ... -~ 

~ --·c...-"'1:--00.IADitMit'I\IU. ~lm116 ~~"'~p .... _ __ __ 
<:.OIOIOCOUOliii'TIIIUoA. ·· -

Munldplo de Boa Esperança - PP. 

·- -- .. ---··----------·-·h ...... _ ..... ~--- .... --..... , ... ___ , ___ ~ ... - ·-·-... ·-.-·-

-·---·-----------____ ... , .. _ .... , ... _ .. , ___ __ 
·---·-,.. ___ .. __ ,..,_.. ...... 
l!.:;t.:.=.:..=---

~r~Ji~:.~. ~-
----·-------~ 

___ ...,. .. ___ _ 

·-·----- ·- -~ -------· · -----··--... •· __ ... ,..U"'" - •--·· 

___ .. _,.., _____ , ......... ... ----·----·- __ .,..._. - ...... -........ ---···-·-·· 

==--=-=-.:::::=-.:::~-::.:::=:-:=.::=--;: :.::.=.:_-:. 
:...:..=.==.-==-=~:;:::::::·:.:::=:.-.:==:=:-..: 

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

"-EI<"IUTURA1~oCC:!!;.~.,_,.. 0VA 'fla,.u 

Clor-o~ •••u• ,,.,_, .. 
... ___ ......... ··-- .._ __ _ 

--- - -

··-·----- .... -·-·-·-- -_____ ... _., _____ _ 
· ·- ·---·~----·-··-·--- ...... ... .. ____ _ ""·-----·-····-- - .... -·-·----- ··--"'"'-.... ___ ,... ____ ,. .... _. . 

....... .. ... -..... _.- -,·--···'"···· .................. --- ·- ... ··---- ... ·- ···~-· ....... .. -----.. --·-~-----· -------· ... -...... .......... ___ _ 

....... .._ .. _____ ...... .......... ~--~ .... -------.. - _.,........... . .. ...... . -..... ----· ............ ...... ··-··---··---..... -.. ........ ,_ ·-· .. ---.... - ... -··· ... - ---.. -- ... - --·--- . . ...... ....- - -- ·---

c Município de Boa Esperança - PR 

---------... - --·--- ---· ... -~-.. - .... ···-~--.. ----

Municipio de Bo& Esperança - PR 

--- --------···-·--·-- ... ·- · ---------·---- .. --... -.......... _ ... _ --·---·_ .. ,_,,_ .... ... _ .. _, ........... , ut•to•-·-·-- --·- .,.,,.,_. ... _ 

.. -.--... ~--
;;;af;.::.::--=-=-~.:..; .. 
f;=~~.::~·;:;:..~ .. -_,_ .. _______ ----_____ , ... _ ...... ,_ .. , __ ,_ 
;;;:4-ã~ 

-··---- ..... ·-------.... .... __ _ 

PAEI'IrTUit.t. .:,~c=:~:. NOVA: TUAS 

eto~<.I•M..•~ ... ·~-

.........,.. -oaao-...c • c;oou.çAo 
OO..,..,.,çOOII o .. J.IO(Çoi,O ~"""" 

oé -oouToa 111 000101: .. ...._. -- -. .. -
-··- t.oo. ~.oo<- ·-·------
0. ...... ---

......... o _ _ _ , ____ ___ __ _ _ .. -------·- -· .... - ---------- ---·-·-....-·--- ---·--o ___ .. _ .,r ___ ., ----··---------________ .._. __ _ 
.... ... o ____ ... __ c:-..... ... _. 
, __ ....._.. .. , _ _.. ___ ------·--·- --- ·--------·------·-------------· 

·----... --..., ___ c----------... ---~~ .. ..... .. e.- ·----~ .. -.-· ----···- -----·-·-·-.. ··-----·-.,.·--~ ·-· ... ---·" ·~·ct--- ... -..--------...---·----·---::..:..::-~=~~,.:-< t 1'-0IY • 
"'\. ...... _____ .. ___ ._ 

:::::::--...:.:---......... --... -·l\1\fl1 • .,. .... _ . 

--:::.=-:-_ ... _____ _ 

----
rREFtiO ll\. \II MOr.:\LDEMl~.,U \1"11\ 

00.\llO oo r.\1.\J'f;, 
('\PJ a'?1&.1!Jtami..(J 

l..o U. lri .. ~·C EP I7J.».Ht 

.m-.oru: t ii:1TA(\O. PIUXb.""\0 Ut11 \lÓRICI .. O:.Q.:J.~• 
P'tttt;.\O,N fMD:~~trNa.ul 

\"~1l)l,·f'tl\l'IC 

OIJt Hk AOl~I("~U 0[ 1[.(.\At\ U O~ltbl u M!Dltlt'U 
(.0'1-0fl\lt DDON.\0 I'U.'.'H\1L JriU UR\10 m. 
Wf.lcÍMl\. LU \1 1.\0t\ll'"ft.\ )l("O \liA \fi \IIIP\1 
0[,\i DE ·IKN'ir'\~o:=.;!~i C'a tJ ~I 

Alliflllll .., A pr.;r~11 \!"' >10' t\:'1\~1 Jb.u :.1:1 ~ l•! .l.· ll..:ullr(l J; 

!Jlll) laula d.r~t•I1~V.un.:ipii.Q1~·~ ~carJII., P'.uiiU 

Ahli;.-J.'~ III!I>J; okU'&*""'tll'~"\\."'\fOO:r.la 
oCJ wj:,.;....._'l • flHl V to\ \ft.tOCF .O.l ll hO\ 4 l'AI'I ru 
fAlA'Á.-J :Jt~~t-lo' l:h.h,~• u!ua .. ~ Eh .»J16:1 Ro ti. 
IHI011Ii:lrs 

\UOf)\ ,\\10\I(Ur,.t.OI I \ 
Ptttti:• 'l-.ki,al 

......... c.- .. --·--··-· - -·--------·- . -----··-_.. ,. .... ___ ...... ... 1 --·-·--- --·---··-..... .. _ .. ___ ·,-·------·· --·- -·--------·~-------------------·----......... __ .. _...., ____ - ------------· 
··- ----,. ____ _ 
··----- -··-----.... . __ .. __ _ . ..... ______ __ 
- ---· .. - -.. -·----·--··-----...... ---·-· ····- -·-----·---~ ·--------
__ _..,. __ . _____ _ 
- --·----·---

..... ... ......... _ ... '-"- _ _ .t ____ ........ . - . .. - _.,.. ___ ... ------·-- ... --
@

4.'"" P lii:U'I!ITuAA MUNIC .. A L. 0 1 ,..OV A. T E.B.A3 
. II I AZI10DOP .......... 

CW.Io .. l:t.~4t 

-----~·-- --·-·-
.. .... .......... ____ _ 
., __ ... _..._-·---
·-----·------_, ____________ _ 
*'-- --------··--·------·-----...------- · -------·---
, _ -- --- ----- - -
=:::-=--~ ·--·---·· .. ~ ·--.., _________ _ 
·~-·--------.. --u- ·-·------ ------·-------·--·- ------- --__ .,. __________________ _ 

.. , ____ .... _ ....... ,... ___ __ __._ .... .._ _____ .. ____ ,.... __ 

.,. ____ .. _ .. __ _ ___________ .. 

··--------------------.. -----------· ----------______ ... ___ _ 
----·-----·- ... --·---·---·------- .... -----..... __ ""' ... -----.--
.. -- ·-- ----... -- ·------·--·---·-----··---. ___ ...__ 

·-- ._...,__ ··----- -...... -.---------- .............. ---... .. .... ' ..... .... - ......... _. ·-··-·--·.,._··-- .... -· .. -··- , _____________ ... 

~ • ...,.,..,...~=:~·""·'" ... 
Cfojly,; ..... ........... 

... ___ -"'- -... ·--___ .. ___ ... ..._.___ -·--- ............ - ........ -..- ... --------- .:-- - -· ·~-.... ..... ~ ... ·------------ ~·--.. -···~· -------- -----------·-----·--- , ___ ........... .. ·-·~-- ·--
------- - -----· ... ........ .... #, .. _ _ __ ··----------- -·-··--~, .. ........... ............ ... - ... . __ .. ______ ·-- -.....-. .. ....-. 
.. , .... _. ______ --· -~--.. - ···· -----------· -·--...... ~_.. ~~---""----·---- ·----- ..... .,. ... __ 
·--------------------·---0;1-·--------..._
~ .. ----------------------------··-----.-----·----

--------· 
..,-·--~ ·· -·---- -

-----------... ..-----· --- -----· ·------------ ... --·--____ ... ___ . ______ .. _ ... _ . 

-----
! ~ .. lit"I.ITUftA ~:.::=c:~HOVA t UU 

~ O.J:N .... t t....., ... 

., __ , .. c.- -..-- ... ~~--

~~N!Il'UfllA :-:=.c=~~HOVA TO AS 

C ttP>.Io ... lloD..~,_.-___ ........... ________ _........ ___ _ 
-·--__, ....... ___ ......... _ .... __ -· ... ·- .. - --·----- ·--·-- ---o.o.--- ----·---··------ --.. .. ----- .. ---·- -·------ --·---------~----------.. ~--·-----
~ ... -. ., ____ ..........,. ____ _ 
~~--......... -----·--- ··- ... ----.... _ ...... _____ '"" .... ~ ..... . ,.. ...... ____ _ 
t) ___ _ .. ____ ...,f'O.II. ., __ .. ________ ,.. _ ____ _ 
~ ..... ____ "' ____ ... ___ --·-- ·--....... ----------· .. - ·- ... ·---
~~-- ----. ---- ----------------... ---- · '--.-- ... ------.-.. - ·------ ·-----....- .. ..-- ----~ ... 
_........, .. ..,.._.. .. _ ________ .__ 

OI ______ ........... ____ _ 

-111 ..... _____ _ ____ _ 

--- - --..-..------··-------·--- --------~-------... ------- .. - ---------........-oo_____________ ... ..----- .. --~----
·-- - -•1·- --.. ·----- ··---- .... o.-. _ ___ ... _ .... , ..... __ _ .... -..... ~. ---... .. - .-- .. --



CLÍNICA MÉDICA GMR L TD~ 
CNPJ/MF: 07.682.091/0001-31 

Rua Vereador Francisco de Moraes no. 1408, Centro, CEP: 87.330-000-Nova Cantu~ fR. 
ANEXO VIII 

CARTA CREDENCIAL 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 037/2016 - PMNC. 

O abaixo assinado, GUSTAVO MA TIELLO REDINS, carteira de identidade 

10.470.781-5 SSP-PR, e no CPF n° 085.697.597-46 na qualidade de responsável legal pela 

proponente CLINICA MEDICA GMR LTDA- ME, vem, pela presente, informar a V. sas 
que o senhor DENJZ ANDREY BRAZ BlAGl, carteira de identidade 6.275.052-9 SSP-PR, e 

no CPF n° 917.584.759-00, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de 

abet1ura e recebimento da proposta de preços e documentação de habilitação e. para assinar as 

atas e demais documentos, formular ofertas e lances de preços, e com poderes para renunciar 

prazos recursais a que se referir a este Pregão, e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

cet1ame em nome da empresa proponente. 

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

todos os atos que venha a ser praticados pelo representante ora designado. 

Atenciosamente, 

Nova Cantu-PR, 21 de Novembro de 2016. 

CLI 
Nome: Gustavo Matiello Redins 
CPF: 085.697.597-46 
RG: 10.470.781-5 SSP - PR 

fõ7.682.091if~:; ,311 
CLJNICA MÉDICA ~::ü~(~ Lrr~\ 

L~: Ver~:ad01 f'ram:tsco de Moraes, 399 . s. :~f;~! 
Cenlro • CEP 87330.000 . Nova Canb . ~il ~ 

--- Con~u:t~ ~ ~ttr: íiiLJn<l;"'"'e1 ....... n- .Lo 
TABELIONATO DENOTAS t..iBIRATA~--

Rua Hercuhno Olaviano . 732-A. Ubiratã . Parana 
R Fone/Fax !44! 3543-1934"3643- 1540 
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CLINICA MEDICA GMR L TDA 
CONTRATO SOCIAL 

~~~·, 

fulha3~ ' 
E por estarem assim, justos e contratados, datam, lavram e assinam o presente instnimel}tQ~JR.3 _ 

(três) vias de igual teor e fonna, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros_a cumpri-lo~~,./ 
os seus termos. - -

Ubiratã - PR, 07 de Novembro de 2005 

ALMEIDA REDINS 

-------------------------------------------~~ 
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CLÍNICA MÉDICA GMR L TD~- s? 
CNPJ/MF: 07.682.091/0001-31 ~ 

Rua Vereador Francisco de Moraes n". 1408, Centro, CEP: 87.330-000-Nova Cantu- PR. 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 03 7/2016 - PMNC. 

A empresa CLINICA MÉDICA GMR LTDA- ME, inscrita no CNPJ n° 07.682.091/0081 -
31, por intermédio de seu Representante legal o Sr. GUSTAVO MATIELLO REDINS, 
portador da Carteira de Identidade n° 10.470.78 1-5 SSP-PR e do CPF n° 085.697.597-46. 
DECLARA, DECLARA, para fins os fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial n° 037/2016 - PMR, que se 
enquadra como microempresa e empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal 
de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar n° 
123/2006. 

As informações acima é de inteira responsabilidade da declarante a veracidade das 
informações, sujeitando-se às penalidades legais. 

Nova Cantu-PR, 21 de Novembro de 2016. 

CLINI A. MÉDICA GMR LTDA- ME 
Nome: Gustavo Matiello Redins 
CPF: 085.697.597-46 
RG: 10.470.781-5 SSP- PR ...-

fõi682.091 /~:~~.jfl 
CL1NICA MÉDIC.I.\ GMR LTC~ 

Rua ve,~;tdOI Francisco de Moraes, 399 · Sa~a A 1 
O.:utrv. CEP tHl~o-000 ·Nova Cantu · ~!..-J 



CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páaina: 001 / 001 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. 

I Nome Empresarial 
CLINICA MÉDICA GMR L TOA - ME 

Natureza Jur!dlca: 

Número de Identificação do Registro de 
Empresas - NIRE (Sede) 

41 2 0559785-1 

CNPJ 

07.682.09110001-31 

I Data de Arquivamento do 1 Data de Início 
Ato Constitutivo de Atividade 

11111/2005 10(11/2005 

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
RUA VEREADOR FRANCISCO DE MORAES, 399, CENTRO, NOVA CANTU, PR, 87.330-000 

Objeto Social 
ClÍNICA MÉDICA AMBULATORIAL COM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E EXAMES COMPLEMENTARES E ATIVIDADE 
DE FISIOTERAPIA. 

Capital: R$ 10.000,00 
(DEZ MIL REAIS) 

Capital Integralizado: R$ 
(DEZ MIL REAIS) 

GUSTAVO MATIELLO REDINS 
085.697.597-46 

' JAMIL Y P~EIRA ALMEIDA REOINS 
090.8~97 -61 • 

MARCIO JOSÉ POLI DA SILVA,. 

10.000,00 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n° 12312006) 

Microempresa 

Prazo de Duração 

Indeterminado 

de ~o·c•o,,AaministradorfTérmino do Mandato Término do 
Participado no capital IR$) Espécie de Sócio Administrador Mandato 

9.800,00 SOCIO Administrador 

100,00 SOCIO 

100,00 SOCIO 

023.376.609-'>7 
~----~----------~~--~----------------~~---~ -------------
Último Arquivamento 

7 
11.. Situação 

Data: 20/1012015 Número: 20156538512 REGISTRO ATIVO 

Ato: ALTERAÇÃO 

Evento (s): ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA-

161779219-9 

11111111111111111111111 m1111111 ~111 ~ 

UBIRATÃ- PR, 21 de novembro de 2016 • 
~-

LIBERTAO BOGUS 
SECRETARIA GERAl 

Status 
:xxxxxxxxxxxxxxx 



CLÍNICA MÉDICA GMR L TDA __ _. . 

CNPJ/MF: 07.682.09110001-31 ::. 
Rua Vereador Francisco de Moraes n°. 1408, Centro, CEP: 87.330-000-Nova Cantu- PR. ~ 

ANEXO IX 

DECLARAÇÃO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 03 7/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

A empresa CLINICA MÉDICA GMR LTDA - ME, inscrita no CNP J n° 

07.682.091/0001 -31, por intermédio de seu Representante legal o Sr. GUSTAVO 

MA TIELLO REDlNS, portador da Carteira de Identidade no l 0.4 70.781-5 SSP-PR e do CPF 

n° 085.697.597-46. DECLARA para os devidos fins de direito, na qualidade de licitante, que 

atendemos plenamente os requisitos de habilitação do processo adminístrativo de Pregão 

Presencial no 037/2016- PMNC. 

Nova Cantu-PR, 21 de Novembro de; 2016. 

\~CiR;~-~E 
Nome: Gustavo Matiello Redins 
CPF: 085.697.597-46 
RG: 10.470.781-5 SSP- PR 

fõ7 .682.0911" "~ ! 311 

I R.ua Vereatfor Francisco de Moraes, 399. S~! ..... A J 
C;;r,i\'o · CEP S733D·OOO ·Nova Cantu . p:· 

... J:t;l'l~- · -· • . 

.. ·--~-.... _ ~ .... 
I • ' 



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

SECRET"'RIA DE EST,.uu U.ll ::.EuURANv"' t'UBLIC"' 
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇAO DO PARANA 

'· . 

RG: 6.275.0r52=-·..:::.9---::-_...;..!.!....:..!_...!-:.:.~-...::.!.. 

r " o 
r
m 
~ ;o 
o 
;;; 
m a 

AS .... r~AfUFIA 00 TITULAR 

CARTEIRA DE IDENTIDADE .- - ,. • 

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL · • ·• 

REGISTRO GERAL: 6.275.052-9 DATA DE EXPEDIÇÃO: 21/09/20 

NOME: OENIZ ANOREY BRAZ BIAGI 

FILIAÇÃO: MANUEL OSCAR BIAGI 

ELIANE BRAZ BIAGI 

NATURALIDADE: UBIRATÃIPR DATA DE NASCIMENTO· 07/06/1 9i 

DOC. ORIGEM! COMARCA=UBIRATÃIPR. DA SEDE 

C.CAS•3257, LIVR0=128. f0LHA=S7 

CPF 917.584.759-00 

CURmBA/PR f~~~\c~:~ -!?~; 
~~ .'.;;".;.; N'WTO .. TA.DiiU flOCHA . :· ... -~ 
ll'ol"'"'~ _,.,..., ... ....... f 

ASSINAWRA DO OmETOR 

LEI Nº ·r.116 DE 29/08/83 

\:_. 



CLÍNICA MÉDICA GMR L TDA 
CNPJ/MF: 07.682.091/0001-31 

Rua Vereador Francisco de Moraes n°. 1408, Centro, CEP: 87.330-000-Nova Cantu ..... J!R. 

ANEXO IV 

PROPOSTA DE PREÇOS 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 03 7/2016- PMNC 

Apresentamos e submetemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de preços relativa 
CONTRATAÇÃO DE CLINICA MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA A SEREM REALIZADOS EM 
PACIENTES DO MUNICÍPIO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME 
CONSTA DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
DA SAÚDE MUNICIPAL em conform idade com Memorial Descritivo. 

Valor Máximo desta Licitação: 94.733,33 (Noventa e Quatro Mil Setecentos e Trinta e Três 
Reais e Trinta e Três Centavos) 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Múx. Unit . Valor Múx. Total. 
I Histerectomia Unidade 6 RS 3.266,67 RS I 9.600.00 
2 Apendicectomia Unidade 2 R$ 3.266,67 R$ 6.533:33 
3 Orquicctomia Unidade 2 RS 3.266,67 RS> 6.53:,33 
4 Colccistectomia Unidade 7 R$ 3.266,67 R$ 22 .866.67 
5 Parto Ccsarea Unidatle 2 RS 3.266,67 RS 6.533.33 
6 Drenagem Serena l nguinal Unidade 2 R$ 3.266,67 R$ 6 .533,33 
7 Perineo Posterior Unidade I RS 3.266,67 RS 3.266,67 
8 Laqueadura Unidnde 2 R$ 3.266,67 R$ 6.533,33 
9 Postcctomia Com Sedação Unidade 3 RS 3.266,67 RS 9.800.00 
lO Herniorratia lncis ional com Tela Unidade 2 R$ 3.266,67 R$ 6.533 .33 

TOTAL GERAL R$ 94.733,33 -CONDIÇOES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado através de Nota Ftscal 

eletrônica, até o 5° dia útil posterior a data de entrega. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias após abertura da mesma. 

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: Entrega em no máximo 5(cinco) dias da 

emissão da Requisição de Compra. 

O valor total da Proposta é de: R$ 94.733,33 (Noventa e Quatro Mil Setecentos e Trinta e 

Três Reais e T rinta e Três Centavos) 

Nova Cantu-PR, 21 de Novembro de 20 I 6. 

N.omc: stavo Matiello Rcdins 
CPF: 085.697.597-46 
RG: 10.470.781-5 SSP- PR 

fõ7.682.091/t ".: 1·311 
CLINJCA MÉDICA Gf~lR Ltc~~ 
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CLÍNICA MÉDICA GMR LTDA 
CONTRATO SOCIAL 

..<(j~ 

"~t<~ ~G~ ~-, 
folha: IJ;~· Jtl? 

E por estarem assim, justos e contratados, datam, lavram e assinam o presente instruroentg. ero..,.3 4~~, 
(três) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeirosa cumpri-fÓ~{!I~(f~s/ 
os seus termos. ~-

Ubiratã - PR, 07 de Novembro de 2005 

G ALMEIDA REOINS 

Visto: 
_M_A_R--'\-J::J.L.:....O_P_E--:N- I_0...,.0--::0::-A::-=-S,-:-Il.,..,V:-::A- -

lnscr. 'na OAB/Seccional: 35.489-0ABIPR 

\ 

------
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CLÍNICA MÉDICA GMR L TDA 
CNPJ/MF: 07.682.091/0001-31 ::. . -· . J) 

Rua Vereador Francisco de Moraes n°. 1408, Centro, CEP: 87.330-000-Nova Cantu\~~ - .,J;/-1" 

~c. 
ANEXOII ~:::_ 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 037/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

O signatário da presente, em nome da Proponente o Sr. GUSTAVO MATIELLO REDINS, 

brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Av. Nilza de Oliveira Pipino, 11° 

1408, apto. 2, Centro, em Ubiratã, estado do Paraná, portador da R.G 11° 10.470.781-5, 

exped ida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e do C.P.F n° 085.697.597-46, vem 

declarar sob pena da Lei, que a Empresa CLINICA MÉDICA GMR LTDA - ME, inscrita 

no CNPJ n° 07.682.091/0001-31, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 

(dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou serviços perigosos ou insalubres, não 

mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de J 6 (dezesseis) anos e menores de 14 

(quatorze) anos a não ser na condição de aprendiz. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente . 

Nova Ca~1tu-? No:ro de 2016 . 

.._CJ~ftÀ;;A ME 
Nome: Gustavo Matielto Redins 
CPF: 085.697.597-46 
RG: 10.470.781-5 SSP - PR 

fõ7 .682.09110001-3 
CLINICA MED\C/4 ~lttil rn.\~ 

Rli3\'ef!2dor~~~~~t.lt [leooa· CS'81~.,..,,_. '\l!.. .. J. 



PODER JUDICIÁRIO - d)_ ·-· 
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE UBIRATÃ- ESTADO DO PARANÁ ~ -

CARTÓRIO DO "DISTRIBUIDOR E ANEXOS" ~--·. __ .... ~"' 
E-mail: cartoriodistribuidorubirata@hotmail.com Fone/Fax (44) 3543-4324 

======================================================================= 

CERTIDÃO NEGATIVA -------- --------

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que 
revendo em Cartório a meu cargo, os fichários e livros de Distribuições, dos 
mesmos existentes constatei não haver sido distribuído nenhum Pedido de 
FALÊNCIA, CONCORDATA ou RECUPERAÇÃO JUDICIAL, nesta 
Comarca, contra: "CLINICA MEDICA GM R L TOA - ME", estabelecida na 
rua Vereador Francisco de Moraes, 399, centro, em Nova Cantu , Estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ sob n° 07.682.091/0001 -31. 

Emol. 151 ,09 VRCs 
Horas: 10:23 

O referido é verdade e dou fé. 

Ubiratã-Pr., 23 de novembro de 2016. 

-L_Lc/< 
Thereza de Peder 
distribuidora judicial 

, r 
~ .. ESTADO 00 PARANÁ / / 

COMARCACE USIF.ATÃ Ó ~ / 
Thereza de Pooer '/C. 

Titu!ar 

l Cartório do distribuidor e An~xos 
.. ___ c_;~P_J ~.1as.~!2tooo1-ss 

/ 



CLÍNICA MÉDICA GMR L TDA;~ ro9 
CNPJ/MF: 07.682.091/0001-31 ..::_ ~ . .~ 

Rua Vereador Francisco de Moraes no. 1408, Centro, CEP: 87.330-000- Nova Cantu- Pk._. -~~ - · ~ 
A .. 

ANEXO IH 
'>i..'~·-.-. ---

À 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA 
LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 037/2016 - PMNC 

A empresa CLINICA MÉDICA GMR LTDA - ME, inscrita no CNPJ no 07.682.09ll0001 -

31 , vem pelo seu representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no at1. 4°, V1l, da 

Lei 10.520/02, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na 

licitação, mediante pregão presencial 11° 037/2016 - PMNC, do MUNlCÍPIO DE NOVA 

CANTU - PARANÁ. 

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

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

Por ser expressão da verdade, fi rmamos a presente. 

Nova Cantu-PR, 21 de Novembro de 2016. 

Nome: Gustavo Matiello Redins 
CPF: 085.697.597-46 
RG: 10.470.781-5 SSP- PR 

ro7.&a2.o91/l'~o1·31 
CLINICA MÉDICA GMR LTIM 

tRn\'mmrfriwJNtle.,.,,Jtf t filtt 
Cté~·C9tul2NIIG~Jillwlf.Mí;, rEJ 



CLÍNICA MÉDICA GMR L TDA 
CNPJ/MF: 07.682.09110001-31 

Rua Vereador Francisco de Moraes no. 1408, Centro, CEP: 87.330--000-Nova Cantu- PR. 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À 
DOCUMENTAÇÃO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 037/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

Declaramos para os fins de d ireito, na qual idade de proponente do procedimento l i~itatório, 
sob a modalidade Pregão presencial 11°037/2016 - PMNC, instaurado pelo MUNICIPIO DE 
NOVA CANTU - PARANÁ, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de 
todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 
lic itação. 

Nova Cantu-PR, 21 d~ovembro de 2016. 

CLINICKMÊDICA GMR LTDA- ME 
Nome: Gustavo Matiello Redins 
CPF: 085.697.597-46 
RG: 10.470.781-5 SSP - PR 

CLINICA MÉDiCA GMR iJC'~ 

I Ru:VereadorfraneiscodeMmes,399 ·SmA 1 
entlo · CEP 87330-000·&ilíli:allw · PR ~ ----

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CLINICA MEDICA GMR LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 07.682.091/0001 - 31 
Certidão n°: 102561244/2016 
Expedição: 05/10/2016/ às 08:28:31 
Validade: 02/04/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CLINICA MEDICA GMR LTDA- ME (MATRIZ E FILIAIS ), 
inscrito(a) no CNPJ sob o no 07.682.091/0001 - 31, 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 no 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Reso l ução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabi lidade 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 aceitação desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http: I /www. tst. jus . br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

I NFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários , a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



1963- 2013 

Eu fi aço. [f wde :v~ ta !Jli6WJtia CNPJ - 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

N° 151/2016 

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 CUNICA MEDICA GMR 

L TOA - ME, inscrito no CNPJ 07.682.091/0001-31, situado na Rua Vereador 
Francisco de Morais, nesta cidade de Nova Cantu, comarca de Campina 
da Lagoa- Pr. Não havendo dividas até esta data de quaisquer impostos 
ou taxas municipais. 

Essa Certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de emissão. 

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

Nova Cantu-Pr, 21 de Novembro de 2016. 

REGIANf''Pb~êl~iO~S SANTOS 
Responsável p~to 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.nollacantu.pr.gall.br 



ii 
PARANÁ 
GOVERNO 00 ESTADO 

Secruor1o do FU• Md4 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da F a zen da 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 015348725-43 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.682.091/0001-31 
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 cJe 1 

Válida até 02/02/2017 - Fornecimento Gratuito 

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

Emnido via Internet Pública (0511012~1PJ!l' 26!43) 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasi l 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: CUNICA MEDICA GMR LTDA- ME 
CNPJ: 07.682.091/0001-31 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre\er quaisquer dí\tidas de responsabilidade do 
sujeito passi'I.Q acima identificado que \tierem 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 Dí\tida 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'I.Q, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele \tinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passi'I.Q no ãmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusi\e as contribuições sociais pre\tistas 

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 \eriflcação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://wvvw.receita.fazenda.gov.br> ou <http://wvvw.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 15:27:09 do dia 21/11/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 20/05/2017. 
Código de controle da certidão: DD2C.4D67.AB28.B32A 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

-



CAl A 
::::;.A.\X .A. ~CONÓM CA FED ERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 07682091I0001-31 
Razão Social: CLINICA MEDICA GMR LTDA 

Endereço: RUA VER FRANCISCO DE MORAES 399 SALA A I CENTRO I 
NOVA CANTU 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 
data1 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 devidos1 

decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 14/11/2016 a 13/12/2016 

Certificação Número: 2016111401235147347863 

Informação obtida em 21/11/20161 às 15:23:37. 

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



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

e REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

' CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

I 
COMPROVANT~ DE INSCRIÇÃO E DE l DATA DE ABERTURA 

07.682.091/0001-31 11/11/2005 
MATRIZ SITUAÇAO CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

CLINICA MEDICA GMR L TOA· ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) -
CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIV()ADE ECONOMICA PRINCIPAL 

86.30-5-03 · Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 

CÚOIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÚMICAS SECUNDÁRIAS 

86.30-5-01 · Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 
86.30-5-02 ·Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 
86.50-0-04 ·Atividades de fisioterap ia 

CÚDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 · Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO I I NÚMERO I I COMPLEMENTO 

I R VEREADOR FRANCISCO DE MORAES 399 SALA A 

I ~f.330-000 I 
I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO I 

I MUNIClPIO 
. NOVACANTU I ~~R I ENDEREÇO ELETRONICO 

I 
I TELEFONE 
. (44) 3543-1332 

I ;,:::; FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
I I DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

11/11/2005 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAL 

I 
I DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 
I --· 

J 
J 
J 
J 

J 
I 
I 

I 
I 
J 

I 

I 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 29/11/2016 às 10:15:53 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 29/1112016 

I 



Prefeitura Munici~al de 

NOVA ~ANI 
-PARANÁ-

CNPJ 77.845.394/0001-03 

~llt'arâ 6~ J(íc~nça 

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

Exercício de 2016 

Processo N° 112/2016 

CNPJ/CPF: 07.682.091/0001-31 

Razão Social : CLINICA MEDICA GMR LTDA- ME 

~ 

Atividade PrincipÇJI: Atividade médica ambulatorial restrita a consurtas 
Atividades Secundárias: Atividade medica .ambulatorial com recursos para 
realização de procedimentos círúrgtc 
Atividade médica ambulatorial com recursos ~rarealização de exames complementares 
Atividades de fisioterapia 

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 Martím Krupek, aos 15 de Agosto de 2016. 

Regiani Porcinio dos Santos 
S~r de Tributaçlo 

Rua Bahia, 85- Fone: (44) 3527-1281 I Fax: (44) 3517-1363 - CEP 87..330-000- :-oro~·a Cantu - Par:m6... 
_14::::mail: tributacao@.novacantu.pr.~O\'.br 

www.novacantu.pr.gov.br 
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Prefeitura Municipal de Nova Catlfu .:P 
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@ig.com.br 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LI ClT A TÓRIO N° 0582016 

PREGÃO, na forma presencial n° 037/2016 

Às 14:00 hs (quatorze horas) do dia 02 de Dezembro de 2016, na Sala de Reuniões 
da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de 
Licitações, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das 
propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Contratação de Clinica Médica 
para realizar serviços de procedimentos cirúrgicos de urgência - em atendimento a 
Secretaria de Saúde Municipal - HOSPSUS, em conformidade com as disposições 
contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão pública, efetuando o credenciamento e 
recebimento dos envelopes, que teve como participante as empresas: 

EMPRESA/CNPJ 
CLINICA MÉDICA GMR L TDA 
CNPJ 07.682.09 1/0001 -31 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que somente uma empresa que 
compareceu para participar do certame, apresentou os envelopes de n° 01 e 02. Iniciou-se 
então a abet1ura do envelope O 1, contendo a proposta de preços, sendo da seguinte forma: 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. Valor Máx. 
Unit. Total. 

1 H isterectom ia Unidade 6 R$ 3.226,67 R$ 19.600,00 
2 Apendicectom ia Unidade 2 R$ 3.226,67 R$ 6.533,33 
3 Orquiectomia Unidade 2 R$ 3.226,67 R$ 6.533,33 
4 Colecistectom ia Unidade 7 R$ 3.226,67 R$ 22.866,67 
5 Parto Cesarea Unidade 2 R$ 3.226,67 R$ 6.533,33 

6 Drenagem Serena R$ 3.226,67 R$ 6.533,33 
lnguinal Unidade 2 

7 Perineo Posterior Unidade 1 R$ 3.226,67 R$ 3.266,67 

8 Lar · · ~adura Unidade 2 R$ 3.226,67 R$ 6.533,33 

9 Postectomia Com R$ 3.226,67 R$ 9.800,00 
Sedação Unidade 3 

10 Herniorrafia R$ 3.226,67 R$ 6.533,33 
lncisional com Tela Unidade 2 

TOTAL GERAL R$ 94.733,33 

I 



·i\ 
Prefeitura Municipal de Nova Cantui 

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@ig.com.br 

Após a apresentação da proposta verificou-se que a Empresa participante havia apresentado 
orçamento para formação do preço médio cujo valor é inferior ao preço médio apresentado 
desta forma fora solicitado ao representante da Empresa que para homologação do objeto 
devia o mesmo formular proposta abaixo do preço apresentado no orçamento, diante disto 
o representante formulou a seguinte proposta que foi aceito pela Senhora Pregoeira e 
Equipe de apoio: 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. Valor Máx. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 

Unit. Total. 
Histerectomia Unidade 6 R$ 2.450,00 R$ 14.700,00 
Apendicectomia Unidade 2 R$ 2.450,00 R$ 4.900,00 
Orquiectomia Unidade 2 R$ 2.450,00 R$ 4.900,00 
Colecistectom ia Unidade 7 R$ 2.450,00 R$17.150,00 
Parto Cesarea Unidade 2 R$ 2.450,00 R$ 4.900,00 

Drenagem Serena 
R$ 2.450,00 

R$ 4.900,00 
lnguinal Unidade 2 
Perineo Posterior Unidade 1 R$ 2.450,00 R$ 2.450,00 

Laqueadura Unidade 2 R$ 2.450,00 R$ 4.900,00 

Postectomia Com 
R$ 2.450,00 

R$ 7.350,00 
Sedação Unidade 3 
Herniorrafia R$ 2.450,00 

R$ 4.900,00 
lncisional com Tela Unidade 2 

TOTAL GERAL R$ 71.050,00 

Seguiu-se então a abertura do envelope 02, contendo a documentação de 
qualificação da participante, e, contatou-se que a Empresa apresentou a documentação 
exigida em Edital e foram qualificada/habilitadas a participarem do referido certame. 

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão 
de Licitação, que o objeto licitado seja ADJUDICADO ao vencedor: CLÍNICA 
MÉDICA GMR LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 07.682.09110001 -31; no Valor Total 
de R$-71.050,00 (Setenta e Um e Cinquenta Reais): 

O participante renunciou 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. 

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



tD I ~-
Prefeitura Municipal de Nova Cantu {Y 

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@ig.com.br 

Nova Cantu, Paraná, 02 de Dezembro de 2.016. 

2::; _.f' o~ 
Pregoeiro: 7QJv'..!~ 

Equipe de Apoio: t~ 

Controle Interno: ~ ~ 

Pa~=s ~ 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 048/2016. 
Processo Licitatório n°. 058/2016. 
Modalidade Edital de Edital de Pregão n°. 037/2016. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 037/2016 Contratação de clinica 
médica para realização de serviços de procedimento cirúrgico de urgência, em 
atendimento a secretaria da saúde Municipal - HOSPSUS. 

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. 

I 

Nova Cantu, 02 de Dezembro de 2016. 

Controladora Geral 
~ 

I / 
&~V~ Jüiej;a;ecido Guimarães 

Controlador Interno 

Rua Bahia, S/N° - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 fax (044) 3 527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantub11 
Estado do Paraná .;. ~ 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 -
'--...:: -

ASSESSORIA JURÍDICA 

PARECER JURÍDICO DE HOMOLOGAÇÃO 

Processo Administrativo n° 058/2016 

1 - RELATÓRIO 

Súmula: 1. Processo Administrativo de CONTRATAÇÃO DE 
CLINICA MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA A SEREM 
REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO FORA DA 
SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA DO TERMO 
DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
DA SAÚDE MUNICIPAL. 2. Licitação na modalidade Pregão 
Presencial n° 037/2016. Cumprimento de exigências legais no 
procedimento de licitação. Licitação apta à homologação. 

Versa o presente expediente sobre 1. CONTRATAÇÃO DE CLINICA MÉDICA PARA 
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA A 
SEREM REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, 
CONFORME CONSTA DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A 
SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL. 2. Licitação na modalidade Pregão Presencial no 
037/2016. 

O processo foi enviado concluso a esta Assessoria Jurídica, para emissão de Parecer 
Jurídico para homologação. 

2 -DA ANÁLISE 

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

REQUISITOS 

li 
FUNDAMENTOS 

I 

SITUAÇÃO NO RECOMENDAÇÃO 
PROCESSO 

PÁGINA 

Existência de abertura formal de Art. 38 caput da Lei 8.666/93 

I 

sim 

li 
-

processo administrativo, autuado e 
protocolado 

Numeração das páginas do Art. 38 caput da Lei 8.666/93 

I 
sim 

li 
-

processo 

Clareza, objetividade e justificativa Art. 38 caput da Lei 8.666/93 

I 
sim 

I 
-

na elaboração do objeto 

Real ização de ampla pesqu isa de arts. 7°, § 2°, inciso III, e 43, 

I 

sim 

I 

-
preços no mercado, a fim de incisos IV e V, todos da Lei 
est imar o custo do objeto a ser 8.66611993 "" ., 

I 

I 
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adquirido, definir os recursos 

I I 

orçamentários suficientes para a 
cobertura das despesas contratuais 
e servir de balizamento para a 
análise das propostas dos licitantes, 

Indicação do recurso próprio para a Art. 38 caput da Lei 8.666/93 

I 
sim 

li 
-

despesa 

Autorização da Autoridade Art. 38 caput da Lei 8.666/93 sim 

I 

-
competente, sob a ótica da ele Art. I 0 § 1 ° da Lei 
oportunidade, . - e Complementar Federal n° convenJencJa 
relevância para o interesse público 101/2000 

I Conformidade do Edital li Artigo 40 da Lei 8.666/93 11 sim I -
Ato de designação da comissão de Art. 3 8 inc. III da Lei sim 

I 

-
licitação, do leiloeiro 8.666/93 
administrativo ou oficial, ou do 
responsável pelo pregão. 

Comprovante das publicações do Art. 38 inc. 11 da Lei -
edital resumido, na forma do art. 21 8.666/93 
da Lei 8.666/93; da entrega do sim 
convite. Inciso V do Art. 4 da Lei 
Conforme inciso V do Art. 4 da Lei 10.520/93 
10.520/93 

IJ Cumprimento dos prazos de 
I 

Art. 21 da lei 8.666/93 s im 

li 
-

fL_publicação/aviso 

Legalidade das propostas e dos Art. 38 inc. IV e 43 da Lei sim 

li 
-

documentos que as instruírem e sua 8.666/93 
consonância com o Edital 

Conformidade das Atas e Art. 38 inc. V da Lei sim 

li 
-

de I iberações da Comissão 8.666/93 
Julgadora 

Pertinência do ramo da Empresa 

I 
Art. 22 § 3° da Lei 8.666/93 sim -

com o objeto da Licitação 

I Parecer de abertura 
I 

Art. 38 inc. VI da Lei 

I 
sim -

8.666/93 

Recursos eventualmente Art. 38 inc. VII da Lei sim -
apresentados pelos licitantes e 8.666/93 
respectivas manifestações e 
decisões 

3 - CONCLUSÃO 

Para exame e parecer desta assessoria jurídica, o Chefe do Departamento de Licitações e 
Compras remeteu o Processo Administrativo epigrafado, versando sobre licitação pública na 
modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE 
CLINICA MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO 
CIRURGICO DE URGENCIA A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES DO 
MUNICÍPIO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA DO TERMO DE 
REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL. 

A matéria é trazida à apreciação jurídica com amparo no art. 38, inc. VI, da Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos. O objeto do presente parecer encerra o exam~ atos 
procedimentais realizados na fase externa da licitação. @ 

I 

I 
I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 
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Caso não sejam atendidas as prescrições legais, tratando-se de atos insanáveis, o parecer 
recomendará a invalidação do procedimento ou de tão somente dos atos específicos glosados. 

Havendo irregularidades sanáveis, o processo segue ao Pregoeiro/Equipe de Apoio para 
corrigir as não conformidades, retornando ao Jurídico quando as exigências forem integralmente 
cumpridas. Havendo descumprimento de condições de menor relevância, o parecer pela 
homologação será condidonal à correção/preenchimento dos elementos apontados como 
insuficientes, sendo o caso. Poderão ser feitas, ainda, recomendações a serem observadas nos 
certames vindouros. 

Feitas as considerações iniciais, passo ao exame de estilo. 

Compulsando os autos, verifico que os atos do Pregoeiro se afeiçoam ao ordenamento 
jurídico, contendo o procedimento os documentos essenciais à classificação da licitante 
vencedora e habilitação. 

Concluo, então, que foram atendidas as prescrições legais, não havendo mácula 
invalidade do presente procedimento licitatório'. 

Considerando o exposto e a conclusão retro, opmo pela homologação da Presente 
Licitação .. 

Este é parecer, salvo melhor entendimento da autoridade superior. 

Nova Cantu, em 02 de Dezembro de 2016. 

1 A analise constante no parecer é jurídico-formal. 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia n° 85 - Centro- Nova Cantu - PR - CEP: 87330-000 

CNPJ :-;.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

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

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

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° 058/2016 - Edital 
de PREGÃO, na forma Presencial n° 037/2016, que tem como objeto a Contratação de 
Empresas Especializadas em Prestação de Serviços Procedimentos Cirúrgicos de Urgência, 
conforme especificação no Edital. 

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

CLÍNICA MÉDICA GMR LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 
07.682.09110001-31; no Valor Total de R$-71.050,00 (Setenta e Um Mil e 
Cinquenta Reais): 

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

·~~ • Prefeito Municifkll 



Sábado à Segunda-feira, 3 a 5 de dezembro de 2016 
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