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PRprurruRA no MuxrcÍrlo nB CÂNDrDo »B AnREVY
EsrADo Do rARANÁ ü+

Av. Paraná, 3 - Fone: 43-3476-1222 - www.candidodeabreu.pr.gov.br - 84470.000

SBcnBuRrl MuucrPAL DE FrN,lNÇa,s

Menre ne l4l20l6-SMF Em27 de Abril de20l6

Ilmu Sr.

Sandroval José Probst
Secretário Municipal de Administração

Solicito abertura de processo licitatório, conforme pedido em anexo, como
também se refere o relatório de inspeção sanitária 1212015, o qual exige que para o hospital
municipal ter a licença sanitária deverá cumprir os itens ali mencionados. Ainda os

equipamentos a serem licitados, iram contribuir para a economia do erário, como também a

melhoria no atendimento ao público.

Cordialmente,

Secretário Municipal de Finanças
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PnrrprruRA po MuNtcÍplo pB CÂNDIDo »n AnRnu
ESTAD0 Do PARANÁ

SBcRnt,rRta MuNtctPAL DE S.tuon

Av. Paraná, 3 - Fone: 43-3476-1222 - www.candidodeabreu

Requerimento 001/2OL6 Em 12 de abril de 2016

ExcelentÍssimo Secretárlo de Saúde:

Conslderando o Termo de lntimação no 00t4/1-5, referente ao

Retatório de lnspeção San[tária 0L2/20L5, reatlzado no dla 28 de outubro de 20]-5,

peta autoridade sanltária Farmacêutica/BioquÍmica Edltalne L. Llma Rocha CRF - PR

l-1.398, venho solicltar o cumprlmento dos ltens exigldos peto orgão competente

para llberação de Licença Sanitária, através do rotelro de inspeção da Resolução

SESA no3O2/2005.

Dentre os ltens retatados, atém da mudança na estrutura fÍslca

do Laboratorio de Anátises Ct[nicas do Hospitat Municipat São Franclsco de Assis,

consldero fundamental a aqulsição de novos equipamentos para o procedlmento

anatítico dos exames reatlzados no [aboratorlo, permitindo assim, methorar a
:; , l. ',,.

quatidade para a obtenç.ão,,de re§uttados ôonfiávels e seguros para o paciente.

Os equipamentos que se eriôontram dispon(vels são

extremamente uttrapassados e antlgos. Sabendo-se então da importância da

renovação de tai.s equipamentos, afim de garantlr a confiabitidade das anátlses

reatizadas, venho por melo deste;l:requlsltar ,a aquls[ção, através de processo

licltatório, de atguns equlpamentos que conitam em anexo, juntamente com três

orçamentos já rea lizados

Cordiatmente,

-à{À*n--tC--
LARISSd ESTEVÃO ROMANICHEN

Farmacêutica/Bioquímica CRF 20760
ResponsáveI Técnica
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O responsável pelo estabelecimento acima qualificado fica INTIMADO a providenciar no prazo de 60 dias

a contar da ciência deste, a regularizaçáo das náo conformidades apontadas no relatório de inspeçáo no 012/1 5,

realizada em 28 de outubro de 2015.

SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE
22'Regional de Saúde de lvaiporã

Rua Mato Grosso, 780 - Ivaiporã - Pr - CEP 86.870.000 - Fone (0xx43) 3472-4343

TERMO DE INTIMAçÃO N"oo14 lts
NOME DO ESTABELECIMENTO:
Laboratório do Hospital Municipal Sáo Francisco de Assis

CNPJ:
76.175.926/0001 -80

RAZAO SOCIAL:
PreÍeitura Municipal de Cândido de Abreu

ENDEREÇO:
R. Pedro Slonick 250

I aarnnolloceLrDADE:
lBelalista

IMUNIC|PIO:

I cândido d" Ab,",
nesporusÁveL LEGAL:
Elcio Ernesto Eichelbaum

ÓRGÃO DE CLASSE N.: I roenroaoe E oRGÃo EXPEDTDoR:
I| ----------_-_-_-_-_

RESPONSAVEL TECNICO:
Larissa Esteváo

ORGAO OE CLASSE N":
CRF no 20 760

IDENTIDADE E ORGAO EXPEDIDOR:

AUTORIOADE SANITARIA:
Edilaine L. Lima Rocha

CARGO OU FUNÇAO:
Farmacêutica/ Bioquímica

MAI l<IUULA:
CRF - PR no 11.398

BASE LEGAL:
Lei 13.331/2001; Decreto 5.71 1/2002; Resoluçáo SESA no 302/2005 e Relatório de lnspeçáo no 0'12l15.

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 60 dias a contar do Íecebirnento deste,
Êaso de motivo relevante e devidamente comprovado, o intimado que pleit
trorrogaçáo deverá requerer por escÍito e protocolaÍ junto à 224 Regional
Saúde. (Art. 555, §29 do Decreto 5.711102)

DATA DA LAVRATURA
DO TERMO:
1011112015

HORA DA LAVRATUM
DO TERMO:
08 h 30 min,

4
ASSINATUR.A(á AUTORIDADE SAruITÁruA

Xor"' 3Lc.^,^*,''rrt'.,r- G-âtalÁ'§
OualiÍicaçáo: Ê-rr+rc\ J^ JÚ*.J
Recebi na data de:

tl I tLt t6

Rg,.rrtct úqi---r
RG/cPF: q 21\'q E-}"Y

Assinatura: I cQ"-'
Nos teímos do Código de Saúde do Paraná (Lei Estadual no,

13.331i01) Íoi dada ciência e deixada a 2a via.

2" TESTEMUNHADAÍA AUToRDADE sarutrÁnta

No caso de RECUSA de assinatura ou recebimento:

______/________/ -______
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RELATORTO DE |NSPEÇÃO SANITARIA 01 212015 6^";Y*
No dia 28 de outubro de 201 5, a 22a Regional de Saúde, representada pelas técnicas

Ligiane Rodrigues (farmacêutica/bioquímica) e Edilaine Leite Lima Rocha
(farmacêutica/bioquímica), realizou inspeçáo sanitária no Laboratório do Hospital Municipal Sáo
Francisco de Assis do município de Cândido de Abreu, com o objetivo de verificar o
cumprimento dos itens da RDC no 5012002, Resoluçáo Estadual no 17912001, RDC no

30612004, RDC no 30212005 e relata abaixo os itens náo atendidos do roteiro de inspeçáo.

Procedimento:

Origem:
Em cumprimento à obrigatoriedade de inspeçáo anual para liberaçáo de licença sanitária.

Finalidade:
Jnpticaçáo de roteiro de inspeçáo da Resoluçáo SESA no 30212005, para liberaçáo de licença

sanitária.

Procedimento executado: lnspeçáo sanitária.

Objetivo dos Procedimentos :

Avaliar se o estabelecimento atende às exigências legais apontadas nas ResoluçÕes
mencionadas acima.

Administracão

ldentificação:

Nome Fantasia: Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu
Razâo Social: Laboratório do Hospital Municipal Sáo Francisco de Assis
CNPJ : 7 6.17 5.926/0001 -80
Natureza da Entidade: Municipal
Endereço: Av. Pedro Slonik, no 250 Fone: (43) 3476-1107
Município: Cândido de Abreu - Pr CEP: 84.470-000
Serviços Terceirizados: Spilmann - coleta de resíduos. Contrato vencido.
Responsável Técnico: Larissa Esteváo CRF: 20760

Atendimento ao Público / Funcionários:

1. Náo possui área específica para recepçáo/registro/espera; -
2. Náo possui sanitário para funcionários;
3. Recomenda-se vestiário ou área específica para paramentaçáo;
4. Náo possui local próprio para refeiçÕes /lanche de funcionários;

SECRETARIA DA SAUDE
22'Regional de Saúde - Ivaiporã

Rua Mato Grosso. 780 - Ivaiporã - CEP 86870-000
Fone (0xx43) 3472-4343 - Fax (0xx43) 3472-1428
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Sala de Coleta/Box para Coleta:
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5. Presença de recipiente náo padronizado para descarte de perfurocortantes, náo
identificados com o símbolo internacional de risco biológico e sem suporte exclusivo
em altura que permita visualização da abertura; - qL

6. Náo possui rotina disponível e atualizada do setor; - eÍvt--
7. Presença de almotolia sem a devida identiÍicaçáo (rótulo incompleto); ^ ex-

Gondições Gerais:

8. Náo possui licença sanitária atualizada;
9. RT náo realizou ingresso na VISA local;
10. Náo possui Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde- CNES;
11. Náo dispõe de instruções escritas e atualizadas das rotinas técnicas implantadas;
12. Náo possui organograma com definiçáo de funções; s*
13. Náo possui rotinas disponíveis de realizaçáo de coleta domiciliar; _OXl4. Náo existe programa para controle de pragas e vetores com registro da realizaçáo-

dos mesmos;
15. Presença de caixas de papeláo em cima dos armários; enq

Recursos Humanos:

16. Náo possui registro de formaçáo e qualificaçáo dos profissionais;
17. Náo possui registro de treinamento (no mínimo anual para toda a equipe,

contemplando assunto em pauta, data, local, número e nome dos participantes e
carga horária). lnclui treinamento em relaçáo a saúde e segurança no trabalho;

18. Náo apresentou comprovante de vacinaçáo dos funcionários para hepatite,
antitetânica ou outras exigidas em lei; - err--
Náo possui PCMSO - Programa controle Médico de saúde ocupacional; - %
Náo apresentou @ (ASO) e p@ios;

lnfra-estrutura:
a+ ; t-.,e^o."-. ^r-l--y,Àx.,r

\5 §r1-,

21. Náo apresentou Projeto Arquitetônico aprovado;

Equipamentos e lnstrumentos:

22. Náo possui um programa de manutençÕes preventivas e corretivas dos
equipamentos, com registro;

23. Náo realiza calibraçáo dos equipamentos e instrumentos de medição, com registro
das mesmas;

24. Os equipametos que necessitam funcionar com temperatura controlada possuem
registro de verificaçáo da mesma, porém o termômetro do banho-maria encontra- se
péssimo estado de conservaçáo ,dificultando a leitura do mesmo. E o termômetro da
geladeira é o de capela, recomenda-se a troca pelo digital pela praticidade e
confiabilidade;

SECRETÁRIA DA SÁUDE
22'Regional de Saúde lvaiporã

Ruo Mato Grosso, 780 lvaiporã CEP 86870-000
Fone (0xx43) 3472-4343 - Fax (0xx43) 347?-1428

19.
20.
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ffiÉ,Produtos para Diagnóstico de uso "in vitro" - Kits:

25. Náo possui registro de compra dos produtos de diagnóstico de uso
reagentes e insumos garantindo a rastreabilidade; - e'u--

26. Náo é realizada a identificaçáo dos reagentes ou insumos aliquotados, com rótulo
contendo: nome, concentraçáo, número do lote, data de preparaçáo, identificaçáo de
quem preparou, data de validade, condições de armazenamento, além de
informaçÕes referentes a riscos potenciais;

27. Náo possui registros dos processos de preparo e do controle da qualidade dos
reagentes e insumos preparados;

Descarte de Resíduos e Rejeitos:

28. O destino dos resíduos biológicos produzidos é a empresa Spilmann, porém
contrato encontra-se vencido;

a 
LimReza, Desinfecção e Esterilização:

34. Náo há POPs disponíveis sobre utilizaçáo da estufa;

Processos Operacionais:

35. Náo possui instruções disponíveis com critérios de aceitaçáo e rejeiçáo de amostra
e realizaçáo de exames em amostras com restrições;

36. O cadastro do paciente náo possui: número de registro de identificaçáo do paciente
completo gerado pelo laboratório, sexo, procedência, teleÍone e endereço do
paciente, data e hora do atendimento, horário da coleta, exames solicitados e tipo
de amostra, informaçoes adicionais em conformidade com o exame (medicamento
em uso, dados do ciclo menstrual, indicaçáo/observaçáo clínica, dentre outros de
relevância), data prevista para a entrega do laudo e indicação de urgência, quando
aplicável.

37. Náo fornece ao paciente ambulatorial ou ao seu responsável, um comprovante de
atendimento com: número de registro, nome do paciente, data do atendimento, data

socaortnu o,q s.Aúot
22'Regional de Saúde - lvaiporã

Rua Mato Grosso, 780 - lvaiporã - CEP 86870-000
Fone (0xx43) 3472-4343 - Fax (0xx43) 3472-1428

f Biossegurança:

29. Náo possui manual de biossegurança adaptado ao serviço e atualizado;
30. Náo contempla normas e condutas de segurança biológica, química, física,

ocupacional e ambiental;
31. Náo contempla instruçÕes de uso para os equipamentos de proteçáo individual (EPl)

e de proteçáo coletiva (EPC); - \e\ç

32. Náo mantém atualizado e disponível a todos os funcionários, instruções escritas de
biossegurança contemplando: normas e condutas de segurança biológica, química,
física, ocupacional e ambiental; instruções de uso para equipamentos de proteçáo
idividual (EPl) e coletiva (EPC); procedimentos em caso de acidentes; manuseio e
transporte de material e amostra biológica;

33. Náo possui documentaçáo sobre o nível de biossegurança dos ambientes e/ou
áreas, baseado nos procedimentos realizados, equipamentos e microorganismos
envolvidos, adotando as medidas de seguranÇa compatíveis (PPRA);
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38. prevista de entrega do laudo, relaçáo de exames solicitados e dados para contato
com o laboratório;

39. Náo dispoe de meios que permitam a rastreabilidade da hora do recebimento e ou
coleta de amostra;

40. Náo é identificado o nome do funcionário que efetuou a coleta ou que recebeu a
amostra de forma a garantir a rastreabilidade;

41. Náo possui instruções disponível que orientem o recebimento, coleta e identificaçáo
de amostra;

42. Náo possui instruçÕes escritas para o transporte da amostra de paciente,
estabelecendo pÍazo, condiçoes de temperatura e padráo técnico para garuntir a sua
integridade e estabilidade;

43. Quando do transporte, a amostra do paciente é transportada e preservada em
recipiente isotérmico, quando requerido, impermeável, garantindo a sua estabilidade
desde a coleta até a realizaçáo do exame, entretanto o recipiente para transporte náo
está devidamente identificado com os dizeres Espécimes para Diagnostico" e com
nome do laboratório responsável pelo envio - I )44. Náo existe contrato formal com o laboratório responsável pelo transporte das'
amostras;

45. Náo define mecanismos que possibilitem a agilizaçáo da liberaçáo dos resultados
em situaçÕes de urgência;

46. Náo possui rotina disponível e mecanismos que possibilitem a agilizaçáo da
liberaçáo dos resultados em situaçÕes de urgência;

47. Náo sáo definidos os limites de risco, valores críticos ou de alerta, para os analitos
com resultado que necessita tomada imediata de decisáo;

48. Náo possui fluxo descrito de comunicaçáo com o médico, responsável ou paciente
quando houver necessidade de decisão imediata;

49. Náo há monitoramento da fase analítica por meio de controle de qualidade externo;
50. Náo possui definiçáo do grau de pureza da água reagente utilizada nas suas

análises, a forma de obtençáo, o controle da qualidade (obs:Para especificações site
www.pncq.orLbr no ícone biblioteca) ;

51. Náo mantém um cadastro atualizado dos laboratórios de apoio;
52. Náo possui contrato formal de prestaçáo destes serviços;
53. Náo avalia a qualidade dos serviços prestados pelo laboratório de apoio;
54. Náo possui instruções escritas para emissáo de laudos, que contemplem

situações de rotina, plantões e urgências;
55. Os laudos náo contém os seguintes itens: no. de registro do laboratório clínico no

respectivo conselho de classe profissional; registro de identificaçáo do cliente no
laboratório; data de coleta da amostra e da emissáo do laudo; método analítico;
limitaçoes técnicas da metodologia utilizada;

56. Ausência de anotaçáo no laudo quando da aceitaçáo de amostra de paciente com
restrição;

57. Em caso de necessidade de retificaçáo em qualquer dado constante do laudo já
emitido é feito um novo laudo mas náo fica clara a retificaçâo realizada;

Registros:

58. Náo há comprovantes de alteraçÕes feitas nos registros críticos contendo data,
nome ou assinatura legível do responsável pela alteraçáo, preservando o dado
original;

stcatr,qua ol seúoe
22'Regional de Saúde lvaiporã

Rua Mato Grosso, 780 - Ivaiporã - CEP 86870-000
Fone (0xx43) 3472-4343 - Fax (0xx43) 3472-1428
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Garantia da Qualidade:

59. Possui controle interno da qualidade diário (apenas da bioquímica)
60. Náo possui controle externo da qualidade;

Controle de Qualidade:

61. Náo documenta os programas de Controle lnterno da Qualidade (ClQ) e Controle
Externo da Qualidade (CEQ), contemplando: lista de analitos; forma de controle e
freqüência de utilizaçáo; limites e critérios de aceitabilidade para os resultados dos
controles; avaliaçáo e registro dos resultados dos controles;

62. Realiza Controle lnterno da Qualidade porém o mesmo náo contempla:
monitoramento do processo analítico pela análise das amostras controle, com
registro dos resultados obtidos e análise dos dados; definição dos critérios de
aceitaçáo dos resultados por tipo de analito e de acordo com a metodologia utilizada;
liberaçáo ou rejeiçáo das análises após avaliaçáo dos resultados das amostras
controle;

63. Náo registra as açÕes adotadas decorrentes de rejeiçoes de resultados de amostras
controle;

Controle Externo de Qualidade - CEQ

64. Para os exames náo contemplados por programas de Ensaios de Proficiência, o
laboratório clínico deve adotar formas alternativas de Controle Externo da Qualidade
descritas em literatura científica;

65. A participaçáo em Ensaios de Proficiência é individual para cada unidade do
laboratório clínico que realiza as análises;

66. Deve-se registrar os resultados do Controle Externo da Qualidade, inadequações,
investigaçáo de causas e açoes tomadas para os resultados rejeitados ou nos quais
a proÍiciência náo foi obtida.

Conclusão

Considerando-se as condições descritas acima, será concedido o prazo de 60 dias para
adequaçáo, ficando a emissáo da licença sanitária condicionada ao cumprimento das
exigências apontadas neste relatório.

SECRETÁRIA DA SAUDE
22" Regional de Saúde - lvaiporã

Rua Mato Grosso, 780 lvaiporã CEP 86870-000
Fone (0xx43) 3472-4343 - Fax (0xx43) 3472-1428
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Profissionais Responsáveis pela lnspeção:

Farmacêutica - Bioqu ímica
SCVSAT- 22a Regionat de Saúde

AO
Ligiane Rodrigues
Farmacêutica - Bioquímica
SCVSAT - 22a Regionat de Saúde

lvaiporã, 10 de novembro de 201S Protocolo de Recebimento

41 ltâ-l 2or(
Data

f a: í§
Horário

*g0o.^^o^'O-
Nome e Carimbo

Larissa Estevãu Ílomanichen
Farmacêutica / Bioquímica

CRF.PR 20.760

SECRETARIÁ DA SAUDE
22'Regional de Saúde - Ivaiporã

Rua Mato Grosso, 780 lvaiporã- CEP 86870-000
Fone (0xx43) 3472-4343 - Fax (0xx43) 3472-1428



qTDE I PRODUTO*
l enalisaUoi

I Analisador de Bioquímica

I Esrura otgttat para secagem e esterilização
Centrífuga macro digital prr. t
Banho maria digital
Microscóoio
Homogeneizador de sangue
Bico de Bunsen

Suporte em
Micropipeta de volume fixo de LOl.rL

Micropipeta de volume fixo de 50lrl

Micropipeta de volume fixo de 250U1

Micropipeta de volume fixo de toooul T
Micropipeta de rolume rariável àe l0lr

01

01

01

01

02

01

01

02

02

01

01

01

0L

01

01

01

01

01

ít%^'^'*-
[arissaistevãs [{omanichen

Farmacêutica / Bioquímica

CRF-PR 20.760



ANALISADOR DE HEMATOLOGIA

ESPEcTFtcAçôes:

- Equipamento automatizado, compacto e de baixo custo.
- lnterfaceável (RS 23ZXZ)
- Display de cristal líquido (LCD) colorido (640 X 480 pixels)
- Menu: contagem, revisão, controle de qualidade, configuração, serviço, calibração,
"shutdown"
- Diferenciação de células brancas em três partes (wBc): 19 parâmetros + 3
histogramas
- 19 parâmetros: wBc, Linfoc.#, Mid#, Gran#, Linfoc.%, Mido/o, Gran%o, RBc, HGB, Hcr,
vcM, cHM, cHcM, RDW-cv, RDW-SD, pLT, Mpv, pDW, pcr e histograma para wBC,
RBC, PLT

- 2 modos de amostragem: sangue totat (20u1) e pré-diluído (20 uL)
- 6 modos de contagem: todos os parâmetros, wBC/HGB, RBc/pLT (sangue total e pré-
diluído)
- Automação: lysing, mixagem, rinsagem e limpeza automática de fibrina
- Limpeza automática da agulha de amostragem
- Armazena até 10.000 resultados (incluindo histogramas)
- Função de recontagem automática
- lmpressora térmica embutida, impressora externa opcional (diversas opções de
impressão)
- Alarme de reagente expirado
Configuração padrão:
- Teclado externo (e interno)
- lmpressora térmica (interna)
- Kit de acessórios (incluiferramentas e componentes
- Kit padrão de reagentes para a instalação
- Analisador [46cm (alt.)X 42cm (larg.)X 39cm (prof.) e 18Kg]

extras)

tlll'i-*--fu



ANALISADOR DE BtOqUíMICA

ESPEctFtcAÇôes:

Analisador bioquímico semi-automático
. Bioquímica (colorimétríca, enzimática e cinética);
. Turbidimetria (padrão, fator ou curva de padrões);

' lmunologia (metodologia ELrsA em tubos ou Turbidimetria);
. Hormônios (metodologia ELISA em tubos);
. Aparelho equipado com filtros de camada dura de longa durabilidade,
' 90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto).
o Faixa de leitura: -0,LOO a 3,500 Abs.
o Monocromador com 8 filtros: g4o,4o5,4so, 505, s46,51g,620 e 670 nm.
' Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros.. Luz espúria: < O,lLo/oT.
o Leituras Monocromáticas e Bicromáticas.

' compartimento de amostras para cubetas quadradas ou redondas.
' cubeta de fluxo metálica de 32 ?L termostatizada para 25, 30,37 t 0,1 ec.
r Cubeta de fluxo termostatizada para 25,30,37 + O,L eC.

' contaminação cubeta: < !o/o com 500 ?L (teste com solusão de dicromato de
potassio).
o Leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética
múltipla.
. Leituras com padrão, multi padrão e fator.
o Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings.

' lmpressão dos resultados com impressora gráfica incorporada.
. Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade.
r Controle completo da reação cinética ou colorimétrica.
. Alimentação: 110 Volts.

-rcpJ
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EsruFA DtGtrAL eARA sEcAoEM E EsrERtLtzeçÂo

ESPEctFIcAçÕrs:

Estufa com termostato Digital, controle de temperatura através de sensor pT100 até
200ec, câmara e almofada interna da porta em aço ínoxidável430, com sistema de
aquecimento por convecção natural de ar, através de duas resistências tocalizadas na
base.

Estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático cor cinza,
(catálogo de cor cinza Haut 703s), câmara interna em aço Ínoxidável 430 com
polimento tipo espelho.
Termostato digital com funções de: senha para bloqueio, set point (Ajuste de
temperatura), ajuste de sensor e ajuste do ponto decimal;
sensor de temperatura pr L00 encapsurado com aço inox;
Termostato de segurança ajustado de 50 - 250"c pelo operador
Temperatura mínima de trabalho:15"c acima da temperatura ambiente;
Temperatura máxima de trabalho até 200"C;
Homogeneidade de temperatura entre pontos de t 5%o valor do set point
(temperatura ajustada);
Bandejas aramadas de aço inoxidável;
Câmera de aquecimento com circulação e renovação de ar, por confecção natural;
Saída de ar quente através do orifício de exaustão localizado na parte zuperior do
equipamento (orifício para posicionamento de termômetros de aferição);
lsolação térmica nas paredes do equipamento com lã Roofing (lã de vidro);
Porta com abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais
no interior da câmara.
Porta com trinco magnético para oferecer um bom fechamento;
Vedação da porta com perfilde silicone;
3 Trilhos na câmara interna para movimentar a bandeja (modelo 1.0 possui 2 trilhos);
Sistema bivolt para a tensão de aliment ação l,lt)/220V);
Saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro;
Acompanha 1 prateleira e manual de instruções;
cabo de energia elétrica com dupra isoração e prug de três pinos, duas fases e um
terra.

.tq0-)
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ESPECIFTCAÇÔES

:

Sistema óptiôo

lluminação

:.,.

oculares (F.O.v)

rocailzaçao

Tübo ocular

Revólver

Estações

-''::::--- ,

Objetivas (N.A./
W.D., mm)

Condensadores

MrcRoscóPto

Sistema óptico infinito CF|6O, Distância parfocal: 60 mm

lluminador LED branco de alta luminosidade (Ecoiluminação)
Lâmpada halógena de 6V 2ow /6v 3ow, compatível com uma faixa de

voltagens (100 V a 240 V)

o CFI E 10x (20 mm)
. CFI E 15x (L2 mm)

Focalização coaxial macrométrica/micrométrica
Direita: micrométrica
Esquerda: macro/micro
Curso de focalização: 26,5 mm
Macrométrica: 37,7 mm/volta
Fino:0,2 mm/volta
Torque da rotação macrométrica ajustável, Função de refocalização

. Tubo binocular E2-TB

' Tubo trinocular E}-TF, ocular/port a: too/O, o/too, Rotativo 360e
. Tubo ergonômico binocular c-TE2,lnclinação: 10 a 30 graus, Extensão: até

40 mm

Revolver quádruplo (dentro da carcaça principal)

Platina retangular (dentro da carcaça principal), com suporte de especime,
Curso transversal: 78 (X)x 54 (y) mm

. CFI E Plan Acromática 4X (0,10 / 30)
. CFI E Plan Acromática 10X (0,25 / 0,7)
. CFI E Plan Acromática 40X (0,65 / 0,65)
. CFI E Plan Acromática 100X óleo (1,25 / O,2g)
Podem ser usadas a cFlAcromática DL e outras objetivas de melhor

qualidade da série CF|6O

' condensa dor EZ;N.A. L,25; Diafragma de abertura com marcas de guia de
posição para as respectivas objetivas CFI E plan
. condensador de Fase E2; N.A. 1,25; Diafragma de abertura com marcas de

guia de posição para as respectivas objetivas cFl Acromática DL
Para o modelo sem diafragma de campo: condensador acromático c-c,

Condensador acromático basculante 2-100x,
condensador de campo escuro (seco), condensador de contraste de fase c-c

_dcÇ,
Larrssa Istevão 11omanichen

Farmacéutica / Bioquimica
CRF.PR 20.760



ruétôdos de campo claro, Epifruorescência, campo escuro, contraste ae ta§
obseruação simples.i

Acêssóriô o Acessório de Epi-fluorescêncía E2-FM, 2 cubos de filtro montáveis
lntérmediário . unidade de aprendizagem Y-THS B (lado a lado)' . Unidade de aprendizagem Y-THF (face a face)

. Tubo de desenho y_lDT,.. :. .: . Elevador de nível dos olhos y-lER

i, Valor normal:3 W (modelo LED),41W (modelo halógeno)

' 7,3 kg (Conjunto binocular padrão)

larissa [stevão [lommichen
Farmacêuiicr / Broquímica
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HOMOGENIZADOR DE SANGUE

EsPEclFtcAçôrs:

Equipamento desenvolvido para homogeneização de tubos contendo sangue, com o
objetivo de manter as cétulas de sangue em suspensão, para contagem em contadores
hematológicos.
Velocidade Ajustável (Mínimo 6 rpm /Máximo 25 rpm )
capacidade 24 tubos entre 10 a 15mm / 2g tubos entre L5 a 23mm
Homogeneizador horizontal Movimento de 360" em torno do eixo
chave pausa Dispositivo de pausa para cotocar ou retirar tubos
Chave liga desliga Com indicação luminosa
Motor Bosch Com certificado CE (filtros anti-ruído)
Painel Policarbonato
Presilhas Estampadas em aço inox 304
Pintura Eletrostática
Tensão /alimentação !LO/Z2O v, 60Hz - selecionável.
Consumo 45 w
Dimensões 500 x 2L5 x 180 mm (L x A x p)

Peso 5,7 kg

dÊaJ
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CENTRíFUGA DTGITAL MACRO 12 TUBOS DE 15ML

EsPEctFtcAçôrs:

Centrífuga clínica para rotina laboratorial, ângulo fixo, capacidade para !2tubos de
15ml 4000rpm, com tacômetro e timer.
'Fixação na bancada: pés de borracha aderentes (tipo ventana)
.Pintura: Pintura externa em epóxi
'Sistema de segurança: Tampa em acrílico reforçado com dispositivo que não permite
o seu funcionamento quando a tampa estiver aberta
.Força máxima: 1800 (xG)
'Rotor: Acompanha rotor de ângulo o fixo (45 ) com capacidade para !2tubos de 15ml.Voltagem: 110V
.Motor: Motor flutuante apoiado em coxins
.Velocidade máxima: 4000 rpm
'Tacômetro: Tacômetro analógico indicador de velocidade

[arissa [stevão llomanichen
Farmacêulíca / Broquimica
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BANHO MARIA DIGITAT

ESPECTFTCAçÔrS:

BANHO MARIA - 1OLITROS

Tensão 110
Potência 250W
Volume de água 9,5Litros
controlador Digital, bivolt automático (g0 a 240volts), com sistema plD
Resolução 0,1."C

Cuba e Fundo Falso Em aço inox
Carcaça Metálica com pintura eletrostática

Temperatura de Trabalho Ambiente até 60"C
Desvio Maximo de Temperatura +/- 0,3"C
Painel Policarbonato Tampa pingadeira poliestireno
Capacidade 11.0 tubos de ensaio 13X100
Tempo de Aquecimento Temperatura 25"c a 37"c 25 minutos
condições Ambientais No máximo 34"c (para controlar em 37.c), umidade zo% a 9Oo/o
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BICO DE BUNSEN

ESPECIFTCAçÕeS:

Bico de Bunsen, com registro para gás e regulador de entrada de ar
Base em chapa de ferro pintada;
Altura total 140 mm;
Tubo em latão polido.

-*FAJ
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MICROPIPETAS

ESPEctFtcAÇôes:

Micropipeta 10pL Volume Fixo
Mecânica Monocanal, parcialmente autoclavável, destinada a usos em pipetagens que
exijam alta reprodutibilidade como em soluções aquosas, ácidos, reagentes,
suspensões, soros etc.
Possui botão com duas etapas de operação permitindo pipetagem reversa;
Com ejetor automático de ponteiras.

Micropipeta 20pL Volume Fixo
Mecânica Monocanal, parcialmente autoclavável, destinada a usos em pipetagens que
exijam alta reprodutibilidade como em soluções aquosas, ácidos, reagentes,
suspensões, soros etc.
Possui botão com duas etapas de operação permitindo pipetagem reversa;
Com ejetor automático de ponteiras.

Micropipeta 50pL Volume Fixo
Mecânica Monocanal, parcialmente autoclavável, destinada a usos em pipetagens que
exijam alta reprodutibilidade como em soluções aguosas, ácidos, reagentes,
suspensões, soros etc.
Possui botão com duas etapas de operação permitindo pipetagem reversa;
Com ejetor automático de ponteiras.

Micropipeta 100p1 Volume Fixo
Mecânica Monocanal, parcialmente autoctavável, destinada a usos em pipetagens que
exijam alta reprodutibilidade como em sotuções aquosas, ácidos, reagentes,
suspensões, soros etc.
Possui botão com duas etapas de operação permitindo pipetagem reversa;
Com ejetor automático de ponteiras.

Micropipeta 250p1 Volume Fixo
Mecânica Monocanal, parcialmente autoclavável, destinada a usos em pipetagens que
exijam alta reprodutibilidade como em soluções aquosas, ácidos, reagentes,
suspensões, soros etc.
Possui botão com duas etapas de operação permitindo pipetagem reversa;
Com ejetor automático de ponteiras.

Micropipeta 500p1 Volume Fixo
Mecânica Monocanal, parcialmente autoclavável, destinada a usos em pipetagens que
exijam alta reprodutibilidade como em soluções aquosas, ácidos, reagentes,
suspensões, soros etc.
Possui botão com duas etapas de operação permitindo pipetagem reversa;
Com ejetor automático de ponteiras.

#J
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Micropipeta 1000p1 Volume Fixo
Mecâníca Monocanal, parcialmente autoclavável, destinada a usos em pipetagens que
exijam alta reprodutibilidade como em sotuções aquosas, ácidos,
suspensões, soros etc.
Possui botão com duas etapas de operação permitindo pipetagem reversa;
Com ejetor automático de ponteiras.

Micropipeta 2000p1 Volume Fixo
Mecânica Monocanal, parcíalmente autoclavável, destinada a usos em pipetagens que
exijam alta reprodutibilidade como em soluções aquosas, ácidos, reagentes,
suspensões, soros etc.
Possui botão com duas etapas de operação permitindo pipetagem reversa;
Com ejetor automático de ponteiras.

Micropipeta de 10pL à 100 pL Volume Variável
Micropipeta mecânica monocanat de votume variável;
Desenvolvida para dispensação de líquidos e fluídos em pequenos volumes;
Utilizada em laboratórios de diversas áreas;
Controle total de volume por um botão de ajuste, tanto
quanto para dispensação;
Com ejetor automático de ponteiras;

para operações de aspiração

Visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite
ótima visualização;
Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente;
Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada ou esterilizada;
A micropipeta vem calibrada de fabrica e certificada por lso tlozs.

reagentes,

itubrica



SUPORTE PARA MICROPTPETAS

ESPEcTFtcAÇôes:

suporte para micropipetas monocanar, ideal para uso em cima da bancada em
laboratórios em geral.
Fabricado em acrílico transparente;
capacidade para até 05 micropipetas monocanal, na posição inctínada;
Evita danos e aumenta a vida útil da micropipeta.

,+e,
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LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORA
Rua Vereador Arlindo planas, 2059 -

Tetefone: (44)'
e-mail: labinga

CNPJ: 04,886.103/0001-51 Insc, Est: 9025216587

Total Pedido: 49.28L,94ORCAMENTO

Produto

No: 68.138

Marca Vlr Unit Vlr Totat

Emissão: 0610412016 Vendedor: MAGNA

cliente: 1.752 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CANDIDO DE ABREU

CNPJ/CPF: 09.481.49110001-04 Inscrição/RG: ISENTO Tetefone: 43 3476-tt7g
Endereço: RUA PEDRO SLONIK No: 250 Compt:
Bairro: cENTRo cidade: CANDIDo DE ABREU uF: pR cEp: 84470000

Dt Inc!: L4l03lZ0L6 - 16:29:35

2.723 ANALTSADoR nur. HEúarõlõcle eã3õõ MINDRAY UN 22.500,0100 22,500,0100cl Lcl t
990 ANALISADOR SEMI.AUTOMATICO

BIO-2000 cl t cl L
BIOPLUS UN 9,199,9900 9.199,9900

1.851 ESTUFA SE No 03 45X4OX4SCM (81 LrS) C/ or ueo uN

12X15ML 80-28 110V Cl t cl 1

3.278 BANHO MARIA ALB 250 S ALBRAS UN L.077,2500 2.154,5000
3.277 HOMOGENETZADOR AL260H (28 TB) C/ 1

clL UNALBRAS 1.090,0000 1.090,0000

2.764 ESTANTE PLASTICA P/ 8 PIPETADORES C/
tcll KACIL UN 53,3800 s3,3800

2,759 MICROPIPETA (PIPETADOR FIXO 10 UL) P.
ALUMTNTO Cl t cl L

MCIL UN 79,9000 79,9000

2.760 MrcRoprpETA (prpErADoR FrXO 20 UL)
P. ALUMINTO Cl 1 Cl t

MCIL UN 79,9000 79,9000

2.762 MICROPTPETA (PTPETADOR FIXO 50 UL) p.

ALUMINIO CI L CI L
KACIL UN 79,9000 79,9000

2.830 MICROPTPETA (PIPETADOR FIXO 100 uL)
P, ALUMTNTo cl L Cl t

KACIL UN 79,9000 79,9000

2.801 MrcRoprpETA (PTPETADOR FrXO 250 uL)
P. ALUMINIO Cl L CI I

KACIL UN 79,9000 79,9000

2.831 MICROPTPETA (PTPETADOR FrXO 500 UL)
P. ALUMTNTO Cl 1 Cl L

KACIL UN 79,9000 79,9000

79,9000 79,9000
3 MrcRoprpETA (pipETADOR FIXO 1000 uL)

P. ALUMINTO Cl 1 Cl t
KACIL

2.909 MrcRopIpETA AIUS 10/100/ uL c/ 1 C/ 1 KACIL UN 228,4800 228,4800
3.202 MrcRopIpETA AJUS 1000/5000 uL c/ 1 c/

1
KACIL UN 244,2800 244,2800

847 MICROSCOPIO E2OO B NIKON 9.300,0000 9.300,0000

MAGNA 07/04120t6 - t7:45:05
Data: 07104120L6 Hora: t7i44i'l
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LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABOM

Rua Vereador Arlindo Planas, 2059 - Vl

Telefone: (44)
e-mail: labi

CNPI: 04.886.103/0001-51 Insc.Est:

No: 68.138 Total Pedido: 49.2

Emissão: 06104120t6 Vendedor: MAGNA

Cliente: t.757 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CANDIDO DE ABREU

CNPUCPF: 09.481.491/0001-04 Inscrição/RG: ISENTO Telefone: 43 3476-1179

Endereço: RUA PEDRO SLONIK No: 250 Compl:

Bairro: CENTRO Cidade: CANDIDO DE ABREU UF: PR CEP: 84470000

Comprador: DRA, LARISSA Dt Incl: t4l03lz0t6 - 16:29:35

,cÀ
,(,\o

lTr\ íá,

rru*
ORCAMENTO

Substituição Tributária :

Frete:

0,00 Subtotal: 49.28I,94
Desconto: 0,00

Total Pedido: 49.28L,94

Condição de Pagamento: 30

Õ13/04/16 
R$: 4e.281,e4

Assinatura

Obs:

0710412016 - 17:45:05

07104120L6 Hora: L7:44:51

MAGNA

Data:
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lngalab Equipamentos para Laboratórios Ltda

Ruo Ver. Artindo Plonas 2059 Vila Sonto lzobel - CEP.87080-330 Maringa-PR

CNPJ:13.415.600/0001-62 LE.:90553558-75 Fone:443023-2022
Email: insalab(ahotmail.com

PREFEITURA MUN. DE CANDIDO DE ABREU

ilubrica

CLIDNTD :

CONTA'I'O:

8UANT. DESCRTçÃO DO PRODUTO MARCA PREçO UNIT, TOTAL

I ANALISADOR BC23OO HEMATOLOGIA MINDRAY a§ 24,89O,OO a$ 24,890,OO

I ANALISADOR BIOSUIMICO BIO 2OOO BIOPLUS a$ í2.5OO,O0 R$ í2.500,00

lí ESTa1FA ESTERELTZAçAO NUMERO 3 DELEO n§ 3.89O,OO R§ 3.890,00
77 CENTRIFI'GA SOROLOCICA í2 TUBOS CETBIO a$ 1,550,00 a$ 1,550,OO

2 BANHO MARIA AB R§ í.79O,OO n$ 2.38O,OO

í HOMOGENEIZADOR DE SANGUE AB R§ 1.23O,0O R$ 1,23O,OO

I MtcRoscoPlo 8200 R§ 12,8OO,OO R§ 12,8OO,OO

I ESTANTE P/ MICROPIPETA C/ 8 KACIL a$ 8O,OO R§ SOrOO

7 MICROPIPETA 1O UL KACIL a$ 89,OO R$ 89rOO

,l MICROPIPETA 20 UL KACIL a$ 89,00 a$ g9roo

I MICROPIPETA 50 UL KACIL R§ 89,00 a$ 89rOO

,l MICROPIPETA lOO UL KACIL R$ 89,00 R$ 89rOO

í MICROPIP PETA 250 UL KACIL R$ 89,O0 R§ 89,OO

I MICROPIPETA 5OO UL KACIL R§ 89,OO R§ 89,OO

í MICROPIPETA íOOO UL KACIL a$ 89,00 R§ 89,OO

,l MTCROPIPETA íO A íOO UARIAVEL KACIL n$ 279,00 R§ 279rOO

7 MICROPIPETA íOOO A SOOO UARIAVEL KACIL R§ 279,OO R§ 279,00

I

TOTAL R§ 60.501,00

coNDtçõEs DE PGTO:

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

30 DIAS

30 D|AS

06lo4l2Ot6
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e

Memorando no 69/2016 Cândido de Abreu, 28 de abril de 2016

Ao Sr.

Emerson Luiz Moreira

Secretário M. De Finanças.

Estamos encaminhando memorando, solicitando informação

dotação orçamentária, bem como forma de pagamento para abertura

procedimento licitatorio para aquisição de equipamentos para laboratório,

atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

de

de

em

fo,' -T, ,l
§ rr".o4o 3

DIEGO IHOREIIO



Município de Gândido de Abr",)§
Estado do Paraná

Av. Paraná, 3 - Fone: 43-3476-1222 - www.candidodeabreu.pr'gov'br

SEGRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS

lnforme de dotação no 46 Cândido de Abreu, 29 de abril de 2016.

lnformação de Dotação Orçamentária

Em atendimento ao memorando n'69/2016 enviado pela secretaria

de Gestão de LicitaçÕes e Contratos, informamos as dotaçÕes orçamentárias incluídas no Orçamento

e seus saldos em anexo para realização de Processo Licitatório no que tange o custeio das despesas

óriá- ÃôúrsrçEo DE EeutpAMÉNTos LABoRAToRlAls, sendo o pagamento em 5 vezes,

conforme a seguir mencionadas:

07.003 Hospital MuniciPal

1 0.302.0701 .02048 Hospital Municipal

2180 - OOO - 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sem mais para o momento, nos

llubrica
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PRererruRA oo MuNrcíplo oe CÂNDtDo oe Ae
Esuoo oo PauNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1222 - ramal 209 - CEp: U.470-OOO

ffiffiffiffi

Feita a análise sob a otica da oportunidade e conveniência e relevância para

o lnteresse Público corroborada pela disponibilidade orçamentária atestada pela

Secretaria Municipal de Finanças, autorizo nos termos do artigo 38 da Lei 8666/93 a

abertura de Procedimento Licitatório para aquisição de equipamentos laboratoriais, em

atendlmento a Secretaria Municipalde Saúde.

Para tanto, determino que:

1 - Seja autuado o processo correspondente, devendo respeitar o

protocolo e numeração;

2 - Ao Setor de Licitações para elaboração da minuta do instrumento

convocatório e escolha da modalidade licitatoria;

3 - A Procuradoria Jurídica para análise da minuta do lnstrumento

convocatório; e

4 - Por fim, confecçáo do aviso de Licitação para posterior publicação.

Cândido de Abreu, 1 1 de maio 2016.

JOSÉ MARI JUNIOR

unicipal



PnPTUTURA OO MUNTCÍTTO NT CÂXDIDO DE AB
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Av. Paràná, 3 - Fone: 43-3476'12?2 - www'candidodeabreu'pr

BoRIABIa Ns qgLi"eql§

oPREFEIToMUNICIPALDECÂ.NDtDoDEABREU,Estadodo
paraná, no uso de suas'atriouiçoer','Oã toliãtÃiOáàuãmo inciso l\r cio art' 3e da

lei federal ne 10.520Dal?-,

.J BE9OIYE:

Art.lq.FicadesignadooservidorALLANDlEGoMoRENo
VARoTo, totado ni s""i"taria'üInúipár de Administ'ação' para atuar comc

Pregoeiro no= pro"ãr,o' ficitatoiiá! ãÜ"ttgu ,:?l ' modãtidaoe "Pregão"' sem

prejuíz ' de suas 
"iiuiOãtl"t 

funcionais' a partir desta data'

Parágrqfo único. Nas ausências e impedimentos do- Pregoeiro titular'

fica desisnado pãiã suustitui-lo o-tã*iJôi À*ry. üÃr'rôEr MTRANDA DA SILVA'

membro da Equipe d'e Apoio, .o* ã*À*À'slitin'içÕes e prerrogativas do titular'

Art. 2e' Com a finalidade de assistir

suas funçÕes, ficã designada. ESuipç §-âry,
rrtiúoÊr úrnnr'r-oÁ DÁ sILVA' cLEBERSoN

WILLIAN DE GODOY,

o Pregoeiro no desemPenl? 
^d.?**poit, dos servidores' ALAN

iiÃNono KoztEL e PAULo

3e.oPregoeiro,ouseusubstitutoeventuat,poderãoconvocarArt' 
rrbros da rquipã oe Apoio' sempre -q-l:-':

3lgll*;fi?.1"1E3;.1"il iff,fl"i Jà ão.,*"niuçíô ãpr"sà,,t,da assim o exisir

óáiã âuxiliar na ,nati.u de propostas ou docurnentos'

Art..4!. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação'

,-"""_-\.

GABTNETEDoPRÉFEIToMUNICIPALDECÀNDtDoDEABREU'
em 23 de dezenrbro de 2015' 

i
JosÉ rula'RrÁ REis Ju-fl?T

PRerEtTo MuNtctPll

SANDROVAL JOSE PROBST

éecretário Municipal de Administraçao r-'l,I:f l:§.1;X'o'



PRererruRA oo MuNrcípto oe CÂNDtDo DE
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secre_taria. Municipal de Gestão de Licitações e contratos

Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1222 - ramai2og - cEp: g4.470.000
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Especificações dos equlpanrentos:

Aquisição Oe ó

- Equipamento automatizado, compãõüc e de baixo
custo.
- lnterfaceável (RS 232 X 2)
- Display de cristat tíquido (LCD) cotorido (640 X
480 pixels)
- Menu: contagem, revisão, controle de qualidade,
configuração, serviço, calíbração,,,shutdown,,
- Diferenciaçâo de células brancas em três partes
(WBC): 19 parâmetros + 3 histogramas
- 19 parâmetros:WBC, Linfoc.#, Mid#, Gran#,
Linfoc.%, Mid%, GranYo, RBC, HGB, HCT, VCM,
CHM, CHCM, RDW.CV, RDW-SD, PLT, MPV,
PDW, PCT e histograma para WBC, RBC, pLT
- 2 modos de amostragem: sangue total (20uL) e
pre-diluído (20 uL)
- 6 modos de contagem: todos os parâmetros,
WBC/HGB, RBC/PLT ( sangue totate pré-dituído)
- Automaçâo: lysing, mixagem, rinsagem e
limpeza automática de fibrina
- Limpeza automática da agulha de amostragem
- Armazena ate 10.000 resultados (incluindo
histogramas)
- Função de recontagem automática
- lmpressora térmica embutida, impressora
externa opcional (diversas opções de impressão)
- Alarme de reagente expirado
Configuração padráo:
- Teclado externo (e interno)
- lmpressora térmica (interna)
- Kit de acessórios (incluiferramentas e
componentes extras)
- Kit padrão de reagentes para a instalação
- Analisador [46cm (att.) X 42cm (targ.) X 39cm
(prof.) e lBKgl

R$
24.093,33

R$ 24.093,33

Analisador bioquímico semi-automática
- BioquÍmica (colorimétrica, enzimática e cinética);
- Turbidimetria (padrâo, fator ou curva de
padrÕes);
- lmunologia (metodologia ELISA em tubos ou
Turbidimetria);
- Hormônios (metodologia ELISA em tubos);
- Aparelho equipado com filtros de camada dura
de longa durabilidade.
- 90 possibilidades de programação para qualquer
reagente (sistema aberto).
- Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs.
- Monocromador com 8 filtros: 340, 4OS, 450, SOS,
546, 578, 620 e 670 nm.
- Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm

R$
í 1.766,66

R$ í 1.766,66
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Secretaria.Municipal de Gestão de Licitações e Contratos I
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1222 - rama[209 - CEp: g4.470_000
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para os demais filtros
- Luz espúri a: . O,O1o/oT.
- Leituras Monocromáticas e Bicromáticas.
- Compartimento de amostras para cubetas
quadradas ou redondas.
- Cubeta de fluxo metálica de 32 ?L
termostatizada para 25, 30, 37 t 0,1 oC.

- Cubeta de fluxo termostatizada para 25, 30, 37 t
0,í oc.

- Contaminação cubeta: < 1o/o com 500 ?L (teste
com solusão de dicromato de potassio).
- Leituras em absorbância, ponto final, cinética,
tempo fixo, diferencial, cínética múltipla.
- Leituras com padrão, multi padrão e fator.
- Estatísticas de controle de qualidade com gráfico
de Levey Jennings.
- lmpressão dos resultados com impressora
gráfica incorporada.
- Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade.
- Controle completo da reação cinética ou
colorimétrica.
- Alimentação: 110 Volts.
Estufa digital para secagem e esterilização
- Estufa com termostato Digital, controle de
temperatura através de sensor pT100 até 200oC,
câmara e almofada interna da portâ em aço
inoxidáve|430, com sistema de aquecimento por
convecção natural de ar, através de duas
resistências localizadas na base.
- Estrutura externa com chapa de aço revestida
em epóxi eletrostático cor Cinza, (catálogo de cor
cinza Haut 7035), câmara interna em aÇo
inoxidável430 com polimento tipo espelho.
-Termostato digital com funçÕes de: Senha para
bloqueio, Set Point (Ajuste de temperatura), ajuste
de sensor e ajuste do ponto decimal;
-Sensor de temperatura PT 100 encapsulado com
aço inox;
-Termostato de segurança ajustado de S0 - 250"C
pelo operador
-Temperatura mÍnima de trabalho:1S.C acima da
temperatura ambiente; -Temperatura máxima de
trabalho até 200"C;
-Homogeneidade de temperatura entre pontos de
x 5o/o o valor do Set point (temperatura ajustada);
-Bandejas aramadas de aço inoxidável;
-Câmera de aquecimento com circulação e
renovaçáo de ar, por confecçáo natural;
-Saída de ar quente através do orifÍcio de
exaustão localizado na parte superior do
equipamento (orifÍcio para posicionamento de
termômetros de aferiçâo) ;

-lsolação térmica nas paredes do equipamento
com lá Roofing (lá de vidro);
-Porta com abertura para a direita, permitindo a
fácil colocação e retirada dos materiais no interior
da câmara;
-Porta com trinco

R$
3.512,00

R$ 3.5í2,00
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-Vedaçáo da porta com perfil de silicone;
-3 Trilhos na câmara interna para movimentar a
bandeja (modelo 1.0 possui 2 trithos);
-Sistema bivolt para a tensão de alimentaçâo
(110t220Y);
-SaÍda de fluxo de ar superior com orifício central
para acomodação de termômetro;
-Acompanha 1 prateleira e manual de instruçÕes;
-Cabo de energia elétrica com dupla isolação e
plug de três pinos, duas fases e um terra.

CentrÍfuga clínica para rotina laboratorial, ângulo
fixo, capacidade para 12 tubos de íSmL, 400brpm,
com tacômetro e timer.
-Fixaçâo na bancada: Pés de borracha aderentes
(tipo ventana)
-Pintura: Pintura externa em epóxi
-Sistema de segurança: Tampa em acrÍlico
reforçado com dispositivo que não permite o seu
funcionamento quando a tampa esiiver aberta
-Força máxima: 1800 (xG)
-Rotor: Acompanha rotor de ângulo o fixo (45 )
com capacidade para 12 tubos de lSml
-Voltagem: 110V
-Motor: Motor flutuante apoiado em coxins
-Velocidade máxima: 4000 rpm
-Tacômetro: Tacômetro analógico indicador de
velocidade

R$
1.548,66

R$ 1.548,66

BANHO MARIA - lOLITROS
-Tensão 1 10
-Potência 250W
-Volume de água 9,5Litros
-Controlador Digital, bivott automático (80 a
240volts), com sistema PID
-Resolução 0,1'C
-Cuba e Fundo Falso Em aço inox
-Carcaça Metálica com pintura eletrostática
-Temperatura de Trabalho Ambiente até 60"C
-Desvio Maximo de Temperatura +/- 0,3'C
-Painel Policarbonato Tampa Pingadeira
Poliestireno
-Capacidade 1 10 tubos de ensaio í 3X100
-Tempo de Aquecimento Temperatura 25"C a
37'C 25 minutos
-CondiçÕes Ambientais No máximo 34"C (para
controlar em 37"C), umidade 20% ag0%

R$
1 .189,08

R$ 2.378,16

Sistema óptico: Sistema óptico infinito CFl60,
Distância parfocal: 60 mm.
lluminação: lluminador LED branco de alta
luminosidade (Ecoiluminação)
Lâmpada halógena de 6V 20W t6V 30W,

compatível com uma faixa de voltagens (100 V a
240V).
Oculares (F.O.V):. CFI E 10x (20 mm)
. CFI E 15x (12 mm

R$
1 1.900,00

R$ 11.900,00
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Focalização: Focalização coaxial
macrométrica/m icrométrica
Direita: micrométrica
Esquerda: macro/micro
Curso de focalização: 26,5 mm
Macrométrica: 37,7 mm/volta
Fino: 0,2 mm/volta
Torque da rotação macrométrica ajustável,

Fu nção de refocalização.
Tubo ocular: . Tubo binocular E2-TB
. Tubo trinocular E2-TF, Ocular/Porta: 100/0,

0/100, Rotativo 3600
. Tubo ergonômico binocular C-T82, lnclinação:
10 a 30 graus, Extensâo: até 40 mm
Revólver: Revolver quádruplo (dentro da carcaça
principal).
Estações: Platina retangular (dentro da carcaça
principal), com suporte de espécime, Curso
transversal: 78 (X)x 54 (Y) mm.
Objetivas (N.A. / W.D., mm): . CFI E Plan
Acromática 4X (0,10 / 30)
. CFI E Plan Acromática í0X (0,2510,7)
. CFI E Plan Acromática 40X (0,65 / 0,65)
. CFI E Plan Acromática 100X óleo (1 ,2510,23)
Podem ser usadas a CFI Acromática DL e outras

objetivas de melhor qualidade da série CFl60
Condensadores: . Condensador E2; N.A. 1,25;
Diafragma de abertura com marcas de guia de
posiçâo para as respectivas objetivas CFI E Plan
. Condensador de Fase E2; N.A. 1,25; Diafragma

de abertura com marcas de guia de posição para
as respectivas objetivas CFI Acromática DL
Para o modelo sem diafragma de campo:

Condensador acromático C-C, Condensador
acromático basculante 2-1 00x,
Condensador de campo escuro (seco),

Condensador de contraste de fase C-C
Métodos de observação: Campo claro,
Epifluorescência, Campo escuro, Contraste de
fase, Polarização simples
Acessório Intermediário: . Acessório de Epi-
fluorescência E2-FM, 2 cubos de filtro montáveis
. Unidade de aprendizagem Y-THS B (lado a
lado)
. Unidade de aprendizagem Y-THF (face a face)
. Tubo de desenho Y-IDT
. Elevador de nÍvel dos olhos Y-IER
Consumo de energia (máx.): Valor normal: 3 W
(modelo LED), 41 W (modelo halógeno)

Homogeneizador de sangue:
-Equipamento desenvolvido para homogeneização
de tubos contendo sangue, com o objetivo de
manter as células de sangue em suspensão, para
contagem em contadores hematolósicos.
-Velocidade Ajustável (Mínimo 6 rpm /Máximo 25
rpm )

24 tubos entre 10 a 1Smm / 28 tubos

R$
1.256,66

R$ 1.256,66
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entre 15 a 23mm
-Homogeneizador horizontal Movimento de 360.
em torno do eixo
-Chave pausa Dispositivo de pausa para colocar
ou retirar tubos
-Chave liga desliga Com indicação luminosa
-Motor Bosch Com certificado CE ( filtros anti-
ruído)
-Painel Policarbonato
-Presilhas Estampadas em aço inox 304
-Pintura Eletrostática
-Tensão /alimentação 1101220 v, 60Hz -
selecionável.
-Consumo 45 w
-DimensÕes 500 x 215 x 180 mm (L x A x p)
-Peso 5,7 kg

)
//

08 02 Suporte em acrílico para micropipetas:
-Suporte para micropipetas monocanal, ideal para
uso em cima da bancada em laboratórios em
geral.
-Fabricado em acrílico transparente;
-Capacidade para até 05 micropipetas monocanal,
na posição inclinada;
-Evita danos e aumenta a vida útil da micropipeta.

R$ 70,12 R$'140,24

09 01 Micropipeta de volume fixo de 1OuL R$ 86,96 R$ 86,96
10 01 Micropipeta de volume fixo de 20uL R$ 86.96 R$ 86.96
11 01 Micropipeta de volume Íixo de 50uL R$ 8ô,96 R$ 86,96
12 01 Micropipeta de volume fixo de 100uL RS 86.96 R$ 86.96
13 0í Micropipeta de volume fixo de 250u1 R$ 86,96 R$ 86,96
14 01 Micropipeta de volume fixo de 500uL R$ 86.96 R$ 86.96
15 01 Micropipeta de volume fixo de 1000u1 R$ 86,96 R$ 86,96
16 0í Micropipeta de volume variável de 1OuL à 100 ú R$ 264,16 R$ 264.16
17 01 Micropipeta de volume variável de 1000p1 à SO0O

UL
R$ 269,42 R$ 269,42

Preço Máximo R$ 57.738,0í (cinqüenta e sete mit
centavo).

Justificativa Aaquisiçâodosequipamentoslaboratoriaissefazne@
analítico dos exames realizados no laboratório, permitindo assim, melhorar a
qualidade para a obtenção de resultados seguros e confiáveis e também para

cumprimento dos itens exigidos pelo órgão competente para liberação de Licença

Sanitária, em atendimento a Secretaria Municipalde Saúde.

Prazo de Vigência
A partir da assinatura tendo vigência até 31t12t2016, sendo admitida prorrogação

de prazo desde que haja interesse da administração e seja comprovada a
vantajosidade.

Prazo de Garantia Conforme Legislação.

Adjudicação Menor preço por item.

Classificação

Orçamentária

07.003 Hospital Municipal /-
10.302.0701.02048 HospitatMunicipat /
490- 000 - 4.4.90.52.00.00 EQUTpAMENTOS E MATERTAL PERMANENT/
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
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Local da Entrega Os equipamentos deverão ser entre

conformidade com o pedido da secretaria requisitante, após solicitação e

autorizaçâo do Departamento de Compras.

Cândido de Abreu, 11 de maio de 2016.

Responsáveis pela elaboração do termo de referência:

PAL DE ADMINISTRAÇÃO
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MTNUTA DE EDITAL oe ulcreçÃo
Pregão Presencial n', _12016

Entidade Promotora: Município de Cândido de Abreu- Paraná.
Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria no.8712015, composta pelos senhores:
Pregoeiro - Allan Diego Moreno Varoto.
Equipe de Apoio - Alan Manoel Miranda da Silva e Cleberson Leandro Koziel.

Data de Emissão: _ de de 2016.
Data de abertura: _ de de 2016.
Horário: _:_ horas.

O MunicÍpio de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes sob
o n".76.175.926/0001-80, com sede a Avenida Paraná, no 03, Centro, Cândido de Abreu- Paraná,
fone no. (43) 34761222, torna público a Licitação na modalidade Pregão Presencia!, tipo menor
preço por item, a realizar-se na Prefeitura Municipal, em conformidade com a Lei Federal no.

10.52012002, Lei Federal no. 8.666/93, Lei Complementar no. 12312006, Decreto Federal 3.555/2000,
e com o descrito neste edital.
Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, deverão ser
protocolados no setor de licitações da Prefeitura Municipal, no endereço supramencionado, bem
como o credenciamento dos representantes das empresas até às _:_

) do dia de de 2016.

1. OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a aquisição de equipamentos Iaboratoriais, em atendimento
a Secretaria Municipal de Saúde, conforme as especificaçÕes descritas no termo de referência e
(Anexo l).

2. CONDTÇOES DE pARTrCrpAçÃO NA LrctTAçÃO
2.1. Poderão participar desta licitação as empresas interessadas que atenderem todas as exigências
constantes deste Edital e seus anexos.
2.2. Não poderão participar desta Licitação as empresas:
2.2.1. Cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidaçâo e
em consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de dissolução;
2.2.2. Que por qualquer motivo tenha sido declarada inidônea por qualquer orgão da Administraçâo
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou punida com suspensáo do direito de
licitar e contratar.
2.2.3. Não Poderá participar do certame licitatório empresa que não esteja de acordo com o RAMO
DE ATIVIDADE a que se refere esta licitação regularmente estabelecida e que não satisfaça as
condiçÕes exigidas no presente Edital.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. No início da sessão, cada licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá
identificar-se junto ao Pregoeiro, apresentando a respectiva cédula de identidade ou documento
equivalente e comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de propostas
(lances verbais), oferta de desconto e para a prática dos demais atos inerentes ao certame. (Modelo -
Anexo ll).
3.1.1. Os documentos mencionados no ltem anterior, inclusive o documento de identificaçâo do
representante credenciado, deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas ou fotocópias
simples, acompanhadas dos respectivos originais, para a devida autenticação, pela Equipe do Pregão
ou já autenticados por cartório competente.
3.1.2. O credenciamento (Modelo - Anexo ll), deverá ter reconhecida em cartório, a assinatura do
representante legal.
3.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através
de outorga por instrumento público ou particular; neste último caso mediante apresentação do ato
constitutivo da Empresa e alterações ou consolidado. Tanto o instrumento público como o particular
deverá conter menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e
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lances de preços, para recebimento de intimaçÕes e notificaçÕes, desistência ou não de recursos,
bem como, demais atos pertinentes ao certame.
3.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu socio-gerente, diretor ou proprietário, deverá
comprovar ser o responsável legalmente, podendo assim assumir obrigaçÕes em decorrência de tal
investidura.
3.4. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa lícitante.
3.5. lniciada a Sessão, será vedada a substituição do representante da empresa devidamente
credenciado, ainda que esteja munido de instrumento procuratório com poderes específicos, salvo por
caso fortuito ou força maior.
3.6. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 3.1,3.2. e 3.3 nâo implicará a
exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de se manifestar na
apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório.
3.7. Os documentos que credenciam o representante deverâo ser entregues separadamente dos
envelopes de números 01 e 02.

4. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os
Documentos de Habilitaçâo será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformidade com este Edital e
seus Anexos, no local e horário determinados no preâmbulo do presente edital.
4.2. Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, os representante(s) da(s) Empresa(s) licitante(s)
entregará (âo) os envelopes contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos de habilitação,
náo sendo aceita, a partír desse momento a admissão de novos licitantes.
4.2.1. As licitantes deverão entregar ao Pregoeiro, declaração assinada pelo representante legal de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitaçâo, (conforme modelo ANEXO lV).
4.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informaçÕes:
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGÁO PRESENCIAL Ng 12016
RAZÃO SOCIAL E N9 DO C .I.P.I. DO PROPONENTE
4.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informaçôes:
ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HAB|L|TAÇAO
MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGÃO PRESENCIAL N9 12016
RAZÃO SOCIAL E N9 DO C,I.I.P..I. DO PROPONENTE
4.5. lnicialmente, será aberto o Envelope 01 - Proposta de Preços - e, após, o Envelope 02 -
Documentos de Habilitação.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS (MíDIA DtctTAL)
5.1. A proposta deverá serapresentada formalmente em uma via impressa com valores e dados do
fornecedor e em mÍdia digital CD ou DVD (com a extensão .esl nos parâmetros do Sistema Equiplano
conforme programa de geraçâo de proposta disponÍvel no site
www.ca didodeabreu.pr.qov.br sERVIÇos, DowNLoADS - GERAL - pp _t20í6 -
AQUISIçAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, sem rasuras ou entrelinhas devidamente
assinadas na última folha e rubricadas nas demais, pelo representante legal da licitante. Serão
aceitas a apresentação de propostas em Pendrive (mÍdia removível).
O CD/DVD deverá conter as seguintes descrições:
- Razão Socialda empresa
- Modalidade, número e ano da licitação.
5.2. O arquivo esl deverá conter:
a) Dados do Fornecedor: Razão Social ou denominação da licitante, com seu endereço completo,
número de telefone/fax, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministerio
da Fazenda;
b) Dados Bancários: Banco, Agência, Nome, Cidade, Estado, Conta e Data de Abertura;
c) Dados do Representante: Nome, documentos pessoais, endereço completo e telefone;
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d) Dados do Quadro Societário: Nome, endereço completo, telefone, documentos pessoais e atoconstitutivo.
5'3' Prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data desua 1pr_esentação, sob pena de desclassificaçâo da proposta.
5'4' A secretaria Municipa! de saúde fornecerá â rilirant" uencedora, cronograma de entregado produto, o qual-deverá ser cumprido/entregue 

"rn 
áiã rs (quinze) dias após a solicitação.

5.5 Serâo desclassificadas as empreàas que:
- Não apresentarem a proposta em formaio eslem mÍdia digitalcD ou DVD;- o sistema Equiplano utilizado pela Prefeitura não r".on"À"à"r, ler ou desconhecer o conteúdo doCD, por falha na mídia ou falha operacional da empresa.
5'6' As propostas deveÉo 

9o-1ter o preço_unitário e total, em moeda corrente nacional, expressos emalgarismos, sem previsão inflacionária. Em caso de oivertencia entre os valoràs unitários e totais,serão considerados os primeiros, bem como a marca do prúuto ofertado.5'6'l - Qualquer produto que está sendo licitado que iontenha marca como referência será aceitoproduto equivalente ou similar
5'7' Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como:custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administraçao, serviçõr, ""n.rrgo. 

sociais,trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necessários aocumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
5'8' Quaisquer trib.utos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ouincorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço
inexequÍvel no julgamento das propostas, serão considerados cómo incluso, nà, pi"ço., náo sendoconsiderados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devenoo o prodúto'ser fornecido semônus adicional.
5'9 A apresentação das propostas implicará na plena aceitaçáo, por parte da licitante, das condiçõesestabelecidas neste Edital e seus Anexos.
5'10' Serâo desclassificadas as propostas que não atenderem as especificaçÕes e exigências dopresente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissÕes, irregularidad"j ou defeitõs ."pá.ãi
de. dificultar o julgamento, ou ainda que apresentarem valores acima ão fixado Àã pi"r"nt" Edital.5'11' os preços propostos serão considerados completos e iuficientes, para a entrega doproduto,obieto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicãçâo de pagam"Áto àoi.ional devido aerro ou má interpretação de parte da licitante.

112 o Pregoeiro considerará como formais erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem aAdministraçáo Pública e.nâo implique nulidade do procedimento. s.l3. As quantidades dos itensindicados no Anexo I poderâo sofrer alteraçÕes para mais ou jrm menos, conforme disposto no art.65, § 1o da Lei 8.666/93.
513' Todo e qualquer fornecimento dos materiais fora do estabelecido neste edital, em desacordocom as especificaçÕes, será imediatamente.notificado à(s) licitante(s) venceooraiã), que ficará (o)obrigada(s) a substituir prontamente, correndo por sua cbÁta e risco'tais substiüçÕes, sendo-lhes
aplicadas, também, as sançôes previstas neste edital.
5.14. Não serâo levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6'1' Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente defato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
6'2' Abertos os envelopes, as propostas serâo rubricadas pelo pregoeiro, equipe de apoio ecredenciados que desejarem.

Q !' No- julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor valor global.
6.3'1. Serão desclassificadas as empresas que uitrapassarem o valor máximo niaoo ttooat
Q J t--too os preços, o Pregoeiro relacionará todas as propostas classificadas em ordem crescente.6'5' o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas.o, piuçor-àte rcrn (dez por
cento).superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, áte a proclamação dovencedor.
6'6' N-ão havendo pelo.menos 03 (três) ofertas nas condiçÕes definidas no item anterior, o pregoeiro
classificará as 03 (três) melhores propostas, para que seus autores participem dos lances verbais,quaisquer que sejam seus preços ofertados na proposta escrita,
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6.6.1, Caso haja empate no valor das propostas escritas, e estas se encaixarem no disposto nas
sessÔes 6.5 e 6.6, o Pregoeiro seguirá o disposto no Art. 40 do Decreto Federal 3.555/2OOO, ou seja,
em favor da ampliaçâo da disputa entre os interessados em fornecer o objeto deste edital.
6.6.1.1. No caso de empate, conforme descrito acima, será decidido por sorteio à ordem dos lances
verbais.
6.7. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em
ordem decrescente de valor.
6.7.1. Não ficará fixado o limite mínimo do valor de cada lance, ficando a cargo do Pregoeiro decidir a
respeito.
6.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo
licitante, para efeito de ordenação das propostas.
6.9. Não poderá haver desistêncía dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades constantes deste Edital.
6.10. Caso náo se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação, se atender as necessidades da administração o
pregão será validado e passará para a fase seguinte.
6.1í. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
6.12. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentaçáo
de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmaçáo das suas condiçôes habilitatórias.
6.13. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
6.14. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
6.15. Nas situaçÕes previstas nos subitens 6.10, 6.11 e 6.14, o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
6.16. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
licitantes presentes; a estes, sendo-lhes facultado esse direito.
6.16.1. Havendo recusa de qualquer licitante em assinar a ata, este fato será registrado pelo
Pregoeiro, presumindo-se concordância de tal licitante com todos os seus termos e conteúdo, ficando
precluso o direito de recurso.
6.17. As ME e EPP terão preferência de contratação em caso de empate.
6.17.1. Entende-se por empate aquelas situaçÕes em que as propostas apresentadas pelas ME e/ou
EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
6.17.2. Em caso de empate, a ME e/ou EPP mais bem classificada poderá, na
se.ssãopúblicadeiulqamentodaspropostas, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço
inferioràquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favoro
objeto licitado.
6.17.3. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, a mesma deverá apresentar
declaração firmada pelo representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as
penas da lei, no ato do credenciamento, conforme (Anexo Vl).

7. DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABTLITAçÃO
7.1 Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos à:
habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista.
7.1.1 Os documentos comprobatorios pertinentes à habilitação jurídica, e regularidade fiscal e
trabalhista, deverão se encontrar dentro do Envelope No. 02 (Documentos de Habilitaçâo).
7.1.2 Será comprovada a veracidade das informaçÕes constantes nos documentos apresentados,
mediante diligência via online, caso haja divergências entre o documento apresentado e o verificado,
prevalecerá às informaçôes online.
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7.1.3 Os documentos de habilitação deveráo ser autenticados por cartório competente, ou por
servidor devidamente qualificado.
7.1.3.1 As autenticaçÕes que por ventura dependerem do servidor terão que ser obrigatoriamente,
efetuadas antes do inicio dos trabalhos da sessão, (mínimo de 10 minutos).
7.1.3.2 Não serão autenticados documentos na sessão, salvo para observar o Art. 40 do Decreto
Federal 3555/2000.
7.2. As empresas deverão apresentar, dentro do Envelope No. 02 (Documentos de Habilitação), os
documentos abaixo relacionados, em plena validade:
7.2.1 - Relativos à Habilitação Jurídica
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b)ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por açÕes, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;
b.1)os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alteraçÕes ou da
consolidação respectiva;
c) inscriçâo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercÍcio;
d)decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente,
quando a atividade assim o exigir;
e) Comprovação da Situação junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
7.2.2 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicÍlio ou sede
da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
a.1) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão Quanto à Dívida
Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por
lei.
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (conforme Lei no. 12.440,
2011).
d) As certidões, que não expressarem o prazo de validade, deverão ter data
superior a 30 (trinta) dias, da data prevista para apresentação dos envelopes.
7.3 Os Fornecedores deverão apresentar declaraçâo, devidamente assinada pelo representante legal
da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que:
a) Os documentos que compÕem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de
todas as informaçôes, condiçÕes locais e grau de diÍiculdade da entrega (ANEXO lV);
b) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administraçâo Pública
Federal, Estadual, Municipale do Distrito Federal (ANEXO lll);
c) declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2q, da
Lei 8.666/93 (ANEXO lll);
d) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 70, XXX|ll, da Constituiçâo
Federal e art.27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo anexo V).
NOTA IMPORTANTE:
7.4. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgâos públicos Federais, Estaduais e
Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a
expedição de documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada à apresentação do
documento que não pôde ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 05
(cinco) dias úteis após o encerramento da greve.
7.4.1. No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante
está irregular perante determinado órgão), haverá a inabilitação em razâo de fato superveniente, de
acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 5o da Lei no 8.666/93.
7.4.2. Caso já esteja estabelecida a relaçâo contratual (nota de empenho e/ou Contrato), vindo o
Contratado apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante está irregular

de 7 de julho de

de expediçâo não
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perante determinado órgão), ocorrerá a rescisáo contratual, por inadimplemento de cláusula do
Contrato, conforme artigo 55, inciso Xlll c/c artigo 78, I da Lei Federal no. g.dOOlgg.
7.5. Nos casos de empresas ME e EPP, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal, a empresa não será declarada inabilitada, e será assegurado o pruzo de 5 (cinco)lias úteis
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentaçâo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidÕes negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.6. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, declaração firmada pelo
representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as penas da lei, no ato do
credenciamento.
7.6.1. Considera-se microempresa, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em
cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
7.6.2. Consideram-se empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.OO0,OO (trezentos e
sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
7.7. Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito como
válido com data de emissão nâo superior a trinta dias corridos da data prevista para apresentação
dos envelopes.

8. DA TMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATóRIO
8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital.
8.2. As solicitaçÕes de esclarecimentos, de providências ou as impugnaçÕes do presente edital
deverâo ser protocoladas na Prefeitura Municipal na divisão de licitaçÕes, em prazo não inferior a 03
(três) dias anteriores à data fixada para recebimento das propostas.

! 3 CabeÉ ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24:00h (vinte e quatro horas) e informar.
8.4. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame, devendo-se cumprir o devido prazo legal.

9. DOS RECURSOS
9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razÕes do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razÕes em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
9.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro nâo terá efeito suspensivo.
9.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetÍveis de
aproveitamento.
9.5. Decididos os recursos, a autoridade competente farâ a adjudicação do objeto da licitaçáo ao
licitante vencedor.

10. DA ADJUDTCAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO
í0.í. Caso náo haja recurso, o Pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do certame
à licitante vencedora, encaminhando o processo para homologação pelo Prefeito Municipal.
10.1.1 O resultado do julgamento será homologado, nos termos do Regulamento de Licitaçôes e
Contratos.
10.2. Ao Município de Cândido de Abreu, fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente
licitação, em parte gu no todo, em decisão justificada. Em caso de revogação ou anulação parcial do
certame, o MUNICÍP|O poderá aproveitar as propostas nos termos não atingidos pela ievogação ou
anulaçâo e na estrita observância aos critérios de julgamento previstos neste edital e na legislação
vigente.

í1. DO PREÇO MÁXIMO E DAS CONDIÇôES DE PAGAMENTO
11.1. O valor máximo importa em R$ 57.738,01 (cinqüenta e sete mil setecentos e trinta e oito
reais e um centavo).



1'2' O pagamento será efetuado no ato da entrega do produto, mediante conferência de qualidade
pela secretaria requisitante, à base do preço lRreúntadó na proposta, e mediante a apresentação daNota Fiscal, contendo a modalidade e o no. da licitaçâo, ágência e conta corrente em nome daproponente, do banco a ser depositado, e das_prov_as dê regul-aridade com a Receita Federal e junto
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

1?. DAS CONDTçOES DE RECEBTMENTO DO OBJETO, VtcÊNctA E REAJUSTE.
12.1 A Secretaria Municipat de Saúde fornecerá a liciiante vencedora, cronograma de entregado pr_oduto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até 1S (quinze) oiãs apOs-isoticitação.
122O objeto da presente licitação deverão serêntregues na Secretaria Municipal de Saúde, ou em
Iocais por ela determinado.

1?'3 Ô. entregas deveráo.ser feitas de segunda a sexta feira nos seguintes horários: pela manhã das08h00min até às í1h3Omin e à tarde das 13h00m até as 17h30m, ião será recebido o produto fora
deste horário.
12'4 Por ocasião das entregas, a contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome(legível), o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitiào fela Secretaria de
Segurança PÚblica, do servidor do contratante responúvel pelos recebimentos.
12 5 O objeto da presente licitaçâo serão recebidos provisóriamente em até 05 (cinco) dias úteis, no
local e endereço indicados no item 12.2 deste edital.
12.6 O aceite definitivo. com a liberação da Nota Fiscal para pagamento, está condicionado ao
atendimento das exigências contidas neste edital.
12.7 Em caso de devolução do produto, por estar em desacordo com as especificaçôes, todas, as
despesas serão atribuÍdas à contratada devendo este providenciar com a máxima úrgência a sua
substituição ou adequaçáo ao edital.
12.8 O produto deveráser entregue em perfeito estado de conservação, sem sinais de violaçáo.
129 A vigência do presente termo será até31t12t2016, podendo sêr prorrogado se houver interesse
de ambas as partes.
12.'10 Será admitido reajuste do valor, desde que comprovada
considerável no valor do produto.

PRerrlruRA Do MuNtcípto DE CÂNDtDo DE
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í3. DAS SANçOES
13.1. À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sançÕes previstas na Lei no. g.666/g3 e
nas seguintes situaçÕes, dentre outras:
13.1.1. Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital,
será aplicada multa n.a razâo de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da proposta, ate 0S
(cinco) dias consecutivos.
13.1-2. Pelo atraso ou.demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos
estipulados neste edital, aplicaçâo de multa narazâo de R$ S,00 (cinco reais), po1- ài", de atraso ou
de demora.
'131'3. Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da Nota Fiscal,
aplicação de multa na .razáo de 10% (dez por cento), sobre o valor total da proposta, por infração,
com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição do produio. '

13.1.4. Nos termos do art. 7" da Lei no. 10.520, de 17tO7l2Ooz, á ticitanie, se, prejuÍzo das demais
cominaçÕes legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) ,"á"r, impedida delicitar e contratar cgT .a Administraçâo Pública e descredenciada do Rêgistro Cadastral de
Fornecedores do MunicÍpio de Cândido de Abreu, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) retardamento na execuçâo do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e)fraude na execução do Contrato;
f) falha na execução do Contrato.
13.1.5. Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentaçâo de defesa
prévia, na ocorrência de quaisquer das situaçÕes previstas neste edital.
13.1.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparaçâo dos eventuais
danos, perdas ou prejuÍzos que seu ato punÍvelvenha causaià administração.

pela contratada, uma variaçâo
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1.2. O pagamento será efetuado no ato da entrega do produto, mediante conferência de qualidade
pela secretaria requisitante, à base do preço apresentado na proposta, e mediante a apresentaçâo da
Nota Fiscal, contendo a modalidade e o no. da licitação, agência e conta corrente em nome da
proponente, do banco a ser depositado, e das provas de regularidade com a Receita Federal e junto
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

12. DAS CONDTçÕES DE RECEBTMENTO DO OBJETO, VIGÊNCIA E REAJUSTE.
12.1 A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega
do produto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até 30 (trinta) dias após a solicitação.
12.2 O objeto da presente licitação deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, ou em
locais por ela determinado.
12.3 As entregas deverão ser feitas de segunda a sexta feira nos seguintes horários: Pela manhã das
08h00min até às 11h30min e à tarde das 13h00m até as 17h30m, nâo será recebido o produto fora
deste horário.
12.4 Por ocasiáo das entregas, a contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome
(legível), o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de
Segurança Pública, do servidor do contratante responsável pelos recebimentos.
12.5 O objeto da presente licitaçâo serão recebidos provisoriamente em até 05 (cinco) dias úteis, no
local e endereço indicados no item 12.2 deste edital.
12.6 O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento, está condicionado ao
atendimento das exigências contidas neste edital.
12.7 Em caso de devolução do produto, por estar em desacordo com as especificaçÕes, todas, as
despesas serão atribuídas à contratada devendo este providenciar com a máxima urgência a sua
substituição ou adequaçâo ao edital.
12.8 O produto deveráser entregue em perfeito estado de conservação, sem sinais de violaçâo.
12.9 A vigência do presente termo será até3111212016, podendo ser prorrogado se houver interesse
de ambas as partes.
12.10 Será admitido reajuste do valor, desde que comprovada pela contratada, uma variação
considerável no valor do produto.

13. DAS SANÇOES
13.1. À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei no. 8.666/g3 e
nas seguintes situaçÕes, dentre outras:
13.1.1. Pela recusa injustificada paraa entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital,
será aplicada multa na razâo de 10o/o (dez por cento) calculado sobre o valor total da proposta, até 05
(cinco) dias consecutivos.
13.1.2. Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos
estipulados neste edital, aplicação de multa na razâo de R$ 5,00 (cinco reais), por dia, de atraso ou
de demora.
13.1.3. Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da Nota Fiscal,
aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da proposta, por infração,
com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição do produto.
13.1.4. Nos termos do art. 7'da Lei no. 10.520, de 1710712002, a licitante, sem prejuízo das demais
cominaçÔes legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de
licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de
Fornecedores do Município de Cândido de Abreu, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) nâo manutençâo da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execução do Contrato;
f) falha na execução do Contrato.
13.1.5. Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentaçâo de defesa
prévia, na ocorrência de quaisquer das situaçÕes previstas neste edital.
13.1.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punívelvenha causar à administração.
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14. DAS OrSrOSrçOES GERATS
14.1. As despesas decorrentes da aquisição do produto, objeto desta licitação, correrão por conta das
seg uintes dotaçÕes orçamentárias:
07.003 Hospital Municipal
1 0.302.0701 .02048 Hospital Municipal
2í80- OOO _4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as interessadas, desde que nâo comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação.
14.3. A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital, bem como das normas
legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de
todas as disposições contidas nesta licitação.
14.4. Uma vez iniciada a sessão, não serão admitidos à licitaçâo as participantes retardatárias.
14.5. Da sessão de abertura dos envelopes, lavrar-se-áata circunstanciada, na qual se mencionará
tudo o que ocorrer no ato. A ata será assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
representantes credenciados que desejarem.
14.6. Só terão direitos a usar a palavra, rubricar a documentaçâo e as propostas, apresentar
reclamaçÕes ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, o
Pregoeiro e a equipe de apoio.
14.7. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas
exigidos no edital e não apresentados na reunião de recebímento, salvo condições previstas no Art.
48 § 30 da Lei Federal 8666/93.
14.8. Os envelopes contendo a documentaçâo habilitatória das licitantes classificadas para a fase de
lance permanecerão em poder do Pregoeiro durante o prazo de 30 (trinta) dias contados da
apresentação das propostas. Se os mesmos não forem retirados no prazo de até 10 (dez) dias após
aquele prazo, os envelopes serão inutilizados.
14.9. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1o, da Lei
no. 8.666/93, estáo impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como membro da diretoria
da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo go., inciso lll, da
Lei no. 8.666/93.
14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento.
14.11. A autoridade competente para determinar a aquisição poderá revogar a licitaçâo por razôes de
interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofÍcio ou por provocaçâo de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
14.11.1. A anulaçâo do procedimento induz às anulaçÕes da Ordem de Fornecimento, Nota de
Empenho e Termo do Contrato.
14.12. Os proponentes sâo responsáveis pela fidelidade e legitimidade das inÍormaçÕes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da Iicitação.
14.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realizaçâo
do certame na data marcada, a sessâo será redesignada para o dia, hora e local definidos, e,
republicado no site do Município.
14.14. São partes integrantes deste Edital:
a) ANEXO I - Formulário Padrão de Proposta de Preço - MÍdia Digital;
b)ANEXO ll - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) ANEXO lll - Modelo de Declaração de Fato Superveniente, ldoneidade e Disponibilidade de
Documentos;
d) ANEXO lV - Modelo Declaração que cumprem plenamente os requisitos de habilitação;
e) ANEXO V - Modelos de Declaração de não emprego de menores de '18 anos;
0 ANEXO Vl - Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
g)ANEXO Vll - Minuta de Contrato.

Cândido de Abreu-PR, 11 de maio de 2016
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pnecÃo pRESENctAL No. t2016

! - Objeto: Aquisição de equipamentos laboratoriais, em atendimento a Secretaria Municipal de
Saúde.

recificações dos
ITEM QUANT. PRODUTO Valor Unitário Valor

Total
01 01 - Equipamento automatizado, compacto e de

baixo custo.
- lnterfaceável (RS 232X2)
- Display de cristal lÍquido (LCD) colorido (640 X
480 pixels)
- Menu: contagem, revisão, controle de
q ualidade, configuração, serviço, calibração,
"shutdown"
- Diferenciação de células brancas em três partes
(WBC): 19 parâmetros + 3 histogramas
- 19 parâmetros:WBC, Linfoc.#, Mid#, Gran#,
Linfoc.%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, VCM,
CHM, CHCM, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV,
PDW, PCT e histograma para WBC, RBC, pLT
- 2 modos de amostragem: sangue total (20uL) e
pré-diluído (20 uL)
- 6 modos de contagem: todos os parâmetros,
WBC/HGB, RBC/PLT (sangue totate pré-dituído)
- Automação: lysing, mixagem, rinsagem e
limpeza automática de fibrina
- Limpeza automática da agulha de amostragem
- Armazena ate 10.000 resultados (incluindo
histogramas)
- Função de recontagem automática
- lmpressora térmica embutida, impressora
externa opcional (diversas opçÕes de impressâo)
- Alarme de reagente expirado
Configuração padrão:
- Teclado externo (e interno)
- lmpressora térmica (interna)
- Kit de acessórios (incluiferramentas e
componentes extras)
- Kit padrão de reagentes para a instalação
- Analisador [46cm (alt.)X 42cm (targ.) X 39cm
(prof.) e lBKgl

02 01 Analisador bioquÍmico semi-automático:
- Bioquímica (colorimetrica, enzimática e
cinética);
- Turbidimetria (padrão, fator ou curva de
padrões);
- lmunologia (metodologia ELISA em tubos ou
Turbidimetria);
- Hormônios (metodologia ELISA em tubos);

l0



Pnrrerruu oo MuNtcípro or CÂNDtDo DE
Esraoo oo PanaNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Con
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 _ ramat 209 _ CEp:, M.47o-

â7'
<,

-of?,
Ort

- Aparelho equipado com fíltros Oe carnaOa Oura
de longa durabilidade
- 90 possibilidades de programaçâo para
qualquer reagente (sistema aberto).
- Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs.
- Monocromador com 8 filtros: 340, 4OS, 4SO,
505, 546, 578,620 e 670 nm.
- Banda de passagem 10 nm para34O e 06 nm
para os demais filtros.
- Luz espúria: < 0,01%T.
- Leituras Monocromáticas e Bicromáticas.
- Compartimento de amostras para cubetas
quadradas ou redondas.
- Cubeta de Íluxo metálica de 32 ?L
termostatizada para 25, 30, 37 t 0,1 oC.

- Cubeta de fluxo termostatizada para 25,30,37
r 0,1 0c.

- Contaminação cubeta: < 1% com S00 ?L (teste
com solusão de dicromato de potassio).
- Leituras em absorbância, ponto final, cinética,
tempo fixo, diferencial, cinética múltipla.
- Leituras com padrão, multi padrâo e fator.
- Estatísticas de controle de qualidade com
gráfico de Levey Jennings.
- lmpressão dos resultados com impressora
gráfica incorporada.
- Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade.
- Controle completo da reação cinética ou
colorimétrica.
- Alimentação: 110 Volts.

03 0í I Estufa digital para secagem e estentizaçao

| - Estufa com termostato Digital, controle de
I temperatura através de sensor pTIOO até 200oC,

câmara e almofada interna da porta em aço
inoxidáve|430, com sistema de aquecimento por
convecção natural de ar, através de duas
resistências localizadas na base.
- Estrutura externa com chapa de aço revestida
em epóxi eletrostático cor Cinza, (catálogo de cor
cinza Haut 7035), câmara interna em açó
inoxidável430 com polimento tipo espelho.
-Termostato digital com funçÕes de: Senha para
bloqueio, Set Point (Ajuste de temperatura),
ajuste de sensor e ajuste do ponto decimai;
-Sensor de temperatura PT 100 encapsulado
com aço inox;
-Termostato de segurança ajustado de S0 -
250'C pelo operador
-Temperatura mínima de trabalho:1S"C acima da
temperatura ambiente; -Temperatura máxima de
trabalho até 200"C;
-Homogeneidade de temperatura entre pontos de
+. 5o/o o valor do Set point (temperatura ajustada);
-Bandejas aramadas de aço inoxidável;
-Câmera de aquecimento com circulação e
renovação de ar, por confecção natural;

11
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-Saída de ar quente através do orifÍcio de
exaustão localizado na parte superior do
equipamento (orifício para posicionamento de
termômetros de aferição);
-lsolação térmica nas paredes do equipamento
com lã Roofing (lâ de vidro);
-Porta com abertura para a direita, permitindo a
fácil colocação e retirada dos materiais no interior
da câmara;
-Porta com trinco magnético para oferecer um
bom fechamento;
-Vedaçâo da porta com perfil de silicone;
-3 Trilhos na câmara interna para movimentar a
bandeja (modelo 1.0 possui 2 trilhos);
-Sistema bivolt para a tensão de alimentação
(110t220V);
-Saída de fluxo de ar superior com orifício central
para acomodaçâo de termômetro;
-Acompanha 1 prateleira e manual de instruçÕes;
-Cabo de energia elétrica com dupla isolação e
plug de três pinos, duas fases e um terra.

04 01 Centrífuga clínica para rotina laboratorial, ângulo
fixo, capacidade para 12 tubos de 15m1,
4000rpm, com tacômetro e timer.
-Fixação na bancada: Pés de borracha aderentes
(tipo ventana)
-Pintura: Pintura externa em epóxi
-Sistema de segurança: Tampa em acrÍlico
reforçado com dispositivo que não permite o seu
funcionamento quando a tampa estiver aberta
-Força máxima: 1800 (xG)
-Rotor: Acompanha rotor de ângulo o fixo (45 )
com capacidade para 12 tubos de 1Sml
-Voltagem: 110V
-Motor: Motor flutuante apoiado em coxins
-Velocidade máxima: aOóO rpm
-Tacômetro: Tacômetro analogico indicador de
velocidade

05 02 BANHO MARIA - lOLITROS
-Tensão '1 10
-Potência 250W
-Volume de água 9,5litros
-Controlador Digital, bivolt automático (80 a
240volts), com sistema PID
-Resolução 0,1"C
-Cuba e Fundo Falso Em aço inox
-Carcaça Metálica com pintura eletrostática
-Temperatura de Trabalho Ambiente até 60"C
-Desvio Maximo de Temperatura +/- 0,3'C
-Painel Policarbonato Tampa Pingadeira
Poliestireno
-Capacidade 1 10 tubos de ensaio 13X100
-Tempo de Aquecimento Temperatura 25'C a
37"C 25 minutos

t2
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-CondiçÕes Ambientais No máximo 34"C (para
controlar em 37"C), umidade 20% a90%

0106 Microscópio:
Sistema óptico: Sistema óptico infinito
Distância parfocal: 60 mm.
lluminação: lluminador LED branco de
luminosidade ( Ecoiluminaçâo)
Lâmpada halógena de 6V 20W t6V 30W,

compatívelcom uma faixa de voltagens (100 V
240V).
Oculares (F.O.V):. CFI E 10x (20 mm)
. CFI E 15x (12 mm)
Focalização: Focalização coaxial
macrométrica/m icrométrica
Direita: micrométrica
Esquerda: macro/micro
Curso de focalização: 26,5 mm

cFr60,

alta

a

Macrométrica 37,7 mm/volta
Fino: 0,2 mm/volta
Torque da rotação macrométrica ajustável,
Função de refocalização.
Tubo ocular: . Tubo binocular E2-TB
. Tubo trinocular Ez-'fF, Ocular/porta: 100/0,

0/100, Rotativo 3600
. Tubo ergonômico binocular C-TEZ, lnclinação:
10 a 30 graus, Extensão: até 40 mm
Revó!ver: Revolver quádruplo (dentro da carcaça
principal).
Estações: Platina retangular (dentro da carcaça
principal), com suporte de espécime, Curso
transversal: 78 (X) x 54 (Y) mm.
Objetivas (N.A. / W.D., mm): . CFt E plan
Acromática 4X (0,10 / 30)
. CFI E Plan Acromática 10X (0,25 tO,7)
. CFI E Plan Acromática 40X (0,65 / 0,65)
. CFI E Plan Acromática 100X oleo (1,25 t0,23)
Podem ser usadas a CFI Acromática DL e outras

objetivas de melhor qualidade da série CF160
Condensadores: . Condensador E2; N.A. l,2S;
Diafragma de abertura com marcas de guia de
posição para as respectivas objetivas CFI E plan
. Condensador de Fase E2; N.A. í,2S;

Diafragma de abertura com marcas de guia de
posição para as respectivas objetivas CFI
Acromática DL
Para o modelo sem diafragma de campo:

Condensador acromático C-C, Condensador
acromático basculante 2-1 00x,
Condensador de campo escuro (seco),

Condensador de contraste de fase C-C
Métodos de observação: Campo claro,
Epifluorescência, Campo escuro, Contraste de
fase, Polarização simples
Acessório lntermediário: . Acessório de Epi-
fluorescência E2-FM, 2 cubos de filtro montáveis
. Unidade de aprendizagem Y-THS B (lado a

l3
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. Unidade de aprendizagem Y-THF (face a face)
. Tubo de desenho Y-lDT
. Elevador de nÍvel dos olhos Y-lER
Gonsumo de energia (máx.): Valor normal: 3 W
(modelo LED), 41 W (modelo halógeno)
Peso (aprox.): 7,3 kg (Conjunto binocular
padrão)

07 01 Homogeneizador de sangue:
-Equipamento desenvolvido para
homogeneização de tubos contendo sangue, com
o objetivo de manter as células de sangue em
suspensão, para contagem em contadores
hematológicos.
-Velocidade Ajustável (MÍnimo 6 rpm /Máximo 25
rpm )
-Capacidade 24 tubos entre 10 a 15mm IZB
tubos entre 15 a 23mm
-Homogeneizador horizontal Movimento de 360"
em torno do eixo
-Chave pausa Dispositivo de pausá para colocar
ou retirar tubos
-Chave liga desliga Com indicação luminosa
-Motor Bosch Com certificado CE ( filtros anti-
ruído)
-Painel Policarbonato
-Presilhas Estampadas em aço inox 304
-Pintura Eletrostática
-Tensão /alimentação 1101220 v, 60Hz -
selecionável.
-Consumo 45 w
-DimensÕes 500 x 215 x 180 mm (L x A x P)
-Peso 5.7 ko

08 02 Suporte em acrílico para micropipetas:
-Suporte para micropipetas monocanal, ideal
para uso em cima da bancada em laboratórios
em geral.
-Fabricado em acrílico transparente;
-Capacidade para até 05 micropipetas
monocanal, na posiçâo inclinada;
-Evita danos e aumenta a vida útil da
micropipeta.

09 0í Micropioeta de volume Íixo de 1OuL
10 01 Micropipeta de volume fixo de 20uL
11 01 Micropipeta de volume fixo de 50uL
12 0'1 Micropipeta de volume fixo de 100uL
13 01 Micropipeta de volume fixo de 250u1
14 0í Micropipeta de volume fixo de 500uL
15 01 Micropipeta de volume fixo de 1000uL
16 0í Micropípeta de volume variável de 1OuL à 100 uL
17 01 Micropipeta de volume variávelde 1000p1à

5000 uL

1.2. O valor máximo importa em R$
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Local e data
Assinatura da Proponente

Rg e Cpf. Carimbo do CNpJ

t5
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ANEXO !I

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. _/20í6.
Objeto: Aquisição de equipamentos laboratoriais, em atendimento'a Secretaria Municipal de
Saúde.

Modelo de Carta de Credenciamento

lndicamos o (a) Sr.(a)
identidade no.

portador da cédula de
Órgão expedidor , CPF no.

"l"r?i"l,,,{5§i3TTil:*5:;l"J;i:',H:[:?i:#Iprestar todos os esclarecimentos de nossa proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos,
enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento.

de 20í6.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* anexar cópia autenticada do RG e CPF do Credenciado.

I

t6



PRrrerruRA oo MuNlcípro oe CÂxDtDo DE
Esraoo oo PmaNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Con
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-12Z2_ ramal ZO-S _ Cep: g4.470-

ANEXO ilt

Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitaçáo Modatidade: pneéÀõ pdÊêãr'rcnr- r,r". n016.
Objeto: Aquisição de equipamentos taboratoriai", 

", atendimento.a Secretaria Municipal deSaúde.

Modelo de Declaraçâo de:
lnexistência de Fato superveniente lmpeditivo da Habilitaçâo,
ldoneidade e Disponibilizaçáo de Documentos.

A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que:

1 - Até a presente data inexistem fatos impeditivos para dua habilitação no presente
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências iosteriores que oinabilite para participar de certamés licitatórios.

2 - Os documentos que compôem o Edital foram colocados à disposição e tomouconhecimento de todas as informaçÕes, condições locais e grau de dificuldade da entrega.

3 - Não se encontra declara.da. inidônea para licitar ou contratar com órgãos daAdministraçâo Pública Federal, Estadual, Municipale do óistrito Federal.

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsáver pela pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNpJ)

de
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ANEXO IV

Município de Gândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. _/20í6.
Objeto: Aquisição de equipamentos laboratoriais, em atendimento.a Secretaria Municipal de
Saúde.

Modelo de Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no editalde PREGAO PRESENC|ALno.J2Ol6, DECLARAMOS
que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente
certame.

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pesscia Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação.

de

18
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ANEXO V

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitagão Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. _/2016.
Objeto: Aquisição de equipamentos laboratoriais, em atendimento a Secretaria Municipat de
Saúde.

DECLARAÇÂO

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA, para fins do
disposto no inciso Vdo art. 27 dalei no. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no. 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
Sim( )Quantos( ) Nâo( ).

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

?i,"s â
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penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legai de microempreta ou empresa de
pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os
benefícios da Lei complementar 123t2006, de 14 de dezembro de 2006.

ANEXO VI

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo PRESENC|AL No. _/20í6.
Objeto: Aquisição de equipamentos taboratoriais, em atendimento.a Secretaria Municipal de
Saúde.

DECLARAÇÃo oe ENQUADRAMENTo coMo MTcRoEMpRESA ou EMpRESA DE pEeuENo
PORTE

(nome da empresa), CNPJ/MF no. (ENDEREÇO COMPLETO), dectara, sob as

Pnererruu Do MuNtcípto or CÂNDtDo DE
Esraoo Do PAMNÁ

de 2016.

(Carimbo e assinatura do Representante Legal)

de
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VIII. MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO No. xx
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNTCIPIO DE
CÂNDIDo DE ABREU, ESTADo Do PARANÁ e a
EMPRESA xx, CONFORME LICITAçÃO TUOOALTDADE
pRecÃo PRESENCTAL No. _/2016.

Pelo presente instrumento particular celebram entre sí, de um lado, o MururcÍpro oe CÂxoroo oe Aeneu,
inscrito no CNPJ no. 76.175.926/0001-80, com endereço à Avenida Paraná, no 03, Centro, Cândido
de Abreu- PR, neste ato, representada pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSÉ MARIA REIS JUNIOR,
brasileiro, casado, portador de cédula de identidade no. 5.711.342-1 SESP/PR e CpF/MF no.
024.056.029-97, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa: xx, inscrita no
CNPJ no. xx, neste ato representada pelo Sr.xx, brasileiro, xx, xx, portador da Cédula de ldentidade
no. »r/xx, inscrito no CPF no. xx, residente e domiciliado na xx, no xx, xx, xx, doravante denominado
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar a presente Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei
n.o 8.6_66/93, e alteraçÕes posteriores, assim como pelas condiçÕes da Licitaçâo Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL N'. 

-/201ô, 
bem como nos termos da proposta a[resentada pela

Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigaçÕes e
responsabilidades das partes.
GLAUSULA PRTMEIRA - DO OBJETO E DO PREçO
Parágrafo Primeiro: O presente Contrato tem por objeto a aqqisição de equipamentos
laboratoriais, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as quantidades e

ivos valores descritos na tabela abaixo:
ITEM OUANT. PRODUTO Valor Unitário Valor

Total
0'1 01 - Equipamento automatizado, compacto e de

baixo custo.
- lnterfaceável (RS 232 X 2)
- Display de cristal líquido (LCD) colorido (640 X
480 pixels)
- Menu: contagem, revisão, controle de
q ualidade, config u ração, serviço, ca libraçáo,
"shutdown"
- Diferenciação de células brancas em três partes
(WBC): 19 parâmetros + 3 histogramas
- 19 parâmetros:WBC, Linfoc.#, Mid#, Gran#,
Linfoc.%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, VCM,
CHM, CHCM, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV,
PDW, PCT e histograma para WBC, RBC, PLT
- 2 modos de amostragem: sangue total (20uL) e
pre-diluído (20 uL)
- 6 modos de contagem: todos os parâmetros,
WBC/HGB, RBC/PLT (sangue totale pre-diluído)
- Automação: lysing, mixagem, rinsagem e
limpeza automática de fibrina
- Limpeza automática da agulha de amostragem
- Armazena até 10.000 resultados (incluindo
histogramas)
- Função de recontagem automática
- lmpressora térmica embutida, impressora
externa opcional (diversas opções de impressão)
- Alarme de reagente expirado
Configuração padrão:
- Teclado externo (e interno)
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- lmpressora térmica (interna)
- Kit de acessórios (incluiferramentas e
componentes extras)
- Kit padrão de reagentes para a instalação
- Analisador [46cm (alt.)X 42cm (targ.) X 39cm
(prof.)e 18Kgl

02 01 Analisador bioqu Ímico semi-automático:
- Bioquímica (colorimétrica, enzimática e
cinética);
- Turbidimetria (padráo, fator ou curva de
padrÕes);
- lmunologia (metodologia ELISA em tubos ou
Turbidimetria);
- Hormônios (metodologia ELTSA em tubos);
- Aparelho equipado com filtros de camada dura
de longa durabilidade.
- 90 possibilidades de programação para
qualquer reagente (sistema aberto).
- Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs.
- Monocromador com 8 filtros: 340, 40S, 4S0,
505, 546, 578,620 e 670 nm.
- Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm
para os demais filtros.
- Luz espúria: < 0,01%T.
- Leituras Monocromáticas e Bicromáticas.
- Compartimento de amostras para cubetas
quadradas ou redondas.
- Cubeta de fluxo metálica de 32 ?L
termostatizada para 25,30,37 r 0,1 oC.

- Cubeta de fluxo termostatizada para 25,30,97
t 0,1 0c.

- Contaminação cubeta: < 1% com 500 ?L (teste
com solusâo de dicromato de potassio).
- Leituras em absorbância, ponto final, cinética,
tempo fixo, diferencial, cinética múltipla.
- Leituras com padrão, multi padráo e fator.
- Estatísticas de controle de qualidade com
gráfico de Levey Jennings.
- lmpressão dos resultados com impressora
gráfica incorporada.
- Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade.
- Controle completo da reação cinética ou
colorimétrica.
- Alimentação: 110 Volts.

03 01 Estufa digital para secagem e esterilização
- Estufa com termostato Digital, controle de
temperatura através de sensor PT100 até 200oC,
câmara e almofada interna da porta em aço
inoxidáve|430, com sistema de aquecimento por
convecção natural de ar, através de duas
resistências localizadas na base.
- Estrutura externa com chapa de aço revestida
em epóxi eletrostático cor Cinza, (catálogo de cor
cinza Haut 7035), câmara interna em aço
inoxidável430 com polimento tipo espelho.
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-Termostato digital com funçÕes de: Senha para
bloqueio, Set Point (Ajuste de temperatura),
ajuste de sensor e ajuste do ponto decimal;
-Sensor de temperatura PT 100 encapsulado
com aço inox;
-Termostato de segurança ajustado de S0 -
250'C pelo operador
-Temperatura mínima de trabalho:15"C acima da
temperatura ambiente; -Temperatura máxima de
trabalho até 200'C;
-Homogeneidade de temperatura entre pontos de
t 5% o valor do Set point (temperatura ajustada);
-Bandejas aramadas de aço inoxidável;
-Câmera de aquecimento com circulação e
renovaçâo de ar, por confecção natural;
-Saída de ar quente através do orifÍcio de
exaustão localizado na parte superior do
equipamento (orifício para posicionamento de
termômetros de aferiçâo);
-lsolação térmica nas paredes do equipamento
com lã Roofing (lã de vidro);
-Porta com abertura para a direita, permitindo a
fácil colocação e retirada dos materiais no interior
da câmara;
-Porta com trinco magnético para oferecer um
bom fechamento;
-Vedação da porta com perfil de silicone;
-3 Trilhos na câmara interna para movimentar a
bandeja (modelo 1.0 possui 2 trilhos);
-Sistema bivolt para a tensão de alimentação
(110t220Y);
-Saída de fluxo de ar superior com orifício central
para acomodação de termômetro;
-Acompanha 1 prateleira e manualde instruções;
-Cabo de energia elétrica com dupla isolação e
plug de três pinos, duas fases e um terra.

04 01 Centrífuga clÍnica para rotina laboratorial, ângulo
fixo, capacidade para 12 tubos de 15mL,
4000rpm, com tacômetro e timer.
-Fixação na bancada: Pés de borracha aderentes
(tipo ventana)
-Pintura: Pintura externa em epóxi
-Sistema de segurança: Tampa em acrÍlico
reforçado com dispositivo que não permite o seu
funcionamento quando a tampa estiver aberta
-Força máxima: 1800 (xG)
-Rotor: Acompanha rotor de ângulo o fixo (45 )
com capacidade para 12 tubos de 15ml
-Voltagem: 110V
-Motor: Motor flutuante apoiado em coxins
-Velocidade máxima: 4000 rpm
-Tacômetro: Tacômetro analógico indicador de
velocidade

05 02 BANHO MARIA. lOLITROS
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-Tensão 110
-Potência 250W
-Volume de água 9,SLitros
-Controlador Digital, bivolt automático (80 a
240volts), com sistema PID
-Resolução 0,1'C
-Cuba e Fundo Falso Em aço inox
-Carcaça Metálica com pintura eletrostática
-Temperatura de Trabalho Ambiente até 60.C
-Desvio Maximo de Temperatura +/- 0,3.C
-Painel Policarbonato Tampa Pingadeira
Poliestireno
-Capacidade 1 10 tubos de ensaio 13X1OO
-Tempo de Aquecimento Temperatura 25.C a
37"C 25 minutos
-CondiçÕes Ambientais No máximo 34.G (para
controlar em 37"C), umidade 20o/o a g0o/o

06 0í Microscópio:
Sistema óptico: Sistema óptico infinito CFl60,
Distância parfocal: 60 mm.
!luminação: lluminador LED branco de alta
luminosidade (Ecoiluminaçâo)
Lâmpada halógena de 6V 20W l6V 30W,

compatível com uma faixa de voltagens (i00 V a
240V).
Oculares (F.O.V):. CFt E 10x (20 mm)
. CFI E 15x (12 mm)
Focalização: Focalização coaxial
macrom étrica/m icrométrica
Direita: micrométrica
Esquerda: macro/micro
Curso de focalizaçâo: 26,5 mm
Macrométrica: 37,7 mm/volta
Fino: 0,2 mm/volta
Torque da rotação macrométrica ajustável,
Função de refocalização.
Tubo ocular: . Tubo binocular É2-TB
. Tubo trinocular E2-TF , Ocular/Porta: 100/0,

0/100, Rotativo 3600
. Tubo ergonômico binocular C-ÍE2, lnclinação:
í0 a 30 graus, Extensâo: até 40 mm
Revólver: Revolver quádruplo (dentro da carcaça
princípal).
Estações: Platina retangular (dentro da carcaça
principal), com suporte de espécime, Curso
transversal: 78 (X)x 54 (Y) mm.
Objetivas (N.A. / W.D., mm): . CFt E Ptan
Acromática 4X (0,10 / 30)
. CFI E Plan Acromática 10X (0,2510,7)
. CFI E Plan Acromática 40X (0,65 / 0,65)
. CFI E Plan Acromática 100X oleo (1 ,2510,23)
Podem ser usadas a CFI Acromática DL e outras

objetivas de melhor qualidade da série CF160
Condensadores: . Condensador E2; N.A. 1,25;
Diafragma de abertura com marcas de guia de
posição para as respectivas obietivas CFI E Plan
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| . Condensador de Fase E2; N.A" .l2Sj

I Diafragma de abertura com marcas de guia de
I Posição para as respectivas objetivas CFI
I Acromática DL

I Para o modelo sem diafragma de campo:
I Condensador acromático C-C, Condensador
I acromático basculante 2-100x,
I Condensador de campo escuro (seco),
I Condensador de contraste de fase C-C
Métodos de observação: Campo claro,
Epifluorescência, Campo escuro, Contraste de
fase, Polarização simples
Acessório Intermediário: . Acessório de Epi-
fluorescência E2-FM, 2 cubos de filtro montáveis
. Unidade de aprendizagem y-THS B (lado a

lado)
. Unidade de aprendizagem y-THF (face a face)
. Tubo de desenho Y-IDT
. Elevador de nível dos olhos y-lER

Consumo de energia (máx.): Valor normal: 3 W
(modelo LED), 41 W (modeto hatógeno)
Peso (aprox.): 7,3 kg (Conjunto binocular

pdrão)
07 01 Homogeneizador de sangue:

-Equipamento desenvolvido para
homogeneização de tubos contendo sangue, com
o objetivo de manter as células de sangue em
suspensão, para contagem em contadores
hematológicos.
-Velocidade Ajustávet (Mínimo 6 rpm /Máximo 25
rpm )
-Capacidade 24 tubos entre 10 a 15mm / 2g
tubos entre 15 a 23mm
-Homogeneizador horizontal Movimento de 360"
em torno do eixo
-Chave pausa Dispositivo de pausa para colocar
ou retirar tubos
-Chave liga desliga Com indicação luminosa
-Motor Bosch Com certificado CE (filtros anti-
ruído)
-Painel Policarbonato
-Presilhas Estampadas em aço inox 304
-Pintura Eletrostática
-Tensáo /alimentação 110t220 v, 60Hz -
selecionável.
-Consumo 45 w
-DimensÕes 500 x 215 x 180 mm (L x A x p)
-Peqo 5,7 kg
Suporte em acrÍlico para micropipetàs:
-Suporte para micropipetas monocanal, ideal
para uso em cima da bancada em laboratórios
em geral.
-Fabricado em acrílico transparente;
-Capacidade para até 05 micropipetas
monocanal, na posição inclinada;
-Evita danos e aumenta a vida útil da

0208
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micropipeta.

09 01 Micropipeta de volume fixo de 10uL
í0 01 Micropipeta de volume fixo de 20uL
11 01 Micropipeta de volume fixo de 50uL
12 01 Micropipeta de volume fixo de 100uL
13 01 Micropipeta de volume fixo de 250uL
14 0í Micropipeta de volume fixo de 500u1
15 01 Micropipeta de volume fixo de 1000uL
16 01 Micropipeta de volume variávelde 1OuL à 100 uL
17 01 Micropipeta de volume variávelde 1000pL à

5000 uL
Parágrafo Segundo: O valor total contratado é de R$ xx (xx).
CLÁUSULA SEGUNDA. DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será até 31t12t2016, podendo ser prorrogado se
houver interesse de ambas as partes.
Parágrafo Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pela contratada, uma
variação considerável no valor do produto.
CLAUSULA TERCEIRA. DO PAGAMENTO, DOS RECURSOS E DA DOTAÇÃO.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será efetuado no ato da entrega do prbduto, mediante conferência
de qualidade pela secretaria requisitante, à base do preço unitário apresentado na proposta, e
mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o no. da licitação, agência e conta
corrente em nome da proponente, do banco a ser depositado, e das provas de regulàridade com a
Receita Federal e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de serviço - FGTS.
Parágrafo Segundo: A nota fiscal deverá vir acompanhada da Certidão Negativa do INSS e do
Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS.
Parágrafo Terceiro: Em caso de não cumprimento pela contratada de disposiçâo contratual, o
pagamento poderá ficar retido até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposiçÕes
contratuais.
Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta
da seguinte classificação funcional programática:
07.003 Hospital Municipal
1 0.302.07 01 .02048 Hospital M u n icipat
21BO- OOO - 4.4,90,52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CLÁUSULA QUARTA. PRAZO E DA ENTREGA
A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega do
pro.dulo, o qual deverá ser cumprido/entregue em até 15 (quinze) dias após a solicitação.
CLAUSULA QUINTA . DAS RESPONSABILIDADES
Parágrafo Unico: A Contratada se manterá durante toda a execução do presente contrato em
compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive fiscais.
CLAUSULA SEXTA. MULTA
Será aplicado multa contratualde 10% (dez porcento) sobre o valortotaldo Contrato, na hipótese de
inexecuçâo total ou parcial das obrigaçôes assumidas pela CONTRATADA, sem prejuízo de outras
penalidades previstas pela Lei no. 8.666/93 e suas alterações subsequentes e demais legislaçÕes
pertinentes a matéria.
GLÁUSULA sÉrIrun . RESCISÃo
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de notificaçáo judicial,
nas seguintes hipóteses;
lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da Contratada;
Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar ou
transacionar qualquer direito decorrente deste Contrato;
Demais dispositivos da Lei no. 8.6ô6/93.
CLAUSULA OTTAVA - LEGTSLAÇÃO epUlCÁVel
Aplicam-se a este Contrato as disposiçÕes da Lei no. 8.666/93 que regulamenta as licitações e
contrataçÕes promovidas pela Administraçáo Pública, bem como demais legislaçÕes pertinentes.
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CLÁUSULA NONA. DAS PARTES INTEGRANTES
Parágrafo Primeiro: As condiçÕes estabelecidas na Licitação Modalidade Pregão presencial no.
J2016, anexos e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sáo partes integrantes deste
instrumento, independentemente de transcrição.
Parágrafo Segundo:Serão incorporadas a este Contrato, mediante termos aditivos quaisquer
modificaçÔes que venham a serem necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigaç'ôes
assumidas pela CONTRATANTE e a CONTRATADA.
GLAUSULA DECIMA. DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e demais legislaçóes pertinentes.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA. DO CONHECIMENTO DAS PARTÉS
Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência do seu conteúdo, aceitando
todas as condicões nele relatadas.
clÁusuLA oÉctrua sEGUNDA - Dtspos!çÕes ceRRrs
A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigaçÕes
decorrentes da execução deste Contrato, sejam de natureza trabalhista, adminis'Íraiiva,
previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da CONTRATANTE relativamente a
esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros, não
cabendo a CONTRATANTE o pagamento de qualquer adicional.
cLÁusuLA DÉctMA TERcEÍRÀ - FoRo

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico
de dados) de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e
seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegehdo o Foro da Comarca de
Cândido de Abreu, Estado do Paraná, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste
Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Candido de Abreu - PR, 11 de maio de 2016.

JOSÉ MARIA REIS JUNIOR
Contratante Contratada

TESTEMUNHA TESTEMUNHA
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Interessada:

Assunto:

067|2OL6-PG, de 12 de maio de 2016.
05541L6, de O5 de maio de 2016.

Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de
Administração.
Pregão Presencial - Aquisição de equipamentos laboratoriais.

Aporta nesta Procuradoria, para análise e emissão de parecer, minutas
de Edital de Pregão Presencial e do respectivo contrato visando aquisição de
equipamentos laboratoriais.

O tipo escolhido é o de menor preço por item, conforme itens que
integram o Termo de Referência e que cujo preço máximo aceitável ascende a
R$57.738,01 (cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e oito reais e um centavo).

O exame de tais documentos cumpre exigência constante do
parágrafo único do art. 38 do Estatuto das Licitações (Lei nq 8.666/1993), segundo
o qual minutas de editais e de contratos devem sempre ser submetidos à análise e
aprovação jurídica.

A justificativa da necessidade da aquisição pretendida consta do
Termo de Referência, do Requerimento no001120L6 (farmacêutica responsável) e
do memorando no t4120t6, da secretaria municipal de finanças.

A licitação na modalidade "Pregão" tem se mostrado mais eficiente e
rápida e possibilita à Administração obter preços mais vantajosos, uma vez que os
valores inicialmente apresentados podem ser reduzidos durante a realização da
sessão. Essa modalidade de licitação foi instituída pela lei federal no 10.520, de 10

de julho de 2002, também aplicável aos Municípios, para aquisição de bens e
serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação. A disputa pelo

fornecimento do bem licitado, feita em sessão pública por meio de propostas e
lances, classifica os licitantes por meio das propostas de menor preço, e aplica-se
subsidiariamente o Estatuto das Licitações, conforme prevê a lei nq 10.520/02 em
seu aft. 90, desde que não haja conflitos.

Analisando-se o edital em apreço, verificamos que foi elaborado em
conformidade com o regramento legal, prevendo o processamento regular da
licitação, tais como o objeto (item 1), condições para participar da licitação (item 2),

1
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a formalização dos representantes para credenciamento (item 3), forma como as
propostas devem ser apresentadas (item 5), os documentos para fins de habilitação
(item 7), o procedimento para abeftura de envelopes, julgamento, adjudicação e
homologação (itens 4, 6 e 10), dentre outros tópicos, inclusive no que se refere a

prerrogativas a serem observadas em favor de proponentes consideradas como
micro ou empresa de pequeno pofte, nos termos da lei complementar federal ne

L2312006, com as alterações trazidas pela LC not47l20L4 (itens 6.t7 , 7 .5 e 7.6). O

edital consigna também a forma de impugnação do ato convocatório (item B) e os
recursos (item 9).

Há referência ao modo de pagamento, constante do item 11.2, que
condiciona os pagamentos a depósitos bancários em conta da proponente que vier
a ser contratada, observando-se, assim, a Instrução Normativa ne 5B/20t1 do
Tribunal de Contas do Estado, gue determina sejam todos os pagamentos feitos
exclusivamente por transferência eletrônica.

As condições para o recebimento dos objetos e prestações dos
seruiços estão delineadas no item 12, atendendo-se assim à exigência do inciso XVI
do aft. 40 do Estatuto das Licitações, condição essa, aliás, essencial para formalizar
a liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da lei no 4.32011964 (Código de
Contabilidade Pública).

O preço máximo aceitável foi estabelecido no Termo de Referência,
com a consignação do total previsto no item 11.1, cumprindo-se exigência expressa
na Constituição do Estado do Paraná, em seu artigo 27, inciso )C(I.

O edital detalha a respeito de eventuais multas e sanções
administrativas derivadas do desatendimento de obrigações assumidas pelos
interessados (item 13), conforme determina a legislação aplicável.

Os anexos do edital contemplam as demais informações necessárias
ao fiel conhecimento pelos interessados em participar do processo licitatório, entre
eles o termo de referência sobre o objeto, modelos de declarações e a minuta do
contrato.

As dotações orçamentárias para custeio das despesas correspondentes
constam tanto do Termo de Referência quanto do edital (item 14), atendendo-se à

exigência constante do artigo t4 da Lei de Licitações.
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Deste modo, acreditamos que as minutas analisadas Íoram
elaboradas em conformidade com as normas aplicáveis, podendo a licitação ser
realizada.

E o parecer, s.m.j.

Cândido de Abreu, em 12 de maio de 2016.

.-)
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Ao Pregoeiro

Para atendimento e sequencia ao processo licitatório.

Em 12 de maio de 2016

ALLAN DIEGO MORENO VA
Pregoeiro
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EDITAL oe llcrlçÃo
Pregão Presencial n". 30/201 6

Entidade Promotora: MunicÍpio de Cândido de Abreu- Paraná.
Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria no.8712015, composta pelos senhores:
Pregoeiro - Allan Diego Moreno Varoto.
Equipe de Apoio - Alan Manoel Miranda da Silva e Cleberson Leandro Koziel.

Data de Emissão: 12 de maio de 2016.
Data de abertura: 25 de maio de 2016.
Horário: 09:00 horas.

O MunicÍpio de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes sob
o n'.76.175.926/0001-80, com sede a Avenida Paraná, no 03, Centro, Cândido de Abreu- Paraná,
fone no. (43) 34761222, torna público a Licitação na modalidade Pregão Presencia!, tipo menor
preço por item, a realizar-se na Prefeitura Municipal, em conformidade com a Lei Federal no.
10.52012002, Lei Federal no.8.666/93, Lei Complementar no.12312006, Decreto Federal 3.555/2000,
e com o descrito neste edital.
Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, deverão ser
protocolados no setor de licitações da Prefeitura Municipal, no endereço supramencionado, bem
como o credenciamento dos representantes das empresas até às 09:00 (nove horas) do dia 25 de
maio de 2016.

1. OBJETO
1.1. O objeto da presente licitaçâo e a aquisição de equipamentos laboratoriais, em atendimento
a Secretaria Municipal de Saúde, conforme as especificações descritas no termo de referência e
(Anexo l).

2. CONDrçOES DE PARTTCTPAÇÃO NA LTCTTAÇÃO
2.1. Poderáo participar desta licitaçâo as empresas interessadas que atenderem todas as exigências
constantes deste Editale seus anexos.
2.2. Nâo poderão participar desta Licitação as empresas:
2.2.1. Cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidaçâo e
em consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de dissoluçâo;
2.2.2. Que por qualquer motivo tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administraçáo
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou punida com suspensâo do direito de
licitar e contratar.
2.2.3. Não Poderá participar do certame licitatório empresa que não esteja de acordo com o RAMO
DE ATIVIDADE a que se refere esta licitação regularmente estabelecida e que náo satisfaça as
condiçÕes exigidas no presente Edital.

3. DO CREDENGIAMENTO
3.1. No início da sessão, cada licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá
identificar-se junto ao Pregoeiro, apresentando a respectiva cédula de identidade ou documento
equivalente e comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de propostas
(lances verbais), oferta de desconto e para a prática dos demais atos inerentes ao certame. (Modelo -
Anexo ll).
3.1.1. Os documentos mencionados no ltem anterior, inclusive o documento de identificação do
representante credenciado, deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas ou fotocópias
simples, acompanhadas dos respectivos originais, para a devida autenticação, pela Equipe do Pregão
ou já autenticados por cartório competente.
3.1.2. O credenciamento (Modelo - Anexo ll), deverá ter reconhecida em cartório, a assinatura do
representante legal.
3.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através
de outorga por instrumento público ou particular; neste último caso mediante apresentação do ato
constitutivo da Empresa e alterações ou consolidado. Tanto o instrumento público como o particular
deverá conter menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e
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lances de preços, para recebimento de intimaçÕes e notificaçÕes, desistência ou náo de recursos,
bem como, demais atos pertinentes ao certame.
3.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá
comprovar ser o responsável legalmente, podendo assim assumir obrigaçôes em decorrência de tal
investidura.
3.4. cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.
3.5' lniciada a Sessão, será vedada a substituição do representante da empresa devidamente
credenciado, ainda que esteja munido de instrumento procuratório com poderes especÍficos, salvo por
caso fortuito ou força maior.
3.6. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 3.1,3.2. e 3.3 não implicará a
exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de se manifestar na
apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório.
3'7. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues seoaradamente dos
envelopes de números 01 e 02.

4. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

!.1. A reuniáo para recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta de preços e os
Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformiàade com este Edital e
seus Anexos, no local e horário determinados no preâmbulo do presente edital.
4.2. Declarada aberta à sessâo pelo Pregoeiro, os representante(s) da(s) Empresa(s) licitante(s)
entregará (ão) os envelopes contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos de habilitaçâo,
nâo sendo aceita, a partir desse momento a admissão de novos lícitantes.
4'2.1. As licitantes deverâo entregar ao Pregoeiro, declaraçâo assinada pelo representante legal de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, (conforme modelo ANEXO lV).
4 ? O envelope da Proposta de Preços deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informaçôes:
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGÃO PRESENCIAL N93O/201 6
RAZÃO SOCIAL E N9 DO C.N.P.J. DO PROPONENTE
4 !.O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informaçÕes:
ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HAB|L|TAÇÃO
MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGÃO PRESENCIAL N93O/2016
RAZAO SOCIAL E N9 DO C.N.P.J. DO PROPONENTE
4.5. lnicialmente, será aberto o Envelope 01 - Proposta de Preços - e, após, o Envelope 02 -
Documentos de Habilitaçâo.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS (MíDn DtctTAL)
5 1. A proposta deverá ser apresentada formalmente em uma via impressa com valores e dados do
fornecedor e em mídia digital CD ou DVD (com a extensão .esl nos parâmetros do Sistema Equiplanoconforme programa de geraçâo de proposta disponível no site
www.caIldidodeabreu.pr.qov.br SERVIçOS, DOWNLOADS - GERAL - pp 30/2016 -AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, sem rasuras ou entrelinhas devidamente
assinadas na última folha e rubricadas nas demais, pelo representante legal da licitante. Seráo
aceitas a apresentação de propostas em Pendrive (mÍdia removível).
O CD/DVD deverá conter as seguintes descriçôes:
- Razâo Socialda empresa
- Modalidade, número e ano da licitação.
5.2. O arquivo esl deverá conter:
a) Dados do Fornecedor: Razão Social ou denominação da licitante, com seu endereço completo,
nÚmero de telefone/fax, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério
da Fazenda;
b) Dados Bancários: Banco, Agência, Nome, cidade, Estado, conta e Data de Abertura;
c) Dados do Representante: Nome, documentos pessoais, endereço completo e telefone;
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d) Dados do Quadro Societário: Nome, endereço completo, telefone, documentos pessoais e atoconstitutivo.
5'3' Prazo de validade da proposta, nâo poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data desua apresentaçâo, sob pena de desclassificação da proposta.
5 4' A secretaria Municipal de saúde fornecerá â licitante vencedora, cronograma de entrega
do- p-roduto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até i5 (quinze) aías apOJa solicitação.
5.5 Serão desclassiÍicadas as empresas que:
- Não apresentarem a proposta em formaio esl em mídia dígital cD ou DVD;- o Sistema Equiplano utilizado pela Prefeítura não re"on-hec"r, ler ou desconhecer o conteúdo doCD, por falha na mÍdia ou falha operacionalda empresa.
5 6' As propostas deverão 

9o-1ter o preço unitário e total, em moeda corrente nacional, expressos emalgarismos, sem previsáo inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais,serão considerados os primeiros, bem como a marca do prõouto ofertado.
5'6' j - Qualquer produto que está sendo licitado que contenha marca como referência será aceitoproduto equivalente ou similar
5'7' os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como:custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviçói, Ln."rgo, sociais,trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necessários aocumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
5'8' Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ouincorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preçoinexequível no julgamento das propostas, serâo considerados cómo incluso, nà, piàçor, não sendoconsiderados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devenoo o proàúto'iàr tornecioo semônus adicional.
5 ! | qnresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condiçôes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
5'10' Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificaçÕes e exigências dopresente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissÕes, irregularidadei ou defeitõs capazes
de. dificultar o julgamento, ou ainda que apresentarem valores acima ào fixado nô piesente Edital.5,11, o.s preços propostos serâo considerados completos e suficienter, pãr, u ànú.g, doproduto,
objeto desta licitaçâo, sendo desconsíderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido aerro ou má interpretação de parte da licitante.
q 12 o Pregoeiro considerará como formais erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem aAdministração Pública e não implique nulidade do procedimento. S.l3. As quantidades dos itensindicados no Anexo I poderáo sofrer alteraçÕes para mais ou para menos, conforme disposto no art.65, § 1o da Lei 8.666/93.
5'13' Todo e qualquer fornecimento dos materiais fora do estabelecido neste edital, em desacordocom as especificaçÕes, será imediatamente.notificado à(s) licitante(s) venceooà1ij, qr" ficará (o)obrigada(s) a substituir prontamente, correndo por sua 

"oáta 
e risco'tais suostiüç'oes, sendo-lhes

aplicadas, também, as sanções previstas neste edital.
5'14. Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Após apresentaçâo da proposta, não caberá desistência,
fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
6.2. Abertos os envelopes, as propostas serâo rubricadas
credenciados que desejarem.

salvo por motivo justo decorrente de

pelo Pregoeiro, equipe de apoio e

Q ! No- julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor valor global.
6.3.1. Serão desclassificadas.as empresas que uitrapassarem o valor máximo fixado !lobal.
91 tloo os preços, o Pregoeiro relacionará todas as propostas classificadas em ordem crescente.
6.5. o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas.o, prJçor-ãte rcrto (dez por
cento).superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, áte a proclamação dovencedor.
6'6' N-ão havendo pelo.menos 03 (três) ofertas nas condiçÕes definidas no item anterior, o pregoeiro
classificará as 03 (três) melhores propostas, para que seus autores participem dos lances ,eibais,quaisquer que sejam seus preços ofertados na proposta escrita.
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6.6.1' Caso haja empate no valor das propostas escritas, e estas se encaixarem no disposto nas
sessÕes 6.5 e 6.6, o Pregoeiro seguirá o disposto no Art. 40 do Decreto Federal g.SSSIZOOó, ou seja,
91 favor da ampliação da disputa entre os interessados em fornecer o objeto deste edital.
6.6.1.1. No caso de empate, conforme descrito acima, será decidido poisorteio à ordem dos lances
verbais.
6.7' O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classiÍicados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os d'emais, em
ordem decrescente de valor.
6.7.1 . Não ficará fixado o limite mínimo do valor de cada lance, ficando a cargo do pregoeiro decidir a
respeito.
6.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preçó apresentado pelo
licitante, para efeito de ordenação das propostas.
6.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades constantes deste Edital.
6.10. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado paru a contrataçâo, se atender as necessidades da administração o
pregão será validado e passará para a fase seguinte.
6.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadámente a respeito.
6.12. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação
de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condiçôes habilitatóriaó.
6.í3. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será âeclarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
6.14. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, ate a apuração de
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
6.15. Nas situaçÕes previstas nos subitens 6.10, 6.11 e 6.14, o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
6.16. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão
relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo pregoeiro,
licitantes presentes; a estes, sendo-lhes facultado esse direito.
6.í6.1. Havendo recusa de qualquer licitante em assinar a ata, este fato será registrado pelo
Pregoeiro, presumindo-se concordância de tal licitante com todos os seus termos e contáúdo, ficando
precluso o direito de recurso.
6.17. As ME e EPP terão preferência de contratação em caso de empate.

?111. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME e/ou
EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
6.17.2. Em caso de empate, a ME e/ou EPP mais bem classificada poderá, nasessaopUOlicaOWlm, sob pena de preclusâo, apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favoio
objeto licitado.
6.17.3. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, a mesma deverá apresentar
declaração Íirmada pelo representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou Epir, sob as
penas da lei, no ato do credenciamento, conforme (Anexo Vl).

7. DA DOCUMENTAÇÃO PARA F|NS DE HAB|L|TAÇÃO
7.1 Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos à:
habilitaçâo jurÍdica e regularidade fiscal e trabalhista.
7.1.1 Os documentos comprobatórios pertinentes à habilitação jurídica, e regularidade fiscal e
trabalhista, deverão se encontrar dentro do Envelope No. 02 (Doóuméntos de HabilÍação).
7.1.2 Será comprovada a veracidade das informaçôes constantes nos documentos apresentados,
mediante diligência via online, caso haja divergências entre o documento apresentado e o verificado,
prevalecerá às informaçóes online.

Áío
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registradas as ocorrências
pela equipe de apoio e pelos
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7.1.3 Os documentos de habilitaçâo deverâo ser autenticados por cartório competente, ou por
servidor devidamente q ualificado.
7.1.3.1 As autenticaçÕes que por ventura dependerem do servidor terâo que ser obrigatoriamente,
efetuadas antes do inicio dos trabalhos da sessão, (mÍnimo de 10 minutos).
7.1.3.2 Não serâo autenticados documentos na sessão, salvo para observar o Art. 40 do Decreto
Federal 3555/2000.
7.2. As empresas deverão apresentar, dentro do Envelope No. 02 (Documentos de Habilitaçâo), os
documentos abaixo relacionados, em plena validade:
7.2.1 - Relativos à Habilitação JurÍdica
a) registro comercial, no caso de empresa indivldual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por açÕes, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;
b.l)os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alteraçôes ou da
consolidação respectiva;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
d)decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no PaÍs, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgáo competente,
quando a atividade assim o exigir;
e) Comprovação da Situação junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
7.2.2 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede
da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
a.1) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão Quanto à Dívida
Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

!) Prova !e regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por
lei.
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (conforme Lei no. 12.440, de 7 de julho de
2011).
d) As certidÕes, que não expressarem o prazo de validade, deverão ter data de expedição não
superior a 30 (trinta) dias, da data prevista para apresentaçâo dos envelopes.
7.3 Os Fornecedores deverão apresentar declaração, devidamente assinada pelo representante legal
da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que:
a) Os documentos que compôem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de
todas as informaçÔes, condições locais e grau de dificuldade da entrega (ANEXO lV);
b) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administraçáo Pública
Federal, Estadual, Municipale do Distrito Federal (ANEXO lll);
c) declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitaçâo, na forma do Art. 32, § 2e, da
Lei 8.666/93 (ANEXO lll);
d) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho,
galyo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 70, XXX|ll, da Constituição
Federal e art.27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo anexo V).
NOTA IMPORTANTE:
7.4. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgâos públicos Federais, Estaduais e
Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a
expedição de documentos oficiais, a habilitaçâo da licitante ficará condicionada à apresentaçâo do
documento que nâo pÔde ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 0S
(cinco) dias úteis após o encerramento da greve.
7.4.1. No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante
está irregular perante determinado órgão), haverá a inabilitaçáo em razáo de fato superveniente, de
acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo So da Lei no 8.666/g3.
7.4.2. Caso já esteja estabelecida a relaçâo contratual (nota de empenho e/ou Contrato), vindo o
Contratado apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante está irregular
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perante determinado órgão), ocorrerá a rescisão contratual, por inadimplemento de cláusula do
contrato, conforme artigo 55, inciso Xlll c/c artigo 7g, I da Lei Federal no. g.ó66/93.
7.5. Nos casos de empresas ME e EPP, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal, a empresa nâo será declarada inabilitada, e será assegurado o prazo de 5 (cinco)-dias úteis
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do debito, e emissâo de eventuais certidbes ne§ativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.6. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, declaração firmada pelo
representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as penas da lei, no ato do
credenciamento.
7.6.1. Considera-se microempresa, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em
cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
7.6.2. Consideram-se empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.OOO,0O (trezentos e
se-ssenta mil reais) e igualou inferiora R$ 3.600.000,00 (três milhÕes e seiscentos mil reais).
7.7. Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito como
válido com data de emissão não superior a trinta dias corridos da data prevista para apresentação
dos envelopes.

8. DA TMPUGNAçÃO DO ATO CONVOCATORTO
8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital.
8.2. As solicitaçÕes de esclarecimentos, de providências ou as impugnaçOes do presente edital
deverão ser protocoladas na Prefeitura Municipal na divisão de licitaçôes, em prazo nâo inferior a 03
(três) dias anteriores à data fixada para recebimento das propostas.

! 3 CabeÉ ao Pregoeiro decidir sobre a petiçâo no prazo de 24:00h (vinte e quatro horas) e informar.
8.4. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame, devendo-se cumprir o devido prazo legal.

9. DOS RECURSOS
9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção
de recorrer, quando lhe será concedido o pruzo de três dias para apresentação das razÕes do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar conira-razÕes em igual
nÚmero de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
9.2. A falta de manifestaçâo imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicaçâo do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.
9.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro náo terá efeito suspensivo.
9.4. O acolhimento de recurso importará a invalidaçáo apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.5. Decididos os recursos, a autoridade competente Íará a adjudicação do objeto da licitaçáo ao
licitante vencedor.

10. DA ADJUDTCAçÃO E HOMOLOGAçÃO
10-1. Caso nâo haja recurso, o Pregoeiro, na própría sessáo pública, adjudicará o objeto do certame
à licitante vencedora, encaminhando o processo para homologaçáo pelo Prefeito Municipal.
10.1.1 O resultado do julgamento será homologado, nos termos do Regulamento de Licitaçôes e
Contratos.
10.2. Ao Município de Cândido de Abreu, fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente
licitação, em parte ou no todo, em decisão justificada. Em caso de revogaçáô ou anulação parcial do
certame, o MUNICÍPIO poderá aproveitar ás propostas nos termos nâdatingidos pela ievogação ou
anulaçâo e na estrita observância aos critérios de julgamento previstos neste edital e na lógislação
vigente.

í1. DO PREÇO MÁXMO E DAS CONDrçÕES DE PAGAMENTO
11.1. O valor máximo importa em R$ 57.738,01 (cinqüenta e sete mil setecentos e trinta e oito
reais e um centavo).
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12. O pagamento será efetuado no ato da entrega do produto, mediante conferência de qualidade
pela secretaría requisitante, à base do preço 

^apreúntadó na proposta, e mediante a apresentação daNota Fiscal, contendo a modalidade e o no. da licitaçâo, agência e conta corrente em nome daproponente, do banco a ser depositado, e das_prov_as de regularidade com a Receita Federal e;uniô
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

'!?.D4S CONDTÇôES DE RECEBTMENTO DO OBJETO, VtcÊNCtA E REAJUSTE.
12.1 A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá a liciiante vencedora, cronograma de entrega
!9 qrgduto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até í5 (quinze) diâs após"a soticitação.
122o objeto da presente licitação deverão serãntregues na Sàcretariã ruunicipat àe saúde, ou em
locais por ela determinado.

1?,3-4. entregas deverâo ser feitas de segunda a sexta feira nos seguintes horários: pela manhâ das08h00min até às 1íh3Omin e à tarde das 13h00m até as 17h30m, áão será recebido o produto fora
deste horário.
12.4 Por ocasiâo das entregas, a contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome(legível), o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitiào fela Secretaria de
Segurança Pública, do servidor do contratante responJável pelos recebimentos,
12 5 O objeto da presente licitação serão recebidos provisóriamente em até 05 (cinco) dias úteis, no
local e endereço indicados no item 12.2 deste edital.
12.6 o aceite definitivo 

. 
com a liberação da Nota Fiscal para pagamento, está condicionado ao

atendimento das exigências contidas neste edital.
12.7 Ém caso de devolução do produto, por estar em desacordo com as especificaçÕes, todas, asdespesas serão atribuÍdas à contratada devendo este providenciar com a máxima urgência a sua
substituiçâo ou adequação ao edital.
12.8 O produto deveráser entregue em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação.
1.29 A vigência do presente termo será até31112t2016, podendo sLr prorrogaoãià noru",, interesse
de ambas as partes.
12.10 Será admitido reajuste do valor, desde que comprovada pela contratada, uma variação
considerável no valor do produto.

13. DAS SANÇÕES
13'1' A licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sançÕes previstas na Lei no. 8.666/g3 e
nas seguintes situaçÕes, dentre outras:
13.1-1. Pela recusa injustificada paru a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital,
será aplicada multa n.a razáo de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da proposta, ate 05
(cinco) dias consecutivos.
13.1.2. Pelo atraso ou.demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos
estipulados neste edital, aplicação de multa narazáo de R$ 5,00 (cinco reais), pói-áiu, de atraso ou
de demora.
13.'1.3. Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da Nota Fiscal,
aplicaçáo de multa na .razáo de 10o/o (dez por cento), sobre o valor total da proposta, por infraçáo,
com prazo de até 24 (vinte e quako) horas para a efetiva substituição do produto. '

13.1.4. Nos termos do art. 7" da Lei no. 10.520, de 17lO7t2Oo2, á licitanie, sem prejuÍzo das demais
cominaçÕes legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) ,eô"s, impedida delicitar e contratar c9T .a Administraçâo Pública e descredenciada Oo nâgisiio Cadastral de
Fornecedores do Município de Cândido de Abreu, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) nâo manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execução do Contrato;
f) falha na execuçâo do Contrato.
13.1.5. Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis paru a apresentação de defesa
prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste edital.
13.1.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparaçáo dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punívelvenha causaià administraçâo.
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14. DAs orseoslçÕEs GERAIS
14.1. As despesas decorrentes da aquisição do produto, objeto desta licitação, correrão por conta das
segui ntes dotaçôes orçamentárias:
07.003 Hospital Municipal
1 0.302.07 01 .02048 Hospitat Mu n icipat
2180- OOO _ 4.4,90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14.2' As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação.
14.3. A apresentação da proposta pela licitante implica aceitaçâo deste edital, bem como das normas
legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de
todas as disposiçÕes contidas nesta licitação.
14.4. Uma vez iniciada a sessão, não serão admitidos à licitaçâo as participantes retardatárias.
14.5. Da sessão de abertura dos envelopes, lavrar-se-á ala circunstanciada, na qual se mencionará
tudo o que ocorrer no ato. A ata será assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
representantes credenciados que desejarem.
14.6. Só terão direitos a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar
reclamaçôes ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, o
Pregoeiro e a equipe de apoio.
14-7. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas
exigidos no edital e não apresentados na reunião de recebimento, salvo condiçÕes previstas ào Art.
48 § 30 da Lei Federal 8666/93.
14.8. Os envelopes contendo a documentação habilitatoria das licitantes classificadas para a fase de
lance permanecerão em poder do Pregoeiro durante o prazo de 30 (trinta) dias contados da
apresentação das propostas. Se os mesmos não forem retirados no prazo de ate 10 (dez) dias após
aquele prazo, os envelopes serâo inutilizados.
14.9. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1o, da Lei
no. 8.666/93, estâo impedidos de participar deste certame licitatóiio, (tanto como memlro da diretoria
da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 9o., inciso lll, da
Lei no. 8.666/93.
14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento.
14.11. A autoridade competente para determinar a aquisição poderá revogar a licitaçâo por razÕes de
interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovãOo, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por piovocação de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
14.11.1. A anulaçâo do procedimento induz às anulaçÕes da Ordem de Fornecimento, Nota de
Empenho e Termo do Contrato.
14.12. Os proponentes sâo responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informaçÕes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitaçâo.
14.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e tbcát definidos, e,
republicado no site do Município.
14.14. São partes integrantes deste Edital:
a) ANEXO l- Formulário Padrão de Proposta de preço - Mídia Digital;
b) ANEXO ll - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) ANEXO lll - Modelo de Declaraçáo de Fato Superveniente, ldoneidade e Disponibilidade de
Documentos;
d)ANEXO lV - Modelo Declaração que cumprem plenamente os requisitos de habilitação;
e) ANEXO V - Modelos de Declaração de não emprego de menores de 1g anos;
0 ANEXO Vl - Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno porte;
g) ANEXO Vll - Minuta de Contrato.
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Cândido de Abreu-PR, 11 de maio de 2016.
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pnecÃo pRESENcIAL No. 30/2016

1 - Objeto: Aquisição de equipamentos laboratoriais, em atendimento a Secretaria Municipatde
Saúde.

Especificações dos equipamentos:

/.9
ru,0.4À'n"2a 

2)

ITEM OUANT. PRODUTO Valor Unitário Valor
Total

01 01 - Equipamento automatizado, compacto e de
baixo custo.
- lnterfaceável (RS 232X2)
- Display de cristal lÍquido (LCD) cotorido (640 X
480 pixels)
- Menu: contagem, revisâo, controle de
qualidade, configuração, serviço, calibração,
"shutdown"
- Diferenciação de células brancas em três partes
(WBC): 19 parâmetros + 3 histogramas
- í9 parâmetros:WBC, Linfoc.#, Mid#, Gran#,
Linfoc.%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, VCM,
CHM, CHCM, RDW-CV, RDW.SD, PLT, MPV,
PDW, PCT e histograma para WBC, RBC, pLT
- 2 modos de amostragem: sangue total (20uL) e
pre-diluído (20 uL)
- 6 modos de contagem: todos os parâmetros,
WBC/HGB, RBC/PLT (sangue totate pré-diluído)
- Automação: lysing, mixagem, rinsagem e
limpeza automática de fibrina
- Limpeza automática da agulha de amostragem
- Armazena até 10.000 resultados (incluindo
histogramas)
- Função de recontagem automática
- lmpressora térmica embutida, impressora
externa opcional (diversas opçÕes.de impressão)
- Alarme de reagente expirado
Configuração padrão:
- Teclado externo (e interno)
- lmpressora térmica (interna)
- Kit de acessórios (inclui ferramentas e
componentes extras)
- Kit padrão de reagentes para a instalação
- Analiqador [46cm (alt.)X 42cm (larg.) X 39cm
(prof.) e lBKgl

02 01 Analisador bioquímico semi-automático:
- BioquÍmica (colorimétrica, enzimática e
cinética);
- Turbidimetria (padrão, fator ou curva de
padrôes);
- lmunologia (metodologia ELISA em tubos ou
Turbidimetria);

l0
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- Hormônios (metodotogia ELISA em tuboi);
- Aparelho equipado com filtros de camada dura
de longa durabilidade.
- 90 possibilidades de programaçâo para
qualquer reagente (sistema aberto).
- Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs.
- Monocromador com I filtros: 340, 4OS, 4SO,
505,546, 578,620 e670 nm.
- Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm
para os demais filtros.
- Luz espúria: < 0,01%T
- Leituras Monocromáticas e Bicromáticas.
- Compartimento de amostras para cubetas
quadradas ou redondas.
- Cubeta de fluxo metálica de 32 ?L
termostatizada para 25, 30, 37 t 0,1 oC.

- Cubeta de fluxo termostatizada para 25,30,37
r 0,1 oC.

- Contaminação cubeta: < 1o/o com S00 ?L (teste
com solusão de dicromato de potassio).
- Leituras em absorbância, ponto final, cinética,
tempo fixo, diferencial, cinética múltipla.
- Leituras com padrão, multi padrão e fator.
- Estatísticas de controle de qualidade com
gráfico de Levey Jennings.
- lmpressão dos resultados com impressora
gráfica incorporada.
- Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade.
- Controle completo da reação cinética ou
colorimétrica.
- Alimentação: 110 Volts.

03 01 Estufa digital para secagem e esterilização
- Estufa com termostato Digital, controle de
temperatura através de sensor pT100 até 200"C,
câmara e almofada interna da porta em aço
inoxidáve|430, com sistema de aquecimento por
convecçáo natural de ar, através de duas
resistências localizadas na base.
- Estrutura externa com chapa de aço revestida
em epoxi eletrostático cor Cinza, (catálogo de cor
cinza Haut 7035), câmara interna em aço
inoxidável430 com polimento tipo espelho.
-Termostato digital com funçÕes de: Senha para
bloqueio, Set Point (Ajuste de temperatura),
ajuste de sensor e ajuste do ponto decimal;
-Sensor de temperatura PT 100 encapsulado
com aço inox;
-Termostato de segurança ajustado de S0 -
250'C pelo operador
-Temperatura mínima de trabalho:1S"C acima da
temperatura ambiente; -Temperatura máxima de
trabalho ate 200"C;
-Homogeneidade de temperatura entre pontos de
t 5o/o o valor do Set point (temperatura ajustada);
-Bandejas aramadas de aço inoxidável;
-Câmera de aquecimento com circulacão e

11
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renovação de ar, por confecção natural;
-Saída de ar quente através do orifício de
exaustão localizado na parte superior do
equipamento (orifÍcio para posicionamento de
termômetros de aferição);
-lsolação térmica nas paredes do equipamento
com lã Roofing (lã de vidro);
-Porta com abertura para a direita, permitindo a
fácil colocação e retirada dos materiais no interior
da câmara;
-Porta com trinco magnético para oferecer um
bom Íechamento;
-Vedação da porta com perfil de silicone;
-3 Trilhos na câmara interna para movimentar a
bandeja (modelo 1.0 possui2 trithos);
-Sistema bivolt para a tensâo de alimentação
(110t220Y);
-Saída de fluxo de ar superior com orifício central
para acomodação de termômetro;
-Acompanha I prateleira e manual de instruçÕes,
-Cabo de energia elétrica com dupla isolação e
plug de três pinos, duas fases e urh terra.

o4 0í Centrífuga clínica para rotina laboratorial, ângulo
fixo, capacidade para 12 tubos de 1SmL,
4000rpm, com tacômetro e timer.
-Fixação na bancada: Pés de borracha aderentes
(tipo ventana)
-Pintura: Pintura externa em epóxi
-Sistema de segurança: Tampa em acrÍlico
reforçado com dispositivo que não permite o seu
funcionamento quando a tampa estiver aberta
-Força máxima: 1800 (xG)
-Rotor: Acompanha rotor de ângulo o fixo (45 )
com capacidade para 12 tubos de 1Sml
-Voltagem: 110V
-Motor: Motor flutuante apoiado em coxins
-Velocidade máxima: 40ó0 rpm
-Tacômetro: Tacômetro analogico indicador de
velocidade

05 02 BANHO MARIA - lOLITROS
-Tensão 110
-Potência 250W
-Volume de água 9,Slitros
-Controlador Digital, bivolt automático (80 a
240volts), com sistema PID
-Resolução 0,1'C
-Cuba e Fundo Falso Em aço inox
-Carcaça Metálica com pintura eletrostática
-Temperatura de Trabalho Ambiente até 60"C
-Desvio Maximo de Temperatura +/- 0,3"C
-Painel Policarbonato Tampa Pingadeira
Poliestireno
-Capacidade 1 10 tubos de ensaio 13X100
-Tempo de Aquecimento Temperatura 25'C a

t2
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37"C 25 minutos
-Condições Ambientais No máximo 34.C (para
controlar em 37"C), umid ade 20% a goo/o "

Sistema óptico: Sistema óptico infinito CFl6O,
Distância parfocal: 60 mm.
lluminação: Iluminador LED branco de alta
luminosidade (Ecoiluminação)
Lâmpada hatógena de 6V 2OW t6V 3OW,

compatível com uma faixa de voltagens (100 V a
240V).
o1l31e9_(r.o.V):. CFt E 10x (20 mm). CFI E 15x (12 mm)
Focalização: Focalização coaxial
macrométrica/m icrométrica
Direita: micrométrica
Esquerda: macro/micro
Curso de focalização: 26,S mm
Macrométric a: 37,7 mm/volta
Fino: 0,2 mm/volta

]orqye da rotação macrométrica ajustável,
Função de refocalizacâo.
Tubo ocular: . Tubobinocular E2-TB
. Tubo trinocular E2-TF , Ocular/porta: 100/0,

0/100, Rotativo 3600

..-Tu!o ergonômico binocular C-TEI, lnclinação:
10 a 30 graus, Extensão: ate 40 mm
Revólver: Revolver quádruplo (dentro da carcaça
princípal).
Estações: Platina retangular (dentro da carcaça
principal), com suporte de espécime, Curso
transversat: 78 (X) x 54 (y) mm.
Objetivas (N.A. / W.D., mm): . CFt E ptan
Acromática 4X (0,10 / 30)
. CFI E Plan Acromática 10X (0,25 t 0,7). CFI E Ptan Acromática 40X (0,65 / O;6b). CFI E Plan Acromática 100X óleo (1 ,25't 0,23)
Podem ser usadas a CFI Acromática DL e outras

objetivas de melhor qualidade da série CF160
Gondensadores: . Condensador E2; N.A. 1,2S;
Diafragma de abertura com marcas de guia de
posição para as respectívas objetivas Clt S ptan
. Condensador de Fase E2; ru.n. t,ZS;

Diafragma de abertura com marcas de guia de
posição para as respectivas objetivas Cil
Acromática DL
Para o modelo sem diafragma de campo:

Condensador acromático C-C, Condensador
acromático basculante 2-1 e}x,
Condensador de campo escuro (seco),

Condensador de contraste de fase C-C'
Métodos de observação: Campo claro,
Epifluorescência, Campo escuro, Contraste de
fase, Polarização simples
Acessório lntermediário: . Acessório de Epi-
fluorescência E2-FM, 2 cubos de filtro montáveis

13
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. Unidade de aprendizagem Y-THS B (lado a
lado)
. Unidade de aprendizagem Y-THF (face a face)
. Tubo de desenho Y-lDT
. Elevador de nÍvel dos olhos Y-lER

Consumo de energia (máx.): Valor normal: 3 W
(modelo LED), 41 W (modelo halógeno)
Peso (aprox.): 7,3 kg (Conjunto binocular
padrão)

07 01 Homogeneizador de sang ue:
-Equipamento desenvolvido para
homogeneizaçáo de tubos contendo sangue, com
o objetivo de manter as células de sangue em
suspensão, para contagem em contadores
hematológicos.
-Velocidade Ajustável (Mínimo 6 rpm /Máximo 25
rpm )
-Capacidade 24 tubos entre 10 a 15mm / 28
tubos entre 15 a 23mm
-Homogeneizador horizontal Movimento de 360.
em torno do eixo
-Chave pausa Dispositivo de pausa para colocar
ou retirar tubos
-Chave liga desliga Com indicaçáo luminosa
-Motor Bosch Com certificado CE (filtros anti-
ruído)
-Painel Policarbonato
-Presilhas Estampadas em aço inox 304
-Pintura Eletrostática
-Tensâo /alimentação 1101220 v, 60Hz -
selecionável.
-Consumo 45 w
-DimensÕes 500 x 215 x 180 mm (L x A x p)
-Peso 5,7 kq

08 02 Suporte em acrílico para micropipetas:
-Suporte para micropipetas monocanal, ideal
para uso em cima da bancada em laboratórios
em geral.
-Fabricado em acrílico transparente;
-Capacidade para até 05 micropipetas
monocanal, na posição inclinada;
-Evita danos e aumenta a vida útil da
micropipeta.

09 01 Micropipeta de volume fixo de 1OuL
10 01 Micropipeta de volume fixo de 20uL
11 01 Micropipeta de volume fixo de 50uL
12 01 Micropipeta de volume fixo de 100u1
13 01 Micropipeta de volume fixo de 250uL
14 01 Micropipeta de volume fixo de 500u1
15 01 Micropipeta de volume fixo de 1000uL
16 01 Micropipeta de volume variávelde 1OuL à 100 u[
17 01 Micropipeta de volume variávelde l000pL à

5000 pL

t4
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1.2. O valor máximo importa em R$

Local e data
Assinatura da Proponente

Rg e Cpf. Carimbo do CNPJ

I
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ANEXO I!

Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo pRESENctAL No. 30/20í6.
Objeto: Aquisição de equipamentos laboratoriais, em atendimento a Secretaria Municipa! de
Saúde.

Modelo de Carta de Credenciamento

, portador da cédula de
Orgáo expedidor , CpF no.

"l"r'n""'t,,,l5fJiTTil:*§:;l,J;i:"",J:H?i:#Iprestar todos os esclarecimentos de nossa proposta, interpor-recursos, desiótir de prazos e recursos,
enfim, praticar todos os atos necessários ao fieícumprimento do presente Credenciamento.

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela pessoa JurÍdica)

(assinatura e carimbo do CNpJ)

* anexar cópia autenticada do RG e CpF do Credenciado.

t}' -' {ro\
,,"jgi

lndicamos o (a) Sr.(a)
identidade no.

de

t6
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ANEXO il!

Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: pREGÃO pRESENCTAL No. 30/2016.
objeto: Aquisição de equipamentos laboratoriais, em atendimento.a Secretaria Municipal deSaúde.

Modelo de Declaração de:
lnexistência de Fato superveniente lmpeditivo da Habilitação,
ldoneidade e Disponibilizaçâo de Documentos.

A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que:

1 - Até a presente data inexistem fatos impeditivos para dua habilitação no presente
processo licitatÓrio, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências josteriores que o
inabilite para participar de certames licitatórios.

2 - Os documentos que compÕem o Edital foram colocados à disposiçáo e tomou
conhecimento de todas as informaçÕes, condições locais e grau de dificuldade da entrega.

3 - Não se encontra declara.da. inidônea para licitar ou contratar com órgãos da
Administraçâo Pública Federal, Estadual, Municipale do óistrito Federal.

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNpJ)

de

l7
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ANEXO IV

Município de Gândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo pRESENCIAL No. 30/20í6.
Objeto: Aquisição de equipamentos laboratoriais, em atendimento a Secretaria Municipat de
Saúde.

Modelo de Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no editalde PREGÂO PRESENCIAL no.30/2016, DECLARAMOS
que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participaçâo no presente
certame.

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação.

:à5,tJ <)

-o, h,8t

de
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ANEXO V

Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: pREGÃO PRESENCTAL No. 30/2016.
Objeto: Aquisição de equipamentos taboratoriais, em atendimento a Secretaria Municipal de
Saúde.

DECLARAÇÃO

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 daLei no. 8.666, de 21 de junho de lgg3,icrescido pela Lei no. g.g54,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noiurno, perigoso ou
insalubre e náo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condiçâo de aprendiz
Sim()Quantos( ) Não( ).

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNpJ)

â
7
<)

-ott,
r c:J

de
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ANEXO VI

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo PRESENCTAL No. 30/2016.
Obieto: Aquisição de equipamentos laboratoriais, em atendimento'a Secretaria Municipal de
Saúde.

DECLARAÇÃO OE ENQUADRAMENTO COMo MICRoEMPRESA oU EMPRESA DE PEQUENo
PORTE

(nome da empresa), CNPJ/MF no. (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as
penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os
beneÍícios da LeiComplementar 12312006, de 14 de dezembro de 2006. .

de 2016.

(Carimbo e assinatura do Refresentante Legai)

de
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VIII. MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO No. xx
QUE ENTRE S! CELEBRAM O MUNIGIPIO DE
cÂttotoo DE ABREU, ESTADo Do pARANÁ E e
EMPRESA xx, CONFORME'LIcITAçÃO tUOOeLtDADE
pRecÃo PRESENcIAL No. 30/20í6.

Pelo presente instrumento particular celebram entre si, de um lado, o MuucÍpro oe CÂruoroo oe Asneu,
inscrito no CNPJ no. 76.175.926/0001-80, com endereço à Avenida Paraná, no 03, Centro, Cândido
de Abreu- PR, neste ato, representada pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSÉ MARIA REIS JUNIOR,
brasileiro, casado, portador de cédula de identidade no. 5.711.342-1 SESP/PR e CpF/MF no.
024.056.029-97, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa: xx, inscrita no
CNPJ no. xx, neste ato representada pelo Sr.xx, brasileiro, xx, xx, portador da Cedula de ldentidade
no. x/xx, inscrito no CPF no. xx, residente e domiciliado na xx, no xx, xx, xx, doravante denominado
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar a presente Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei
n.o 8.6_66/93, e alteraçÕes posteriores, assim como pelas condiçÕes da Licitaçâo Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL N". 3012016, bem como nos termos dã proposta a[resentada peta
Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigaçÕes e
responsabilidades das partes.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO PREÇO
Parágrafo Primeiro: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos
laboratoriais, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as quantidades e

valores descritos na tabela abaixo:
ITEM QUANT. PRODUTO Valor Unitário Valor

Total
01 01 - Equipamento automatizado, compacto e de

baixo custo.
- lnterfaceável (RS 232X2)
- Display de cristal lÍquido (LCD) colorido (640 X
480 pixels)
- Menu: contagem, revisâo, controle de
q ualidade, config u raçâo, serviço, calibração,
"shutdown"
- Diferenciação de células brancas em três partes
(WBC): 19 parâmetros + 3 histogramas
- 19 parâmetros:WBC, Linfoc.#, Mid#, Gran#,
Linfoc.%, Mid%, Grano/o, RBC, HGB, HCT, VCM,
CHM, CHCM, RDW-CV, RDW.SD, PLT, MPV,
PDW, PCT e histograma para WBC, RBC, PLT
- 2 modos de amostragem: sangue total (20uL) e
pré-diluído (20 uL)
- 6 modos de contagem: todos os parâmetros,
WBC/HGB, RBC/PLT ( sangue totale pré-diluÍdo)
- Automação: lysing, mixagem, rinsagem e
limpeza automática de fibrina
- Limpeza automática da agulha de amostragem
- Armazena ate 10.000 resultados (incluindo
histogramas)
- Funçáo de recontagem automática
- lmpressora térmica embutida, impressora
externa opcional (diversas opçÕes de impressão)
- Alarme de reagente expirado
Configuração padrão:
- Teclado externo (e interno)
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- lmpressora térmica (interna)
- Kit de acessórios (incluiferramentas e
componentes extras)
- Kit padrão de reagentes para a instalação
- Analisador [46cm (alt.) X 42cm (larg.) X 39cm
(prof.) e 18Kgl

02 01 Analisador bioqu ímico semi-automático:
- BioquÍmica (colorimétrica, enzimática e
cinética);
- Turbidimetria (padrâo, fator ou curva de
padrões);
- lmunologia (metodologia ELISA em tubos ou
Turbidimetria);
- Hormônios (metodologia ELISA em tubos);
- Aparelho equipado com filtros de camada dura
de longa durabilidade.
- 90 possibilidades de programação para
qualquer reagente (sistema aberto).
- Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs.
- Monocromador com I filtros: 340, 405, 450,
505, 546, 578, 620 e 670 nm.
- Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm
para os demais filtros.
- Luz espúria: < 0,01oÁT.
- Leituras Monocromáticas e Bicromáticas.
- Compartimento de amostras para cubetas
quadradas ou redondas.
- Cubeta de fluxo metálica de 32 ?L
termostatizada para 25, 30, 37 r 0,1 oC.

- Cubeta de fluxo termostatizada para 25,30,37
r 0,1 oC.

- Contaminação cubeta: < 1% com 500 ?L (teste
com solusão de dicromato de potassio).
- Leituras em absorbância, ponto final, cinética,
tempo fixo, diferencial, cinética múltipla.
- Leituras com padrão, multi padrão e fator.
- Estatísticas de controle de qualidade com
gráfico de Levey Jennings.
- lmpressão dos resultados com impressora
gráfica incorporada.
- Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade.
- Controle completo da reação cinética ou
colorimétrica.
- Alimentação: 110 Volts.

03 01 Estufa digital para secagem e esterilização
- Estufa com termostato Digital, controle de
temperatura através de sensor PT100 até 200oC,
câmara e almofada interna da porta em aço
inoxidáve|430, com sistema de aquecimento por
convecção natural de ar, através de duas
resistências localizadas na base.
- Estrutura externa com chapa de aço revestida
em epoxi eletrostático cor Cinza, (catálogo de cor
cinza Haut 7035), câmara interna em aço
inoxidável430 com polimento tipo espelho.
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-Termostato digital com funçÕes de: Senha para
bloqueio, Set Point (Ajuste de temperatura),
ajuste de sensor e ajuste do ponto decimal;
-Sensor de temperatura PT 100 encapsulado
com aço inox;
-Termostato de segurança ajustado de 50 -
250"C pelo operador
-Temperatura mÍnima de trabalho:15"C acima da
temperatura ambiente; -Temperatura máxima de
trabalho até 200'C;
-Homogeneidade de temperatura entre pontos de
*. 5o/o o valor do Set point (temperatura ajustada);
-Bandejas aramadas de aço inoxidável;
-Câmera de aquecimento com circulação e
renovagão de ar, por confecçáo natural;
-Saída de ar quente através do orifício de
exaustão localizado na parte superior do
equipamento (orifício para posicionamento de
termômetros de aferição);
-lsolação térmica nas paredes do equipamento
com lã Roofing (lã de vidro);
-Porta com abertura para a direita, permitindo a
fácil colocação e retirada dos materiais no interior
da câmara;
-Porta com trinco magnético para oferecer um
bom fechamento;
-Vedação da porta com perfil de silicone;
-3 Trilhos na câmara interna para movimentar a
bandeja (modelo 1.0 possui 2 trilhos);
-Sistema bivolt para a tensão de alimentaçâo
(110t220Y);
-Saída de fluxo de ar superior com orifÍcio central
para acomodaçâo de termômetro;
-Acompanha 1 prateleira e manual de instruçôes;
-Cabo de energia elétrica com dupla isolação e
plug de três pinos, duas fases e um terra.

o4 01 CentrÍfuga clÍnica para rotina laboratorial, ângulo
fixo, capacidade para 12 tubos de 15mL,
4000rpm, com tacômetro e timer.
-Fixação na bancada: Pes de borracha aderentes
(tipo ventana)
-Pintura: Pintura externa em epoxi
-Sistema de segurança: Tampa em acrÍlico
reforçado com dispositivo que não.permite o seu
funcionamento quando a tampa estiver aberta
-Força máxima: 1800 (xG)
-Rotor: Acompanha rotor de ângulo o fixo (45 )
com capacidade para 12 tubos de 1Sml
-Voltagem: 110V
-Motor: Motor flutuante apoiado em coxins
-Velocidade máxima: 4000 rpm
-Tacômetro: Tacômetro analogico indicador de
velocidade

05 02 BANHO MARIA - lOLITROS
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-Tensão 110
-Potência 250W
-Volume de água 9,5lítros
-Controlador Digital, bivolt automático (80 a
240volts), com sistema PID
-Resolução 0,1'C
-Cuba e Fundo Falso Em aço inox
-Carcaça Metálica com pintura eletrostática
-Temperatura de Trabalho Ambiente até 60"C
-Desvio Maximo de Temperatura +/- 0,3"C
-Painel Policarbonato Tampa Pingadeira
Poliestireno
-Capacidade 1 10 tubos de ensaio 13X100
-Tempo de Aquecimento Temperatura 25"C a
37"C 25 minutos
-CondiçÕes Ambientais No máximo 34'C (para
controlar em 37'C), umidade 20% a 90%

06 01 Microscópio:
Sistema óptico: Sistema óptico infinito CFl60,
Distância parfocal: 60 mm.
!luminação: lluminador LED branco de alta
luminosidade (Ecoiluminação)
Lâmpada halógena de 6V 20W l6V 30W,

compatívelcom uma faixa de voltagens (i00 V a
240V).
Oculares (F.O.V):. CFI E 10x (20 mm)
. CFI E 15x (12 mm)
Focalização: Focalização coaxial
macrométrica/m icrométrica
Direita: micrométrica
Esquerda: macro/micro
Curso de focalização: 26,5 mm
Macrométrica: 37,7 mm/volta
Fino: 0,2 mm/volta
Torque da rotação macrométrica ajustável,
Função de refocalização.
Tubo ocular: . Tubo binocular E2-TB
. Tubo trinocular E2-TF, Ocular/Porta: 100i0,

0/100, Rotativo 3600
. Tubo ergonômico binocular C-TEZ, lnclinação:
10 a 30 graus, Extensão: até 40 mm
Revólver: Revolver quádruplo (dentro da carcaça
principal).
Estações: Platina retangular (dentro da carcaça
principal), com suporte de espécime, Curso
transversal: 78 (X)x 54 (Y) mm.
Obietivas (N.A. / W.D., mm): . CFI E ptan
Acromática 4X (0,10 / 30)
. CFI E Plan Acromática 10X (0,251 0,7)
. CFI E Plan Acromática 40X (0,65 / 0,65)
. CFI E Plan Acromática 100X óleo (1 ,25 t 0,22)
Podem ser usadas a CFI Acromática DL e outras

objetivas de melhor qualidade da série CFl60
Condensadores: . Condensador E2; N.A. 1,25;
Diafragma de abertura com marcas de guia de
posição para as respectivas obietivas CFI E plan
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| . Condensadorde Fase E2; N.A. 1,25;

I Diafragma de abertura com marcas de guia de
posição para as respectivas objetivas CFI
Acromática DL
Para o modelo sem diafragma de campo:

Condensador acromático C-C, Condensador
acromático basculante 2-1 00x,
Condensador de campo escuro (seco),

Condensador de contraste de fase C-C
Métodos de observação: Campo claro,
Epifluorescência, Campo escuro, Contraste de
fase, Polarização simples
Acessório lntermediário: . Acessório de Epi-
fluorescência E2-FM, 2 cubos de filtro montáveis
. Unidade de aprendizagem Y-THS B (lado a

lado)
. Unidade de aprendizagem Y-THF (face a face)
. Tubo de desenho Y-IDT
. Elevador de nível dos olhos y-lER
Consumo de energia (máx.): Valor normal: 3 W
(modelo LED), 41 W (modelo hatógeno)
Peso (aprox.): 7,3 kg (Conjunto binocular
padrão)

07 01 Homogeneizador de sangue:
-Equipamento desenvolvido para
homogeneização de tubos contendo sangue, com
o objetivo de manter as células de sangue em
suspensão, para contagem em contadores
hematológicos.
-Velocidade Ajustável (Mínimo 6 rpm /Máximo 25
rpm )
-Capacidade 24 tubos entre 10 a limm t28
tubos entre 15 a 23mm
-Homogeneizador horizontal Movimento de 360.
em torno do eixo
-Chave pausa Dispositivo de pausa para colocar
ou retirar tubos
-Chave liga desliga Com indicação luminosa
-Motor Bosch Com certificado CE ( filtros anti -
ruído)
-Painel Policarbonato
-Presilhas Estampadas em aço inox 304
-Pintura Eletrostática
-Tensão /alimentação 1101220 v, 60Hz -
selecionável.
-Consumo 45 w
-Dimensôes 500 x 215 x 180 mm (L x A x p)
-Peso 5,7 kg

08 02 Suporte em acrÍlico para micropipetas:
-Suporte para micropipetas monocanal, ideal
para uso em cima da bancada em laboratórios
em geral.
-Fabricado em acrílico transparente;
-Capacidade para até 05 micropipetas
monocanal, na posiçâo inclinada,
-Evita danos e aumenta a vida útil da
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micropipeta.

09 01 J\4icropipeta de volume fixo de 1Out
10 01 Micropipeta de volume fixo de 20uL
11 01 Micropipeta de volume fixo de 50uL
12 01 Micropipeta de volume fixo de 100uL
13 0'l Micropipeta de volume fixo de 2S0u[
14 01 Micropipeta de volume fixo de S00uL
15 01 Micropipeta de volume fixo de 1000u1
16 0í Micropipeta de volume variávelde 1OuL à 100 uL
17 01 Micropipeta de volume variávelde 1O00trL à

5000 pL

igri.g.tgg Qegl1dol o valor totat con@
CLAUSULA SEGUNDA. DA VIGÊNCIA E DO REAJUS'TE
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será até 31t1212016, podendo ser prorrogado se
houver interesse de ambas as partes.
Parágrafo Segundo: Será admitído reajuste dos valores, desde que comprovada pela contratada, uma
variação considerável no valor do produto.
CLAUSULA TERCETRA - DO PAGAMENTO, DOS RECURSOS E DA DOTAçÃO.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será efetuado no ato da entrega do prbdutó, mediante conferência
de qualidade pela secretaria requisitante, à base do preço u-nitário'apresentado na proposta, e
mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modaliáade e o no. da licitação, agência e conta
corrente em nome da proponente, do banco a ser depositado, e das provas de'reguláridade com a
Receita Federal e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de serviço - FGTS.
Parágrafo Segundo: A nota fiscal deverá vir acompanhada da Certidão Negativa do INSS e do
Certificado de Regularidade Fiscaldo FGTS.
Parágrafo Terceiro: Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, opagamento poderá ficar retido até posterior soluçâo, sem prejuízos de quaisquer outras disposiçóes
contratuais.
Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta
da seguinte classificação funcional programática:
07.003 Hospital Municipat
1 0.302. 070 1 .02048 Hospitat Municipat
2180- OOO _ 4.4,90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CLÁUSULA QUARTA. PRAZO E DA ENTREGA
A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega do
Plod.Ylg:.o-q!?!.9.1u-"É ser cumprido/entregue em até í5 (quinze) Oias apóã a soticitação.
CLAUSULA QUINTA . DAS RESPONSABILTDADES
Parágrafo Único: A Contratada se manterá durante toda a execuçâo do presente contrato em
compatibilidade com as obrigaçÕes assumidas, inclusive fiscais.
CLAUSULA SEXTA. MULTA
Será aplicado multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, na hipótese de
inexecução total ou parcial das obrigaçôes assumidas pela CONTRATADA, sem prejuízo de outras
penalidades previstas pela Lei no. 8.666/93 e suas alteraçÕes subsequentes e dãmais legislaçÕes
pertinentes a matéria.
CLÁUSULA SÉTIMA. RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de notificaçâo judicial,
nas seguintes hipóteses;
lnfringência de quatquer obrigação ajustada;
Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da contratada;
Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar ou
transacionar qualquer direito decorrente deste Contrato;
Demais dispositivos da Lei no. 8.666/93.
CLAUSULA OTTAVA - LEGTSLAÇÃO nplrcÁvel
Aplicam-se a este Contrato as disposiçôes da Lei no. 8.666/93 que regulamenta as licitaçÕes e
contrataçÔes promovidas pela Administração Pública, bem como demais le§istaçOes pertinenteé.
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clÁusuu NoNA - DAs pARTES INTEcRANTEs
Parágrafo Primeiro: As condiçÕes estabelecidas na Licitação Modalidade Pregâo Presencial no.
3012016, anexos e a proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste
instrumento, independentemente de transcrição.
Parágrafo Segundo:Serão incorporadas a este Contrato, mediante termos aditivos quaisquer
modificaçÕes que venham a serem necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigaçÕes
assumidas pela CONTRATANTE e a CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA. DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e demais legislaçÕes pertinentes.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CONHECIMENTO DAS PARTÉS
Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência do seu conteúdo, aceitando
todas as condiçÕes nele relatadas.
cLÁusuLA DÉcrMA SEGUNDA - DtspostçÕes cenels
A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigaçÕes
decorrentes da execuçâo deste Contrato, sejam de natureza trabalhista, administrativa,
previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da CONTRATANTE relativamente a
esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros, não
cabendo a CONTRATANTE o pagamento de qualquer adicional.
CLÁUSULA DÉcIMA TERcEIRÀ. FoRo

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (imprpssas por sistema eletrônico
de dados) de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e
seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo o Foro da Comarca de
Cândido de Abreu, Estado do Paraná, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste
Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Candido de Abreu - PR, 11 de maio de 2016.

JOSÉ MARIA REIS JUNTOR
Contratante Contratada

TESTEMUNHA TESTEMUNHA

o(,
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PUBLtcAçÃo oe EDITAL N.o 30/2016

MODALIDAoe pRecÃo PRESENcIAL

oBJETo: Aquisição de equipamentos laboratoriais, em atendimento a Secretaria
Municipalde Saúde.

REGEBIMENTO DAS PRoPosrAS: até 09h00m do dia 2s de maio de 2016.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h01m às 09h30m do dia 25 de maio de 2016.

írulcto oR sessÃo DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h31m do dia 25 de maio de 2016.

LOGAL: setor de licitaçÕes localizada na Sede do Município, na Avenidaparaná, no 03 Centro,
Cândido de Abreu - PR.

CRITÉRIO: Menor preço por item.

PREÇO utÁXtutO: R$ 57.738,01 (cinqüenta e sete mil setecentos e trinta e oito reais e um
centavo).

RETIRADA DO EDITAL: de 12t05t2016 à 25105t2016 no site do MunicÍpio

www. cand idodea breu. pr. g ov. br.

INFORMAçÕES cOIvIpLEMENTARES: Diretamente na sede do Município de Cândido de

Abreu, situado na Avenida Paraná, no 03 - Centro - Cândido de Abreu - pR, ou pelo telefone
(0xx43) 347 6- 1222, ramal 209, e-mai I : I icitacao@can d idodea breu. pr. q ov. br

Cândido de Abreu, 11 de maio de 2016
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Ano*

No licitação/dispensâ/inexígibilidadex

Modalidade*

Número edibfprocessox

Descri$o Resumida do Objeto*

Preço máxinro/Referência de Freço - .57.739,0,

R$*
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i de Saúde.
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DO MUNrCÍprO de CÂNDTDO DEABREU/P
Lei nq 720, de 07 /05/2012, publicada no Jornal rribuna do Norre em og/05/zo7z,Edição 6,373, página 0s

LICITACOES

Avisos

rrluNtcÍpto os cÂNotoo DE ABREU
##ATo Avtso - pnBcÀo pnrseNCtAL N" 30/2016
##TEX OBJETO: Aquisição de equipamentos laboratoriais, em atenclimenro a
Secretaria Municipalde Saúde. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: aré
09h00m do dia 25 de maio de 1016. ABIIR'I URA DAS pROpOSI'AS: das
09h0lrn às 09hl0m do dia 25 de maio dc 1016. iNtCtO Oe SgSSÀO Ol:
DISPU'I'A DE I'REÇOS: iis 09h3 I m clo dia 25 de nraio (jc 20 t6. LOCAL:
Setor de licitaçôes localizada na Sede do Municipio, na Avenida paraná, n,,03
Centro, Cândido de Abreu - PR. CRITÉRlO: Menor preço por item. pREÇO
MÁXIMO: R$ 57.738,01 (cinqücntâ e sete mil setecentos e trinta e oito
reais e um centsyo). RETIRADA DO EDI'I AL: rlç t2/05/2016 à 25to5t?Ot6
no site do Município www.candidodeabrçu.pr.sov.br. INFORMAÇôES
COMPLEMENTARES: Diretamente na sede do Município de Cândido de
Abreu, situado na Avenida Paraná, n'03 Centro - Cândido cle Abreu pR.

ou pelo telefone (0xx43) 3416-1222, ramal 209, e-mail:
lie i tacao(a)crnd iLlodea breu. pr. rov. br
##DAT At2/05/20t6
##ASS Allân Diego Moreno Varoto
##CAR Pregoeiro

DECRETOS

DECRETO N'055, DE 13 DE MAIO DE 2016

Abre Credito Adicional Suplementar ao Orçamento Geral do Municipio
e dá outras providencias

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDTDO DE ABREU, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuiçôes, de conformtdade com os art. 43, s
1o, nciso, lll da lei federal no 4.320/1904, combinado com a tei
municipal n' 1.01 1 de, 2911012015

DECRETA

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à abertura de
Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município de
Cândido de Abreu, aprovado pela Lei l\íunicipal n .1 .01112015, de 29
de Outubro de 2015, para o exercício de 2016, no valor R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) para atender ao seguinte programa:

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0ô01.1021 Ampliação e Reforma na Rede FÍsica de Ensino
920 - 4.4.90.51.00.00 - 00107 Obras e InstataçÕes

R$ 50.000,00

Art. 2o. Como recursos para cobertura de crédito aberto na forma do
antonor serão os recursos oriundos do Cancelamento parcial de

Assinado Digitalmente poÍ:

ORGAO

Diário Oficial Eletrônico do Município de Cândldo de
Abreu/PR

José Maria Reis Junior
Prefeito Municipal

Samuel Martins Delgado Junior
Vice-Prefeíto
Avenida Paraná, 03, centro
CEP: 84.470{00
Fone| 43-3476-L22?
Site: www.candidodeabreu.or.qov.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGTTALMENTE
Àr*efeitqra Münii1oa1 Oi,cà;aiuo a. Àui;" Ji;;iiiiia ua àriinticioaa" tote ao.r*àáio, uerui qre v ,rarizada atravéi.do site

10 valor de R$ 50.000,00 (crnquenta mil como segue:

06 SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361 .0601.?0?7 Salário Educação
'l 180 - 3.3.90.39.00.00 - 001 07 Outros Seruiços de Terceiros - pJ R$
50.000,00

Art. 3e. Este Decreto entÍa em vigor na data de sua publicação.

GABINETE OO PREFEITO MUNICIPAL DE CÂNDIDO DE ABREU, EM
13 de maio de 2016.

JOSÉ MARIA REIs JUNIoR
Prefelto Municipal

LGer":l:.FJtlH,rrii:1É.l;"T#[""d
trtftt$fl -,so",, a rCF-ÉF.aSrr " r,.rr.ror*rr.
a\ _ Legàl Erâsileira pâra Certifiêaçâo Digitat,

@ 
=ã 

de âcordo com a MedidaPróvisória 22oo
adrÇ:-, que 

.. 
estabelece e normstiza estas

..- -.,;r:..:1.:"::-::: condiÇfies.
Sendo assim, sâo conaiderados legalmerrte válidos, no
âmbito neÇion€|, apenas os certiÍicados emitidos por
€LJtúridúdes certiricados credenciadas iurÍto à lCp-BR.Â.SlL.
(:orn o uso de Certificados Digitais é possívet apôstar
assinátures digitâis em arguivos digitais ê assirn qtribuir_lhe o
status de documerrlo válido e original também de acordo com
a Lei 11 .41 g.

r-1
(§

o!
.(§
o.



/O\.)\
v
i

-(',],c)

0E i
9a

a
É,l
F.

z
õ
U'

§
IJ

§..Àr, .$ $

o
É,

g
uJ

z
Fz
IIJ
U'
IJJ
É,
À
IU
É

lo
c)
lÍ:l

C\
ô{
o

I

oz
(,
f
uJo
oo
É,

z
o
UJ

st(oo
(v,

Ê
lO
e'i

I

@

U'
U)
o
o.
ú,

=t!o
f

Àz
C)

a
o
IJJ
É
o-

=]U

8ã
2J
IJJ

=
o-
5NéoPmo5

lvop3
mio<»q
J=loÍH§Y<É,

I

o
J

o

oü

rt
(v)

rrJ _!.Yà
JOE9uJô

q
trE

\(o
?I\

(o
ro
c{
TUo
o

tuo
lf)
N

tu
l
IU
É.
d)

UJo
oo
õz,<
C)

ul tota9Fl
É, i: n. àl& E ffi^ Il; ü E'*' Pl 

=lo oã frl .+l

E $i ãlEl
Ú é ': r'' Bl '31

â * üN El

ã'Ê fis ül
'F! o (u6
Y e tgs
1Ê €>
E Efff
^ .g3X .9P
l-l?§

6

Ê siHS1rrOÉ.u
th



josE ROMEU EHLKE, brasiiei,-o. naturai de Antônio Linto, paraná, divorciado;crnerciante tituíar-ca céelr:a c'e identidade R.G. n' 637.g3g-0/pR e inscrito rio

':FFl'v'iF 
n" 027"853'153/87 i-esicjente e domicitiaoo na Ai. pr-udente de Mor:ais'.'3 488- açio 7l',. centi-o, em curitlb a ?araná, cÉp n" g0.4g0 _iiü,'; 

sL 'lr'v's'|s

ll=LSoN CHED§' brasiieiro. natural de Laguna , Sania Catarina, casado, sob': iegime de comunhãc universa! de lensl ccmerciante. titular da cédula üeiient;Cade R.G n3 i7g.642i?e, e inscr-itc co CpFffi4F r.o f6gSa8.egg/g1,:esioente e dc.r:rii:a:c:a R.ua são pedrc. nc 122 apt; sOi cai:ral, emr*.-,, it:b; . ?arala, CEF ".c .9t..135_02C.

-':-l:lcs scc;cs da +,c.iaií(tade da capft.ar da sociedade emsre §at,*J- R, EHLKE .1üiÂ i r3Á-, cci,n sede ssciai aa Av. Joâc Guaiberto, Í.)o 166I, juvevê, ernCuritíbe ?a'a.á ctrD e0.CI3c-cc1. inscrira ro cNpJ=;É; n"'iã.rgo c"6/G00-_Sá :rrn seus â:':,'s 3sisiit-t:vcs ai'quivadcs na Junta Comercial do Estadc cjcFara*a, scb l{iRE rc i17.437 em sessãc de 2aÍai.11g71 pr"imeira atteraçãc:;cb c ro i3g.6si. e.r sessSe de arrc6fig73, segunda arteraçãc sob c nct53 994. ei"i sessãc Je ü7íCõ,Í.,gT4 ierceira alteraçác sc,b c nc 155.IÊf, ernt::^:ã:tie 'lSrtsl..*:ô. quaitã aiieraçãc sob o ná zot.g4c ern sessão de.:! t,*;,-1r t r::rrrr3 aiteração s,trD c no 231.912 en: sessãc de Z\[:ll1glg,tiur:

sera aiiereção soD c' rô 247.á-47. em sessãc ce -:..i}?!1gg0, **t,*u a;teraÇãl-. ^L - -'l 
ô^- 

^- -!sÔr; c r" :!u/ .37'l , e'n sessâc c* C1iC2í1993, aitata afteraçãc'soO o i-:" 32g.3bg,i:= sessão cje 4,7;a5!i.Ç95, nona arteraçãc sob o no saá.0g0, em sessão de-:5':rl9i193? ce:ima arteração s;b c ic 4gg.5gg. ere sessãc cre ,,!1/og/iggg,
iecim:- crtn-:ei:a alleraçZc scb c ro ê26.1.f i err sessão de 26i.l4i1ggg, dêc,rna--_-*___seÇra:e a:iei'açã': strf . .:" 452 533, em sessãc fiê 1qi:3i1gg0. décima - ,'rÊ,rrE'ià aiteraçác scn c .. 474 *39, en^, sessão Ce 26l-11,/iggCI, décirna quaÍta i ,

:'::':Ç:J^.Y::":--Ê sr§ -:r,sessão de 2$/0311ge2 ce:ima-qi.rrnta atrera;ao5J" u;r- j j r'44l erii sessãc rs iiiO3ligg4. dêcima sexta aiter-açãc scb c,n"ôE- ??í ?rÊ ^.-. ^-\^^:-. r^ {^.^^,,^Ã--e.-Lt !- é-r i,,. Sêssãi ,trê ]sr*gi.!ggS e oec.in-,a sátima alr-eraftc- sob c n,
::O::_T:3i1 *in sessâo rse ZCi.,2/200i, res.civem ce pien+ e cr:num acerdo.Ji. SCjtCS râr3Íitr.,,êi- c col:ía:o s:ctai ern cr.irri§rimentc ão ccrnancia legali'ller-,edc d,: iJcvc Ccdlgo Civií, r*e, n" 10-406!?OCZ, sor:ferii.ldo assim nLrva.sdação as ciáusuiâs colirat:.rais. passando c Contrato Sociat Consoiic'adr a.: t JA,ai ccíT:,1 SeSr.iirte relaÇâc.

J. R. qHLKE & CiA LTDA.
ClrrP; : ?€-?30.076/000 1 -34

DEC*üÀ OITÀVA ALTERAçÃC CONTRATUAL

Feio presente instru,nento oarlicuiar de Arteração de contiatc soc;ar.assinacios.

ccN§oLrDAçÂ.C 3C CONTRÁTO SSC|AL üA
.J" 7., EHLKE & CIÂ LIiIITÂDA

3EHGI'IÍNÂÇÃO SOCIÂL
,.: grra sob o ncme

üLÁUSULÀ PRIM§!L;á
Â Socredac+ Ernp;qsât
-: ü.ê.., senúc .?e:da ctÂ

lç;

6ootà
§ rts.(ff i,

de conflrmidade co!-{l

,4r
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J. R. EHLKE & CIA LTDA.
. Ct{Pi: 76.73A.0TGí000í-34

DECIMÂ OITAVA ALTERAçÃC CONTRÁTUAL

supietivamenÍe ceias normas ca scciecade anônlma.

CLÁUSULA SEGUNDA - SEDE
Á. socieoade terá sede e fc,rc'na Av João Guaiberic, no .i661, 

bairro
enr Curitíba, Pai-aná CFF ;.i. BC 03C -üC1

Jurrevê,

Parágrafo Único - f facuitadc a scciedade a oualquer tempo. ao arbítrioexciusivo ce sLra aominisiraçãc abrir. manier oil encerrar fiiiais ern qualqLjer;a:tâ co ie'iitÓric laçronai gfrifuçinriç-lnes capitai autônon:c, se lêcessáric,
:,bseruada a iecis:açãc vígenie sob"= a nratéda.

i:LÁUSULA T=RCEIRA - CBJETO SOCiÂL
'lorsiitr-:i cbjetc a s.:ciedade à compra. venda, impor.tação, exportação,
:atã,iã.c, c'sncoaic e assisiêr cia +,écnica de equipamentos. acessorios. vicrá6a,
'eagentes reat:vcs rn:crcscÔD:os paia iaboratorios, aDai'elhcs e rnateriais de
í-:Õnsi"ifi'fo nara hcseitais, cl!tices e banccs de sangue. a§arefl-cs e qlateÍiatS de
::::T: eara citeri-r"rologia i:eui-:logia e odontologia, e rer,reserÉaçãcr
r-vr I l=i Uldl

í:LÁLISULÁ âUARTA. PRAZO DE DURAÇÃO
Ü p;'azo de curaçãc da socieiade e indetenrinado. enineuindo_se Dcí voniatie
u;"ianime dos sccios e tos ,;ascs previsics em l_ei.

CI-ÁUSULÂ QUII,;YÉI . CAPITÂL §scIAL
a Casitai Social totainen:e ir:teg:aiizacjo na irnporiância eje RS g-"g.gOC,CC
,:iieceltos e trinta e Írcve rnil reJisi drvidido 

"* 
gsg.oc0 {oitocentos e trinta e

'rci/e:-ni!; cuoias. icdos rc.,'n iiirei,..c avatc, ro vaior nominat de R$ 1,0C (um
i+aii, que estão assii"n cistnbuidas entre cs só.cics:

;Qaroüstas N" de Guotas i Valor - Rf

§o'à
fr,. lco?)) 

---ô

,rcsé Qomeu Eiike 419.500 419.500.0O
'fueiscn Crecie 4':g.50cl 41s"50C..0ü

CI.ÁUSULA SEXTA. - RE§POT{SABILIDAÜE
Â responsabllioade de cada socio é restrita ao vaior de suas quotas, mas totjcs:espcnder solidariamente peia integraiização dc ?âpitai social, conforme
:-ec.eil;:a c ar:;q: '. .152 Cc Cadiça C:vll Lei n, .,Í0 at6l2802

CLÂUSULA SETIMÂ - ADftIIIIIISTRAÇÃG E ATRIBUIÇÕÉS
Â. administ-ração da sociedade caberá aos socios José Rcmeu Ehlxe - gerenta
ccrnerciai e Neisoir Chece - ger§fite adrninistrativo, cualificados no preámbutc
deste instrumenia ficandc autorizadcs a uso de non'Ie empr-esarial.
:isceisancc-cs de iauçãc e investiclcs Cos rnais arnpios e gerais'podecs,
:soeacc recresentá-ia en i,;Ízo cu ic:-a ele, râs re
-.aoartiçÕes publicas e autarqr_rias assinacdo inii
lilcur!'eitcS iecesSariOs à geSÍãC, ciOs legóClcS. p

t/

prernàdo, De fi,

cuutrrr, 0 {=-_;., ri#!]l
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J. R. EI-iLKE & CIA LTDA.
tilIPJ : 76. 730.076/0001 _34

DECIMÂ OITÀVÂ ALTERÂçÃO CONTRATUAL :a Fís.
.5
o

üroc'Jradores, cesde que ccll prazo de mandato detei-mrnacc e p*oh
específicos
Parágrafo primeiro - Ân':ccs os sócics inriividt.,ainnenie são capazes pa.a
Lcccs e quaiquer atos necessarios ás cperaç:ões ie irnportação e exportação.Farágrafo segundo - ,{ cpe:ação que enrái.re, a ccra?Ía. venda, nipoteca ouDC: UUalquer ouirc i'ncdo, a aiienação crj gravame ce Dens imoveis casociedacie, ccarrera i-necíiaate a deliúeraçãc ãos socios que representam a::aiclia cc -oitar sc*a;.
F:'r'ágraí+ terceiro - As procuraçÕes outorgadas pela sociedade poderão ser
-<,-, -''sÜ:;f;i :reic aciiiristradoi' iscladamelte, e aiél i,e ,rencionare,-r
*:ír'ii€ssãí"!-recte cs toüeres ccnfei'ioos, cieverão. ccrr exceção daqueias oarai,,-,:; r.r,iic;ais ccnte. -:rn per;odc ce vaiidade íirnitadc.

CL.f\USUi3 OITAVA - IMPEDíIITENTCI DE USO CÂ DENOMIIÚAÇÃO S@IAL,js êci:tinistradci-es são ínvestidos de tedos os poderes neéssár.ics para
'rlatrca oos ar3s ce Sesião. fcando vetJadc, os aveis, fianças ci oulra§natantias dg f3r"i6'1 Eeni :ctic. c uss cu ersSrego da denom,láçãc s:aiat en::egôc;cs r:i; transaÇÕes estranhos acs objetivcs õociais.

CLÁÜSULA NONA - REUNIÕE§ E DELIBERAÇÕES SOCIAI§
-'s deiiberaçÕes sociats :erãc icmadas en,,l reunioes de sócics. pres;dicÍa esecrelariaca peics sccics p:ese:ites, que lavrarãc uma Ata de r-eunião lgvadailc§ierio''mente a registrc ett orgão ccrnpetente fiear.no a smie6acterjisüÊisâda Ca rnanr_,ie:i,;ãc e iarrratura Ce i_i,,,t-c de A.TÂ
Pa.rágrafa trrímeiro - A convscaçãa pa,-a a reuniãc de.socios se daÉ pcr
escrttc' com obienção indiviouai de ciência, ciispensando-se as formatidades da
;'*bjícacão ec anuricic. corforne § 6". de artrgc 1.07? dâ Lei r" 10.406102-trarágrafe Segunda -,Q reunião dos sócias ústatra-se na piireir-a convocação
CCrt ? p?'esenÇa. ie nc mini:.nc três quar-tos dc r:apií,ai sociai, e, er! segunda:l.r-!.:0üâÇãc. c:n-: Qi,aicue: nunnero de sócios oresenles. !.!]arágrafC- Íerçeirc - ?ica cjlspensacj a a iet)mãr: ccs sócios. quando estes .r..

cecicirem ncr escii:c scbre as raterias objete de ceiiber.açãc, no" t".ÃI;;; \?" 7c art.. 1 .C7Z da i ei n" ft.4e6,2çAZ.
Par*ágrafo Quartc - ê" :-eun!ão dos sócics, i,leorr€rá nos termos previstos em bi,
l"Ci:raría':nente, nc's quatro prirneiros meses deoois de Íindc o exercicic social,rje acordc corn c ariige 1.078 Ca t-ei n" 10.406na}2 e extraordinanamente
3ei"'rcrg que cs rnteresses soclais ex:girern . prci'rur:ciamer:tc ,Jos sócios. satvos3 tcc:s os scc;es esiiverern presente e jeci:irem coi escrito :âG:;.Ícâ dâ
1a;L:-1e eT,. üaui-a.
üarágraÍo Quintc ' \:as reuniÕes. § sóclo porierá ser rêpresentade par outro
i':?ai.1'.
parágr:afc §exto - Os socios celiberaÉc em reuniÕes sonre as seguinlesr':aterlas ressalvadc'c tispÊstc nc aarágraloter-ceirc do presenie aÍigo:
: - aprovação cas conias da adntinistr.ação:
ii- a designaçãc dcs acnrinistradores. quaroc,€eila ei,.i
:;r- a ces'rituicãc Ccs acminisii-adore* -t

60'.
J:, t^
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J. R. EHLKE & CtA LTDÂ.
_ i üirip;: ?6.73A.A2610001_34
DEC iMÀ. oiTÃvÂ ÂLTERê.çÃo CoNTRATUAL

RubrG

Farágrafo sétimc - As deliberaçÕes oos socios serão tor.nadas. observadc osQuoíurlS mifi,froS a Seg.J:i:
i - -nelcs voi':s correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital socialios câsos irer.,;srcs nos inctsos L ÍV e \/ dc art. 1.0i1,'' ' :::::,'jl--i=_:"-::!?lo:nt*s a nais ce ,aerarie dc caaitai sociai. nos cascs. É:E;':sl._§ .::;s ,:crs:s !i iii, e v!i cc aÍ" .!.c7i:

"' - ::':.:;icía ie vcics dos presentes, nos demais casos previstos i:a lei cu.i\:v i.,ra!\, se esle não exicll maiar;a mais elevada

:LÂUSULê TÉCiMf,. - RE?i,Q.{DAs sE trRo.LÀBoR§Deic' axerçicic Ía acr'iinisiraÇão, os administradores terão direitc a trma"eztra:a ir;e isa: : :ituír, ce *rc_iabcre, obsergadas as crspasiçies'39'J'arae nta les I e..-;,13 rlêS

CtÁiJSiJLA T}ÉCiMA FR'II,|E!RÂ. . RESULT.4DO E SUÂ DISTRIEUIÇÃC') exercício sociai coincioi:'á ccri. c ano civií, encerranoo_se em 3r ce-lezembic e aG ;eriilt'c c'e caie exe:-cícic. os adminisi.iadores prestar.ão mnlas:'stif;cada§ c'3 sua adrn,,iisiraçãc, precedendo a erabc.açãc co irventárip. dc
:;;*-:3i;-crrar e o: baiança cie res,iitado ecorôrico, rabe:rdo aos sócios,a u v.í-.L;:._.5i- us s\iAS :;C:âS. úS iíJCICS OU pefdaS apUfaCiOS,Farágr"afo Primeiro - A sociedade deiiberará em reunião dos sôcios:ev;'lament* corl'ccêde. a resseito ca cistribuiçuo o"= resuliaios.Parági'afo §egunoe ' Çica a sociedáce autcr.izae a a distribuii1::;iec:Jaáamelle íi*crts ao exercícic, ccrn basgern leuantarnentode calançc,'iteirnediário. cbse;-vada a i.eposição cje i,_,"rã=-quando a distr.ibuicãc afetar. I:zcira: sociai canf;:-ine esiabeleó" o .nüá-; 6sg J; L";;:'"a"i.rou,r*2 eiriiâcisi.ibuirl;.,,iCi-.§.a:r.-iâSeioSi1.;çr3iacunuiadcscc-stan:esccÚltir.nc
::ie:A1aa Í.atf; :;af iai

Ci.ÀUSULA DECíMA SEGUNDA = GESSÃO DE QUCTASis guotas da sccie,Jade são rndivisíve;" *-rào pocem ser cedidas ouiralsfe;1da§ sên: Ç eLD'€sso consentlrnenio ios cenrais sógos, caben*o, emjfl?;d.:. cE cor:ci:Ões o direiio de preferencá o*r" ., sccios que cueirerm

t'o'- a mcdiíicação ct ccnirate sccia!o'- a ;ncoi-ooraçãc, a fusão e a dissclução da sociedade, cu a cessaçãc doestacjo íe iic,_iidação;
v'l- a :rcri-reação e deslltiiíçãc 'Jcs irqurdantes e c juigamento das sues ccntasvrit- o peciico ie c:;"rc;:-data

Y*::3 j^^i1i:i ,' c: sc'cic que desejar ietirar-se cja scciedace rJeverá

- rlv! I I

' :, I:=-t':^o:=':T:, ^"-sj: ::u 
i u com a*teçecên cia ;J ;;il;";ãü,;:'"i._,â ,lteccãc de nãc ry.iais cç.,i:.tuã_ l.la Sscíedacie-;,ar7§yaf* segunCc - Sescri:Ccs gl {ncventã) iíias

':e:e:'3icra. as c-ctas coderã: ser rivreÀ**t* ã-a*cias
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a n i I #I..,,.ã,' o:": i1-J::J:"0 j,:.-i' ::j, : : :ã::;'ffi::t", 
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:

;^_.^l"j_. 
cbrigaçÕes cesie. os ire::eircs cu ,*""r.or"s ce ,,ãs 

curus,. ooderãcrazer-se representa;- peiante a scciedaoe, enqu;"t" ;;d, ,"oirtú ã ;ffi;;-pc: uni.^ centre eles, devidan-rente credenciado p"ú. ciemais.Parágmio Prirneiro ' os haveres ou débitos do sócio Íalecidc, apurâdos emcaiar"p especiatrnerte eiaboraco pa!"e esse fini, serãc. pagcs og co5rados eml'-r:l) ;restaÇ5es r,'ensais .gi;ais" verrcendo-se a olimeíra noventa c:as arósai--.,,'esÊ.ititü'a à scciedade auiorizaçãc ;ilC;ciãi lue permita fcrn atizar_se a:rera;ãc" i,'rcius,v-,- D?r-âÍ'rt9 3 ilnta comercial no parar:á. cut;_a Íórmula d=?eger'entc ou cc"iranÇa coderá ser estabeleclda, desde que una!.:imementeãp.ovaoa gelcs sccics s.;oei.stiies.
Fzrágrafc segur:ri= - i{v{eaiante expre§sa nraníesfaçãc de vontade, a quarirÊ''i*l'â §eí ccl]1ulrcaia à -;ccieoade no p.u.o cie gü dias astabelecidô no:eragra'íc an?eric't' cs nerdei.os e/cu si;Cessoíes dc socio falec:í: rods,â.:i'lr'essar na s.tciedad= na fcrna em eüe ,*er e ser estebeíecido c quinnáo:ereci'.ari{ ce cadã i;T,. üs herdeiios **nãr** pocerãc ing.ss*ar na:ocleoade, íeoresentados por quen; lhes detenha o pátrio pcCer. Cs den:ais'n':pedirnentcs à aquisição da capacldade cie cornerclante serao áirimidos peioi:digc Ccmercra! Brasiteii-c e peia iegis{ação ü; ;g* a espécie.

-I. R. EHLKE & CIA LTDA.
. CNFJ;76.730.076/000-t_34

üEü iMÀ orrÂvÂ ÀLrERÁõÀõtorurRATuAL

CLAUSULA DÉGIMA TERCEIRA - FALECIâ'IENTO DE SOCIOC talecimenio de tualguer ors sccícs rião dissolve n.n

;**-,-i# DECIMA QUÀRTA . DIS§CILUÇÃO E *QUIDÀçÃO }Â
'*' scciecace será d;ssoluica eiiena§ Da!'ce;iberaçãc dcs socicsquotista s, pare,

;n::;H::il";o j].P*',rdc c,i"o'u* a*rãàrrtiu" p r.evistd no pa,-esra.r:.

=LÁUSULA DECIfYIA QUINTA . CÂSOS ÜMISSOS]e confo'rntdadê TT o gue dispÕe o artigc l-isá,par.ági-afo unicc do código;rvil iLei r.-i'' 10-406i2cü2). observar-se-êc na cmissãc cc diprcrra tegar-:rninadc e resre :cnti-atc. as disocstçÕes ccirtidas :a Lsi cas Sccierjades.{nônin:as api:càve: supletivamente à Scciecade ernpresária íirrritaCa, b,emcümo peia iegisraçãc a-d'inia oosteriormente e áúior"r â rnatér.la.

"J LÁUS L' LA B E C I fií!Â. S qXTF, - Ü ESI fi.l PE D I'JI E HTO:l''s sóc:os e Adminfstraocres ceciara*. 
=*4,ã= ""nru da !ei, expr-essarnerte: ie nã3 se acham impedicios ce exerce,r a aaminltraçic da sociedade, por jei

::**::.:""Y^-.n;r,*tr*s de con,Jer:açãc crirninai nos ternros do arf. i.C11, § -i",-! ;' -'*'tôiZ*CZ. ber cctlic. não se acham rncurscs i:a croibiçâo de:.çiivarnentc p,'ev;sio ia Lei n" S.g34lg4.

..;i4i;*UI.A DECIMÂ SETírfÍA - DFftfi,Â:§ DtrLJB: ;:esente insti'unrentc ie arteração contratual poderá:' ;ua:quei- te:.lr;; r:,1 tajo üu erÍ1 par.te, pcr (ft
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J. R. E}{LKE & CIA LTDÂ.
CNPJ: 76"230.076/0001 -34

DEC!M.Â OTTAVA ALTERAÇÃO CONTR.ATUAL

repiesentancc irês cuar"ics do capital socia!, rgssalvados os
?{'n :-ei çrJ n=5 cemais ciáusuías do presente instn:,Tento,Í;,ici,rrr, difeiencia Cc caía as ;eiiber-açÕes sc;iais.

.CI-ATJSULÂ, DECiff ,a CIT.4VA. FGF.C
Dai'a ever':ti.iai *rcccsitui-a ie quarquer ação ou §i:cecir^nentc en.ire os sócicrscu deies ccnt:'a a sociedaoe. fundaCa em sua existência. ad:"ninistração c.u
nesie instru:ineni:.', fica ele;io c iorc da Cidade ce Curit:ca, Estarlo dc paraná
ccm :enu|lcra excÍ'essa de cualquer tutrc Ícrc, §a: ,-na!s especial üL:'.vi.egiacl :ue se;a aii;a q;e verrha cÇii.er i:'rucianÇa cje cjomicílio cie
!uâiqi"iÊr acs quctisias"

que estabelece

'---.:i:irai; .Scc;ai ô:.i, :i 1,râs) l,ras ce :§uai te3!- e ts;l.na nâ
iestemunnas aC;ante nomeadas.

lnstil,mento úg
c:'esanç das

-festernunhas:

Curitiba, 24 çie noveir:rbi-c. de 20C-a,.

Ç.4a?-e,;,r!,c ô fO^eolrst
A.na Pauia Bai'bosa Cancetier
P..G. 6.220.s96-2 SSP/PR

R.G 3.275.62i--1 SSPTPFÊsta.{ite,-

13.8TABELIONATO l.EÃO
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,. R. EH1KE

À
PREFEITUM DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AV. PAMNA, 03
CANDIDO DE ABREU / PR

PREGAO PRESENCIAL NO 30120T6
DATA DE ABERTUM: 2510512016

noúnIo: o9:oo HoRAS

- Autorizamos o senhor Laudemir Possas, portador da Cédula de

Identidade - RG N.o 3.517.306-4 e CPF N,o 516.440.619-53, a participar da Licitação

instaurada por esse órgão, conforme Edital supra referenciado, na qualidade de

representante legal de nossa empresa.

Outorgamos à pessoa supra mencionada amplos poderes para assinar,

ofeftar lances, acordar, renunciar, discordar, transigir, assinar, receber em devolução

documentação pertencente à empresa, dentre outros poderes, o de oferecer lances em

nome da empresa e de renunciar ao direito de interposição de recurso, agindo sempre

em nome da empresa representada, com todas as prerrogativas de representante legal,

para esse fim específico.

Estamos cientes de que

caso, por todos os atos que venham

legal.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

responderemos em juízo ou fora dele, se for o

a ser praticados por este nosso representante

F6.z3o.o76rooor -3fl
J.R. EHLKE & CIA. LTDA.

AV. JOÃO GUALEERTO, 16ôí
JWE\,Ê - CEP 80.030{X}í

CURíTIBA. PR

-& Curitiba, 19 de Maio de 2016.

{-à4-p § /"(tr//a
José Romeu Ehlke
Diretor Comercial

RG no 6.378.39-0
CPF no 027.853.159'87

J. R. EHLKE & ClA. LTDA. Av. Joõo Guolberlo, lóól - Juvevê - Curitibo - PR - Brosil - CEP 80030-00,l
Fone: *55 (41)3352-2144 - Fox: +55 (41)3252-219ó - CNPJ 76.730.07610001-34 - lnsc. Est. 101.23558-03

Site: www. irehlke.com. br - E-moil : irehlke@irehl ke.com. br



Reconheço por
EHLKE. Dou íé.
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.l. R. EH1KE

l
A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO NT CÂi'INTUO DT ABREU

coúIssÃo PERMANENTÊ DE LICITAÇÃo

AV. PARANÁ, 03
cÂruuno DE ABREU / PR

I\ECL-ARAÇÃA D§ Qt§E CI,fiMPRF PIENAMtrNTE O§
REQ UÍ§rTc§ Ír§ t{A B§L§TÁ ÇAO

PREGÃo PRESENCIAL No 30/2016
DATA DE ABERTUM: 25/05/2016

noúRto: o9:oo lloRAS

l.R.Ehlke & Cia. Ltda., inscrita no CNPI sob o no 76.730.076/Ü001-34'

estabelecida a Av. loão Gualberto, 1661 * Bairro luvevê * Curitiba / pR, declara em

atendimento ao previsto no edital acima refenenciado que cumprimos plenamente os

requisitos de habilitação exigidos para participaçãÜ fto pre§ente certame'

E para que surta os efeitos deseiados, firmamos a presente declaração'

Curitiba, 19 de Maio de 2016.

Fo.zao.oz6roofi.3A / 4ai/tu
J.R. EHLKE & CIA. LTDA.

AV. JOÃO GUATAERTO. 1661
JUvE\É - cEe go.o3o{or

CURITIBA. PR

{õ oe ,,
i-/

!Í',"|3ô !A r-O

J. R. EHLKE & ClA. LTDA. Av. Joõo Guolberlo, 1661 - Juvevê - Curiiibo - PR - Brosil - CEP 80030 00.l
Fone: *55 (41)3352-2144 -tox +55 (41)3252-219ó - CNPJ 76.730.07610001-34 - lnsc. Est. 

.l01.23558-03

Site: www. irehl ke.com. br - E-moil : i rehlke@ireh lke.com. br
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INGALAT] TTQUII AMBNTOS I'AttA LABORA.I.ORIOS L.I.DA _ Mrr

C.N.lr.J.(M.It.)n,, 13.41 S.600/000I _62

QUARTA ALTEITAÇÃO lI CONSOLIDAÇÃO Dtr CONTIT.\TO SOCL^ L

z\NDlLE llusNAltDo, lrrasileiro, nascido aos 24 dias do nrês de
Fevereiro do ano de 1989, solteiro, empresário, portador da cédula cle

ide.tidade civil ItG n' 8.449.324-4-ssp-pR, e do cpF(MF) sob no

046.327-609-43, residente e donriciliado nesta cidade de Maringá,
Estado do Paraná, rra Rua ltLrbi, no 1.81 l, Jardir, Real, cEp B70g3-
027; e TtrREZA BUSNARDO, brasileira, nascido aos 22 dias de

Novembro do ano de 1950, casada sob regirne de comunhão universal
de bens, entpresária, poftadora da cédula de identidade civil RC rr.'

934.251-6-sSP-PR, e do cpF(Mr'-) n" 253.209.399-49, reside,te e

dorrriciliada nesta cidade de Maringá, Estado do paraná, na Rua R1rbi,

ruo l.Bll, .lardirn Real, cEp 8'r083-027; únicos sócios da sociedade
que gira nesta praça sob a derronrinação empresarial de; INGALAB
EQUIPAMtrNTOS I,AllA LAIIORA:TORIOS LTDA - M[, corrr

sede e lbro ttesta cidade dc Maringá, Estado do Pararrá, na Avenicla
São Vicente de Paulo, uo 71, sala A, Jardim São Jor.ge, Cllp 87.080_

640, conr cotltrato sooial devidaurerrte arquivado e legistrado na Jtrnta
Comercial de Ma.ingá, Estado <1o paraná, sob no 41207007644, por
despacho em sessão de 1410312011, segunda e ultirna alteração sob o
nurnero 20111084905 sob despacho ern 08/0812011 e inscrita no

C.N.P.J.(M.F.) sob o no 13.415.600/000t-62, itesolvem por este

instrumento particular de alteração alterar o seu Contrato Social
egidas pelas cláusulas e condições seguintes:

Cl,ÁUSULA I'IIIMEIIIA:- A sede da socieclade ou" 
".o'tO.r. 

São Vicente de Par:lo, rro 71, Jardinr São
Jorge, CEP 87.080-640, rra cidade de Maringá, estado do Paraná, Íica transferida nnra: Rua Vereador
Arlirrdo Planas, no 2059, Sala B, Gleba Patrirnôuio Maringá, CEP 87.080-330, nesta ciclaclc de Maringá, no
estildo do Paraná.

CÍ,ÁUSUl,A SIiGUNDA:- lns,ressa neste presente ato na socieclacle a sócia VANIISSA CITISTINA
LIIONI!t, BUSN^RDO, brasileira, casada, enrpresária, portadora da cédr.rla cle identidade civil RG no

7.164.980-8-ssp-pr, e do CI'>F(MF) n" 045.299.789-58, residente e domiciliada nestâ cidade de Maringá,
EstadocioI)araná,naRttaMartirrAfonso,No2l7,JardimNovoHorizonte,CEP87.0l0-4ll.

cLÁusuLA TITRCBIRA:- A sócia TEREZA BUSNARDO, possuindo na sociedacte 20.000 (vrNTE
MIL) cotas. no valol unitário de R$ 1,00 (um real), totalizarrdo R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), rerira-
sc da sociedntle, cedendo e transferindo suâs cotas, no valor nominal, ua seguinte proporção:

a) - ao sócio rcmanescente ANDRII BUSNARDO 18.000 (DEZOITO MIL) cotas de capital
social rro valor de R$ 18.000 (DEZOITO MIL REAIS);
b) - a sócia insressante VANDSSA CRISTINA LEONICL IIUSNAIU)O 2.000 (DUAS MIL)
cotas cle capital sooial r.ro valor cle R$ 2.000,00 (DOIS MIL. RIIAIS).

!
ESCOM . ESCRITORIO DE CON'IAB]LIDADE OMECA LTDA

RuaAntônioCarnicl n"84-sala0l -Zonir05-CÊP87.015-330- Maringá-PR-Fone/Fax(044)-3028-5008
E-rrai I esconr@rvnet.conr.br

t-
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INGALAI] EQU I PAMEN TO S Pz\R,,\ LÂBOIU\.'I'ORIOS LTI)

C.N.t'..I.(M.I'.) n" 13.4 1 5.600/000 I -62

QUARTA ALTBRAÇÃO B COI\SOLIDAÇÃO Dtr CONT'IL':'I'O S(

Ct,ÁtjSUl,A QUAR'I'A:- Em deoorrência da preseute alteração de çontrato social o

cte Ir.$ 40.000,00 (QUAI{[]NTA MIL ITEAIS), divicliclos em 40.000 (QUARIINTA

social, no valor unitário de R$ I,00 (UM REAt.), íica assir.n distribuído eutre os sócios

I'íoeto§- lQÚÔl'Ãs --r__,-___. .__ - l__-.--l-ÃiÃNone-eUsNr-nRDõ- | 38 oooQ

[n **X-sSSX-e rtTs rrNÃr-EÔ-r.raÜ eilsltlARDo- [-r000O-
h o'rnr- - ----- -1-Io.ooo§-

CAPIl'AL

capital social rro valoi
MIL) cotas de capital

CENTUAL

95%
5"/o

l
-l
_'l

CLÁtfS{-fLA QIJINTA:- À vista da modificlção ora a.iustt«la e crn collsotrância com o qrre dctcrmirta

o:rrt.2.031. {a tei n' 10.40612002, os sócios rcsolvem por estc instrttmcnto, atualizar c consolidar o

\:onirâto s«lcial, tor.nando assim sem efeito, a partir destir data, as cláusulas conticlas no contrato

pri,ritir,«» ry11c, adctlua6o ás disposições <Ia refcrida lei n' 10.406/2002 aplicziveis a estc tipo societírrio

pârisa a ter a seguinte redação.

coNSoLIDAÇAO

INGALAB EQUIPÂMIiNT'OS PAlt^ LAROITA'I'OIIIOS [,TDA - MIt

C.N.P..f .(M.l'.)n" 13.4 I 5.600/0001-62

QUAR.'[A Al,'rEnAÇÃo rl coNSot,IDAÇÃO DL CONTR^'I'O SOCIAL

ANDRE BUSNARDO, brasileiro, rrascido aos 24 dias do mês de

Irevereiro do ano cle l9ti9, solteiro, ernpresário, porl.ador da cedula de

i«.lerrticiadc civil RG rt' 8.4t19.324-4-SSP-PR, c do CPF(MF) sob rro

046.327.609-43, rcsidente e clon-riciliado nesla cidade cle Maringá,

Estaclo clo Partilrá, na Rtta Rtrbi, nn l'811, .lardinr Real, CEP 870t13-

02'l; e VANITSS^ CRISTINA LDONEL IIUSNAITDO, blasileira,

casada, eurpresár'ia, porÍaclora da cédula de iclentidacle civil l{C nu

7.76.+.980-8-SSP-PR, e do CPIr(MF) n" 045.299.789"58, residentc e

domiciliacla nesta ciclade cle Maringá, [stado do ])araná, tra Rtta

Martin Afonso, N" 217, Jardim Novo l{orizonte, CF'P 87'010-411;

irnicos sócior; cla socicclade qtre gira llcsta praça sob a denolninação

emplesarial cle: INGALÀB If QUIPAMBNI'OS I'}AItA

LABOR^'IóRIOS L'llDA - MIl, conr secle e foro nesta oidadc de

I\4aringá, Estaclo clo Parar-rii, llua vercaclt>r Arlindo Planas, lro 2059,

Sala B, cleba Patrinrônio Maringá, cI]P 87.080-330, corll cotttratcr

social cleviclarrerrte arquivado e regist|ado ua Junta conlercial de

N{arirrgá, Estaclo clo Paraná, sob no 41201007644, por despacho ern

sessão de 141031201 1, terceila e ultirna alteraç:ão sob o ntturero '
20127116540 sob clespacho eltl 26/11 12012 e inscrita r1o

C.N.P.J.(M.F.) sob o no [3.4 ] 5.600/0001-62.

CLÁUSULA ITRIMDIRA:- A socieclade gira sob o ttorne ctnprosarial dc: INGALAII }]QUTPAMENTOS'

;;ü"ffí";naiiínr0s L't'D^, co'r secir: e foro rresta ciclarle cle Marirrgá, Estado do Paraná' I{tra

Vcreador ,rrlinclo Planas, no 2059, Sala B,Cleba Patrinrônio Maringá, CEP 87.030-330

dbó

ESCOM - l]SCP.ll'ORl0 Í)tl CONI'Allll-'lO"rDI: OivltiOA lt»a
RL,^r\rrrôrriocar.iern'tj4 sat,rirt--zo[:l]1,;5,1,,]]ll,l-,llJ],;,1']."".^-r)]t-ronc/rrâ\(04{)-i028500ti,, .,,:[lj

wr

6t::.5

I{$ 2.000,00
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INGAI,AR I'QI]IPAMITNTOS PARA I,ABORATORIOS LT

C.N.P.J.(M.['.)n" 13.4 1 5.600/0001-62

QUARTA ALTERAÇÃO N CONSOLIDAÇÃO DE CONTRÂTO

CLÁUSULA SBGUNDA:- O capital social no valor de R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS),
divididos ern 40.000 (QUARENTA MIL) quotas de capital social, tro valor nominal de R$ 1,00 (UM
REAL), fica assinr distribuídos etrtre os sócios:

QUOI-AS

RS 40.000

CLÁUSULA TERCEIR^:- O objero social e: COMERCIO DE EQUIPAMITNTOS B ARTIGOS
PAITA I,ABORATOIUOS E ASSISTÊNCIA TECNICA IIM AI'AIIBLHOS PAK\
I,ABORATORIOS.

CLÁUSULA QUARTA:- A sociedade iniciou suas atividadcs ern 25 dc F-evereiro de 20 lle ser,r prazo de

d uração é i ncleterrr inaclo.

CLÁUSULA QUINTA:- As quotas são indivisíveis e não poderão ser cediclas ou transferidas a terceiros

sern o colsentir.nento do outro sócio, a quem fica assegurado, ern igualdade de condições de preço, o direito

de preferência para a sua aquisição, tto prazo de 60 dias.

CLÁUSULA SBXTA:- Os adrninistradores declararr, sob as pena da lei, de que não estão irrpedidos de

exel.cer a administração dtr sooieclade, por lei cspecial. otl eln virtude de conclenação critninal, ou por se

epcostralerl sob os efeitos dela, a petla que vede, ainda qr-re temporariantcilte, o accsso â cargos públicos; ou

por crirle falimentar, de prevarioação, peita ou sitbortto, cottcussão, peculato, oll colltra a ecotrotnia popular,

coptra o sisterna filarrceiro naciorral, contra ltorttlas de defesa da concorrência, contra as relações de

consunlo. fé pública, ou a propriedade.

CLÁ1ISULA SI1TIMA:- A adrninistração da sociedade caberá ao sócio: ANDRE BUSNARDO, conr

pocleres e atribrrições de Administrador e autorizado o uso clo nome social, individualmente, vedado ncr

errtalto, o uso clo polne elnplesarial cm negócios estranhos ao interasse social ou assurnir ob|igações seja en]

favor de qualquer quotista ou de terceiros, l'acultada retirada ttrettsal, cujo valor não ultrapasse o litnitc

fixado pela legislação do intposto de renda.

CI,ÁUSULA OITAVA:- O balanço geral será levantaclo em 3l de Dezembro de cada ano, cabendo aos

sócios, na proporção de suas quotas, os ltlcros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA:- A responsabilidade de cada sócio é limitada a irnportância total do capital, rnas todos

respondcnr solidariarnente pela integralização do capital.

CLÁUSULA DECIMA:- Nos quatro rneses seguintes ao térrnino do exercício social, os sócios deliberarão

sobre as contas c clesignarão adrnirristraclor (es) qtrando for o caso'

cLÁusuLA DIicIM^ pRIMtrIRÂ:- A sooiedacle poderá a qualquer terrpo, abrir ou fechar Íllial otr outra

clependência, mecliante alteração contrattlal assinada pol todos os sócios-

cLÁusuLA DIIçIM^ 5ITGUNDA:- os sócios poderão, cle cornum acordo, fixar unra retirada mensal, a

título cle "pró-[abore", observadas as disposições regttlarnetrtares pef nentes'

I]SCOM - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ÔMEGA I-TDA

RuaAntônioCarniel no84-sala0l-Zona05-CIIP87,0l5-330- Marrngá-l'R-Fone/Fax(044)-3028-5008

L
"m
w

6 oE lze-

Ér,yà4L&{ ffi
A) ANDRE BUSNA
B) VANDSSA CRISTINA LEONEL BUSNA

CAPITAI

R$; 2,000,00

E-mail csconr@n'rtet,cotlr.br
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C1,ÁUSUIA DIICIMA QUINTA:- Fica eleito o foro de Maringir-Pl{, para o exercício e o cumpt'itnento

clos clireitos e obrigações resultatrtes deste r;otrtrato'

I-avrado etr qgatro vias de igual teor e fonnâ, devidaruertte rtrbricadas, as folltas, pelos seussóci<';s Lry@ffii
'l' EEã#"

N{aringá-PR., 10 de .A.bril cle 2013 i E E 3

i ;c = assã=i EB:ãããã;'IEST'EMUMJAS r ii: íã8;8
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tNG ALAB DQIJIPz\MIüN TO S PARA I,ÂRORATÓRIOS t,

C.N.P..r.(M.F.)n" 13.41 5.600/0001 -62

QrJÀn'rA a,l'run,rçÃo B coNsor,roaÇÃo DB coNTtuiTo s(

C1,ÁUSU1,A DECIMA TERCEIRA:- Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará

suas atividades com os lrerdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes

ou clo(s) sócio(s) remânescente(sj, o valor cle seus lraveres será apuraclo com base na situação patrinrorrial da

sociedade, à data da resolução,.verificada em balanço especialrneute levantado.

pARÁGRAFO UNICQ:- Os rnesmo proccdimcntos serão adotados ent outros casos eln que a sociedacle se

resolva em relaçãto ao seu sócio.

CLÁUSUI-A DECIMA QUARTA:- Os sócios resolvern enl cornurn acordo clispensar a elaboração tle atas

de rerrnião, assernbléia «le sócios.

VÀNESSA NICL I}IJSNARDO

/m*ffi,q,l$f,,f"
§*.r

cLAL.)DIl.lo DA slLvA, portaclor da cóclula tle itlentidade civil Ilc rr' 3.631.540-1- 

\
\

" / to h-4 ú .-o*.ja- 
-b.ua-za-e. 

b--P-*

llstc instrunlento lbi claborado pelo

SSP.Pt{. inscrito no CllL--PR. 0-38 2

EI;COM - ESCI{I.I.ORIO T)E CONTABII-ID,T,DE ÔTT,TI.:CIT I-TDA

Rur Ar; {ô uic Carnie I nn 84 - sal;r 0 I - Zona 05 - CLIP 87.0l 5-310 - N4lringir-Pl? ' l'-orre/Fâx(044) - 3028-5Ú08

E-mi,il c,sl,.rn ríOwret.cottt.br
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lngalab Equipamentos para Laboratórios Ltda
Rua Ver. Arlindo Plonas 2059 - Vila Santa lsobel - CEP: 87.080-485 - Moringá /PR

cNPJ: 13.4L5.600/0001-62 l.E.: 90553558-75 Fone:44 30j1-4020 Email: licitocoo@ingalab.com.br

ANEXO VI

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo pRESENCTAL No. 30/20í6.
Objeto: Aquisição de equipamentos laboratoriais, em atendimento a Secretaria Municipal de
Saúde.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

lngalab Equipamentos para Laboratorios Ltda, CNPJ/MF no. 13.415.600/0001-62, Rua Vereador
Arlindo Planas, no 2059, Maringá-Paraná, declara, sob as penas da Lei, que a mesma está
estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme
conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei
Complementar 12312006, de 14 de dezembro de2006.

Cândido de Abreu, 25 de Maio de 2016.

8.449.324-4-SSP/PR I 046.327 .609-43
Socio - Administrador
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André Busnardo
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lngalab Equipamentos para Laboratórios Ltda
Rua Ver. Arlindo Plonos 2059 - Vilo Santo tsabel - CEP: 87.080-485 - Moringá /pR

CNPJ: L3.4L5.600/0001,-62 l.E.: 90553558-75 Fone: 44 3031-4020 Email: licitacoo@ingalob.com.br

ANEXO II

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: pREGÃo PRESENCTAL No. 30t2016.
Objeto: Aquisição de equipamentos laboratoriais, em atendimento a Secretaria Municipat de
Saúde.

Carta de Credenciamento

lndicamos o Sr. Leonardo Seugling, portador da cédula de identidade no. 10.227.53g-1, órgão
expedidor SSP/PR, CPF no. 087.442.569-73 como nosso representante legal na Licitação em
referência, podendo rubricar ou assinar documentos (habilitação e proposla), manifestar, dar
lances, prestar todos os esclarecimentos de nossa proposta, interpor recursos, desistir de prazose recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente
Credenciamento.

Cândido de Abreu, 25 de Maio de 2016. ',j

h, IAutllfli{f;Tfl [E H[T*§t\r,B*,-*L
André Busnardo
8.449.324-4-SSp/pR I 046.327 .609-43
Sócio - Administrador
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I, R. EH1KE

À
pREFErruM Do l',tururcÍpro DE cÂruoIoo DE ABREU

colrrssÃo nERMANENTE DE r-IcrnçÃo
AV. PARANÁ,03
CANDIDO DE ABREU / PR

DÊ t
pnrcÃo
DATA DE ABERTU

7
<J
0
rtr

Cã

,*

ho

ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA
MODELO BC 2BOO

Com 19 parâmetros, conforme segue abaixo:
Wbc, Lynp.#. Mid#, Gran#, Lymp%o, Mido/o,

Grano/o, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC,

DRW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT C

Histograma para WBC, RBC, PLT.

Modos de contagem:
- Todos os parâmetros .

- WBC/HGB.
- RBC/PLT.
Diferencial de três partes.
Modo de contagem - sangue total e pré-diluído.
Velocidade de 30 amostras/hora.
Totalmente automático - diluição, hemólise,
mistura, lavagem e desobstrução de coágulos.
Armazenagem de 10.000 resultados incluindo os
histogramas.
Impressora térmica interna, com opção de
impressora externa.
Código de barras (opcional).
Alarme para reagentes expirados.
Display colorido grande de fácil visualização, com
resolução de 640x480.
Possibilidade de entrada de dados dos pacientes
via teclado: (nome, número, idade,
sexo,registrado por quem ou onde).
Volume de amostras - total de 13prl, pré-diluída:
20;rL.
Dimensões - (a lt./la rg./prof. ) : 43,7 x32,2x38,6cm.
Peso:23K9.
Fornecido Dor emDresa detentora do Ceftificado

24.093,33 24.093,33

'.t

J. R. EHLKE & ClA. LTDA. Av. Joôo Guolberto, 1661 - Juvevê - Curitibo - PR - Brosil - CEP B0O3O-OO1

Fone: +55 (41)3352-2144 -Fox: +55 (41)3252-219ó - CNPJ 76.730.07610001-34 - lnsc. Est. 101.23558-03
Site: www. irehlke.com. br - E-moil : irehlke@irehlke.com. br



I. R. EH1KE

Item Quant. Unid. Descrição
Preço
Unit.

R§

Preço
Total

R$

Ç

o

01

',.1

/ '4'.

Un.

1

a\

de Boas Práticas de Armazenamento e
Distribuição de Produtos para Saúde, emitido
pela ANVISA.
Acompanha: kit de acessórios (inclui ferramentas
e componentes extras) e kit padrão de reagentes
para a instalação.
Reg. Min. da Saúde: 80102510221
MARCA: MINDMY/CHINA

ANALTSADOR BrOQUÍUICO SEMI-AUTOMATTCO
MODELO BA B8-A
Analisador semi-automático para análises
químicas.
Metodologias: Absorbância, Ponto-final, Cinética
e Tempo fixo.
Comprimento de onda de 340nm a 670nm.
Teclado externo e mouse por via USB.
Até 200 testes podem ser programados.
Proteção de falha de energia.
Fonte de alimentação universal.
Softrruare de interface simples, fácil de começar .

Grande tela LCD touch-screen, clara e fácil uso,
Duas poftas USB para teclado, mouse,
impressora.
Parâmetros de configuração simples.
Rápida troca de temperatura entre 4 opções.
Suporte testes bi-cromática.
Monitor multi-funcional e abrangente teste de
interface pancel.
Mostra em tempo real dos dados de reação da
curua e mudança de temperatura.
Os parâmetros podem ser revistos painel de
teste.
Informações do paciente personalizável capaz de
agregar os resultados dos testes fora do sistema.
Programação co-fator de apoio.
Leitura dos testes em cubeta de fluxo ou cubeta
quadrada, fácil de alternar entre os modos.
Manutencão fácil: Darar troca de lâmpada.

11.200,00

(^

11.200,00

J. R. EHLKE & ClA. LTDA. Av. Joóo Guolberto, 1661 - Juvevê - Curitibo - PR - Brosil - CEP 80030-001
Fone: *55 (41)3352-2144 -Fox +55 (41)3252-219ó - CNPJ 76.730.07610001-34 - lnsc. Est. 101.23558-03

Site: www. irehlke.com. br - E-moil : irehlke@irehlke.com. br
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I, R. EH1KE
pnrcÃo PRESENcTAL
DATA DE ABERTURA

Hoúnro: ogl

Item Quant. Unid. Descrição
Preço
Unit.
R$

Preço
Total

R3

O

o

/1

Método de análises:
Ponto final com ou sem branco de reagente.
Ponto Final com branco de amostra e reagente
em branco,
Cinética, com ou sem branco do reagente.
Dois pontos cinética/tempo fixo com ou sem
reagente branco de reagente.
Absorbância.
Turbidimetria.
Calibração, linear ou não-linear.
Fonte de luz - halógena de tungstênio 6V/10W.
Comprimento de onda - Automática com B filtros
na roda de filtros.
Posição para B filtros padrão: 340nm, 405nm,
450nm, 510nm, 546nm, 578nm, 630nm e 670nm
Largura da banda < B nm.
Luz difusa < O,Lo/o @ 340 nm.
Intervalo fotométrico 0 - 3.5 ABS.
Estabilidade < 0.005 A/ 20min @ 340nm.
Célula de fluxo em aço inoxidável com janela de
quarüo.
Medição do volume 32 pL - percurso óptico
10mm.
Volume de aspiração programável 200-9000p1.
Controle de temperatura - ambiente 25o C, 30o C
ou 37o C.

Armazenamento de 3.000 resultados de amostra,
e 1.000 resultados de controles.
Inteface Serial RS-232 apoio transmissão de
dados UBS para teclado, mouse e impressora.
Impressora térmica embutida.
Temperatura de operação: 15oC a 30oC.
Umidade ambiente operacional: 35o/o a B5o/o sem
condensação.
Fonte de alimentação de largura: AC 100-240V-
50160 Hz.
Reg. Min. da Saúde: 80102510734
MARCA: MINDMY/CHINA

.@

L.

J. R. EHLKE & ClA. LTDA. Av. Joôo Guolberto, 1661 - Juvevê - Curitibo - PR - Brosil - CEP 80030-OOl
Fone: *55 (41)3352-2144 - Fox: +55 (41)3252-219ó - CNPJ 76.730.07610001-34 - lnsc. Esi. 101.23558-03

Site: www. irehlke.com. br - E-moil : irehlke@irehlke.com. br



I, R. EHI.KE
pnrcÃo PRESENcTAL
DATA DE ABERTURA:

HORARIO:09:

Item Quant. Unid. Descrição
Preço
Unit.
R3

Preço
Total

RS

ITENS 03 A 17 NC

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 35.293,32
(Trinta e cinco mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos)

GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.
Por:
J. R. EHLKE & CIA. LTDA.
CNPJ n.o 7 6.7 30.07 6 I 000L-34
Inscrição Estadual: 101.23558-03
Av. João Gualberto, n.o 1661 - Bairro Juvevê
CEP 80.030-001 - Curitiba / PR.

Fone: (41) 3352-2144 - Fax: (041) 3252-2L96
Site : wlttw.jrehIke.com. br
E-mail : jrehlke@jrehlke.com. br

BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: L244-0
Conta Corrente n.o 8,t27-2

,4)
CONDIçOES DE PAGAMENTO: Conforme edital.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital.

e Curitiba / PR

RES PON SAVE L/ CO NTRATO :

José Romeu Ehlke
Diretor Comercial
RG n.o 637.839-0 PR

CPF n.o 027.853.159-87
/tr1

J. R. EHLKE & ClA. LTDA. Av. Joõo Guolberlo, 1661 - Juvevê - Curitibo - PR - Brosil - CEP 80030-001
Fone: *55 (41)3352-2144 - Fox: +55 (41)3252-219ó - CNPJ 76.730.07610001-34 - lnsc. Est. 101.23558-03

Site: www. irehlke.com. br - E-moil : irehlke@irehlke.com. br



I, R. EH1KE

OBS.: PREÇOS

EDITAL.
ESPECIAIS PARA AS QUANTIDADES

PREGAO PRESENCIAL

DATA DE ABERTUM:
HORARIO:09:

LICMADAS, COM VALIDADE PARA O

i76.730.076t000í.3a
- irufrt*--

J.R. EHLKE & clA. LTPA.

T,ffi-.J#mt;8f,
cuRrnBA.pR J

@

Curitiba, 23 de maio de 2016.

ffníixr & cIA LrDA.
José Romeu Ehlke
Diretor Comercial

RG no 6.378.39'0
CPF no 027.853.159-87

\.,

J. R. EHLKE & ClA. LTDA. Av. Joõo Guolberto, lóó1 - Juvevê - Curiiibo - PR - Brosil - CEP 80030-00.l
Fone: t55 (41)3352-2144 - Fox: +55 (41)3252-219ó - CNPJ 7ó.730.07610001-34 - lnsc. Est. 101.23558-03

Site: www.irehlke.com. br - E-moil : irehlke@irehlke.com. br



PREGÃ,o PRESENCÍÁ L N9 30 I2O1 6

TTEM 01

At,II!E

.:.,"1

B(-290$
Autoanalisador Hematologí*o

I Totalmente autonratizadq ao!"npã(io e excelente reiaçâ+ custo-beneficic

1l lliÍerenciai dr: IVSC em 3 palte:;, I li pêrâr'rletrcls e 3 nist*§íar:lfrs

a 30 âmôstíãs par hora

I Â1é 10.0çS amostÍas (inrluind+ histogramas) p*denr ser armarenacjas

r llGB cam método livre de cianetc

|) 3 Modos de <ontagern:Tocios *s parârn+tros, WtsCiHüB e fiit{i Pi-i

I lmpressora térmi(à itlteíilâ e írnpresrora externe é upr.io*al

I üisplalr grande em LCD coloiido

9"r1, /97/

MINDRAY DO BRASIL

Rua Tavares Bastos, 329 Perdizes São Paulo / 5P

Tel.: (1 |) 3078-8026 i FAX: (1 1) 3078-it035

SAC;0800 773 5214

ivdbrasíl@mindray.(cm

wu*v.minCray.com
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BC-2800
Autoanalisador Hematalógico

Especifr cações TécnÊsas

ParâmêtÍos

19 Pêrâmerros; WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lyrnphc.zc, Mid')í, GíânôÁ, RBC,

HGB,HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW.CV, RDW-sD, PLT, MPV, PDW, PCT C

3 Histogramas para !VBC. RBC, PLT

PrincÍpiôs

Metodoiogia de impedánciâ elétrica para (ontagem de células e método

livÍe de cianêto pâra hemoglohina

Performance

Parâmê-tro

wBc(ro'g/L)

RBC(1 ol'?/L)

HGB(g/L)

MCV(fL)

PLT0o'lt)

Range de Lineaticlade

0.&100.0

0.0-9.99

0- r 000

Precisâo iCV9/oJ

2.0 (7.0-15.0)

:.5 (4.50"é.50)

: .5 (1O0-1.qO)

0..( (70-1 Iü)

4.0 (1 50-s00)

L)isplay

L(D cclorido

Rêsôluçáo: 800 x 60C

lnput/'()irl FruL

8.5232y.zi 1 paralelo para impÍêssoíâ (opcionêl); 1 leitor manual de

Eódigo de bãrras (cpcional); 1 teclaco

lmpres:áÕ

lmpressãa térnrica, largura do papel 50mm, diversos formatos de

impressáo e !mpressôrâ externâ opcionãl

Ambiente Operacional

Temperatura: 1 5'(-30"(
lJrrridade: 30o/í,^859ô

Inergra

A(1 00-?40\i, 50/60H2

Dimensoes

3?2(1.) x437(A) x 386(P)

Pero

<23K9

ArÍàste

WBC, RBC, HGBj0.5,?Lr<1%

Volume de Amostra

Pré-diluído 20 pL

sangueTÕtal 13 pL

DiâmàtÍo dâ AbêrtuÍà

80 pm

R*ndimenlo

30 ômostÍas/hôía
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[1inir3y Bu;lding, K.ji 1 2:h §oâ! Scrih,

Hígh-têch;ndustíiâl Par( Nêrrhàr, jherzher Si1057, P.n. CiinÊ
'lei:r.8É755ê183,9993 i.:r: 1Ê5 755 2í5§254í

Ê-Õari: iiti-márleleó,.i7;v.om ú.Íír', nlirilr::y.5r!1

iilindÍay iJ listRd on thê NYSE uüder thô symbsl iun
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DCbIhC dO PrOdUtO: AI{AUSÂDORAUTOMATICO DE }IEMATOLOGIA

ilome da VR MEDICAL IMPORTÁDORA E DISTRIEUIDORA DE PRODUTÚS T4EDICOS LTDÀ

8010251CHPI: ü4.7 18.143/000 1-94 L4sFtEleêei
Produto: ANAT-ISADOR AUTOMATTCO DE

Produto llédico:

BC-2800

BC-3000 PLUS

BC-3200

BC-3600

80102510221

2s35 1.091 1s3/2006-01

FABRICANTE : SHENZHÉN MINDRAY EIO.MEDICAL ELETRONICS CO, LTD - CHINA

DISTR.IBUIDOR : SHENZHEITI MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO, LIa - Çxl!Ô
de Risco: I - BAIXO RISCO

vêncimenb do
<< VOLTAR

AgênciaNacionalrjeviqilênclasa:ritária-SetcrdeindústriaÉê,bêstecimenio(§IÂi -Ti:cl'o5-,i.ta;siÊci-il 57-Eres[iiã(DF) -CrP7I2C5-Ú50-Tel; (61)

346;'-"60ü0 - Ditqlje Saúdc: {:: $*0 (ii 19ii;/
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De§lhe do Produto: ÂNAIISÂDOR OUIMICO SEHI AUTOMÀTICO MIIIDRAY

ilome da wi mEnicaL-iNÉoniÁoónÂ r DIsTRIBUIDoRA DE PRoDUros MÉDICos !:rDÀ

CNPI: 04.718.1 !.-94

ANALISADOR QUIMICO SEMI

BA.88A

80102510734

FÂBRICANTE : SHENZHEII MINDRAY BIO-MEDICAL ELETROT'IICS CO' LTDA' - C}IINÂ

ql§IRI zul qPS -; §H ÇN Z.H-EN UIN DRAY- BI0---!'J 
-EDIC4L 

ELETR0 N IcS ct)-: LÍD"A: : clrlN|

Agência §lacíonai de \-agilância saniráría - setsr de Incústria É Ê.bastec:Elerito (§lAi ^ l-!'erho 5

3462-6ÚC0 - Üilque §i:'.ide: il 80Ú 61

8010251

- Area fs*triai 57 - Bresiiiã (Df ) - CfÊ 71205-050 - Tei: (61)
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BC-2300

Analisador de Hematologia

Características:
- Equipamento automatizado, compacto e de baixo custo.
- lnterÍaceável (RS ZgZX2)
- Display de cristar ríquido (tcD) cororido (640 x 480 pixers)
- Menu: contagem, revisão, controle de qualidade, configuração, serviço, calibração,"shutdown"
- 

.Diferenciação de células brancas em três partes (wBC): 19 parâmetros + 3histogramas
- 19 parâmetros: wBC, !1nloc.#, Mid#, Gran#, Linfoc.%, Mid7o, Gran%, RBC, HGB,HCT, VCM, CHM, CHCM, RDW-CV, RDW-SD, PLT, M'Pü,-PDW, ÉCí. Niãiogá,,para WBC, RBC, pLT
- 2 modos de amostragem:sangue totar (20u1) e pré-diruído (20 uL)
9..go9t de contagem: todos ós parâmetros, wÉc/HGB, RBC/pLÍ 1 sangue totar epré-diluído)

- Automação: lysing, mixagem, rinsagem e rimpeza automática de fibrina- Limpeza automática da agulha de amostragem
- Armazena até 10.000 resultados (incluindúistogramas)
- Função de recontagem automática
- lmpressora térmica embutida, impressora externa opcional (diversas opções deimpressão)
- Alarme de reagente expirado

ConÍiguração padrão:
- Teclado externo (e interno)
- lmpressora térmica (interna)

5ild. acessórios (incrui ferramentas e componentes extras)- Kit padrão de reagentes para a instalação )

- Analisador [46cm (att.) X 42cm (targ.; i SOcm (prof.) e lBKg]

4.
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Analisador bioquímico semi-automático modero

. Bioquímica (colorimétrica, enzimática e cinética);. Turbidimetria (padrão, fator ou curva Oe paOrOàâ);. lmuno-logia (metodologia ELISA em tubos ou tuiOiOimetria);. Hormônios (metodolo§ia eltsn em tubos);
'Aparelho equipado com firtros de camada'dura de ronga durabilidade.
. 90 possibitidades 

!9goOgryeão para qualquer reagente (sistema aberto).. Faixa de leitura: -0,100 a g,SO0 nOó.. Monocromador com B Íiltros: 340, 405, 4S0, SO5, 546,57g,620 e 670 nm.' Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm prr, óá ãeÉais firtros.. Luz espúria: < 0,01%T.
. Leituras Monocromáticas e Bicromáticas.
' compartimento de amostras para cubetas quadradas ou redondas.' cubeta de Íruxo metárica oe áz ?L termostatizada para 25, 30, 37+ 0,1 ec.. Cubeta de fluxo termostatizada para 25, 30, SZ t 0,i _C. 

-'
'.contaminação cubeta: < 10/o com 500 ?L (teste coÁ sotusao oedicromato de potassio).
' Leituras em absorbância, ponto finar, cinétíca, tempo fixo, drÍerenciar,cinética múltipla.
. Leituras com padrão, multi padrão e Íator.
' EstatÍsticas de controre de quaridade com gráfico de Levey Jennings.' lmpressão dos resu.rtados com impressora!ráfica rncoipóiaoa.. Lâmpada de Tungstênio de longa'durabilidade.. C.ontrole completo da reação ciietica áu colorimétrica.
' Alimentação: 1 1 O, 127, ZZO, 240 Volts 35 VA.
' Embalagem: caixa de paperao oe áupra parede com carços de poriuritanoexpandido.
. Peso: 10 kgs.

Labingá Comércio de Artigos p/ Laboratorio LtdaMaringá - Pr Fone/Fax:44 g\gt-40íO Email: tr-O,nõàOUbinga.com.br
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Estufa para Secagem e Esterilizaç

o

I,EIã:]
www.deleo.com.br
deleo@deleo.com.br

Estufa para secagem e esterilização com controlador de temperaturade S0'a 2s0.C. '-v Yv"r vv

confeccionada em chapa de aço com tratamento anticorosivo e pintadiintern a mente com tinta'a r u rn ín ià r;;i*i; ;;;ãi,* ffiêi;i,i;;,.externamente em pintura eletrostáticá.,rsoÉ&neor térm:í,ern:;lá,devidr
5yJfi:3:es 

paredes incrusive porra ã t*to. vàà.iaãráã.Stà':"om saxe
chave liga/desríga, fusíver de s,egurança, râmpada piroto, suporte paratermômetro e dispositivo.superioi p"rr'uriJâ ão ar quente.Acompanha uma pratereira interná, móver e reÀãvi;;r ;; *hapa:,de açcpe rru rada. confeccio nada em aiveisr" *àãiàãi;ri;;;'; T;;, decontroladores de temperatura. 110 ou zZOi

http://computadorz.com. brlweblink slrwlbl 563a7gec5 g337 5g7 f6ab63g76ggafc-- 22t0qt2011



ÇçruTRrtrLíffi§. m€r SANCADA go-aB-lsMt r.f,

Centrífugas são equipamentos utilizados em processos de separação de misturrr,Hbaseado na diferença de densidade de seus componentes.

Constituída por estrutura fabricada em plástico de alta resistência, tampa com reforçointerno metálico, rotor de ângulo fixo e pes de borracha aderentes (tipo ventosas),possui painel frontal com LED luminoso indicativo de funcionamento, interruptor,
controladores de velocidade e tempo e display analogico de velocidad". Á t,fipa possuídispositivo de segurança que não permite o fúncionairento da centrífuga quando estáaberta.

ü a d w s té: eni*a* p r xn*rç* arx :
- capacidade: Rotor para 12 tubos 16*100mm (fundo cônico e redondo);
ou

- Rotor para"t2 tubos 15ml tipo Falcon (sem tampa) e 12 tubos 16*100mm (fundo cônico e redondo);- Modo de operaçáo contínuo e temporizado;
- Controladores de velocidade e tempo analogicos;
- Velocidade Ajustável: 0 - 4000rpm;
- Força centríÍuga relativa máxima: ZB25 xg,
-Timer: 0-60min;
- Rotor de ângulo fixo (45");

| : y,IT":?:, :T#fr :: i;ffii 2e5mm ;

- Peso: 14Kg;
- Potência:80W;
- Voltagem: 1 10V ou 22AV (60H2).

Embalagem:
- Centrífuga;
- Cabo de forÇa;
- 02 Íusíveis;
- .12 borrachas para uso em caçapas;
- 02 und de escovas de carváo;
- Manual de instruções.
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L&iBanho Maria - Kacit

o Banho-maria KACIL foi desenvolvido com a utilização de tecnologia digitalde última geração, visando a atender a oemanoa ãã'rur.udo por banhos dealta sensibilidade e precisão no controle oe teÀf'"iutrru. As principaiscaracterísticas do equipamento são: opera na faixa de temperatuã- 
-

ambiente até 70ocx, com resorução g" 0,1oc; posiui indicador digítar paraa temperatura do banho com resorução de o,í.c,-àispensando o uso determômetros de vídro; possui cuba em aço inoxidáver sem emendas ousoldas, dimensões internas aproximadas, 300*240x150mm, comcapacidade para ate 105 tubos de 12mm; Utiliza controle eletrônico detemperatura e resistência tubular blindada, reduzindo consideravelmente otempo de aquecimento e garantindo uma melhor estabilização do banho natemperatura desejada; possibilidade de Ajuste e calibração pelo piopliousrÉrio; Função de Aiuste de linearidade ão sensor àe temperatura na faixade.35 a 70oC; Alimentação 110V ou 220V, 60 Hz; Assistência técnica noPaís; Garantia de 1 ano.

x Modelo BM02c: Equipado com bomba de circuração de água; opera nafaixa de temperatura ambiente +4oC ate 70oC.

xx Ambos os moderos BM02 e BM02c acompanham tampa tipo pingadeiraem aço inoxidáver e estante prástica para 105 tubos/12mm,

Labingá Comércio de Artigos p/ Laboratório LtdaMaringá - pr Fone/Fax:44 3031_402-0 Emait: tuOiniàOtrãigr.rom.br

/
Á\,\-,
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Eclipse E200

- sistema ótica infinita (cfi 60), distância parafocal de 60mm, correção de
aberraçÕes acromáticas, esféricas e tratamento anti-fungo.

- Estativa construída em material resistente a corrosão e ao uso intenso, com
formato que aumentem a estabilidade do conjunto e sua imunidade a vibrações
e trepidação.

- platina dotada de pinças duplas de Íixação de lâminas com charriot graduado
(vernier);

- lâmpada de halogênio de 6V/20W ou 6V/30W

- sistema de refoco que permite ao usuário trocar a lâmina sem necessidade de
retoque manual para obtenção de foco.

- dispositivo de trava anti quebra lâminas;

- revólver para 04 objetivas com inclinação inversa (para trás)

- tubo binocular ou trinocular

- E200F, modelo com diaÍragma de campo também disponível

- Vários acessórios para cada tipo de aplicação

Labingá Comércio de Artigos p/ Laboratorio Ltda
Maringá - Pr Fone/Fax: 44 g0gr-4020 Email: tabinga@labinga.com.br

/
\
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Fone lÍax: (aal 3
Slte: www.labinga.

t Fís.

1.
E-mált: tabínga@taÉing

R.Ver. Arlindo planas Z0S9A, Vila
C§P: 87080.330 . MaringátpR

trÊ'\

§4,

04.886.'t03/000i -5i tE: 902S21 6s-s7

Homogeneizador Hematológ ico

-o.p^, *,*d1.e i âU liuââ:1;,{k&'á1{''*'&*"â'&&''b 
at n o* §'fl #i'iÍí rrr tlr{'i'ifl$}ffi

eflJr#@'

os equipamentos são dotados de um acoplador movel, que une o braço ao motor, gue tem como função, fazer comque o motor gire em farso no caso do travamento invoruntário do mesmo.
' Possui chave pausa para que possa ter facllidade em colocar ou retirar tubos de amostras.

Homogeneizador horizontar com movimento de 3600 em torno do eixo.
Bivolt automático
Potência 45W
Presilhas. Aço inox polido
Frequência 60 Hz
capacidade 28 tubos com presirhas ajustáveis para vários diâmetros de tubo.

^CarcaÇa 

Chapa em aço carbono com pintura eletrostática
lControte de velocidade Ajustável entre g e 25 RpM

Motor Bosch de 24 volts, com certificado CE.
Painel policarbonato

Presilhas Em aço inox 304 polido
sistema de segurança: o equipamento é dotado de um acoprador mover, que une o braço ao motor, que tem comofunçáo' fazer com que o motor gire em falso no caso do travamento involuntário do braço.chave pausa Dispositivo de parada para corocar ou tirar tubos com simpres toque.
condições ambientais: Temperatura ambiente ate 40oc. umidade de s á 90%
DimensÕes S0O x 220 x 1g0 mm (L x A x p)
Peso 4.700 kg

Dimensôes com embalagem Sg0 x 280 x 250 mm (L x A x p)
Peso com embalagem 6.400 kg
No Registro 80929400001
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INGALÀB BQUIPAMENTOS PARA LÀBORÂTORIOS LTDA - ME

C.N.P..I.(M.F'.)n" 13.415.600/0001-62 
,

QUARTA ALTtrR^ÇÃO E CONSOLIDAçrÂO DD CON'IILI:'IO S(!CIAI,

CLÁUSULA eUAR't'A:- Em clecorrência da preseute alteração de coutrato social o capital social no valor

cte It$ 40.000,00 (QUARENTA MIL ITEAIS), clivi«Jiclos ern 40.000 (QUARENTA MIL) cotas de capital

social, no valor unitár'io de R$ 1,00 (UM REAL), fica assirn distribuído erttre os stioios:

CAPIl'AL

38, 3 8.000,00
"., R$-rõo0fõ-

__{q $ 4qq!g9q_

CI-ÁtrS{-rLA eIJINTA:- À vista cla rnoclificação ora a.iusttda c cm colr§o»ância com o que dctermina

o ru.t. 2.031 tla lei n' lO.406nAO2, os sócios rcsolvem por estc instrttnrento, atualizar e consolidar o

rontrato social, tor.nando assim scm efeito, a partir tlest:r data, as cláusulas contitlas no contrato

lrrirnitiyo t1ue, acloquado ás disposições da rcfcl'ida Ici n" 10.406 /2002 aplicárveis a estc tipo societário

pâlisâ a tcr a scguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO

INGALABIIQUIPAMIINTOSPAR.^L^ROITATORIOSL,TDÀ-MIl

C.N.P..f .(M.l'.)n" 13,41 5'600/000 1-62

QUAR.TA At,.IEnAÇÃo E CoNSoL,IDAÇÃO DIt ccrN'tR^'I'O SOCIAI.

ANDRE BIISNARDO, brasileiro, nascido aos 24 dias do môs de

l.'evereiro do ano cle l9ti9, solteiro, ernpresário, porl.aclor t-la crjdula de

i<.lenticladc civil RG rt' 8.4t19.324-4-SSP-PR', c do CPF(MF) sob rro

046.3'2'7.609-43, rcsidente e clomiçiliado nesla cidade de Marirrgá'

Bstaclo clo parairá,,.na Rua Rubi, no i.8l[, Ja'di,r tteal, CEP 87083-

02.t; e yAN6SSÀ CRISTINA LBONT,IL BUSNAITDO, brasileira,

"urr,lo, 
ernpr.esária, portaclora da céclula de iclentidacle civil l{G nu

7.76,+.980-8-SSP-PR, e do CPIr(MF) n" 045.299.789"58, resiclerrtc e

domiciliacia nesta ci(lade cle Maringá, Estado do Parauá, tra Rtta

Martiu Afonso, Nu 2lT, Jardim Novo l{orizonte, CE'P 87 010-411;

únicos sócior; cla socioclade que gila rrcsta p|aça sob a denoltrinação

enrolesarial cle: INGALÀB IIQUIPÀMDNI'OS PAIIA

iaBOnn.f«)ruOS l,'llDA - MIi, com secle e loro ttesta oidadc de

N4arirrgá,|:stuclclclol)aranri,llttavercaciorArlindoPlanas,no2059'
Sala d, Cleba Patrimônio Maringá, CEI'} 87'080-330' ootrt corttratcr

social cleviclatlettte alquivado e registrâdo l.la Jtlnta Comercial de

N{aringá, Estaclo clo Paraná, sob tro 41207007644, por despacho ern

sessaci de 141031201 l, tercei'a e ultirna alteraç:ão sob o l"ltlll'!ero

2ol2.ll76540sobdespachoet]l26ltIl20l2einscritallo
C.N.P..l.(M.F.) sob o no I3.415.600/0001-62'

CLÁUSULA PRIMEIRA:- A socieclade gira sob o tto,e ctnpre:sarial dc: INGALAI] IIQUIPAMENTOq

Pr\RA LAB6RATORIOS L',IDA, cotn secit: e foto nesta ciclacle cle Marirrgá, Estado do Paraná' llLra\

Vcreaclor. l.rlinclo plo,,ar, no 2059, Sala B,Cleba Patrinrônio Maringá, CEP 87'030-330' y
, Itoa

i*r3 r^- À" *n-n-L" he - L -
ESCOM - ESCRI IoRlo I)[ c'oNl'AI]ll-lo'tol'l ÔMllon Ltt-l',r'r

RLrirr\rrrônio(lirr.icl.n'sa-rnr,riir '-2ona()5 -clljl'}870l5-ll0- l"4erirr3á'P)l-Forrc/Far(0'{4)-302tt-500t;

E-nteiI cscorrtÍrt)rv,\ct colll't)r

*,"Ç)"'fB
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;t FlsINGAI,AR ITQUIPAMIINTOS I'ARA I,ABORATORIOS LTDA - ME

C.N.P.J.(M.F'.)n' 13.4 I 5.600/0001-62

QUARTA ALTERAÇÃO n CONSOLIDÀÇÃO DE CONTRI|TO SOCIAL

CLAUSULA SEGUNDA:- O capital social no valor de R$ 40.000,00 (QUARENI'A MIL REAIS),
divididos ern 40.000 (QUARENTA MIL) quotâs de capital social, rto valor uornitral de R$ i,00 (UM
I{EAL), Í-ica assinr distribuídos entre os sócios;

A) ANDRE BUSNA
B) VANI]SSA CRISTINA LEONEL BUSNARDO
.|OTAL

R$ 40.000.00 100%

CLÁUSULA TERCBIRA:- O objero social e: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS
PARA LABORATORIOS tr ASSISTÊNCIA TIiCNICA EM AI'AITELIIOS I'ART\
I,ABORATÓRIOS.

CLÁUSULA QUARTA:- A sociedade iniciou suas atividadcs crn 25 dc f-evereiro de201le seu prazo de

cluração é indeterm inaclo.

CLÁUSULA QUINTA:- As quotas são indivisíveis e não poderão ser cecliclas ou tlansfericlas a terceiros

seln o cotlsentintento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições de preço, o direito
de preferência para a sua aquisição, no prazo de 60 dias.

CLÁUSULA SIIXTA:- Os administradores declararrr, sob as pena da lei, de que não estão impedidos de

exercer a administração da sooiedade, por lei cspecial, otl em virtude de condenação crirninal, ou por se

eucontrarent sob os efeitos dela, a pena qLle vede, ainda que teurporariarrtcittc, o accsso a cargos públicos; ou

por clirle falimentar, de prevaric:ação, peita ou suborno, cottcussão, peculato, ott colltra a ecotlolnia popular,

coptra o sisterna finarrceiro nacional, corltra rtonras de defesa da concorrência, contra as relações de

consumo. fe pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SIITIMA:- A administração da sociedade caberá ao sócio: 
^NDRE 

BUSNARDO, conr

pocleres e atribtrições de Administrador e autorizado o uso clo norne social, individualnrente, vedado no

el)tauto, o gso do noule etnpresarial cm negócios estrauhos ao iltterasse social otr assutnir obrigações seia elll

favor cle clualquer quotista ou de teroeiros, [àcLrltada retiracla tnetrsal, cr,rjo valor não ultrapasse o lirritc
fixado pela legislação do inrposto de renda.

CLÁUSULA OITAVA:- O balanço gcral será levantado errr 31 de

sócios, na proporçãn de suas quotas, os lueros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA:- A responsabilidade de cada sócio é lirlitada a

resporrdenr solidariarnertte pela integralização do capital.

Dezernbro de cada ano, cabetrdo aos

irnpoltância total do capital, rnas todos

CLÁUSSLA DECIMA:- Nos quatro rneses seguintes ao ténnino do exercício social, os sócios deliberarão

sobre as contas c designarão aclministrador (es) qualrdo for o caso.

CLÁUSULA DIicrM^ lrIlIMIrIllA:- A sooiedade poderá a qualquer ternpo. abrir ou feclrar filial otr otrtra

clependência, mecliattte alteração colltratua[ assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DECIM^ SDGUNDA:- Os sócios podcrão, de cornum acordo, fixar utna retirada tnettsal, a

ESCOM - ESCRITORIO DE CONTABII-IDADE ÔMI]CA I-TDA

Rua Antônio Carniel n" 84 - sala 0l -Zona05 -CIIP 87.015-330 - Maringá-t)l( - Fone/Fax(044)- 3028-5008

E-nlai I esconr@.u'llot. co nl.tlr
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R$ 38.000,00
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TNGALAB EQIJIPZ\MIINTOS PARA tr,ABORÀTÓRIOS I,TDA - MB

QUÀn'tA ALTEIi^ÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Dn CONTR'iTO S{,CIÀj,

CLÁUSULA DBCIMA TERCEIRA:- Iralecendo ou iuterditado qualquer sócio, a sociedade cont
suas atividades colr os lrerdeiros, sucessores eoincapaz. Não sendo possível oLr inexistindo interesse

ou do(s) sócio(s) rernanescente(s), o valor de seus haveres será apurado com base na situação patrinronial

sociedacle, à data da resoh.rção, verificada em balanço especialrrrente levantado.

PARÁGR^FO ÚNICO;- Os lnesrrro procodimentos serão adotados em outros casos eln que a sociedacle sc

resolva enr relação ao seu sócio.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA:- C)s sócios resolvern etlr cornun'l acordo disperrsar a elahoração de atas

dc lerrnião, asscrnbléia cle sócios,

CLÁUSULA DIICIMA QUINTA:- Fica eleito o foro de Maringir-Plt, para o exercício e ,; curnpritnento

dos clireitos e obrigações r<:sultautes destc corttrato.

I-avrado ern quatro vias de igual teor e forrnâ, devidantente rtrbricadas, as folhas, pelos seus

socr0s.

k-ffi-ffii
IVíaringá-PR., 10 cle .\bril cle 2013

hh [3*=-*à
ANDRE I}USNARDO

/lrr4" g.rr-,t4 u/(4
'TEREZ.{-ItUSNAR.DO

VANESSÁ. NIüL BI]SNAIIDO

llsr.e instlunlento liri claborado pelo

SSP-I'}R, inscrito no CI{(l-PR. 018.2
írtrdor SEBASTIÀO C;L.atlOti.to DA SILVA, portadol da cérlula de iclentidarJe civil IIG rr" l.ó31,540-7-
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral - lmpressão

kitafederal

Gomprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 2310512016 às 16:59:48 (data e hora de Brasília). Página:11'l

i Consulta QSA / Capital Social j
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR|DICA

T|TULO OO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

IGO E DESCRICAO DAATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirú e de laboratórios

IGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECON

33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irrad

IGO E OESCRICÃO DA NATUREZA

206-2 . SOCIEDADE EMPRESAR]A LIMITADA

TOGRADOURO

R VEREADOR ARLINDO PLANAS
COMPLEI,4ENTO

SALA B

CEP

87.080-330
BAIRRO/DISTRITO

GLEBA PATRIMON IO MARINGA
MUNIC

MARINGA

ENDEREÇO

AT EN D IM EN TO(aIN GALAB.C OM. B R
TELEFONE

44) 3028-5008 I (441 3028-5008

(EFR)

ATIVA
DATA DA SITUACAO CADASTRAL

14t03t2011

I\,4OTIVO DE SITUACÃO CADASTRAL

DATA DA SITUACAO ESPECIALSITUAÇI ESPECIAL

13.41 5.600/0001 -62
CoMPROVANTE DE INSGR!çAO E DE

SITUAçÃO CADASTRAL

INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA. ME

@ Copyright Receita Federal do Brasil - 2310512016

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressadlmprimePagina.asp 111
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVoS AoS TRIBUToS FEDERAIS E A DíuDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORTOS LTDA - ME
CN PJ: I 3.4í5.600/0001 .62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscriçÕes em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os Órgáos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere.se a situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçÕes sociais prévistas
nasalÍneas'a'a'd'doparágrafoúnicodoart. ll daLei n98.212, de24dejulhodei991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.be ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.be.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ns 1.7s1 , de OZ\1O\ZO14.
Emitida às 10:24:16 do dia 0210212016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 3110712016.
Codigo de controle da certidão: 18A1.72CA.45AC.E2BB
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Í"v
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PARANA
COVÊRNO DO ESÍADO

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 014602918-74

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 13.415.600/0001-62
Nome: INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORTOS LTDA

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 acessorias.

Válida até 28/0812016 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda. or.oov. br

Página 1 de 1

Etnitido via lntenet Pública (28/04nü6 17.10:14)
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná

Ceúidão Negativa de Débitos N" 536 120Í6

CERTIFICAMOS, cô-nfornlç requerido por INGALAB, CPF/CNPJ no

13.415.600/0001-62, para fins DE LICITAÇÃO; que NÃO COXSfnIr/I nÉnfrOS

RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e

dívida ativa dos cadastros Mobiliários e .MHlltários), até a presente data em nome de
--dffi"'

TNGALAB EQUTPAMENTOS PARA 5 LÁÉOnarORrOS LTDA - ME, CPF/CNPJ no

" r4j
13.415.600/0001-62, situado(a) na cidad$-de Maringá. : , ,.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos

posteriormente apurados, nresmo referentes a periodos compreendidos nesta Certidão.

Certidão emitida com base nas seguintes normas:
CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal
Decreto Municipal n" 56412010

Emitida em 05/01/2016

Válida até A310712016

Código de autenticação: 49263.35856.43426

Certidão emitida gratuitamente



2310512016 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/CrflCrf/FgeCFslmprimirPapel,asp?VARPessoaMatriz=18133452&VARpessoa=.181334S2&VARUÊpR&V...
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 1341s600/ooo1-62
Razão Social: TNGALAB EQUTPAMENTOS PARA LABOMTORTOS LTDA
Endereço: AV SAO VICENTE DE PAULO 71 SALA A / JARDIM SAO JORGE /

MARINGA/ PR/ 87080-640

A caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art.7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifíca que, nesta
data, a empresa acíma 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 deúidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: t7/05/20L6 a L5106/20L6

Certif i cação Número : 20 1605 t7 044055569 19003

Informação obtida em 23/05/20L6, as 13:57:10.

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

Á

https:/tuvww.sifge.caixa.gov.br/Empresar/crf/crf/Fgec FSlmprim irPapel.asp?VARPessoaM atriz= 18133452&vAR pessoa= 18,13352&vAR UÊpR&VARtrsc.
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EERTIDÃO NEGATIVÀ DE DÉBITOS TRABAI,HISTAS

Nome: INGALAB EQUIPAMENTOS PARÀ LABORATORIOS LTDA - ME (MATRIZ E

FILIAIS )

cNP,l: 13. 475.600/000l.-62
Certidão n" : 1981004/20a6
Expedição: 05/0L/2016, às 16t52t3B
validade: 02/07/20L6 - 180 (cento e

de sua expedição.
oitenta) dias, conlados da data

Certifica-se que rNGALÀB EeurpÀMENTos pÀRA TJABoRÀToRros LTDÀ - ME
(MÀTRIZ E FILIÀIS), inscrito(a) no CNPJ sob o no L3.415.500/00OL-62,
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 i.2.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa no 1-470/2011 do Tribunal Superior do
Trabal-ho, de 24 de agosto de 2011, .

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabal"ho e estão aLualizados 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 estabelecimenLos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http : / /www. tst .j us . br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAçÃO IMPORTÀNTE
Do Banco Nacional- de Devedores Trabalhistas consLam os dados
necessários à identificação das pessoas nat.urais e jurÍdicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho guanto às obrigações
estabelecidas em sentenÇa condenatória Lransitada em julgado ou em
acordos judiciais t.rabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciâr ios, a honorários, a custas, a
emol-umentos ou a recolhimentos determinados em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Minist.ério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

,/:
U
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lngalab Equipamentos para Laboratórios Ltda
Ruo ver. Arlindo Plonas 2059 - vilo santa tsobel - cEp: g7.ogo-4gs - Maringá /pR
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Rubriã

CNPJ: li.415.600/0001-62 l.E.: 9055j558-75 Fone: 44 303i.-4020 Emoil: licitocao@ingolab.com.br

ANEXO IV

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo PRESENCTAL No. 30/2016.
Objeto: Aquisição de equipamentos laboratoriais, em atendimento a Secretaria Municipal de
Saúde.

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCTAL no.30/2016,
DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação
no presente certame.

Cândido de Abreu, 25 de Maio de 2016.

8.449.324-4-SSp/pR I 046.327 .609-43
Socio - Administrador

IJ3.4t5.600/0001:62 i
--i. 'í. -gossa 55a-7 5

INGALAB EQU]PAMENTOS
ànãÁ'úeoRArÓRlos LrDA'

RUÂ VER, ARLINDO PLANAS' 2059 - SAL'A B

. ""üü snnrr EABEL - cEP 87080'330 1
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André Busnardo
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Equipatnentos par.r Latroratórios

lngalab Equipamentos para Laboratórios Ltda
Rua Ver. Arlindo Plonos 2059 - Vila Santa tsobel - CEp: B7.OgO-4gS - Moringó /pR

cNPl: 13.415.600/0001-62 t.E.:90553558-75 Fone:44 3031-4020 Email: licitocoo@ingalab.com.br

ANEXO lil

Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo PRESENctAL No, 30/2016.
Objeto: Aquisição de equipamentos laboratoriais, em atendimento a Secretaria Municipal de
Saúde.

Declaração de:
lnexistência de Fato superveniente lmpeditivo da Habilitação,
ldoneidade e Disponibilização de Documentos.

A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que:

1 - Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação nopresente processo licitatÓrio, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocoirências
posteriores que o inabilite para participar de certames licitatorios.

2 - Os documentos que compôem o Edital foram colocados à disposição e tomou
conhecimento de todas as informaçÕes, condições locais e grau de dificuldade dâentrega.

3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

Cândido de Abreu, 25 de Maio de 2016

O.L' G^^.---, L
André Busnardo
8.449.324-4-SSp/pR I 046.327 .609-43
Socio - Administrador

Á
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INGALAB EQU]PAMENTOS
ÉÀàÁ'úabRArÓRtos LrDA'

RUA VER, ARLINDO PLANA§' 2059 - SALA B
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Éi1uI g:atnentos para Latroratórios

lngalab Equipamentos para Laboratórios Ltda
Ruo Ver. Arlindo Plonos 2059 - Vilo Sonta lsabel - CEp: B7.OBO-41S - Maringá /pR

CNPJ: 1i.4L5.600/0001-62 l.E.: 9055j558-75 Fone:44 303L-4020 Emoil: licitacoo@ingolob.com.br

ANEXO V

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei no. 8.666, de 2i de junho Oe íSóS, acrescido pela Lei no.
9'854' de27 de outubro de 1999, que não emprega menorde dezoito anos em trabalho noturno,perigoso ou insalubre e não emprega menor de de2esseis anos.

Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: pREGÃO PRESENCIAL No.
Objeto: Aquisição de equipamentos laboratoriais,
Saúde.

DECLARAÇÃO

8.449.324-4-SSp/pR t 046.327 .609-43
Socio - Administrador

30/20í6.
em atendimento a Secretaria Municipa! de

Cândido de Abreu, 25 de Maio de 2016.

if s.+t 5.600/000l:6tl- -l-. 'E-. -gossg558-7 5
INGALAB EQUIPHMENTOS
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LTDA'

RUA VER. ARLINDO ruÂ"qA5' 2059 - SALA B
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida.Paraná, 03 - Fonelf ax (4!.\ 3476-t222 _ ramat ZOS 

;C[f, 
84 4]9;O0q q.:?+ , .,1 1, .

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS E RT.IÁIISC DE DocUMENToS
REFERENTES Ao pREcÃo pRESENctAL N. 030/20í6

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), às
09:00 (nove horas), reuniu-se o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela
Portaria n' 8712015, numa das dependências da Prefeitura do Município de Cândido de
Abreu/PR, sito à Avenida Paraná, 03 - centro, com a incumbência de proceder à
abertura dos envelopes referentes ao Processo Licitatório, modalidade pregão
Presencial n" 030/20í6, destinado à Aquisição de equipamentos laboratoriais, em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Aberta a sessão e iniciando-se os
trabalhos verificou-se que compareceu para participar do certame as seguintes
empresas licitantes:

Estando protocolados os envelopes n" 01 e 02 das licitantes presentes, procedeu-se o
termo de credenciamento de todas participantes, em seguida foi efetuada abertura do
envelope n" 01 "Propostas de Preços" e sua análise, onde não foi encontrada nenhuma
irregularídade desclassificatória em nenhuma das proponentes, em seguida foi aberta
disputa de preços mediante lances, onde o pregoeiro obteve êxito na negociação de
todos os itens, chegando-se ao mapa de lances que se encontra em anexo, no Relatório
de Lances dos Fornecedores, e nos valores finais constantes no anexo Classificação por
Fornecedor, ainda nesta fase de lances o Sr. LAUDEMIR POSSAS - 3.517.906-4,
representante credenciado da empresa J R EHLKE & CIA LTDA -76.730.02610001-34,
alegou que no item 1 (um) o produto cotado pela sua empresa é totalmente automático e
automatizado atendendo assim o descritivo do edítal, já o cotado pela concorrente
(INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA) necessita de uma diluição
prévia e manual, ou seja, não é totalmente automatizado assim segundo o reclamante,
não atende o descritivo do edital, neste caso considerando o total desconhecimento
deste pregoeiro e da comissão de licitações na área, foi entrado em contato com a
Secretaria Municipal de Saúde para que enviasse um técnico para sanar duvidas,
referentes ao item reclamado qual se fez presente durante a sessão de licitações a Sra.
Larissa Estevão Romanichem, farmacêutica bioquímica, que inclusive será a

â
À

-,\ ^ot

EMPRESA(S) / CNPJ REPRESENTANTE(S) / RG ASSTNATURA(S)

INGALAB EQUIPAMENTOS
PARA LABORATORIOS
LTDA - 13.415.600/0001 -62

LEONARDO SEUGLING
10.227.538-1

./l

/i
L,it'.Zltltt'

J R EHLKE & CIA LTDA -
76.730.076/000í -34

LAUDEMIR POSSAS
3.517.306-4

o@
Í \Í-\



Pnrremum oo MuNrcipro oe CÂnDrDo DE

Esreoo po PaReruÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
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responsável pela utilização do ítem em pauta, e confirmou que para atender as suas
necessidades o produto realmente tem de ser automático, pois o manuseio para diluição
é moroso e passível de falhas e até contaminaçÕes, e afirmou que se pronunciara via
parecer apÓs a fase recursal. Após a fase de lances foi iniciada conferência documentat
no envelope no 02 "Documentos de Habilitação,,da empresa INGALAB
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA 13.415.600/0001-62, única
vencedora de itens, na qual não foi encontrada nenhuma irregularidade
desclassificatória, em seguida foi passado os envelopes de proposta (n'1) e habilitação
(n" 2) para que os representantes das empresas participantes conferissem e vistassem
todas as páginas. O Sr. LAUDEMIR POSSAS - 3.517.306-4, representante da empresa
J R EHLKE & CIA LTDA - 76.730.07610001-34, apresentou intenção de interpor recurso
no item 1, e para dar maíor transparência e buscar esclarecimentos abre-se um prazo
legal de 3 (três) dias para apresentação de recurso formatizado por parte da empresa J
R EHLKE & CIA LTDA - 76730.076/0001-34, (item g.1 do edital), ficando o processo
sobrestado duran odo recursal.

Alan Manoel Miranda da Silva
Equipe de Apoio

Ír

iiqbrica

Equipe de Apoio

á,



Município de Cândido de Abreu - 2016
Classificação por Fornecedor

Pregão 30/2016
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'

Rçreantmte: m07m-S leqleROO SeUgltruO

Lole mí - Lote mí

i§l,tfi r;í,r. i

o
w2

001 17493 ArElisadoÍ de Hffiatologia 1 0O Classrficado MINDRAY

- Equiparsto aúúnatizado, cmpacto e de baiD c6to.
- lntsf*eáÉt (RS 232 X 2)
- Displayde cristal lÍquido (LCD) coltrido (640 X zA0 piEls)
- Múu: coitagm, reüsáo, cmtroledsqwlidadê, cmfiguração, ssüço, calibraçá),.shúdoÀn,
- DifêrerEiaçáo de células brffi ern três part6 (\ AC): 19 pãâmetros + 3 histogramffi
- 19paâÍnetros: V1BC, Linfoc.#, Mi#, Grar#, Linfc.%, MidoÁ, Gra%, RBC, HGB, HCT, VCM, CHM, CHCM, RDWCV, RDWSD,
- 2 modos de mtragm: sêrE€ total (20u1) e pÍ$diluído (20 uL)
- 6 modos dê cmtagm: todos os parênEtr6, \ AC/HGB, RBC/PLT ( sang€ total e pÍâdiluído)
- Aúomçâ): lysing, miEg m, íiNag m e I impea autmáica de fi brim
- Limpeza aúmáica da agúf€ dê amostragm
- Arnuffi Aé 10.000 rsultados (ircluirdo histogÍffi6)
- Fúçáo ê r&mtagm autmáica
- lmprsstra térmica ffih-Íida, impíssqa eÍsna opciml (di\êÍsas opções de imprssáo)
- Alame de reagsrte êpirado
Configurâçáo @rão:
- Telado ensm (s intsrc)
- lmprsstra tsmi€ (intsm)
- Kit de acêsssic (irclui fúrffitrrt$ e coínporEntês eÍras)
- Kit padÍ& de reagtrts p€ra a instalaçtu
- ArElisador [46cm (alt.) X 42cm (lag.) X 39cm (píof.) e 18Kg]

17494 tuElisadoí de BioquímiG UN 1,@ Classificado B|OPLUS

ArElisadtr bioquímico sffi i-aúmátim
. Bioq uimica (mlff imélriG, wimática e cirÉtic),
. Turbidimêtria (padráo íattr tu curE de padÍõ6)
. lmurcloglâ (metodoiogia EL ISA m tubos qr I urbidríEtlâ)
. Htrmônios (melodolpgra ELISAffi tubos)
, Aparelln equipado cm flltros de caÍnada dura de longa durabilrdade
. 90 possiblidades de programaçáo paa qGlqw reagtrÍe (sistma aberto)
. FaiE de leitua -0,1m â 3,500 Abs
. MorErmadoÍ cm 8 filtÍs: 340, 4O5, 45O, 505, 546, 578, ô20 e 670 m.
. Banda de passagm 10 m paa 34O e 6 nm para 6 êrnais filtros.
. L@ esgtria: < 0,010/of .

. Lêituas Mrermárc6 e Bicrmátc$.

. CmpatiÍtrtto de ffiGtras para crbetas quadrâdas e redondas.

. Cubota dê flm retálica de 32 ?L ttrmtáizada paía 25, 30, 37 i 0,1 oC

. CLrbsta do flw ltrmostatizadê para 25, 30. 37 t 0,1 oC.

. Cmtminaçál cubeta: < '1% coÍn 500 ?L (tste cm sol6á) de dicÍmto de potassio)

' Leitwas m abstrMncia, ponto fiml, cirÉtica, tmpo fip, difsmial ciretic múltipla.

' Leitur6 cm padáo, mlti @âl e fattr
' Estâísticas de cmtrole de qualidde coÍn gÍáfico de Le\ey Jernings.
. lmprssáo dG rêsultâdos cm imprêssqa gráfica irctrpoíada.
. Lâr@â de Tungsltrio dê longa durabilidade
. CmtÍole coÍrpleto da reaçâo ciética e colsiÍÉtrica.
' Alimmtaçàr: 110 Volts.

17495 Estúadigital parasêcemeêstsilização UN 1,@ CtssiÍicado DELEO

PLT, MPV, POW PCT e histogrúre paa \ EC, RBC, pLT

9.õ00.00

2.m,@ 2.8@,m
Estúa coín termostao O ig ital, ctrtÍole ê tmpsatua atraés dê smstr PTl OO atá 2@C, cámara e almofada intãm da po'ta sn aço imxidá€l 430, m sastffi de aq Eiffiúo por fçáo natual
do ar, através de dEs rêsistêrrci$ laalizadas m basê.
Estrúua eÍsmcm chapaêaço rêEtida m epolj eletÍGtáim ctr CiEa, (caálogode co ciEá Haú 7@5), càrEa intsÉ m aço ircrdáre| 43OcoÍn polirerÍotipo espelho.
?Tsmtáo digital cm furçóes de: Senha para bloqwio, Set Point (Ajustedê tffipeíatúa),4ustede senstr e aj6te do pontodeimall
?Sffis de tffipeÍatúa PT 1m mapsulado cm aço imx
?Ttrmstaio de seg urarça ajustado de 50 - 25O'C pelo operadq
?Temperatura mínlma de tratÉlfrc:15'C rcim da lmperatura amblsÍe,
2l ffipsatura máxma de trabalho âtê 200'C,
?Hmogereidade de tmpsatua mtre pont6 de I 5% o Ettr do Set @int (temperatura atustada)
?Batq6 aanadas de aço inoadáwl
?Câmtra de 4uecirHto cm circulaçáf e Ísrqaçe) de a, rcr cryíeção natural;
?Saída de a qsrte atraés do úifício do eEstáo localizado m pste supsiq do equipan$to (trifício paa posicimmento de ttrmóíretrG de afãiçáo),
?lsolaçâr téími€ m paredes do equipãn$to cm lã RodirE (lã de üúo);
?Püta cm &qtura @a a direita, peÍmitjndo a fácil cdmaçâ) ê retirada dG rÉtsiais rc intsic da câmila.
?Ptrta cm trirEo rnagrÉtim paÍa ofer$s m bqn fêchaÍHrto,
7/êdaçáJ da poÍta cm peÍfiI ds silicm,
?3 Trilfps re câroÍa interm parâ rcumlã a bândqa (ÍEdelo 1.0 possui 2 trilfEs);
,Sistm biwlt para a tffião de alimtrtação \11O1220VJ:
?Saída de flN de ar superiq m üifício cfitral @a trorpdação de tsmôtrptro;
?.AcdrpütE 1 pÍâêleira e maÍual de instruçÕes;
?Cabo de ffigia slétrica cm dupla isolaçâo e plug de tÍês pirG, d€s Íases e um ttrra.

@ 17496 cêrúíÍwammÍodigital paral2tubosdelÍn uN 1,oo classificado cENTRlBlo

lctrrífuga clínica para Íolire laborátrial, ângulo firc, capacidade para 12 tubos de 1sínL, 4o@rpín, cm tacôrretro e timeÍ.
'FiEção na barcâda: Pê de bsreha âdeÍfft6 (tipo srtffi)
.Pimúa Prntura exsm m êÉ,
'Sistm de seguar§a: Tmpa m erilico reftrçado m dispositiE q€ náo permite o sil turcimmtrÍo qsrdo a tmpe 6Us abtrta
.Foíçamáxire: 1800()G)
.Rotoí: AcompênlE rottr de árE ulo o Íl)o ( 45 ) cm câpâcidaê paa 1 2 tubos de 1 Ínl

í.350,00 1.350,00

.Voltagffi: 110V
.Mottr: Mottr flú€ntê apoiado m coxire
.Vêlrcidade mâim: 4000 rpn
.Tacôretror Te&netro ffilógico irdicador de €laidade

50,ffi§,00r ,

2..W,@ 22.m0,m r

9.5@,m *

@

o

\/'

Emitido @r Allan Diego Msm Varoto, m ssàf, 55'14 230í2016 09



Município de Cândido de Abreu - 2016
Classificação por Fornecedor

Pregão 30/2016

Itm Produto/S6rviço Oumtidad€ Stáus Marca Proço UnitáÍio Preço Totd Sol

17497 BrfDnariadigital UN

BANHO MARIA - 1OLITROS

Tmsáo 110

PotàEia 25OVú

Volume de ágG g,slitros

Controlador Digital, bi6lt aúmâico (80 a 240rctts), cm sistm plo
Resolução 0,1"C

Cuba e Fundo Falso Em aço inox
Carcâça Metálica cm pintúa eietÍGtáica
Tffpêíatwa dê TrabalfD Arnbiste atô @'C
D6úo Majm de Tmperatúa +/- 0,3'C
PairEl PolisbtrAo Tampa Pingadeira Polistireno
Capeidadê 110 túos do ffiaio 13X100
Tsrpo de Aquecimffto Tmpeíatua 25'C a 37.C 25 minúos
Ctrdiçôes AÍnbiúÍais No mâjm 34"C (paÍa cmtrotar m 37.C), umidado 20% a gQplo

17498 MicrGcopio UN

Sistma óplico:Sistema óptico rnfinrto CF160 Drstâreia parfeat 60 mm
lluminação llmrnadoí LED bíarco de alta lumrnosrdade (Ecoil{ninâçâo)
Lêmpada halogffia de 6V 20W/ ôV 3oW compatíÉt cm ure íarÉ de rctlagm (1m V a 240 V)
Oculas (FO.V)'CFl E 10Ã(20mm)
. CFI E'15x('l2mm)
Focalização:FGlizaçáo cBjal macrmétrica/microÍnétÍica

2,m Classiícado KACIL

Direita: micrmétÍicâ
Esqueída: m&rdmicro
Cwso de f$alização: 26,5 m
MstrrÉtÍic€: 37,7 Írn/wlta
Fino: 0,2 mdrclta
TüqE da rotaçá) mrmétrica 4ustáEl, Função de refffilização
Tuborcula:. Tubo bimula E2-TB

'Tubokimula E2-TF, Oculã/Ptrta: 100/0, C)/100, Rotatiw3@
. Tubo sgmôínico bircula C-TE2, lrclinaçá:: 10 a 30 graus, Eiensá): áé 40 mm
Relols:Rewl\er quálruplo (d$tro da carcaÇa prirEipal)
Estaçõês:Platire rettrEula (dsÍÍo da Hcaça prircipal), coín supoítâ dê espÉcim€, Ctrso tÍffiHsal: 78 (X) x 5a (y) m
Oqeti6 (N.A / WD., mm). CFI E Plan Acromárica 4X (0,10 / 30)

' cFlE PIilAcrmáti€ í0x (0,25l 0,7)
. CFI E Pla Acrtrnáica 40X (0,ô5/ 0,65)
. CFI E PlilAcrnnáica lmXds(1,25l0,23)
Podem ss usadas a CFlAcrmática DL e oíÍas ob'jetiEs de rEliDr q€lidadê da sâje CFI6O
Ctrdtr§adoís:'Cüd€Ílsadoí E2; N.A. 1,25; Diafragma de abstura corn nwcas dê guiade posiçáo para 6 ÍspetiH objetiw CFI E plan
' CmderEadoÍ de Fase E2; N.A 1,25; Diafragma de abeítua m mar6 de guia dê pciçfo paa as rs@tiEs objetiE CFlAcroínátic DL
Pãa o modelo sm daafragma de carpo: Cordensador mrmático C-C, Condersador eromái@ bascularte 2-1@K
Ctrrdfisador de campo escuro (s6o), Cmdecadoí de ctrú$te de Ías€ C-C
Métodc dê obss\qáf,:Cmpo clao, Epifltrêscêrciâ, Campo escuÍo, Cmtrsle de f6e, polaizaçâ) simpt6
Ac$strio lntqmediâio . Acesstrio de Epi-flsescsria E2-FM, 2 cubc de flttro mtáwis
. Unidade de aprsrdizagm Y-THS B (lado a tado)
. Unidade de aprendizagm Y-THE (face a fee)
. Tubo de destrfp Y-lDT
' Elêwdq de ní€l dc dhc Y-IER
Çmm de wgra (máx )\âloÍ Mml: 3 W (modeto LED), 4i W (modelo halogêrc)
P6o (apíox)7,3 lg (Cmtunto bimula padrão)

17499 HorDgmizadq de sagre 1,00 Classificado

1.m ClassiÍlcado NIKON

9@,00 1.800,m *

1'1.0@,00 11.000.00 *

1.000,00 1.@,@

a EquiparHlto d$emlüdo para tsrpgmização de tubos cmtendo sang€, m o objetirc dê manttr as cálulas de sangw em suspemá), pâra cmtagm m csÍadores tsnatologicG.
Vel@idade Austá!€l (M ínirc 6 rpín /Madmo 25 Íprn )
Capeidde 24 tubos fftre 10 a 15Ínm / 28 tubos trírê 15 a 23rnm
HmogerEizador ttrizmtal Mq,irHto de 360" eín tffrc do êi)o
ChaE pausa Dispositirc de pausa para cd@tr e retirar tubos
Châ\e liga deslrga Cm rndicação lumrrpsa
Mottr Bosch Cm cstificado CE ( Íiltrc anti -ruído)
Pairel PoliHbonáo
Pr€silh6 Estampadas ffi aÇo imx 304
Pintúa EletÍctáic
Tffi âo /âliÍ€ntaçáo 1 10220 y @Hz - set&imá\et
Cmsumo 45 w
DiÍlrffiôes 500 x215 x 180 mm (L xA x P)
Pso 5,7 l€

17501 S@rte ffi críli@ para micropipet4 2,@ Classificado KACIL 55,m í10,m
Suporte para micropipetas rtrDcaml, ideal paÍa uso ern cima da bancda m labfratorios em gtral
Fabriedo m arílico trmpaente,
Capacidade paÍa até 05 micropipet$ Ir.mml, re posiçáo irclinada,
Eüta dtrG ê aúHrta a úda úil da micropipeta.

17502 lvlicropipetadelolmeÍrcde 10pL tjN 1.OO Ctassiícado KACIL 75,m

Micropipeta 10uL Volume Frrc
M$ânica lv(romal, parcralmte aúrclaErel, dêst nada a usos em prpetagtrs q€ exjm alta repÍodúibllidade c(m m soluções aquoss, ácidos, rea9st6, sspssões, stros dc
P6sui botfo cm d€s elapas de opeÍaçã€ permittndo pipelagm rewsa,
Cm eJetú aúmâico de pontaras

010 17503 MicroFÍpetadewlmêínde20pL UN 1,@ Classiflcado KACIL 75,m

rea9mt6, s$ptrsóes, ss6 ác.

Micropipeta de rcllm firc de 20yL
M*ânj€ Monocffil, pacialMte ãúmlaváwl, destinada a 6os ffi pipetâgm qre exjjm alta repíodutibilidade c(m em soluÇôes aqm6, ácidos
Pcsui botáo cm dus etapas dê operação permitiírdo pipetagm ressai
Cm ejets aúmárco de por(eiras.

011 17504 MicropipetadewlmeflDdosopL UN 1,m Ctassificado

7§,m .

N
75,@ *

Emitido por: Allan Diego Mtreno Vâroto, m wsáo: 5514 i

ú) u(/'

I(ACIL 75,@
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Itm Produto/Sfliço UN. Quantidad6 Status Mil@ Proço UnitáÍio PÍ€fp Total §sl

Micropipeta de wlune Íirc de 50pL
Meâli€ Mrcl, ptrcialÍste aúelaÉwl, cbstinâda a 6c m pipêtagffi qG oÍjm alta r€prodúibilidâde m m soluções aquos6, ácidG, rêâgtr|t6, s6persóe, str6 dc
P6sui botão cm duas êlapas de opêíação pamitincb pipetagm Ímsai
Cm qetú artqnáico de ponteiras.

O12 17505 Nlicropipetade wlumeípde 100p1

l\4icropipeta de Elure íirc de loqrL

Ctrn ejôttr aútrnáico de ponteiías.

0í3 175m MisopipetâdewlmeÍircde250uL

Micropipeta dê ElurE írc de 250p1

Cún ej€ts aúffnáico dê pontdras.

014 17507 MicÍopipetadewltmfircde50OpL

MicÍoprpeta de rcllre flrc de 5@pL

UN ]m Classificado KACTL

UN 1,@ Classificado KACTL

UN 1,m Cl6siícado KACIL

75,00 75.m *

ácidos, reá9ffit6, s6pstsÕês, sffos otc.
lv*ânicaMmaml,parcralmteaú@laváwl destrrEdaauscffippetagtrsq€exJamattareprodúibitrdadêc(mffisoluçóesaq€s6
Pcsui botáo cm d6 etapas de opeíaçe permttindo pipêtagm re€rsa,

75,00 75,@

M&ânica Mffil, psrcialfrHrtê aúocla!áEl, dstinada a uss êrn pipetagtrs quê elijm alta reprodJtibjlidadê c(m m soluçóes aqGas, acid6, Íeag€íltês, suspsEôos, süG €tc
P6sui botà) csn dÉs etapas de opêraçáo peímitindo pjpetagm râêrsa;

7§,@

Mecânica Mmanal, parcialmerlte aúoclaváwl, destireda a 6c sn pipetagm q€ elijam alta reprodutibilidade cm m soluções aq6sâs, acidos, re4fftês, s6p$sôes, sú6 etc
Pcsui botá) cm dÉs €tapõ de opeíaçáo p*mitindo pipetagm ressa,
Coín ejettr aúmáico de pont€iras.

75,m *

gl 17508 MrcropipetaderclumêÍircdê 10@pL UN t,OO CtassiÍicado tGCtL 75,m 7s,OO *

J,r,",op,pr," G wrffi nrc @ ruuwL
M&éni€ MmocarEl, parcralmente aJt@la€\ê1, destinada a usos m pipetagêns qs sjjam alta reprodutibilida(b m ffi sduçõs aqrcss, ácido§, r@gfts, suspersóes, soros etc.
P6sui botão cm d6 êtapas de opêração permitiftb pipetagffi rMsa;
Cm qetq aúffÉtim dê poÍÍd16.

0'16 '17510 MicropipetadeElunewaáEt dê10pLà1@ uN 1,m ctassificado KActL

pLMacr@ipêta de rcllm wiá\€l de 10pL à 100 pL
Micropipêta meânica mmaml de rclffie wiáwl,
D6trwlvda paa dispssaçâo de líquidos e fluidos m pequem rclures,
Ulrl,zada m labtrattrios dê dissas áÍ€s
Cmtrole total de rclure po" um botà) de aluste. tanto parâ opsaÇões de aspirírçao q Enlo para dispensaçá):
Cm ejêto aúmático de ponteirô,
Visq cm sistffia de nuffiação cm leilura m display (náo êletrmico) q€ peímite otim vsmlizaçâ>;
Foreto úEtôrni@, l* e 6trúua totalrs.te m plástico ABS resistonte;
Pate irísior dêsÍtrÍáwl pêra quê possa ss aúcla€da e 6tsilizada,
A micropipeta m calibrada de fabíica e ceíiificada po. ISO 17025.

2s,ü 25,@ |

O17 1751'l Micropeta'10@5000U LVaiá€t

Micropeta 100O50mU L Vaiá€l

1,00 Cl*sificado KACIL %.N 25,@

VALOR TOTAL: 50.53s,@

O'é,Â).\Y

Alltr Diego Mtrm Vaoto, m ssâl
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Oqeto: Aquisiçáo ê equipanêntc labtrattriais

r:Íí

- Displayde cristal líquido (LCD) colsido (640 X 48O íEIs)
- Mfl: cfitagm, ra,isà1, cmtrols de q ualidade, corúguação, serüço, calibração, ,,shrrtdoÀn,

- Oiftrffiiação de célul* brffi m três pats (\ÂEC): 19 parâmstrG + 3 histogrms
- 19 parâmetrost \ /BC, Linf6.#, Mid, Grtr#, LinfÉ %, Mid%, Gril%, RBc, HGB, HCT, VCM, CHM, CHCM, RDWCV, RD\ ASD, pLT, MpV, pOW pCT 6 histogrma para \ÂEC
RBC, PLT
- 2 modos dê amostragffi: sangw total (2OrL) e píêdituido (20 uL)
- 6 modos de cd{agfl to*)s os parâmetros WBCiUGB RBC/pLT ( sarc€ lotal e pÍêdituído)
- Aúmr{áo: }ôing mrE€ffi, finsatgm e ltm[Eza aúryr]áttca de ÍLÍ ina
- Limpeza aúmática da agulha de arcstragm
- Armaffi ató '10.000 resultados (inÇluirdo histogramas)
- Furçál de Íemtag m alrtmática
- lmpíesstra tÉf,mica mbúida, impísstra edsm opciffil (drss* opçÕes de impressão)
- AlTre de rêagênte elpirado
Cffifiguaçáo paúâol
- Íelado êÉsrc (e inttrno)
- lÍprsstra tümi€ (inttrm)
- Kit doeêssdic (ircluiÍsrmsrts empoíslts enr*)
- Kit @rto ds rÉgtrÍes para â iretatação
- ArElisadoí [46cm (alt.) X 42cm (1tr9.) X 39cm (prof ) e 18Kg]

FoíHedor
Ro@a

LtrEe lnicial

1

Fornêcêdoí

Rodada

Lffie lnicial

1

W727O INGAI.AB EQUIPAI\,ENTOS PARA LABORAToRIoS LTDA

w7274

Valq

23.0m,m

2..W,@

J.R.EHLKEACIA LTOA
Valú .

24.@3,33

2W.@

MINDRAY

MINDRAY\BCâM

BIOPLUS

MiNDRA'I1BA88A

Vélrôsdor

Dôdinoü

Vána€dôr

Dodinou

' I Bioquímicà (colúimétrica. ázitrEticâ e cirÉriG)
' Túbidiretria (padráo íatq a curw dê padrões).
. lmurclogra (metodolog a ELISA ffi tubos a Turbdrretria):
' Hqmónios {metodologia ELISA ffi tubos)
. Apaelho equpado cm Íiitros de camada drra de longa durabil idade
. 90 @ssibrlidades de prosramação para q€lqs reagmtê (sistem âberto).
. FaiE de leitura: -0,100 a 3,500 Abs.
. Mmrmdor cm I Íiltr6: 34O, 4O5, 450, 505, 546, 578, 620 ê 670 nm
. Banda dê passagm 10 m paa 340 e 6 m paa c dffiis filtrc.
' L@ esúia: < 0,01%T.
. Leitúm Monocrmáticas e Bicrmáicas.
. Cmptrtimto de arstras paa cubets quadradas e redmds.
. Cubeta de fluo metálica dê 32 ?L termGtatiz?dlaEfa2S 30, 3710,'1 oC

' Cubeta de fl m tqmostatizada para 25 30, 37 i 0,'1 oC.

. Ctrtamimçáo cubeta: < 1% cm 500 ?L (tste cm sotusão de dicrmâo de potassjo).

. Lêituras m abstrhârcia, porto firÉ|, cirÉticâ, tmpo firc, difsmial, cineti€ múltipla.

. Lêitu6 cm @áo, mlti @rárefattr.

. Estatístics de cmtrole dê qElidade cm gráfico dê LNy Jffings.

. lmpr$sáo dos rsultados cm impressoÍa gíáica ircüptrãda

. Lâmpada de TurE stênio de ltrEa dwabilidadê

' Cfftrole cmpleto da reaçâ) cirÉtica e cdtrimêtri€.
. Alitrsnaçáo: 110 Volts.

FornecêdoÍ 98007270 INGALABEQUIPÂMENTOSPARAIABoRAToRIoSLTDA

.i.$u4

RÕdâda

Larcê Inicial

1

2

Fsnecedoí 98007274

Rodada

Larce lnicial

1

2

Valor

10.500,m

10.0@,m

9@,00

J,R,EHLKE & CIA LTDA.

Valü

1 1 200.00

10400 m
9.900.00

L!ttt:::r,Q!ryi-i ílt@jr 0@.' Eshíâdig itsl paâ sêçqg án e estêrilizq& tvtacaifng4lir,it

ii::,: EàtiEoonte+nr§aoDigit€l,cürtÍdedôrEjpêíslraâtrã\ÉsdÊsêÍsôr.:,FrÍ agtàôpC;ceraaeaiíndgOai*aúAprta.ernroe,inoa
cm\€cção natrnaÍ dê ã. áravés de d6 rsiaiêrEi6 tmalitadas m base
Estrúúa odsm cm chapa de açorffitida ffi eÉx êletrostáicocq CiEa, (câtálogo de ctr ciEa Hãú 785), câmara int*na ffi aço ircredáirelArccm polirstotipo spelho.
?Tsmtato dig ital cm Íu§Ões de: S€ífE para bloq mio, Set Point (4 usts de temperatura), aj 6te de sffitr e 46tê do ponto deirel;
?Smor ds ternperatura PT 1@ ffiapsulado coÍn aço ircx
?Tsmtato de segútrçã 4 ustado de 50 -250'C pelo operador
?Tenpêíatwa mínima de trabalho:15'C acimâ da tmpeíáura ambi€nte;
?TmpeÍatúa máxjm de traballD até 200"C;
?Hmogffiidado de tmperáura eotÍe pontG dê I 5% o €lor do Set point (tmp€ratúa A6tada);
?Bandê,as aramadas de aço rrcxd'áÉl
?Câmaa de aqmimênto (m circulaçáo e rtrpEção de a, @í confecçáo r€tual;
?Saída de a qHte âtraÉs do trifício de eEustá) lmalizado m pate superior do equipammto (triÍicio para posiciffito ê ttrmôrnetros dê afeÍiçáo)
?lsolaçáo lérmica nas paredes do eq uipamto cm lá RofirE (lá de udro),

^Emitido por: Allm oiego Mtrm Vaoto, m ssàr: 5514 i

w)
25lwn16@.
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Rrrbrica PAiÉ2

Obieto AquisiÇâo de equipammtos laboatoriars

?Ptrta cm abeítúa prya a direita, peÍmitrrdo a fácrl cdmaçâo e retirada dos mttriais rc intsis da cànara
?Ptrta cm trirco magrÉtim paÍa cfsetr m boÍn Í*hamto,
ry€dâçâo da poíta com perfil dê silicm,
?3 TÍilhos na càntra irúerna para mo\iÍnênta a btrrjeja (modelo ,1.0 possui 2 tÍilhc),
?Sistãm biwlt ptra a tsstu dê alimentação (flmtt:
?Saida dê flm de il supeíitr cm trificio centÍal paa aonod4ão de tsmôrnêtro;
?AcomptrtE 1 prâteleira e man€l dê iretrwÕes;
rcabo de ffigia elêtrica cm dupia isol4áo e plug & tres pircs, dGs fases e m ttrra.

[ild mor
1*ç{P

Fünecêdoí 98007270

Rôdada

Lancê lnicial

1

FoíHeds 98007270

Rodadá

Lárce lnicial

1

ffi...-qÉifid treird

, : Fornecedor 980ô7270

Rodada

Larce lnicial
,1

lfern; odi Microscópio

Va,or

1 450m

1.350,00

Íi.iir.. ,r: i llliiril.Ii

DELEO

CENTRIBIO

MaÇâftdoqda

---íA'

il$lii'ffiffiilÉ

INGAIÁB EQUIPAMENTO§ PARA TABORATORIOS LTOA
Valú

2.9@,m

2.800,00

Criüpr,4amanoOigitdprâl?hrbGdê1ínl ,r.à+qMtrcdlr,t@g
Cêítrifi{acliÍ{cap6'affÉinatôoídoÍid, *§úoÍi)o, câpffidêdepqa tZÉoe Oe lsrnt <Omrga *n_e*r,*rliliir*, *l *.FlEção rE búrcÊda: Pés de btrracha adêíarteü (tipo rentanal '
.PintMa: Pintua eÍsna m eporj

'Sistffi ê s€guarça: Tmpa m erílico rêfsçado cm dispcitiw qtê nâo peímitê o se fircitrErHto qGndo a tampa stiw abqta.FsçârBim: 18m()c)
.Rottr: AmpanlE rottr ds ârgulo o firc (45 ) cm ca@idade para 12 tubos dê 15rnl
.Voltagm: 11O/

'l\,lotq Motd flúBnie a@iado m co)dns
.Vêlmidade máljre 4000 rpín
.TrcôÍnetro: Trcôíretro arelógico indlcadtr dê €lcrdade

V6llcedor

Vficrdôr

V6ÍtêôdôÍ

INGALAB ÊQUIPAMENTOS PARA TABORATOR}OS LÍDA

Lqc QO Eenl
:'

ti:: : :a:a,::='::= i t:::t; ra::::::i::::::: :t:? r,,i.i ;:BÂllÍt'Jp[r. Ê{i1 tJlÊo+ ;li i nr,:::::,:; 
",,,: ']t:",ii.ETmáo110

PotêrEia 250W
Volumê de 4rua g,sLitrc
Cmtrolador Digital, birclt artmáico (8O a 24ôolts), cm sistffi plD
Rsduçáo 0,'1'C

CLba e Frrdo Falso Em aço imx
Ctrcaça Metálica cm pintura êletrGtáica
Tmperatúa de Trabalfp Ambientê até @.C
Dsvo l\4aim de Tffipqatua +/- 0,3"C
Pairel PoliqborEto Tmpa PirEtrbra Poliestirm
C apaci dadê 1 1 0 tubos de ffsaio I 3X1 m
Tmrc de Aqffiimffto TmpeÍatúa 25'C a 37.C 25 minúc
Cmdições Ambifitais No márjmo 34"C (paa cútrolar m 37"C), umidade 20% a gcro/o

INGAIáB EOUIPAM.ENTQS PARA IÁBORATORIOS LTDA
Vals

990,m

900 00

KACIL

srstsna @ico:sistsm óÊico iríidto cFt60, Distârcis pãfocat: 60 mm
llumiraçâô:ltuminador LÊb oràrco oe atta tmircsit (Ecoitminação) : : :'' ii'::::= ':l
Lâm@a halogm de 6V 20W/ 6V 30W cmpáíwl cm uro faiE dê rcltagffi (1m V a 24O V)
Ocula6 (FO.V). CFI E 1ô((20 mm)
. CFI E 15x(12mm)
Fmalizaçáo:Fmalização coajal mermétricâ/micrfrnétri€
Dirêita micÍsrÉtrica
Esqsda m&rdmicro
Cúso de focalizaçãor 26,5 mm
MmrffiÉtrica: 37,7 Ím^olta
Fim: 0,2 Írú\olta
Torq Lre da rotação macroÍnétri€ qustáEl, Furção de refocalização

Tubo ocular:. Tubo binocula E2-TB
. TubotÍanocular E2-TF, Ocultr/Püta: 1000, Cy1m, Rotatiw36Cp
' Tubo trg môrni@ bimul4 C-TE2, lrclinaçáo: 1 0 a 30 g raus, Extrsão: até 40 mm
Rêwl\eÍ:Rmls qúdruplo (dstro da Érc€ç3 prircipal)
Estaçôes:Platina retangula (dentro da cacaçê prircipal), cffi suporte de 6p€ime, cuso tramwsal: 7g (x) x54 (y) mm
OqetiEs (N.A /WD , mm). CFI E PltrAcrmáica 4X (010/ 30)
. CFI E PlmAcrmái€'10X (0,25l 0,7)
. CFI E Plm Acromática 40X (0,65/ 0,65)
. CFI E PlilAcrmáica 100X ólm (1,25l 0,23)
Podm ss 6adas a CFI Acrmática DL e qrtr6 otietiE de melhtr quatidade da sério CFI6O

Cmdensadses:. Cmdênsadq E2j N.A. 1,25; Diafragma de abeÍturacm mac6 deguiade posiçáo paa as rsp6ti6 otretiE CFI E plm
' Conder§ador de Fase E2; N.A. 1,25; Diafragma de abertua m mtrc4 de guia dê posiçáo pãa as r6p*tiES otietiEs CFI Acrmáj€ DL
Pla o modelo seín diafragma dê campo: Cmdensado trrmático C-C, Cordensadd acrmático basculffte 2- 1@x
Ctr)dssador de campo scuro (seo), Cmdensadoí de cmtraste de f6e C-C
Métod6 de obstrÉçáo:Campo clilo, Epiflsescêrcia Campo scuro Ctriraste dê fase, polãrzaçáo simples
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I. R. EH1KE

A pREFETTURA Do MuNrcípro oe cÂruoroo DE ABREU - plnanÁ.
llmo. Sr. Pregoeiro, Allan Diego Moreno Varoto.

RCf.: PREGÃO PRESENCIAL NO O3O/2016

J. R. EHLKE & ClA. LTDA., pessoa jurídica de direito
privado, com sede nesta Capital à Av. João Gualberto, no 1661, Bairro Juvevê,
inscrita no CNPJ sob o no 76.730.076/0001-34, através de seu sócio gerente
abaixo assinado, vem respeitosamente à presença de V. Sa. interpor REGURSO
quanto ao julgamento das propostas, especificamente contra a classificação da
empresa INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, pelas
razÕes que seguem.

t.

A empresa INGALAB EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS LTDA foi classificada quanto ao item 01 do Edital, quando na
verdade, se atendidos os parâmetros legais, essa empresa não pode ser
classificada no presente Pregão, e muito menos sagrada vencedora do item 01,
conforme se demonstrará.

O objeto do Pregâo é a "aquisição de equipamentos
laboratoriais, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conforme
especificações descritas no termo de referência (Anexo )l'.

Pois bem. No Anexo I do Edital, está descrito que o
equipamento para atender o item 01 deve ser um analisador de hematologia
automatizado, exigência que NÃO foi cumprida pela licitante INGALAB, cujo
equipamento não atende o Edital no que diz respeito a se tratar de equipamento
automatizado.

Assim consta no Anexo I em relação ao item 01:
"Equipamento automatizado. compacto e de baixo cusÍo".

Entretanto o equipamento ofertado pela INGALAB é
semi-automatizado (e portanto não cumpre o quê determina o Edital), uma vez

""'fr4

Rubrica

ffiffim
; soo n:-6 Z 3- I
\=*'32 Lc§., "rc )

J. R. EHLKE & ClA. LTDA. Av. Joõo Guolberto, 1661 -Juvevê - Curitibo -!PR - Broril - CEP 8OO3O-OOl
Fone: -t55 (41)3352-2144 -Fox: +55 (41)3252-219ó - CNPJ 76.730.07610001-34 - lnsc. Est. 101.23558-03

Site: www. irehlke.com. br - E-moil : irehlke@irehlke.com. br



t"à
'* o'J}Z''i
r? -:-ç-í, 

-€,':*7
\-fiubrica -/

I. R. EH1KE

que necessita de um procedimento antes de apresentar a amostra para
realização do teste.

il.

A regra do Edital é bastante clara quanto à
obrigatoriedade do analisador de hematologia ser automatizado.

Entretanto, o equipamento de hematologia cotado pela
INGALAB, da marca Mindray, é o modelo BC-2300, que não é automático.

Esta característica não pode simplesmente ser
desconsiderada para se decidir pela classificação de uma licitante, o que ocorreu
no caso presente.

Conforme exposto, a exigência de que o analisador de
hematologia seja automatizado é expressa, não pode ser inobservada, e não é em
vão.

Há embasamento técnico para que se exija um
equipamento de hematologia automatizado, conforme solicita o descritivo do
Edital, tanto é que a farmacêutica bioquímica, Sra. Larissa Estevão Romanichem
(que será responsável pela utilização do analisador de hematologia) atestou que o
equipamento tem que ser automático, pois o manuseio para diluiçâo é moroso e
passível de falhas e contaminaçÕes, conforme consta da ata de julgamento de
propostas e análise de documentos.

Denota-se, portanto, que a exigência do analisador de
hematologia ser automatizado tem total fundamento porque implica em maior
precisão e exatidão das contagens e no exame diferencial do hemograma
apresentados, além de ter como característica maior biossegurança pelos
processos de diluição da amostra biológica, e dos reagentes serem internos e
dentro do equipamento, não expondo o operador a estes agentes.

Já um equipamento semi-automático, como é o caso do
BC-2300 ofertado pela INGALAB, exige grande manuseio da amostra biologica,
que é potencialmente infectante, e dos reagentes que são potencialmente tóxicos
pelo fato já mencionado das diluiçÕes serem feitas fora do equipamento e com
intervenção do operador.

Segundo o processo de diluição e preparo da amostra e
reagente no BC-2300, o operador deve abrir o tubo com a amostra de sangue total
e solicitar ao BC-2300 que aspire a amostra de sangue, posteriormente esta
amostra é dispensada num copo aberto sem tampa, suscetível à contaminação de

/r,\
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partículas externas como poeira, que serão contadas durante a análise das
plaquetas.

Os contadores de hematologia funcionam pelo princípio
de impedância. A impedância conta e identifica as células ou qualquer partícula
que contenha na amostra pelos seus diferentes tamanhos, e em especial as
plaquetas, que são as menores partículas do sangue a serem contadas, e junto às
plaquetas as partículas de poeira proveniente do copo de amostra serão contadas
de forma indiscriminada.

Neste caso tem-se resultados de plaquetas falsamente
aumentados, porque o contador BC-2300 não discrimina o que é plaqueta do que
é poeira ou partícula proveniente de contaminação externa.

Portanto, tem-se resultados errôneos não somente das
plaquetas como de outras células devido à contaminaçâo, levando a uma conduta
clínica diferente caso tivesse uma contagem exata e precisa com um equipamento
de hematologia automático como o BC-2800 ofertado pela ora recorrente.

No caso do BC-2300 esta preparação é externa e não é
automática, apos a amostra de sangue ser dispensada no copo, o equipamento
dispensa uma quantidade pré-determinada de reagentes para poder fazer a leitura
e contagens num meio salino que é condutor de corrente elétrica.

E tudo isto com intervenção do operador. Além do
operador ter que manusear o copo de amostra com sangue, precisa ainda
manusear esta amostra para que o reagente dilua. Há um risco duplo, ora pela
possível contaminação biológica do operador, ora pela exposição deste aos
reagentes do equipamento potencialmente toxicos. Tudo pelo fato da preparação
da amostra no BC-2300 não ser automática e nem ser interna (dentro do
equipamento).

Por sua vez, o equipamento BC-2800 ofertado pela
empresa J. R. Ehlke & Cia Ltda. é totalmente automático sem a intervenção do
operador, além destas diluiçÕes de reagentes serem internas (dentro do
equipamento), não oferecendo risco ao operador pela exposição deste à amostra
potencialmente infectante e nem aos reagentes que sáo potencialmente tóxicos.

As contagens no BC-2800 são muito mais exatas por
não serem suscetíveis à contaminação externa de poeira e sujidades que possam
existir em recipientes, porque ele não precisa de recipientes externos para serem
feitas diluições, e porque estas diluiçÕes são feitas internamente no equipamento
e em recipientes proprios e bloqueados, protegidos duplamente de qualquer
sujidade e interferência externa, porque os banhos ou recipientes das diluições
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I. R. EH1KE

possuem uma capa de metal que os protege e ainda outra tampa que protege e
isola o equipamento do meio externo.

Desta forma, resta demonstrado que o equipamento
semi-automático modelo BC-2300 ofertado pela lngalab Equipamentos para
Laboratorio Ltda - ME não atende ao que foi exigido no Edital, devendo ser
desclassificado, inclusive por apresentar risco duplo ao operador além de
comprometer as contagens e resultados finais do hemograma, levando a laudos
clínicos errÔneos e suscetíveis a condutas clínicas equivocadas com risco de vida
ao paciente.

E, além de todo o exposto, tem-se que todas as regras
impostas no Edital devem ser cumpridas tanto pelo Pregoeiro e equipe de apoio
quanto pelos licitantes. Uma vez lançado o Edital, este adquire força de lei.

A Administraçâo Pública, no curso do processo de
licitação, não pode se afastar das regras por ela mesma estabelecidas no
instrumento convocatório, pois, para garantir segurança e estabilidade às
relações jurídicas decorrentes do certame licitatorio, bem como para se assegurar
o tratamento isonômico entre os licitantes, é necessário observar estritamente as
disposiçÕes constantes do Edital.

No mesmo sentido assevera José dos Santos Carvalho
Filho rn "Manual de Direito Administrativo", 254 edição, Editora Atlas, 2A12, pág.
244:

"A vinculação ao instrumento convocatório é garantia
do administrador e dos administrados. Significa que as
regras traçadas para o procedimento devem ser
fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é
respeitada, o procedimento se torna inválido e
suscetível de correção na via administração ou judicial.
O princípio da vinculação tem extrema importância. Por
ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento,
além de dar a certeza aos interessados do que
pretende a Administração. E se evita, finalmente,
qualquer brecha que provoque violação à moralidade
administrativa,àimpessoalidadeeàprobidade
administrativa. [...] Vedado à Administração e aos
licitantes é o descumprimento das regras de
convocacão. deixando de considerar o que nele se
exige. como. por exemplo. a dispensa de
documento ou a fixação de preço fora dos limites
estabelecidos. Em tais [ipóteses, deve dar-se a
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desclassificação do licitante, como, de resto, impÕe o
art. 48, l, do Estatuto".
(destaque oportuno)

Ora, os princípios da vinculação ao Edital e da isonomia
é que garantem a legitimidade dos processos licitatórios.

Sobre este aspecto, importa transcrever o comentário
de Geraldo de Azevedo Maia Neto, Procurador Federal, publicado em 1Ot2O12 no
site Jus Navegandi.

Dentre as principais garantias, pode-se destacar a vinculação da
Administração ao edital que regulamenta o certame licitatório. Trata-se de
uma segurançapara o licitante e para o interesse público, extraída do princípio
do procedimento formal, que determina à Administração que observe as
regras por ela própria lançadas no instrumento que convoca e rege a licitação.

Deste modo, se mantida a classificação da empresa
INGALAB, restará fulminado o princípio da isonomia e da vinculação ao Edital, na
medida em que estará se concedendo vantagem a quem não oferta equipamento
de acordo com as exigências do Edital.

Sobre essa questão, o jurista Marçal Justen Filho
discorre na mesma obra já citada "Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos", 5a Edição, Editora Dialética, pg. 382, in verbis:

"Sob um certo ângulo, o edital é o fundamento de
validade dos atos praticados no curso da licitação, na
acepção de que a desconformidade entre o edital e os
atos administrativos praticados no curso da licitação se
resolve pela invalidade destes últimos. Ao descumprir
normas constantes do edital, a Administração Pública
frustra a propria razâo de ser da licitação. Viola os
princípios norteadores da atividade administrativa, tais
como a legalidade, a moralidade, a isonomia."

E Marçal Justen Filho, também nessa obra, tece
comentário a respeito do artigo 44 da Lei de Licitações (pg.413), que mais uma
vez determina a observação dos critérios objetivos do Edital pela Comissão, assim
dissertando:

"Em termos amplos, a objetividade significa
imparcialidade mais finalidade. O julgamento objetivo
exclui a parcialidade (tomada de posição segundo o
ponto de vista de uma parte). Mas isso é insuficiente.
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Além da imparcialidade, o julgamento tem de ser
formulado à luz do interesse público. O interesse
público não autoriza, contudo, ignorarem-se as
disposiçÕes norteadoras do ato convocatório e da Lei.
Não se admite que, a pretexto de selecionar a melhor
proposta, sejam amesquinhadas as garantias e os
interesses dos licitantes e ignorado o disposto no ato
convocatório".

Ocorre que, no caso da licitante INGALAB, não se trata
de proposta mais vantajosa. Primeiro porque descumpre o que preceitua o Edital.

Segundo porque deixou de atender requisito
imprescindível para o fim pretendido pela administração.

1il.

Estas são as razÕes do inconformismo da recorrente
J. R. Ehlke & Cia Ltda, razão pela qual requer o provimento do recurso para que a
empresa INGALAB seja desclassificada, pelos motivos evidentes e fartamente
expostos e, quando não, pugna pela anulação do ato administrativo com a
realizaçáo de novo procedimento licitatorio, vez que, caso a decisão atual
prospere, o PREGÃO No 030/2016 restará eivado de vício consubstanciado na
inobservância de todos os princípios basilares da administração pública.

Pede e espera deferimento,

Curitiba, 30 de maio de 2016.

J.R. WrcT & CIA LTDÁ.
Jasé Romeu Ehlke
Diretor Comercial

RG no 6.378.39-0
CPF no 027.853.159-87

F6.zgo.o76/oooí -34
J.R. EHLKE & CIA. LTDA.
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BC-2300 Analisador hematológico

Manual de operação
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Noçôes sobre os do sistema

3.2 Aspiração

Este analisador pode prooessar dois tipos de amostras sangüíneas: amostras de sangue

totale de sangue prêdiluído.

Se a análise for de uma amostra de sangue total, pode.se simplesmente apresentar a

amostra ao distribuidor de diluente e pressionar a tecla Diluente para que 20 pL da amostra

sejam aspirados para dentro do analisador. Uma amostra diluída (aproximadamente 1:300)

será dispensada quando a tecla Diluente for pressionada novamente. Misture bem e
introduza a amostra diluída bem misturada no bocal de sucção e pressione a teda

ICONTAGEM] para aspirar a amcstra para dentro do analisador.

Se a análise for de uma amostra sangüínea capilar, primeiro devese diluir manualmente a

amostra (20 pL da amostra capilar precisa ser diluída com 6 mL de diluente) e, então,

apresentiar esta amostra prêdiluída ao bocal de sucção da amostra e pressionar a teda

ICONTAGEM] para aspir:ar a amostra para dentro do analisador.

T2
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"jOSÉ ROMEL EHLKE, brasiiei;o, natui-ai de Aniônio Linto, paraná, divorciado.;on'rero;ente titt.rlar ce cefr-ria ie ídentidacJe R.G. n" e37.g3g".0/pR e inscrito n,:r-:F'Fl!'\4F n" c27.853.''rsG/97 resiriente e domiciiiaoo na Ar. prudente de Morais:re 488' apia 701. centro, em curitiba paraná, cEp n" g0.430-zia,e

'uHl-§otü 
CHED§' brasiieiro, naturai de Laguna Santa Cata1ina, casado, sabc '"egin-'e oe coi-n'rnhão univei'sai de pens] comercíante, iitular da cédula ,;eiuer:tiaade P..G nc r,7g.64zipp, e inscrito íro cpF,,fu4F í:o 169.g3g.zgs,/g1,:eside;-ite e cc,"-''ic'iia:r; iã R.ua são pecrc. nc 1?_z allt,: s01 cabral, em.',.;'it:be. Far-aná. C[p o:c SC.035_02C.

-'jliccs sccies *a tciaiidade do Capital da saciedade emr,resána ,.f . R El.fLKE .t
üiA LTDA-, ccni sede scciai na Av..ioão Guaibe,to n" 16ôx.;uvevê, ernCuritiba Paraná Ítrr 8ü 03C-lri1, inscriia ro cNpJ *"n o n" r;ã,zgb.0?6/000...
34 ;cm seus atl's ccÍstitui:vos ai'qui'rados na Junta Comercial Co Estadc daPa:"ana, sob NIRE rc i'!7.437, ern sessãa de z0rc4, 1g7j. pr"imeira aiteraçãcr;cb c ro i38.fi61 eir seçs3c de 07i06Í1g73. segunda aiteração sob c n.i53 994. ei'n sessâ,: de 07;'0ô.i1s74 teiceira alter-açáo sch o no 1g6"i64, em
:?::ã-9,E]e 181c6/i978, cr-;arta alieraçãc sob c nã 201.g4c, em sessão de'1t-tri!l!)7 qulita allelação scb o no 234.812. en sessãc de lTii:ll1Ç:1,gt,r'':>ta aiter-acâo son o rõ ?47.447, enn sessãc de 4,1i}Tl'tSg0, sétjnra aiteraÇâ:si]b c no ?87.37'r, err', sessâe oe ü1 r}zfigg3, oítava arteraEão sob o no 32g.3gg,anr sessão cie 17ie5!i.Ç85, nona alter-aç,ãc sob o no lgq.ggp, em sessão cle'l5i0g/1987 ce:i'na alteraçãr slb c rrc- 4C8.58g, ern sessãc cie {.{/0g/1ggg,
'i,ecin:a prin-:e;:e aitei'açãc scb c no426.1ii. err sessãc de 26iil4,,1ggg, déclnea1eÇ;'Ji1ta aiieraç!c' srD :-, ;.-o 452 533, em sessãc fitf lq/l3i1gslr, déc;n_rai,:1í'c*:i.'â aiteraçec son c nc..i?'4 g3g, em sessão ce 26i11,/-igg0, décirne guaffaaltei'lção süo o no 5iâ s3§. *ir sessão de29i03i19gZ, Có;ima qiirnta alieraçtcs':i c n" 571.44'j, €:Íi-r §Êssão de i ii}S/igg4, décima sexta alteraçãc scb c,nc:)5';'?'7't.725 err: segsác ie 15/'i8/ig95 e oeilrna sétime alteraç'à sob s n"
"i'C13C8Í:328 8ri1 ss§sâc ne 2Cii2/20ci, "esclriem de plenc e crinuirr accrdo,::r: .sÓcics ;-eí'crnri'a;' c ccntra:o s,:;iai. em cilrnririi**ento ãc cÊntancir legal;,:inai'taúc tjr.: irio',,C Codigo Civil, Lel n" 10.4C6âAAZ. Cor:fer:iidC assim novaLeuleçâo as ':iáusu;as ccrtratuais, passando c ccntratç social consciidad: a;iüorar c,Iirr a spgriilte i.eiaçâc:

Pelo pi-esente instrunrento oarlicuiar-de Alteração de Contratc Social. o. ,§assínacios: '

í:ci§sür-tDÂÇÁ.ü D0 {)$NTRATO SCCTAL DA,
.,i. ii. Er-li KE & ClÂ LIMITÂL.!,{\

LJ.§ULÂ. P,?!ME!l-:.r

DEÜiMA C}iTAVA ALTERAÇÃO COruTRATUAL

üEhtCIM I r,{ /\ÇÃo s0c E.âL
:,.i g;i'â sob o ncme e!-npresarial .1. R.

de conÍornridaoe corn a Lei ,.,i"

!aCie Erf;r,;r-:r: i EHLKE & CIÂ
10.4ü6/2002 e

-/ /,)

iili

SendC 'ê!iiCa
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DECIM,q CIiTAVA ALTERAÇÃO CONTRÂTUAL

iupÍetivamerrte peia§ normaS ca sociedao'e anônima.

CLÁIJSULA SEGUNDA .- SEDE
'Á\ sociedade terá sede e forc na Av João Guaíbefto, no 1661, bairrc Jsr.rg1.,6,,
em Curitlba, Paraná, CF-p n" 80 03C-0Cl
Farágrafo l.lnico - F faci-iitado a sociedade a quaíquer tempo, ac arbítr.io
exclt-isivo ce sua acjministração, abrir, manter ou encerrar fiiiais ern quatquer
i--'ai+ 'co te'iitoi-iç rracional atribruindo-ihes capiial autônon:c, se necessáric,lhservaia a iegistaçãc vigente sobr.e a rnatería.

C!.ÁU.§I.J{.A TERCf;IRA - OBJETCI SOC[AI-
Consiitui cbjetc ca scciedade à compra. venda, irnrortação, exportaçáo,
;'f,câ'Jã'), c'ir-rcCatc e ass;stência técnica de equipamentos. acessorios, vicrária,
'eagentes, reatlvcs. rnicrcscócros para iaboratorios, apareihos e materiais dei:cnsuirro para n;spitais, r!í-:cas e bairccs cje sangue. aparelhos e niateriais r1e
Çon§urncr §ara citair-t"lt:iogia neurologia e odãntolcgia, e rer,reserftaçãg
r;n'lerciai

CLAL'SULA üUA,RTA - PRAZO DE DURAÇÃOi' ;:ri"aro de'cui'arÉc ia socieiade e indeterrninado. extinguinclo-.se ilc1voniade
irnanirne dos sccics e ncs casos previstos em Lei.

cl-At.,st.,t-Ê, Qi.,itÍTÂ " cÂptTAL SOCIAL
Ü' capita; social totalrnen'te integraiizado na innportância cje R$ 839.000,GÇ
i:ri:ccentos e trírrta e nove mil reais) dividido em 839.0c0 (oitocentos e tririta eriüvâ inili qi.rotas. ic'Jos ccr-n,itreíto a rroto, no valor nominai de R$ 1,0C (um
reai'i, que estãc assir-n disti,iauÍdas entre cs sócics:

;"roséftcrneuEnike rcfre
lf"eisüãe""d. :.---+-----i 419.500, 4Í 9.50C,.00r

_#
LEÂO

TTOTAL

c'.ÁUSUt-Â s EXTÊI, - RsspoNSAB|Li DADE
A. responsabilioade de cada socío é restrita ao vaior de suas quotas, mas todos:espcndei'n soiidariarnente pela integraiização ,-Jc capital .social, conforme
l'ecei:ira s ariiq.; 'r.ü52 dc ücCigo Crvil i_ei n" 10.4,;ô/2C0?

CI*.ÀU§UI-A SÉTIMA - ADMINISTRÂÇÃO E ATRIBUIÇÔES
Â' administração da socieoade caberá aos socios Josá R.or.neu Ehl«e - gerent:
cçr:ierciai e Neiscn Checie - gerente adnninistrativo, qualificados no preámbulc
Seste ínstrumenio ficando autorizados o uso dc ncme empresarial,
c:ffeisanCo-cs Ce cauçâc e investi'{os dos rnais arnplcs e gerais'podenes,

nãc reci'esenia-ia snl ruíze r:u fci'a dele, nas re[aç,5es coú terceiro§, nasvvrr vY, r.r.\rs pubiicas e a'ita:'quias assinando incividualmente, to.jos osntos necessárics à gestãc cos negocrcs, podendç inclusive nonierartuõdra
qieaúq

kc'r')
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DEc tMA clrAVÂ ALrERÀçnó-corurRATUAL

p'ocirradoi'es, iesde que coln prazo de mandato deterrninacc e pespecificos
Parágrafo primeiro - Anroos os socios individualmente são capazes paiatodos e qualquer atos necessários às cperaçÕes de irnportação e exportação.Parágrafo segundo - A operação que *n,rór.,,,"r- a ccnlcra, .,.enda, hipoteca or.:Pci'qualquer culíc modo, ã alienação cu gravame de bens Ínnóveis casociedade, ocorrerá rnediante a deliÉeração ãos socios oue rãpresentam erraioria lc. caoitar scciai.
Fe'rágraf+ tercelro '/{s prc,curaçÕes outorgadas pela sccieclade pocerãc sersl''"-''sc';tas .teic aominrstracioi' iscladamãnie, e âléT.. Íe rneni:ionarerrÊ)ípi"essamente os poderes confericos, ceverãc, ccrr exceção datlueias oaraí,;-,s iu'iic,ais irnie'- ::nr período de valioade rírnitadc.

ÜLÁI!§UL.À OITÂVê. - 
'MPEDIMENTO 

DE USO DA DEr{OMIíUAÇÃO SOC'AL,üs Aeministrad,:;-es são investidos de todos os poderes nedssá.ios parar-l:aticâ ios atcs se gesião. f;cando vedado os avais, fianças cr* outrasgarantias cie fa'.'or Dem :oÍ-1CI, o uso ou ernorego da crenorn,náçác s:,ciat ernnegócios <lu iransaçÕes esiranhos aos objetivos ãociais.

CI-ÁUSUL,q NC}NA - REUNIOES E DELIEERÂçOES SOCIAI§lls deiiberaçÕes sr:ciais serãc tomadas ern reuniÕes ce sócics, presídirJa esecretariada pelos sccics p;-esentes, que lavrarão uma Ata Ce E.eunião levada
':r,osteriorrnente a i'egistrc ern orgão lor-npetente ficar;co a scliedacl*;iis':ensada da rnanr-rterÇâc.e iavratui-a ce Livr* ce ATAilarágrafo Primei'o - Â convccação para a reuníão de.socios se dará porescrito, com obtençâo indivioual de-ciência, dispensando-se as formalidades clar:u,biicação ac anuncic. r:oi-;forrre § 6", co artigó 1.0r2 ,;.,{a Lei ri 1ü.406fi2.Farágrafo segundo - A reunião áos sócios ústala-se na pi,i,.neíra convocaçãoÇo''r e presença de n: míni,-no três quartos do capÍtal sociaí, e, err segundarr:'rlirJi-;acãc. con-. qi;aicuer núrnero de sccios üresentes.
!:ar'ág:'afc Terçeirc - Êica o'ispensada e i-euniãc ccs socros, fiuanüCI estesdecidlrerri oor escritc sobre as rnaterias ob,jeto cle deliberaçãc, Áos ter.rnos do $.l' Co ai't., 1 .A7Zda Lei n. 10.406/2002 -- -'--
Paágrafo Guarto - A. reunião dcs sócíes, ccorrerá nos termc,s pretristos em lei,:idtnaríarnente, ncs quatro primeiros meses depois de flnde ,l exercício social,rte acordc corn o artigo 1.c78 ca Lei n" '10.406t20c2. e ertraordinariamente
5ei-Í.tDre que cs interesses scciais exigirem c f,rcnunciamentc cios sócics, salvo33 lac;s cs scclol esijverenr presente e decicirem po,"uu"rito aeerca da-;-ateli?. el]i D3uta.
ãarágrafo Quintc = Nas i-euniÕes, c sócio poderá ser representadCI pÕr outro

ilarágrafo Sexto ' os scclos oeliberarãc ern reuniÕes sobre as seguintes
f*:::::..:::t_rly:co o lisrcsto.nc parásrafo terceiro do presente artígo:- aprovêçãc ces conias Ca administração:

a cjesignaçãc ilos acnrinistradores, quanoc.fe:ta eli ato separeÍc;
iiuicãc Cos aCmintstradores;

Yk.
1
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DEütMÂ oirAvÂ ÂLTER;çÀõ conrrRAruAL

jl- * modificação clc conii.aic social;\.' - :- _''- a incoí-poração, a fusão e a disscrução da socíedade, ou a cessestado de iicuijpç96;

ir"a..ág;"afc prrrneira - ü sccic que desejar i'etirar-se cja sociedade rleverá

'i i- a nor;eaÇão e ces:ituição clos iiqiridantes e c j.rigamento das suas ccntas:
'ri!- o peciicio de c:;-rc:c;-catg. tvruqlr rsr rt\'' uáD §

Farágrafo §étirnc ' As cleliberaçôes dos socios sei.ão tornadas, observadc or,üuoruns mínirnos a seguii-:
i - peics votcs coi'respondentes, no mínimo, a três quailos do capital socialrcs ,:asos erer.,isrcs nos incisos l, lV e V dc art. 1.C71;': - L'elcs voÍ:os c!rie§pondentes a mais de metadeclc capital sociai. noscascs;;,'e,,,islcs ncs:lcrscs ii iií, e Vií dc ar-t. 1 0r1:.; .. r.êi? --r-ia-la .-.1^ ..^r-^ -r" pE'té 'iiciiiiia ce votcs dos presentes, nos demais cascs previstos;ra rer cu':c ccntratc, se este não exigir maior.la mais ãrevada.

;J*ÂçUOLÂ il)É.:Ciru4ê. - RETTRÂDAS DE PRÕ_LABORH)eic exercício cja acr-ninistraÇão, cs acli_rrinistr.adOres terão dir,.eitO A trma:etiraca ;-i:e;lsai ;: iituío ce pró-rahcre, cbseryadas ,i ,:,aposiç5esregu!amentares nerinentes.

üLÁUSULA DÉCíMA PRIMEIRA. RE§ULTADO E §UA DISTRItsUIçÃCÇ exercício sociai coincidirá corn o ano civií, encerrancto-se ern 3i ceiezembro e ac i:éri'i-,ino cie caca exercÍcic, or ãoÀinistiadsres prestarão contasj:stificadas ce sua. aclm;nisti"açãc, precedencio a elaboração co ínventário, dor,=:ançc pati-lrncniai e do batanio de resr.ritado econômico. cabetdo eos sócios,'i3 propor'çãc ce suas euctas. os íuc'cs ou perdas apurados,?arágrafo Frirneiro ' A sociedade deiiberará em reunião dos sócios.,revidêmente ;cnvc casa, a i-espeíto da ciistribrlçã; dos resuÍtacos.Farágrafei seEundc - rica a sociedãde autcrizada a arstribuir.;rtec;cacÍamente lucrr:s .co exercício, corn nase árn re,.,antarnento ce baranç;c;-riermediário" observada a i'eposição de lu,cros uuando a cistribuíçãc afetar c::a7'tíia'' soclai. canfor,-ne estabeiec" o ártúo-i.O-àS ca l_ei n" 10.406/ZC02: eainaa cist'inuir- lucrcs aolT xase nos {ucros acunruladcs ccnstan:es cc úttirncirà iênçü pati-t:rcn ia I

CLÁUSULA DEC§MA SEGUNDA . CESSÃO BE QUOTASAs liuotas da scciedade sãcr indívisíve;" *-rrlo pocem ser cedidas outransferidas sem c exples§c consentimentc cos demais sócicls, cabenco, em:!:atdade ie condi;Ões. o cjireito de prefer.ê;;ü prru 
"" sócios que queiramatquir"i-:as.

:'lfnUií:í)rfiuiícar ao=q der^,rais, discrinrinandc o pieço, forma e prazo de pagannento,-.;r :nlgff--*iéCli: de Ca:ta feOisii,aria ..)rn ?n+êraatÂ^^!^ r^ ^^ r--.. -i-egistraia corn antececência de g0 lnoventã1- oàr, ,:, .,a :rtê..r!_Çãc de nãc rnais cantinuar na Scciedade.

_#
ueÃo

segundc Decc'r'iccs gc (ncventa) dias sem que se sxerça a, as qr:cias coderãc sei' irvrernente .li"airsfericias, 
desde cue ooeáeçãcordiçÕes cc oarágrafa anteríor.

íoüdpaé
dlíÍrlq,

foe ruà)

§;,,8É!"3 C-*,

;3er'ág



-,}. R. EHLKE & CIA LTDÁ..
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DECTMA otrAVA .qLrERAÇaó ioTTRATUAL

!er,".L85'd
Ê 6.t- 3Ci=ÁUSULA DECIMA TERCEíRA - FA'ECIMENTO DE SÓCIO \

3^^:lTlT":i"_-:: quarquer dos sócíos não dissorve necessariansccredade, ficandc cs i,.erjeiics e sucessoies io ,,ce 
cujus,, sub_r.ogaclos nos

l'-?l"t " corigaçÕes cesie. cs hei:eircs ou sucesscres Je ,,o'e cuirrs,, nocl,.,rorra ze r- se'u p,"1à n ta r p e ra n t" " J;ã? :A : ffi,f ;,:t'# j,o, ;T*,?S, : ;;:ffi :';poi- urn dentre eres, devidamente credenciado jetos ciemais.Farágrafo Frime!ro ' '.Js haveres ou debitos do socio falecido, apurados emtralarçc especíatmerte eiabcrado para esse fiir:, serãc Íiagcs ou cobrados em
:l::;Y:3^.,taçÕes 

rnensars :guais. vencendo-se a primeira noventa c:as a:,ós
:::::::::o,1^3. :o"iedade eutorização iudiciat que pernrita roroulài-;-;'rç'o,íd.iãi'r ;:1[iu'cii\'':; Fe'ente a Junta Comercial no Farar-lá. CIutra fórr.rruta tJ:j;â§âffi€-'i'ltc cu cc-r'ranÇa poderá ser estabelecída, desde que unanimementeepiovaoa pelcs sccics supérstites.
Farágrafo seçundc - Meciante exprêssa r-nanifestaçãc ce vontace, a qualir'1r'*Iá ser cor'1in'.-:ada à scciedade rro pràio de g,i clias estabelecidô no;arág'afo antericr'. cs herceiros e/ou slrces§ores do socio fatec:c: rode.âo:i'r:-95531 na sçciedace na forrna ern glle ,,,ier â ser estaheíecjr:lo c, quinnár:
':erediiái-ío 5e cada ,ii'ri. üs nerdeiros *nnorua pocerãc lnE.g5a* r-rÍtsccredaoe, repi'esentados poi'quem rhes detenha o pátrio poder, Çs den:ais:rnpedimentas à atuisição da capacidade de cornerciante seraó áirimiaos peicrr'edigc comerc;ar Erasireirc * r"i" íegisiação qu" *g" a espácie.

_#
r,sÂo

í:LÁU§U!-Â DECíMA GUARTA . DIS§OLUÇÃO E LIQUIDê.çÃO ilÂSíJ,CIFDABã
" 'scciedade ser'á dis;clvica apenas sordeiiberaçãc dcs sc,cics-quctistas, para:stÊ 'r't:r ccnrvocacos respeitadc s iiu$rurn deliberativo previsto- no oarÉgrafc;;éfin":o, da cláusi..ria ;rcna

*LÁI.'SULA DECIMA QUINTA . CASOS OMISSO§
:-e confoimida'Je i9T o que cispõe o artigc 1.CIsà, parágraf,r únicc, do código'lrvi: {Lei L''" i0.406i2002), observar-se-ãc na omissãc dc dipronra regar-cininadr: e cesiê :cnti-atc. as õispcsiçÕes contidas ra Lei oas socierjades.Â.rônir:as, apllcaver supletivârnente á Socieaade ernpi.esária âiriitaCa, bernitmo peia íegislaçãc aCvinCa posteriormente e aplícávei â nratária.

:t.ÁUSUi.A DECIMA ,SEXTA - DESIMPEDIMEP.iTO'3is Sócios e Administracjores rJeclara*, ,ob ã* p"n6 da iei, expr.essarnente:::e nãc se acham ii'nped;dos de exercer a aciministração da sociedade, por jei

::*l:f i"oY^":;;o'*t*e 
de condenaçãc criminal, nos terrnos do an. 1.c11, s io,i._! ;' ,--.*,'cr2cc2. bem corno, i:ão se acham incursos na ploibiçâo deii..;,-:ivarnentc prer.,:sio :la iei n" g.g34/g4.

Ui*A Dr:CIM& "§ETiMÂ . §rMAiS DELIS§RAÇOES DOS SÓCIO§
l.!â' 

r 
::r:T :nr: 

.,Je a itera cã o contratuar poderã ."|, rivrernente arterad a,temuo. ?-rD todo ou em pade, por cieiiberaç.ao dos sócics
tutdraír
ürgirl qx

d
I
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.i. R. EHLKE & CIA LTDA r'._ _-
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DECTMA OIrAVA ALTERAÇÃo corurR,qrliAL 
q;ffi

ir:presentancc três quartcs do capitai social, ressaivados os cãso* pr"ür:i,sl-''-
çi,-Ô i-er ou n:s iei-nais ciáusulas do nresente instrun-;enio, que estabelece:
,] ii L) ru rTi c ifeie nciad o i a re as ; elibe raçÕe.s sccÍa is.

t LAUSUL,§. DEi;ifr4Â üíT,ÀVÀ- FGF.O
Para eventuai nr,:rocsitui-a Ce cuaiquer açãc cu prcceCir.nentc entre os sócrcsci; deies contra a sociedade. funCada enr sua existêrcia. adrninistração cu,
ileste :nstru,'irentc. fica eleito c foro da Cicjade de Curi{:,ra. EstarJc, <jl, Par,ana
Icrri:-enuncia exl]i-essa de qualqr-ier c,;li.i Íorc, !i.i.,--r,ais.:srecial üL
It:viiegiacr: ç'Jz se;a ainca que lrsr;h3 ccür.er lltucjanca de oonricílic cie.
tii ai'auei' o os q L.r+tistas.

':: ú.-'i +-stãre.-,'r assiÍ'r llstcs e coni:-atacics. assjnaín L-:reseite instrumettto de
ll,;i:tiai,:.§ccta: Ê[i ii (ti"ês] vias de iguai tecr e fcima ne;;esença das
iestemunhas aC;airte non":eadas.

Curltiba. 24 rje novemhro cle lt0Oi:l.

?' ,Ç ,a

1/1*
Ehlke

-i,est*rn:rnhas:

iV

í\ ,3. 5 96d
rre

i SSP/PR

fsta Aitei"açãc Conti'aruai fci eiaborado por.

(ir"ri-7cual,c ô iorcstr,l.!.,.
Ana Pauia Barbosa Cai''icelier
R.G. 6;.220 596-2 S-qp/pR

R.G. 3.275 627-", SSp/PF
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Av. Paraná, 3 - Fone: 43-3476-1222 - www.candidodea

SncnnraRIA MUNTcTPAL oB cpstÃo op
lrctrnçÕes E coNTRATos

PREGAO PRESENCIAL NO O3O/2016.

oBJETo: Aquisição de equipamentos Iaboratoriais, em atendimento

Secretaria Municipal de Saúde.

1- A comissão Permanente de Licitações, designada

se reuniu novamente nesta data de 3110512016,

licitatorio em epigrafe.

2- Nesta data foi recebido da empresa J R EHLKE & CIA LTDA

76.730.076/0001-34, razÕes em relação ao item 1 (um), tempestivamente, e

protocoladas sob n" 629.

3- Em observância ao item 9.1 do edital abre-se o prazo de 3 (três) dias úteis

para contra razões, por parte da empresa INGALAB EQUIPAMENTOS

PARA LABORATORIOS LTDA 13.415.600/0001-62, a partir da

publicação deste.

Equipe de Apoio

Gndro Koziel
ipe de Apoio

pela Portaria n" 8712015,

para tratar do processo

Sem mais pàia õ
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Diário Oficial Eletrônico do Município de Cândido de
Abreu/PR

José Maria Reis Junior
Prefeito Municipal
Samuel Martins Delgado Junior
Vice-Prefeito
Avenida Paraná, 03, centro

CEP: 84.470-000

Fonei 43-3476-1222
Site: www.candidodeabreu. pr.gov.br

LICITACOES

Avisos

PREGÃo PRESENctAL No o3o/2016.

OBJETO: Aquisição de êquipamentos laboratoriais, em
atêndimento a Secretaria Municipal de Saúde.
't- A comissão Permanente de Licitações, designada pela
Portaria n" 8712015, se reuniu novamente nesta data de 31/05/2016,
para lratar do processo licitatório em epigrafe.
2- Nesta data foi Íecebido da empresa J R EHLKE & CIA
LTDA - 76.730.076/0001-34, razões em relação ao item 1 (um),
tempestivamente, e prolocoladas sob n" 629.
3- Em observância ao item 9.1 do edital abre-se o prazo de 3
(três) dias úteis para contra razões, por parte da empresa INGALAB
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LÍDA_ 1 3.415.600/000,1-
62. a partir da publicaçào deste.
4- Sem mais para o momento.

Allan Diego Moreno Varoto
Pregoeiro

Cleberson Leandro Koziel
Equipe de Apoio

Alan Manoel Miranda da Silva
Equipe de Apoio
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31t05t2016 Gmail - Abertura de prazo para contra raztus - PP 30 2016 - Cândido de Abreu

m4 ffimm§* Cândido de Abreu <licitacoescandidodeab

Abertura de prazo para contra razões - PP 30 2016 - Cândido de Abreu
2 mensagens

ôànoi ao * oor", . t lcitacoescu"o o"*ror"róg;ui l..om,
Para: licitacao@ingalab. com. br

Segue:
Recurso apresentado pela empresa

31 de maio de 2016 17:47
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Cândido de Abreu <licitacoescandidodeabreu@gmail.com>
Para: licitacao@ingalab.com. br

31 de maio de 2016 17:50

Segue para maior agilidade digitalizado:
-Recurso apresentado pela empresa J R EHLKE & CIA LTDA.
-Ata de reunião da comissão de Iicitações, abrindo a partir desta data, prazo

Opara contra razões, bem como sua respectiva publicação.
att
Comissão Permanente de Licitações de Cândido de Abreu/PR

r1 Recurso - PP 30 2016.pdfu 1017K

https://mail.google.com/mail/ú0/?ui=2&ik=afa170**gr;s\ /=pt&search=sent&th=1550892781845671&siml= 1550892781U5671&siml='1550894.f1259b1c6
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lngalab Equipamentos para Laboratórios Ltda
Rua ver. Arlindo Plonas 20s9 - vilo sonta tsabel - cEp: g7.0g0-3i0 - Moringó /pR

cNPJ: 13.4L5.600/000L-62 t.E.: 90553558-75 Fone: 44 3031-4020 Emoil: ingolab@hotmoil.com

llustríssimo Senhor,

Pregoerro, da Prefeitura Municipal de Candido de Abreu

Referente Pregão Presencial N.o 30/2016.

f f,topotta referente ao item 1 do Edital, o que faz declinando os motivos de seu inconformismo
no articulado a seguir.

! _ DOS FATOS SUBJACENTES

Atendendo à convocação dessa lnstituição para o certame licitatorio supramencionado, veio a
presente empresa, apresentar proposta almejando ser contratada, sendo a empresa INGALAB
EQUIPAMENTOS PARA LABoRAToRtos LTDA a vencedora do processo.

J

\ilr'
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lrr'rcaLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA. - ME, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no cNPJ/MF sob no 13.41s.600/0001-62, com sede na

Planas 2059 - Vila santa rsabel, na cidade de Maringá, estado
representante legal infra-assinado, vem, tempestivamente e com fulcro
I do a11. 109, da Lei no 8666/93, à presença de Vossa senhoria, interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO - CONTRA RAZÕES,

Contra o recurso interposto pela empresa J. R. Ehlke e CIA Ltda, a fim de desclassificar nossa

Rua Vereador, Arlindo

do Paraná, por seu

na alínea "b", do inciso
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lngalab Equipamentos para Laboratórios Ltda
Ruo Ver. Arlindo Planos 2059 - Vila Sonto lsabel - CEP: 87.080-i30 - Maringd /PR

CNPJ: 13.4L5.600/0001-62 l.E.: 90553558-75 Fone: 44 3031-4020 Emoil: ingolab@hotmail.com

Sucede que, depois da etapa de lances, ter perdido no valor, a empresa J. R. Ehlke e CIA Ltda,

veio a interpor recurso contra a decisão da Prefeitura Municipal de Candido de Abreu, de

habilitar a lngalab Equipamentos para Laboratorios Ltda, questionando o item 1 do Edital, sob a

alegação de que a mesma era inexequível.

Ocorre que, tal assertiva encontra-se despida de qualquer veracidade e, pelo proprio fato, a

aludida interposição afigura-se como ato nitidamente ilegal, como à frente ficará demonstrado.

II - DAS RAZOES

A empresa INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA. ME, preparou sua

documentação e proposta, em conformidade com todas as exigências da administração, no

escopo de poder participar do processo licitatório e sagrar-se vencedora.

A empresa recorrente, em clara manifestação de defesa de seus proprios interesses,

I aRresentou recurso a essa administração na tentativa de desclassificar nossa proposta.

Nesse momento, faz-se necessário uma rápida explanação sobre as condições que levaram à

classificação da nossa proposta.

Apos a etapa de lances a lngalab Equipamentos para Laboratorios Ltda, sagrou-se vencedora

do ltem 1 do Edital no valor de R$ 22.000,00,

A recorrente quer alegar que não vamos entregar o equipamento conforme solicitado pelo

respectivo Edital.
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lngalab Equipamentos para Laboratórios Ltda
Ruo Ver. Arlindo Plonos 2059 - Vila Santo lsobel - CEP: 87.080-330 - Moringó /PR

CNPJ: L3.4L5.600/0001-62 l.E.: 90553558-75 Fone: 44 303L-4020 Emoil: ingalob@hotmail.com

Entretanto o equipamento que ofertamos é o mesmo que a recorrente ofertou. O equipamento

ofertado pela nossa empresa é Analisador Automático de Hematologia Mod. BC 2800 da Marca

Mindray), onde além do equipamento ofertado, damos todo o treinamento, instalação e os

primeiros reagentes g ratuitamente.

No edital estava a seguinte descrição do item:

ITEM QUANT. PRODUTO

:Eq u pãnlóntããüiõm-auzao o, com pactoG de
baixo custo.
- lnterfaceável (RS 232 X2)
- Display de cristal lÍquido (LCD) colorido (640 X
480 pixels)
- Menu. contagem, revisáo, controle de
q ualidade, configuração, serviço, calibração,
"shutdown"
- Diferenciação de células brancas em três partes
(WBC): '19 parâmetros + 3 histogramas
- 19 parâmetros: WBC, Linfoc.#, Mid#, Gran#,
Linfoc.%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, VCM,
CHM, CHCM, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV,
PDW, PCT e histograma pa"a WBC, RBC, PLT
- 2 modos de amostragem: sangue total (20uL) e
pre-diluído (20 uL)
- 6 modos de contagem: todos os parâmetros,
WBC/HGB, RBC/PLT ( sangue totat e pre-dituído)
- Automação lysrng. mixagem, rinsagem e
limpeza automática de fibrina
- Limpeza automática da agulha de amostragem
- Armazena ate 10.000 resultados (incluindo
histogramas)
- Função de recontagem automática
- lmpressora térmica embutida, impressora
externa opcional (diversas opçÕes de impressão)
- Alarme de reagente expirado
Configuração padrâo:
- Teclado externo (e interno)
- lmpressora térmica (interna)
- Kit de acessorios (inclui ferramentas e
componentes extras)
- Kit padrão de reagentes para a instalaçáo
- Analisador [46cm (alt )X 42cm (larg.) X 39cm
(prof ) e 18Kgl

01

il
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lngalab Equipamentos para Laboratórios Ltda
Ruo Ver. Arlindo Planqs 2059 - Vila Santa tsabel - CEp: g7.0gO-330 - Moringá /pR

cNPJ: 13.415.600/000L-62 t.E.: 9055i558-75 Fone: 44 303i.-4020 Email: Íngotob@hotmoil.com

o equipamento que cotamos e vamos entregar é exatamente o que o edital pede. Segue nosso
descritivo:

BC-2800
Analisador de Hematologia

Caracteristicas:
- Equipamento automatizado, compacto e de baixo custo.

- lnterfaceávet (RS 232 X 2)
- Codigo de barras (leitor manual opcional)

- Disptay de cristat tíquido (LCD) cotorido (640 x aá0 pixets)
- Menu: contagem, revisão, controle de qualidade, configuração, serviço,

- Direrenciação de-ceruras?'fJ:i, w;[]: ,H;râmetros + 3 histosramas- 19 parâmetros: wBC, Linfoc.#, Mid#, Gran#, Llnfoc.%, Mid%, Granó/o, RBC,
HGB, HCT, VCM, CHM, CHCM, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT E

histograma para WBC, RBC, pLT
- 2 modos de amostragem: sangue total (13uL) e pre-diluído (20 uL)

- 6 modos de contagem: todos os párâmetros, wgc/HGB, RBC/pLr (sangue
totat e pre-diluído)

- Automação: diluição, lysing, mixagem, rinsagem e limpeza de fibrina
- Limpeza automática da agulha de amostragem

- Armazena até 10.000 resurtadôs (incruindo histõgramas)
- Função de recontagem automática- rur rçau ue reconlagem automattca

:_] rpt_"::glx lerytcryI! Lrtfd a, im p ressora externa opciona I (d iversas op
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lngalab Equipamentos para Laboratórios Ltda

Rua Ver. Arlindo Plonos 2059 - Vila Sonta lsabel - CEP: 87.080-330 - Maringó /pR
CNPJ: 13.41-5.600/0001-62 LE.: 9055j558-75 Fone:44 303L-4020 Emoil: ingolob@hotmail.com

de impressão)
- Alarme de reagente expirado

Configuração padrão:
- Teclado externo (e interno)

- lmpressora térmica (interna)
- Kit de acessorios (inclui ferramentas e componentes extras)

- Kit padráo de reagentes para a instalação
- Analisador [44cm (alt.) X 32cm (targ.) X 39cm (prof.) e 23Kg]

No Edital não estava solicitando a apresentação de nenhum catalogo para condição de

habilitação ou inabilitação. Todavia, como de praxe, costumamos enviar catálogos para facilitar
o processo, e por equlvoco acabamos apresentando um catalogo errado.

como mostrado, salientamos que a empresa INGALAB EQUIpAMENTos PARA
LABORATORIO LTDA, apresentou a proposta confome o Edital solicitava, ao contrario do que

a recorrente alega.

III - DO PEDIDO

Em face do exposto e tendo na devida conta que a empresa INGALAB EQUIPAMENToS
PARA LABORATORIOS LTDA, atendeu todas as exigências do edital, requer-se o provimento
da presente contra razâo, com efeito para:

Com fundamento do art. 49 da Lei no 8666/93, declarar-se nulo e invalido o recurso interposto
pela J. R Ehlke e CIA Ltda, em todos seus termos.

,y
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Ruo ver Artindo r';::'::;#:iil?:?iili:i'::;:';;;;l:rr, - Morinsó /pR
CNPJ: 1.3.415.600/0001-62 l.E.: 90553558-75 Fone: 44 303L-4020 Emoil: ingolob@hotmoil.com

Outrossim, amparada na razóes recursais, requer-se que essa comissão de licitação mantenha

sua decisão.

Nestes Termos

Pede-se Deferimento

Maringá, 02 de Junho de 2016.

André Busnardo

8 449.324-4-SSp/pR t 046.327 .609-43

Socio - Administrador

IJ3.415.600/0001 '611
l. E. 90553558-75

INGALAB EQUIPAMENTOS
PARA uReoRnrÓRlos LTDA.

RUA \IER. ARLINDO PLANAS, 2059 - SALÂ B

. vlláSANT IZABEL-GEP 87080'330 I

L unRtNoÁ - PR J



PRurr,truRA no MutrltcÍpto up CÂNDrDo DE
Es'l'rno uo P,tR."tnÁ

Av. Paraná, 3 - Fone: 43-3476-1222 - www.candidodeabreu.pr.gov.br -

SscRerlRIA MUNICTPAL »s cnstÃo or
lrcrrlçÕrs E coNTRATos

PREGAO PRESENCIAL NO O3O/2016.

OBJETO: Aquisição de equipamentos laboratoriais, em atendimento a

Secretaria Municipal de Saúde.

1- A comissão Permanente de Licitações, designada pela Porlaria n" 8712015,

se reuniu novamente nesta data de 0310612016, para tratar do processo

licitatorio em epigrafe.

Na data de 0210612016 foram recebidas as contra razões da empresa

INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA

13.415.600/0001-62, tempestivamente, e protocoladas sob n' 654.

Tendo em vista a incapacidade da Comissão de Licitações de analisar com

a propriedade necessária o caso em pauta e principalmente para

esclarecimentos e emissão de parecer técnico quanto aos méritos

constantes nas razÕes e contra razões.

conforme mencionado na Ata de Julgamento de Propostas e Análise de

Documentos (página 2) envia-se integralmente este processo licitatorio

para análise e emissão de parecer a Sra. Larissa Estevão Romanichem,

Farmacêutica Bioquímica, que será responsável pela utilização do item em

processo de recurso.

2-

3-

4-

to.

bfu'rl
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anoel Miranda da Silva
Equipe de Apoio



PnnrprruRA oo MuNrcÍrro un CÂNDrDo DE
ESTADo Do PARANÁ

Av. Paraná, 3 - Fone: 43-3476-1222 - www.candidodeabreu

SocRsr,qRrn MuNrcrrAL DE SauoB

Em 08 de junho de 2016

Parecer técnico referente ao Pregão Presenciat no 030/2016:

Atendendo a sotlcltação do Sr. Pregoelro Attan Diego Moreno

Varoto, venho por meio deste, dar meu parecer tecnlco referente à aquisição do

Anatisador de Hematologia, lnctuso nesse processo ticitatório.

Anatisando os méritos constantes nas razões e contra razões,

dectaro que para suprir mlnhas necessldades técnicas, o equlpamento de

Hematotogia deverá ser totalmente Automatizadof sem a necessidade de nenhuma

dituição prévla, vlsando um processo mais ágit, livre de ,fathas, contamlnações e

passível de methores resuttados, para methor atender a poputação e as mlnhas

necessidades técnicas.

Sem mals para o momento,

l' l
:Je'.{t'.--_q_.rL _

Larissa Estevão Romanlchen
Farmacêutica Bloquímlca

dtr6?àÀ
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-i. R. HÍ.ILKE & CiA I-TDA.
CNP; : ?â"730,CII6/0001 -34

DECiMA C!'TAiiÂ ALTERAÇÃO COXTRATUAL

Pelo pr-esente instrunrento paiticuiar de Alter-ação de Conti"ato Soc;al oi
assinacics

jCISE ROMEU EHLKE, brasiiei;o, fiatLiíai de Aniônio Linto, paraná, divorciado.
':oirierciante, titular ca céar.ria ie icientidade R.G. n' e 3i,.g3g..ülpR e inscriti: rrç,
i,:F'Fliv'?F n'C27 853'153187 resioente e domiciíiado na Al. prudente de Momis
i-,'' 488. asio 7c1. centro, em curitiba paraná, cEF n" g0.430-220; e

l\iEi-§CIF'i CHEDE, brasiieiro. naturai de Laguna , Santa Catarina, casado, s';bc reoime rle cornui-ihão univei'saj de lens, cc,mei'cíante, titular cÍa ceclula ge
;cer:t;oace í?.G nc szs.64ripR e inscritc ilo cpF/fu{F í-:o 169.g3B.zg§,/g1,
ri::sicei-ite r dor-;eiria:,-; rã F.ua Sãc PeCrc. nc 1ZZ ê.!+,) S0i Cabral, erri
-;.:iÍtii:;. Faraná. LtlF no SC.ü35_02C

:i::ccs socícs da tciâlidaCe do Capitai ca sccíec'ade enn[,rÊsárla,j. F. FF.fLKE &ciÂ í-TDA,., ccm sede sccia! na Av..joão Guaiberto, n" 16ô1.;uvevê, ern
Ct.rritibe Parals CL::) 8ü.C30...301. inscrila ra Cl{pJ soh o nô -i5.73[i.I16/000..
34 :tm seus ã::ls rroÍ:stitr-rtivcs arquí';adcs ne, Junta Cornercial dc Estadc dr
Pe:-aná, scb \lli?E nc i17 437. em sessão de 201}4i1g71 primeiia aiteraçács;h ç i'!o i3g 6e 1. +i':1 Sêss$c de il7i06r,1973, segunOa eiteraçác srrb c ncii3 994' en sessâ'--r 3e Ü7;'C6.i'197li ieiceira alteraçác scb a nô 1c§.I64, er:.r
:;essãc cje tglü6!.?7| üuêí'ta aiieração sob c no 201.g40 em sessão cte; t':tdt!1.3-7'i i:i,':ita aitera;:ãc s,3D o 11" 234.g12, gn sesgãi: de illi,i:-í11si7,e,,
r':>ria aitera-lâo síln ü ro ?47.447, em sessão ce a,1jC7!1ggc, sétjr:.ra aÍteraÇãr
soh c nc 287.3'l''!, eF1 sessãc Ae C1 i}at1gE3, oita,,,a alteração sob o no 32g.3bg,e:i sessãc cje "t7i{ii!i.985, nona aÍteraçãc sob o n" 3pr4.090, er-,,r sessão cle"i5i09l'Í93? 'ie:i'ra aiteraçãc s;rb c ic 4ü8.58g. ern sessãc c{e _{.a/0g/1gg,g,
';e'Çirrri.: pr:c-:ei:a aitei'açâc sob c no426.r1:. errr sessãc de zg.íc4,,1.§gg, décrmi.t
§e§ii1Í:e ait*'i'açÉc sif r-, ,-':o 452 É33, em sessãc üÊ ,)ili!J;,loen, dér;ilra
icic-.e:i'a aiter"açáo soh *: n{ 4?',x g3g, em sessão cez6i11l,jggí1, déc:rna quaffiãl
alter':Ção st';il ü ric 5-iC,83G, ert sessão de 2Si0311992, Ce;irra qitinta alteia;ác,. :- -. .-C ,:7r Â ai'tui' Li il- ;.' r 44:1, aí'íi s§ssão is 1ilÇ31"t$94, décíme sexta aiteraçác scb c, n.1)tÃ^ i'?-,71C ^*, --^r.^:.-. -i ^ 4/ti.^ô/r^-rrs,.é-t ; .á-Ç =r;r sÇssão cle 1âr'18/''lgg5 e dá+irna setinne alteraç-ãr: sob c n"
"lÜC13Ü8i;328 eri'i sessâo ce 2Cr'i2í2ACJ, resciiiem de pienc e cf,ir..lurí ircc.rdo,
,:Í. .;f i;:1-,: :eiclit'ruitri' ., ccnii-a:o s,:;:ai. em cuiliFirimento 3c c,ÊrTlancic legal
':l'alãiiãúc lji-: i\lo"'c 3odigo Ciiril, r-e, n" 10.406nAAz, cor,fer-iiid. assim nc,va:'s'iaçãc as i!ái,:;u;as cc'l1rãtuais, passando c Ccntrato $ocia! Consciidadt a
'ii:joi'ai cúÍTf ;r se:ELiilte reCaçãc:

,e3ísSOt-lDAÇê.C\ D0 CühITRATC SOCtAt DA
.,.:1" Í?. Et-ILKE e. Cl,â. LlMlT.Àn".q

q;ÁA LiSUu,À P,?! ME ! iq.;. pENÇMtNri.ÇÃO s0tsê.L
; gira sob o ncme e!-npresêriai ;. R.
de confi:r-rnidade Çorn a Lei í.i"

aC:e Errrpií;.iii:l EHLKE & C:IÂ
10.4ü6/2002 e

ff., ^*"9'fr' "'\
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-I. R. EI.ILKE & CIA LTDA.
CNFJ : 76.230.076/0001 -34

DECIMA OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
íno

S Fls.
U
v

;upletivamente peias norma§ da sociedacie anônima.

C I.AI,JSULA SEGUhIDA .. SEDE
.q sociedade tera sede e forc na Av. João Gualberlc, no 1661, bairrc Juve\,ê,
em Curitlba, Paraná, CF_P n" B0 03C-CC1
Farágrafo t"tnico - F facuitado a sociedade a qualquer tempo, ac arbítrio
exclusivo de sua admrnístr"ação, abrir, manter ou encerrar fiiiais em qualqr;er
õaaê 'ic ie"iitói-ic nacional, atribuindo-ihes capital autônomc, se necessáric,
i;h,sei'vada a iegisiacãc vigente sobre a rnateria.

f:LÂUSULr{ TERCEIRA - OBJETO SOCIAL
Ccnstitu! cbjetc da scciedade à compra. vencja, imnortaçâo, exportação,
,;ca';ã':, c':rncc'atc e assistência tecnica de equiparnentos. acesso1ios, vidrãria,reagentes, reativcs. mícrcscópios para iaboratórios, apai'elhos e rnateriais cle
$ons.iiyro para hospitais, liínicas e bancos ce sangue, aparell-:os e r-rrateriais cle

'-ünsu!"ncr üaí'a oitairr":triogia neur"ologia e crdontologia, e recresen4açãp
u:Cn'lerCiai.

{:LÁL'SULÂ OUA,RTA - PRAZCI DE DURAÇÃO
C p;'azo de curaÇãc da sociecade e indetei-nrinado. e.vtinguindo-sê ücí.vontacie
unanime dos socrcs e ncs Dâsos previstos ern Lei.

ci-ÁLisuLA Qr.'rt{TÉl . tAptTAL §octAL
Ü Capitai Social totalmente integraiizado na irnportâncía cje R$ S3g.000,Cü
i:itccentos e trinta e ncve rnit reâis; dividido em 839.000 (oitocentos e trinta e
r rovi *lil) ci"rotas. tcrlos com direíto a votc, no valor nominai de R$ 1,0c (um
rea;), que estão assirn distriauídas entre os sócics:

ieuotistâs
F,lo de Quotas Vator -

:,io§€ Rorneu Elike -.
t-_- 419.500 419.50CI.00t

Nielscn Cnede 419.500 | 4 Í 9.50C,r10r
iTOTA 839.CI00 E

C,;AUSULA SEXTA, - RE§P'3N§ABILA DADE
A responsabllioade de cada socio é restrita ao vaior de suas quotas, mas todos
:espcndern soiidariamente pela integralização Cc capitai social, cgnforne
i'ecei:r.'a c ariigr 1.052 cc Ccdigc Civrl i*ei n" 10.4,;rl/ZCü2.

CLÂUSULA SÉTIMA - ADMINISTRAÇÃO E ATRIBUIÇÕES
Â. administração da socieoade caberá aos socíos José Ror.neu Ehtxe - gerente
cçmercial e Nelso't Chede - gerente adrninistrativo, quaiificados no preámbulc
Seste instrumento ficando autorízados o uso do ncme empr.esarial,
ciscensanCc-os Ce iaução e investidos dos rnais amplcs e geraís'pode"es,
rcoei-:d'o reoresenfá-ia enr iuízo cu fci-a dele, nas re!aç,5u* 

"o,i terceiros, nas
pubiicas e autarquias, assinando incívidualmente, todos os

s necessários à gestãc dos negocic.s, podendc inclusive noÍTiear
#s,

cto0il qra Íra

hÉ'



J. R. EHLKE & CIA LTDA"
. CNPJ: 26.730.026/0001_34

DECTMA CITAVA ALTERAçÃO COT,TTRATUAL

pt-ocuradoi-es, iesde que corn prazo de mandato deterrninaCc
específico-c. e pocc:es

Parágrafo primelro - Ambos os eocics individualnnente são capazes para
tccos e qualquer atos necessários às cperaçÕes de ir"nportação e exportação.Parágrafo segundo - ,A operação que en,rórre, â ccmilra, .,.enda, hipoteca or,rPCr qualquer ouii'c modo, a alienação cu gravame de bens írnoveis casociedade, ocorrerá rnedíante a detiúeração ãos socios CIue representam e:raioria dc :aoitai scciai.
F*'i'ágn'afr: tercelro - As procuraçÕes outorgadas peia saciedade y:ocerâc sei5''''--'55r;l;5 neic aoministracior isolada,mãnie, ê aié-l Õe nreni-ionarerr
Ê)(Pi'essar'rtente cs pOderes conferioos, deveráo, ccr:r exceção daqueias cara
í,;-,s' ;ii'Jic.ais icnter um perícdo ce validade iimitadc.

,i:;I-ALJ§ULA OITAVA - IMPEDIMENTO DE USCI DA DE*OMITAÇÃO SOCíAL,Üs Acininistraijci-es são investidos eÍe todos os poderes neissá.ios para
';ráirca cos atos oe ,Jesião, ficanclo vedaco os avaís, fianças oi,, outras
'Jarantia-c de f;1r"'g1 bem ccno, c usc cu ârnDrego da denorn,laçác s:,ciat ernnegócíos ou transações, estr-anhos acs objetivos õocÍais.

ffLÁUSUL,q NCNA. - RHUNIOE§ E DE!.IBER,AÇOES SOCIAIS.cs teiíberaçÕes sociais seião tomacias ern i-euniÕes de sócic,s, presídi,ca esecretariacla pelos socics pi'esentes, que lavrarão o.lma Ata Ce g-eunião levada:r'ostei'iormente a r-egistrc em orgão ccmpetente, ficar-:co a scciedacle
'Jisoensada da mani:terção e lavratura ce !-ivi-o de ATÂÊa.rágrafo Primeiro - A convocação ?aia a reunião de.socios se dará pcrescrito, com obtenção indívidual de ciência, dispensando-se as formalidades dapublicação ae anuncio. ;orforrne § G", dc altrgo 1.eTZ, de Ler r" 1ü.406102.Farágrafo Segundo - 3. reunião áos socícrs ústala-se na prirneira convocação('lc1rl^i a presença de nc mínimo três quartos do capital sociai. ê, êÍ.r-r seguÁda':(ir 1icüar:ão. ccn: qi;aicuer núrnero de sócios üresentes.
!')arág;'afg Terceirc ' Êica disperrsaCe â i'euniáo ccs sócios, euanüo estesdecidireni por escritc sobre as r"natei'ias oL'jeto de deliberaçãc, no.l..oos dc §-1" Co ai't , 't .C7Z Ca Lei n" 1C.406/2002, '-- -'-Y r'

Parágrafo Quartc - Á. reunião dos sócies. ccorrerá nos termcrs prer:istcs em lei,ricinariainente' ncs quatro prÍmeiros meses depois de findo ,l exercício social,de acordc corn o artigo 1.ci78 da Lei n" 10..{06n0a2. e extraordinariamente
sempre qL,e cs interesges sociais exigirem c pronunciamento cios sócic,s, salvo13 iccss os sccior: estiveiern presente e iecisirem pú;' escrito ecerca rjat:at!.ite ern pauta.
+arágrafo Quintc = Nas reuniÕes, o sócio poderá ser repí.esentado pür outro:r:ali).
Parágrafo Sexto ' Os socios oeíiberarão em reuniÕes sobre as seguintes
I**::::..:::t^.lyeo o jisr3sto.nc parágrafo ierceiro dc presente aÍigo- api"ovaçãc aes ccntas da administração,

?á:gnrç_ac 
dos a:inirlstiacores, quancic ie:ta e= aio s+par,:rco.gffituicãc Cos administrador"es , 1

#-«'
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#
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J. R. EHLKE & CiA LTDA.
üNpi : f§.r30.0?6/0001 _34

DEC ilLlA OiTAVA ALTER.AÇÃo coNTRATUAL

:.'- a modificação dc coniraic social:v- a incorporaçãc, a fusão e a disscrução da sociedade, ou a cessação doestado ce irouidaçãc;

',i, , nomeação e ceâtituição .Jos iiquidantes e c juigamento das suas contastiíi- o peoício cie c:;..c:ci-data 
v .,u'uqrrrçrrLt'' ucru\ §ua

ruv uvY(;rgl

;:',";?:Y-X?l ;t"lTÍs; 1'^;:::::'::-? ii?ço, I:'*, e prazo de pasarnenro,
_::*::l: :::i-i:i , 0, socic que desejar retirar_se cja sociedade cteverá-:ari^,.i i ;rl

; ; ;, I: [:: i 
":,:, 

:T :, : ""';:ii: : :, :: T 3 ii:*ê ;'; ; ; J bii i' ã'"í'Jru ;-,'";
çãc de nãc niais continuar na Sociedade.

,,i:,:?i::?=11s:,T"1,:-'-li::':'11:,e? (;;';;t djui seí?i que se exerça a#*ffi :::;.;::i:1T113-1,_ri_"i9À",,tãi,*.iJ*;:';.:o;il":Hffi ,Jco:rdiçÕes cc i:aráci-afo anieríor

Farágrafo sétinro - As delaberaçÕes cios socios sei.ão tornadas, observado os,riuaruns minimcs a seguii.:
I - percs r,'oics ccrrespondentes, no mínimo, a três quartos do capitar sociar."1c§. Çâsos ere\.,;srcs nos incisos I !V e V dc art. 1.C7r;': - i:*los vo:os c'iiespCIndentes a i'nais ce i-netacle clc capital social. nascasc§ip.ei,.isics ii;s :rcjscs li iii, e Vií Cc aÍ. i ATi::i. peía :naici-ia ce vorcs dos prese;i";, 

";, ;;*ais casos pr"evistos na ler cu'rc ccntrai:c, se este nâo exigir maioria rnais ãrevada.

.;iÂUSUtÉ ,}ECiMÂ - RET,R,*DAS §E PRC-LABOF.EDeic exercícic da acirninistracão, cs administradores terão dir-eiro a trma:etiraia mensar a iituÍç de prc-rahrore, cbse.adas as dispcsiç,5esreg uia rne ntares ne rli r:entes.

TLÁIJSULA DEC,MA PRIMEIRA . RESUKTADO E §U,A DISTRIBUIÇÃCo exercício sociai coincioirá com o ano civil, encerrando-se ern 31 decezembi-o e ao i:éri'i'.inc cle caca exercÍcio, os adrninistiadores prestarão contasj'istificadas ce sua. administraçãc, precedencio a elaso,"ação co ínventário, dorraiançc patflmcniai e oo batanço de r-esultado econômicc. eabelrjo aos sócios,1a üíopo!,çãr: cie s\.las e;ictas, os íucr"cs ou perdas apuradcs,Farágrafo Prirne!ro ' A sociedade deíiberará em reuniâo dos sócios.
'iev;damente ccnvccada, a r-espeíto da distribuíçro oo* resuttacosFa"rág;'afo segundo - rica a sociedáde autorizada e oistribuir;;:tecicadarnente r:crcs do exercícío, corn nr*u á* rel,antamento {,e calançc;rternrediáric. obse-rvada a i-eí:osiÇão de lr.rcros quando a distribuiçãc, efetar o':;apíra: soc;aj confo;-me estareteã" o ãrtis;l üsg ;; i"i;:'iãiourrc,2 e*incâ cist'ibulr luci'cs lcm rase ros iuci'oi acr-rnrulados ccnstantes cc últirnaria ia lçCr g:atri ncn ia i.

üLAI.ISULA DECiMA SEGUNDA - CESSÃO OE QUOTAS'{§ rluotas da sccietJade são indivisíveis e náo poderi: ser cediclas ouirans'fe;'idas seni 'l expressc consentirnento cos demais sócicls, cabenio, em::ruariade rje conci;Ões. o cireíto de preferê;;ú puru o= sócios que qr:eirermaoquiri-.as.
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-,,. R. EHLKE & CIA LTDA..
. CNFi: 7fi.730.076/0001-id

DEüIMÂ olrAVA ALTERÀÇÂó corurRÂTUAL

\-*CI=A[.I§UI.A DECIMA TERCEIRA . FALECIMENTO DE SÓCIO

"*."f,f"tlT"):^:: 
luarquer dos sócios não dissoíve necessarianrente a

;L.êi§Jf# DECrílrÁ. QUARrÂ - DrssoLuÇÃo E LreutoAçÃo ilê.

sccredade, ficanijc çs her.jeiÍ,os e sijcessôie= a.l'"ã'-rir-:"r="i,]il#1,:T:":iireltos e cbrigaçÕes íesl:e. cs hel,:eiros *u §ucesscres ce ,,ie 
cLrjrs,,noderãcfazer-se representa. perante a socielade, 

";q;;;to ;;ü irdi'j-#; ,irj.raãpoi- urn dentre eres, devidamente credenciado Ê;r.= ciemais.Farágrafo Prirneiro - cs haveres ou débitos do sóçio falecido, apurados eíTrbaia'rçc especiair:erte eiaboraoo pare esse firn, serãc pagos ou cobrados emii:ir:i p'estaÇÕes rnensais iguais, vencendo-se a p:-irneii-a noventa c:as arósarr-eseniarja á sociedade, eutorização judiciãr qu. permita fcrrnalizar-se êt,:üêrãÇãí':. ;,r,:iusr,,-., c?râfite a Junta comerciar no parar:á. /"Jut;-a íorrrrula de:;aEaxiei')tc ou ccbranÇa ooderá ser estabelecida. desde que unanimementeaprüvace pelcs sccics suoei.stites.
Farágrafo seçrrnclc - ,\,.iecíante expressa rnanifestaçãc ce vontade, a quarf;e"erá sei' ccnirycada à scciedade no pràz,r o* 3â dias estabsfecidô no;a;'ágrafc anter-icr cs herieiros e/ou sucessores do socio falec:dl rode.âo;l"icressar na sçciedace na forma em que ,.,isr a ser estebeíeciclc c quinháo,-'ereditái'ic r'ie caca iiir,. üs her-deiros r-;enores poderãc ing,-9553' r.rÍlsccrerJac'e, repi-esentadcs por quem lhes detenha o pátrio poCer. Os den:ais;rnpedimentcs à aquisição 'ca capacidade de comàrciante sergo eirímidos peÍo'ladigc comerciar gr"asireir* u *"i, iegisiação q;; ;gu a espécie.

d
L

': Scciedede ser-á d:s;oivrcja ailenas
,-,Ste tlrn COnvcCeCCS fespeitado O
r;étirrc, da ciàusuia ;lcna.

nor celiber-açâc dos sócics.quctistas, pare
qusrurn deliberativc pr.evisto no oarágraÍt

#ffii

Ci-ÁUSULA DECIMA QUIT.JTA . CASOS OMISSOSJe confo,-midade ':?T o que cispÕe o artigc 1 osã, parági.afo únicc. do códigoliv!l (Lei í1" i0'406i2c02), observar-se-ãc na omissãc do diplor.rra legal'-ci'ninaco e cesie :cnti-ato. as cispcsrçÕes .=""ridr= :a Lei oas .$oci+:rJades.Â'nônirlas' apl:cável supletlvâmeilte a socieoade enrpresária siniitada, bemcürno peia iegislaçác aCvinCa posteriormente e aplicavei à matária.

:LÁU§ULÂ BE*IMA SHXT}E . DESIMPEDITSTET.JTO'3s Sócros e Administraoores dec[ara*, ,ob ã.-p"nm da lei, €Xpreç566u.1uI -'e não se acham i;'npeoidcs de exercer a aciúinLtraçao da socieoade, por lei3;cp*ciâ!, ou eni viitr-ice de condenaçãc crim!nai, nos terrnos do ad. 1.c11, § -.o,i': isi r" 'i0.4üei2cc2, bem como, não se achanr incurscs r:a oroibiçâo deai'ilui\.iamento prer;isto :la Le: n" g.g34/g4.

iu[-A ní=crr,na sãTiM.e, - n=MA:s DE!.-igERAÇoEs Dos sóctCIs
Ii1: Jr :::: : 

rr:l :-. a ite raÇã o contratuat pcderá .ui tiur**ente atterada,er tempc. r'rr icdo ou em paí.e, por ceiiber"açao dos sócicis

')
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..,i. R. EHLKE E CXA LTD,q.
C NPJ : 76.730.026/0001 -34

DECTMA Olr,e.vÀ ALTERAÇÃO COrurR,qTLíAi-
0E I

í"-'tga

i rtr
(1,

:-r:presenianic rrês qua:"tcs do capitai social, ressalvados os cã3os
si:n r-er cr.J nas iei'nais ciáusulas do presente instrun:ento, que estabd.;iiOi'uiTi CiíerenciaC,: lara as,:eliberaçÕes sc;iais.

ü LÁl.iSULÂ, DEC iI$,f: tlT,ÀVA. §:CR(}
Pai"a eventuai pr-cpcsitui-a Ce quaiquer"ação ou prcceiimentc eriti.e os sóc,crs
cu deies contra a sociedade, funCada em sua existêrcia adrninistiação cu
neste instruirenti-r. fica eletic o foro aa Crdade de Curit,:a. Estarjc, rja Par,aná
c:ciri renunc!ã e)(Di'essa .ie qualqr-:6;- c,Jtti-, fcrc. pa:. mais ,es;,ecial ü1.
nriviieEiaCr: çt" se;a ainca qrje ve:-iha ccür'rer lnucienca de oonricílic de,
q,;aiq uei' ocs q r..rolistas.

;:: .j.r; ?stê;e,-:'; asslÍr 1-rstos e corl:rataci,rs assinai.n ü:i-esente inst:umgnlo ce
-:;::,'ai,: .si:cia: en', lj itrês) vias de igual lecr e fcima na üiesença dírs
testemunt-:as aC;a;rÍe nc,meadas.

Curitiba, 24 ae nilvernbrc cle Z00ll,

íu1
íeu Ehlke

Testerrr I,r n has:

Ésia Aiiei'açãc Cor.'trali;ai fcr elaborado por

;v

iffi §§§i§§,*1EEf#t 
!'' " "

Üur"ri-lo;ei-o Ô co.-<l[,rot
Ana Pauía Barbosa Caricelier
R.G. 6 220.5s6-2 SSP/PR

Joã* r"e*t:o l-cPEs sÀ'oft.^'3

SECRETAâ,IA GÉR'ÀI

ã,oto;oto: C3í386581 -7
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 16/05/20í6 às 15:07:29 (data e hora de Brasília).

,-gqnS r!lfQs11 1 g{p, i{i §oc i at -

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

TITULO DO (NOME DE FAr.rTAgA)

E

47.73-3-00 - Comárcio de médlcos e

coDlco E DESCRTÇAO DASATTVTDADES

Não informada

204.2. SOGIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

AV JOAO GUALBERTO
COMPLEMENTO

80.030-001
BAIRRO/DISTRITO

JUVEVE
MUNICIPIO

CUR!TIBA

ENDEREçO TELEFONE

ATIVA
DATA DA SITUACÀO CADASTRA

11t12t2004

MOTIVO DE CADASTRAL

ffi
DATA DA SÍTUACÃO ESPECIAL

COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE
SITUAçÃO CADASTRAL

J R EHLKE E CIA LTDA

i VoltarL__= *.1

Página: í/í
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&PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIR
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉB'TOS MUYICIPAIS

CONTRIBUINTE: J R EHLKE & CIA LTDA

CNPJ : 76.730.076/000í -34

, rscR çÃo MuN,ctPA[; 55603-2

ENDEREçO; AV. JOÃO GUALBERTO, 166í TR - JUVEVÊ, CUR|TIBA, PR

FTNALTDADE: CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITAçÃO

É expedida esta CERTIDÃo NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS, em

I nome do suieito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a prcsente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos
cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decrcto no 67012012, de 30104//2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (lmposto sobre Serviços - ISS),
lmobiliários (lmposto Predial Tenitorial Urbano - IPTU, lmposto sobre a Transmissão de
Bens lmóveis lnter-vivos - lTBl e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo
Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERT|DÃO No: 124572n0fi

EMITIDA EM: í6r05r20i6

VALIDAATÉ: 12/O9/20í6

cóDtco DE AUTENTtctDADE DA cERTIDÃo: zagc.eF60.7í6A.442F-5.A99s.8974.37í9.1FAs.4o
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeítura Municipal de Curitiba, na lnternet, no
e ndereço htQ /Árww.cu riti ba.pr.gov.br - I i n k: Secretarias / Fi na nças.

Reserya-se a Fazenda Municipa!, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as
referentes a períodos compreendidos nesta.

Ce rtid ão exped i da pel a i ntemet g ratu itame nte.
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 0í4468902{8

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 76.730.076/000í€4
Nome: JREHLKE&CIALTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certiÍicamos 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

I natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até27$7120í6 - Fornecimento Gratuito

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

Página 1 de I
Étnttí(b vta lntêmet P(,bilcá (29/0Y2016 I 1:15:21)



IIIINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

CERflDÃO POSITTVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELÂTIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERATS E A DíUDA ATIVA DA UNIÃO

Nome:JREHLKEECIALTDA
CNPJ: 76.730.076/Ut0í-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administnados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei rÉ 5.172, de 25 de oúubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objáo de decisão judicial que determina sua
desconsideraçâo para fins de certiÍicaçáo da regularidade fiscal; e

2. nâo constam inscriçóes em Dívida Ativa da União na PrccuradoriaGeral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidáo
negativa.

Esta certidáo é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçâo direta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do paÉgrafo único do art. 11 da Lei tP 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à verificaçáo de sua aúenticidade na lntemet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.ba.

Certidáo emitida grduitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN rP 1.751, de 0211012014.
Emitida às 17:14:54 do dia Ul02l2O16 <hona e data de Brasília>.
Válida até 0Z08i2016.
Código de controle da certidão: D4C0.204F.F766.76FA
Qualquer Esura ou emenda invalidaÉ este documento.



C/|^IXÃ
CAIXA ECÕN()MICA FEDERAL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscriçãor 76730076/0001-34
Razão Social:J R EHLKE clA LrDA

Endereço: AV. JOAO GUALBERTO 1661 / JUVEVE / CURITIBA / PR / 80030-
001

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

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

Validadet 29/Oa/2OL6 a 281O5/ZOL6

Ce rti f i caçã o N úme ro : 20 1 6 O429A2LO47 OL495LL6

Informação obtida em 0410512OL6, às 11:34:58.

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

I r'llr.i-:'l

DEBITOS TRÀBALHISTAS

Nome: '.1 R EHLKE E CfA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNP,J : 76 .730 .076 / OOOL-34
Certidão n' : 29L47482/20L6
Expedição: 29/03/2A16, às l-l-:33 :41-
Validade z 2a/09/2076 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que iÍ R EHTKE E CIÀ LTDA (uernrz E FILrÀrS) , inscrito (a)
no CNP,J sob o no 76.730.A76/OOOL-34, NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de
Devedores Trabal-histas .

Certidão emitida com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das Leis dc>

Trabalho, acrescentado pela Lei no L2.440, de 7 de julho de 20L1, e
na Resolução Administrativa no L47O/201-l- do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2OLL.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus est.abelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
InLernet (http z / /www. tst.jus.br) .

Certidão emitida gratuitamenLe.

TNFORITAçÃO rl,ponTAlrrE
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 condenat6ría 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 Minist.ério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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176.zgo,0z6/000l -341
J.R. EHLKE & ClA. LTDA. z . rl z-;4%/2"
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Joré Romeu E^'!:,-."..-^-. ,. a "Ãiruru, 

e ernerCiLl

J. R. EHLKE & ClA. LTDA. Av Joõo Guolbedo, 1661 -Juvevê - Curitibo íqeg'&lrftÊft$g?0 oor
Fone: t55 (41) 33s2-2144 -Fox: +55 (41) 32s2-219ó - CNPJ 76.730.076/OffiF-li 9fíS3lÉii."t ot.zSsss-os

Curitiba, 19 de Maio de 24L6.

I. R. EH1KE

À
PREFEITURA DCI MUIIICÍPIO OT CÂruNTUO DE ABREU

coMrssÃ0 PERMANINTr DE ICITAÇÃO
AV. PARANA, 03
CÂNDIDO DE ABREU / PR

DECIARAÇÃA DE ÍNEXÍsTÊttt€IA DE FAT§ §UP§RVgNr§NrE
rwPEprTrvo DÃ ttÂBÍLrrÂçÃ§, Í{rQNE§RÁfrg E

rlr§pa NrBr LrzAçA o p E DoÇ{lN §NTGS

PREGÃO PRESENCIAL NO 3O/20T6
DATA DE ASERTT-IRA: 25/CI5i2016

HORARIO: 09:ü0 I{ORAS

l.R.Ehlke & Cia. Ltda., inscnita nc CNPJ sob o no 76.730.ü76/CI001-34,

estabetecida à Av. "loão Gualberto, 1661 - Bairro Juvevê - Curitiba I PR, declara, sob as

penas da Lei, que:

1. Até a presente data inexistem fatos impeditivos pãra sua habilitação

no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de

declarar, em havendo, ocorrências posteriores que o inabilite para

participar de certames licitatórios;

2. Os documentos que compõern o Edital forarn colocados à disposição

e tomamCIs conhecimento de todas as inforrnações, condições locais

e grâu de dificuldade da entreqa;

3. Não se encontra declarada inidÔnea para licitar ou contratar com

orgãos da Administração Publica Federan fstadual, Municipal e do

Distrito Federal,

E para que surta os efeitos desejados, firmamos a presente declaração.

Site: www. irehlke.com. br - E -moil : ireh I ke@i reh lke.com. br
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.l. R. EH1KE

A
PREFEITURA DO MUT{ICÍPIO OT CÂruNTNO DE ABREU

COMISSÃO PERMANTNTE DE LICITAÇÃO

AV" PARANÁ,03
cÂruoloo DE ABREU / PR

ÍTFCbARAÇÃO * MENOR DE Ít ADE

PREGÃO PRESENCIAL NO 3OI2O16

DATA DE ABTRTUM: 25/05/2016
noúRto: o9:oo HoRRS

J,R.Ehlke & Cia. Ltda., inscrita no CNPI sob o no 76.730.076/0001-34,

estabelecida à Av. João Gualberto, 1661 - Bairro luvevê - Curitiba / PR, declara 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 g.854, de 27 de outubro de 1999, que não ernprega rnenor de 18

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16

(dezesseis) anos).

Ressalva: ftÃO emprega menorr a partir de L4 (quatorze) anos, na

condição de aprendiz.

E para que surta os efeitos desejados, firmamos a presente declaração'

F6.z3o.ozoÍoool -3Al

J.R. EHLKE & CIA. LTDA.

Av. JoÃo GUAIBERTo. 1661

lWeVÊ - CEP: êú.ú3{r-001

Ct,RITIBA. PR

Curitiba, t9 de Maio de 2016.

,?&t/4),_
ffiLrD'A'''"' jo,é Romeu Ehlke,

:ií'iífi!,-,{ ,,

''(;i t i'à\

,f.aJE3'
fi__rNlt

\* i(:-;t;rica
+t<a,F'

J. R. EHLKE & ClA. LTDA. Av. Joóo Guolbedo, 1661 - Juvevê - Curitibo - PR - Brosil - CEP 80030-001
Fone: t55 (41)3352-2)44 -Fox: +55 (41)3252-219ó - CNPJ 76.730.07610001-34 - lnsc. Est. 101 23558-03

Site: www. ireh lke.com. br - E -moil : irehl ke@lrehl ke.com. br
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PREGÃO PRESENCIAL NO O3O/20í6.

OBJETO: Aquisição de equipamentos laboratoriais, em atendimento a Secretaria Municipal

de Saúde.

í- A Comisá Permanente de Licit@, designada pela Portaria f 87t2015, se reuniu

novamente nesta data de 1310612016, para tratar do processo licitaúio em epigrafe.

2- Findado o ptazo recursal e já tendo sido apresentadas raáes, contra raÉes e inclusive

parecer á:nico por parte da farma<Ê"rtica bioquímica Sr. Larissa Esterão Romanichen.

A Comisfu Permanente de Licit{es, decide dar total provimento ao recurso apresentado

pela empresa J R EHLKE & CIA LTDA.

Tal acolhimento embasa-se no fato de que se tornou de acordo com o edital, raÉes e contra

raáes e tamtÉn por parecer Écnico, ponto pacifico a necessidade de um aparelho

automatizado e sem necessidade de dilufr pfuia que seria o Analisador Autonáico de

hematologia mod. BC 2800.

A empresa INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, por sua vez afirma

em contra rafu que entregaria o produto de acordo com o edital (BC-2800), poán

apresentou catalogo de produto inferior (BC-2300), e mesmo este catalogo rfu sendo

exigido em edital, foi apresentado por ambas concorrentes e faz parte da proposta de

ambas, fato que rfu pode ser desconsiderado.

Em seguida foi aberto o envelope rf 2 "Documentos de Habilit@" da empresa J R EHLKE &

CIA LTDA, feita aÉise documental Éo foi encontrada nenhuma irregularidade

desclassificaüia, apenas seu Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, que encontra-se

vencida poán estava dentro da validade na data original de abertura (2510512016).

Nada mais tendo a se tratar encaminha-se ópia desta decifr as empresas interessadas,

publique-se no dii'io oficial do município e remeta-se para aráise da Procuradoria Jurídica,

quanto a deci,Sfltomada e posterior adjudic@e homolog@.

3-

4-

5-

b-

7-

')"
Allan Diego
Pregoeiro-

Leandro Koziel
pe de Apoio

Alan lvlanoél f\/iiãndãda-' Silva
Equipe de Apoio
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Diário Oficial Eletrônico do Município de Cândido de
Abreu/PR

José Maria Reis Junior
Prefeito Municipal

Samuel Martins Delgado Junior
Vice-Prefeito
Avenida Paraná, 03, centro
CEP: 84.470-000

Fanei 43-3476-1222
Site:

LICITACOES

Avisos

PREGÃo PRESENcTAL N. o3o/2016.

OBJETO: Aquisigão dê equipamentos laboratoriais, em
atendimento a SecretaÍia Municipal de Saúde.
1- A Comissão Permanente de Licitações, designada pela
Portaria n" 87/2015, se reuniu novamente nesta data de 13/06/2016,
para tratar do processo licitatório em epigrafe.
2- Findado o prazo recursal e já tendo sido apresentadas
razões, contra razÕes e inclusive parecer técnico por parte da
farmacêutica bioquimica Sr. Larissa Estevão Romanichen.
3- A Comissão Permanente de Licitaçó6s, decide dar total
provimento ao recurso apresêntado pela empresa J R EHLKE & CIA
LTDA.
4- Tal acolhimento êmbasa-se no fato de que se tornou de
acordo com o edital, razÕes e contra razões e também por parecer
técnico, ponto paciÍico a necessidadê de um aparelho automalizado e
sem necessidade de diluição prévia que seria o Analisador Aulomático
de hematologia mod. BC 2800.
5- A empresa INGALAB EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS LTDA, por sua vez afirma em contra razáo que
entíegaria o produto de acordo com o edital (BC-2800), porém
apresentou catalogo dê produto inferior (BC-2300), e mesmo este
catalogo não sendo exigido em edital, Íoi apresentado por ambas
concorrentes e faz paúe da proposta de ambas, fato que não pode ser
desconsiderado.
6- Em seguida foi aberto o envelope n" 2 "Documentos de
HabilitaÇão" da empÍesa J R EHLKE & CIA LTDA, feila análise
documental não Íoi encontrada nenhuma irregularidade
desclassiÍicatória, apenas seu CertiÍicado de Regularidade do FGTS-
CRF, que encontra-se vencida porém estava denlro da vãlidãde na
data original de abertura (2510512016).
7- Nada mais tendo a se tratar encaminha-se cópia desta
decisão as empresas interessadas, publique-se no diário oficial cic
municipio e remeta-se para análise da ProcuradoÍia Jurídica. para
emissão de parecer juÍidico quanto a decisão tomada e posterior
adjudicação e homologação.

Allan Diego Moreno Varoto
Pregoeiro

Alan Manôel Miranda da Silva
Equipe de Apoio

Cleberson Leandro Koziel
Equipe de Apoio

ern divêrsas ruas do distrito de Tereza CÍistina e em ruas da
cidade na área urbana, no município de Càndido de Abreu, em
atêndimento a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimenlo,
de acordo com projetos, memoriais descritivos, planilhas
orçamentárias e cronogramas - físico financêiros.

A Comissáo Permanente de Licitaçôes, designada pela Portaria
n" 88/2015, se reuniu novamente nesta data de'13/06/2016, para
,;at.rr do processo licitatório em epigrafe.

Na Cata de 10/06/2016, Íindou-se o prazo recursal previsto
fo rtem 12.2 do edital. e concedjdo a empÍesa A C BROTTI
CONTRUCOES EIRELI - N4E. sem qualquer apresentâÇão por parte
dai t(l.iraíllentc.

F()i apresentada Declaraçào por parte da empresa EDI
CARLOS BERALDO - N4E, protocolada tempestivamente sob n" 703
na data de '1010612016, i'eafirmando sua proposta e porcentagem de
Llescon1c oferecida inicialmente.
4- Considerando a declaração da reclamada e principalmênte
., )ten i2.5 cio eotral, que diz "A falta de manifestacão, no orazo legal.
rmportara ã decadência do direito de recursô e, consequentê
adjüd,caçãô do objeto da licitaçáo ao vencedoÍ" (griÍos nossos).
5-
[.4

6-
[.4E, como vencedora do certame em epigrafe

Deode-se manter a empresa EDI CARLOS BERALDO -

Nada mais tendo a se tratar encaminha-se cópia desta
decisào âs empresas interêssadas, publique-se no diário oficial do
municÍpio e remeta-se para análisê da ProcuÍadoria Jurídica, parâ
emrssão de parecer jurídico quanto a decisão tomada e posterior
aüludicação e homôlogação.

1-

j-

§ffiffi§§

À Certiíi.jàçio Dignel É un coniuríta de
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DÉRIo oIIclAL cERTI FIcADo DIG ÍT"ALMENTE
A, Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu dá garantiâ da autenticidade rieste do.rntento, desJe que visúalizad; âtravés do site

www.eandidodeabrêu.EI -Xpy. !.
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GMA|I - DECISÃO FINAL PP 30 2016

Cândido de Abreu <licitacoescan

DECISAO FINAL PP 30 2016

Cândido de Abreu <licitacoescandidodeabreu@gmail.com> 13 de junho de 2016 16:53
Para: jrehlke@rehlke.com.br, atendimento@ingalab.com.br, Licitação - lngalab Equipamentos p/ Laboratórios
<licitacao@ingalab.com. br>

Segue em anexo:
-ata de reunião da comissão de licitações
-publicação
Nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos

,=3 DECISÃO FINAL PP 30 2016.pdf
- 170K
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https://mál.google.com/mail/ú0/?ui=2&ik=afa170**gu;g\ /=pt&search=sent&th= 1554b530b669afc6&siml= 1554b530b669afc6



PnprnrruRA no MuNrcÍpro nB CÂNDrDo DE
Es.rano Do PARANÁ

3 - Fone: 43-3476-1222 -

PRocunaoonra GBur,

| ça 
"/)r'FlsPo-

ZC\'a\
I '.,
l-o
t- ât,

. tiubrica

.:
o
É.

Parecer ne
Protocolo ne
Interessadas:
Assunto:

O88/2016-PG, de 14 de junho de 2O16.
0554, de O5/05/2016.
Secretaria Municipal de Saúde.
Pregão Presencial - Aquisição de equipamentos laboratoriais.

Retorna a esta Procuradoria o referenciado supra, agora já concluído,
para fins de análise quanto a possibilidade de sua homologação pelo Senhor
Prefeito Municipal. Ressaltamos o caráter meramente opinativo dos pareceres
jurídicos, conforme ensina o colendo Tribunal de Contas da União em seu acórdão
AC-0723-20/05-P e do qual tiramos o seguinte exceÍto:

15.A|ém disso, vale salientar que o parecer é opinativo e não
vincula o administrador. Este tem o cornando da empresa e
assume a responsabilidade de.sua gestão. Se entendesse de
forma diversa, estar-se-ia considerando que o parecer jurídico
é um alvará para o cometimento de ilícitos, o que constitui um
absurdo.

O próprio TCU admite que não há vinculação entre a opinião do
parecerista e a decisão do ordenador de despesas, responsável pelo contrato e
respectivas contas, já que a Cofte de Contas permite que o gestor possa se
contrapor ao parecer jurídico, como flrmou no acórdão no t2Bl20O9, da 2a Câmara
daquele Tribunal.

Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello: o parecer não é ato
administrativo, sendo, quando muito, ato de administração consultiva, que visa a
informar, elucidar, sugerir providencias administrativas a serem estabelecidas nos
atos de administração atiua. (MELLO, 2001, p.377).

No STF é pacífica a orientação no sentido de que o parecer
meramente consultivo não gera responsabilização do seu autor. Cito o seguinte
precedente, o MS 24.073, Rel.Min. carlos velloso, pleno, DJ 3L1L012003, assim
ementado:

1

b
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EMENTA: CONSTTTUCIONAL, ADMINISTRATIVO,
TRIBUNAL DE CONTAS.TOMADA DE CONTAS:
ADVOGADO. PROCURADOR: PARECER. C.F., aft.74
pará7. único, art. 71, II, aft. 133. Lei no 8.906, de 1994,
aft. 20, § 3o, aft. 7o,aft. 32, art. 34, IX. L - Advogado de
empresa estatal quq chamado a opinar,oferece parecer
sugerindo contratação direta, sem licitação, mediante
interpretação da lei das licitações. Pretensão do
Tribunal de Contas da União em responsabilizar o
advogado solidariamente om o administrador
que decidiu pela contratação direta:
impossibilidade, dado gue o paraaer não é ato
administrativo, sendo, guando muito, ato de
administração consultiua, que visa a informar,
elucidar, sugerir prouidências administratiuas a
senem estabeiecidas nos atos de administração
atiua. Celso Antônio Bandeira de Mellq "Curso de
Direito Administrativoi Matheiros Ed, 13a ed., p. 377.
il - O advogado somente será civilmente responsável
pelos danos causados a seus clientes ou a terceiros se
decorrentes de erro grave, inescusável, ou de ato ou
omissão praticado com culpa, em sentido largo: Cód.
Ovil, art. 159; Lei 5.906/94, art. 32. IIL - Mandado de
Seg urança deferido. " (destaq ues nossos)

Fosse vinculante o parecer jurídico que analisa as minutas de editais e
contratos, não seria possÍvel ao órgão consulente divergir das recomendações nele
flrmadas, conforme sedimentou o STF, em acórdão relatado pelo Ilustre Ministro
Joaquim Barbosa:

" quando a lei estabelece a obrigação de decÍdir à luz de
parecer vinculante, essa manifestação de teor jurídica
deixa de ser meramente opÍnativa e o administrador
não poderá decidir senão nos termos da conclusão do
parecer ou, então, não decidif'.1

Isso posto, passamos a analisar a documentação que compõe o
aludido processo.

' stp, tvts 24.631-6
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Trata-se de Pregão Presencial, tipo menor preço por item, que leva o
número 30120L6, destinado a aquisição de equipamentos laboratoriais,
conforme especificado no termo de referência.

O procedimento atendeu solicitação da Secretaria Municipal de
Finanças, com autorização da Secretaria Municipal de Administração, conforme
memorando acostado ao processo e que justifica a sua realização. As minutas do
edital foram analisadas por esta Assessoria Jurídica, que a propósito emitiu o
Parecer ne 06712016-PG, do dia 12 de maio de 2016.

Analisados os documentos, verifica-se que o procedimento obseruou
as fases interna, ou preparatória - justificativa da possibilidade das aquisições
pretendidas, solicitação formal, previsão de recursos orçamentários, minutas do
edital e da ata de registro de preço, seguido de seu exame jurídico.

A fase externa - divulgação do Edital através de avisos publicados no
Diário Oficial do Município e no site do Tribunal de Contas, e interna - recebimento
dos envelopes com propostas e documentação, abeftura dos envelopes com
proposta e sua análise segundo critérios dispostos indicados no edital foi
observada.

Conforme extrai-se da ata de julgamento de propostas e análise de
documentos, no dia 25 de maio de 2016, às 09h00min, iniciada a sessão, foram
protocolados os envelopes no01 e no02 das licitantes presentes e, na sequência,
procedeu-se ao credenciamento das pafticipantes.

Ato contínuo, foram abertos os envelopes po 01 das empresas
proponentes e, quando da análise, documental nenhuma irregularidade foi
encontrada. Na sequência, passou-se a disputa de preços mediante lances,
conforme pode ser verificado no relatório de lances dos fornecedores e classificação
por fornecedor, anexos à ata. Ainda, nesta fase o representante credenciado da
empresa J.R. EHLKE & CIA LTDA alegou que o produto constante do item 01,
proposto pela empresa INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, não
atende especificações do edital, manifestando intenção na interposição de recursos,
diante da não desclassificação da empresa INGALAB.

b
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Protocolados o recurso
Comissão Permanente de Licitações
farmacêutica bioquímica responsável,
licitado.

e as contrarrazões, tempestivamente, a

solicitou emissão de parecer técnico de
a fim de sanar duvidas acerca do objeto

Desta feita, em 13106120t6, após a emissão do parecer técnico
solicitado, a Comissão Permanente de Licitações decide em dar total provimento ao
recurso interposto pela empresa J.R. EHLKE & CIA LTDA, desclassiflcando a

empresa INGAI-AB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA do item em
questão, vez que, em sua proposta, apresentou o produto BC-2300, diferente do
estabelecido em edital (BC-2800).

Quando da análise documental dos documentos constantes do
envelope no 02 (documentos de habilitação), obseruou-se que o Certificado de
Regularidade do FGTS-CRF, encontrava-se vencida. Todavia, na data estabelecida
para a sessão, a certidão ainda era válida. Ressalta-se, ainda, Çu€ em caso de
celebração de contrato, a certidão deverá estar atualizada.

Assim, entende-se que tais resultados poderão ser homologados.

É o parecer, s.m.j.

Cândido de Abreu, 14 de junho de 2016.

Aovocroa - OAB/PR Ne 73149
AssEssoRA :unÍorcn

14 de junho de 2016.
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Adiudicação do Preqão Presencial No 030/2015

OBJETO: Aquisição de equipamentos laboratoriais, em atendimento a Secretaria

Municipal de Saúde.

Proponente(s) vencedor(es) :

INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, inscrita no CNPJ no

13.415.600/0001-62, foi vencedora nos itens descritos na ata, perfazendo um vator
global de R$ 28.535,00 (vinte e oito mil quinhentos e trinta e cinco reais).

J R EHLKE & CIA LTDA, inscrita no CNPJ no 76.730.076/0001-34, foi vencedora nos
itens descritos na ata, perfazendo um valor global de R$ 22.950,00 (vinte e dois mil
novecentos e cinquenta reais).

ADJUDICAÇÃO: Vencida a fase recursal e com respaldo no parecer jurídico no

08812016-PG, de 1410612016, ficam adiudicadas as proponentes vencedoras
supracitadas, os objetos, e respectivos itens, bem como seus valores, conforme descrito
acima.

Cândido de Abreu - PR, 20 de junho de 2016.

ALL VAROTO
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Diário Oficíal Eletrônico do Município de Cândido de
Abreu/PR

José Maria Reis Junior
Prefeito Municipal
Samuel Martins Delgado Junior
Vice-Prefeito
Avenida Paraná, 03, centro
CEP: 84.470-000
Fonei 43-3476-L222
Site:UL@

LICITACOES

Extratos de Contratos

Adiudicacão

juridLco n' 088/20'16-PG, de ']6. flcam adiudicadas as
proponentes vencedoras supracttadas, os obletos, e respectivos itens
benr como seus valores. conforme descrito aciina.
Când do de Abreu - PR. 20 dê junho de 201 6.

ALLAN DIEGO fu4ORENO VAROTO
- Pregoeiro -

Homoloqacões

TERMO OE HOMOLOGAÇÀO
Objeto; Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de
êqui pamêntos e suprimentos de informática. em atendimento a
Secretaria Municipal de Saúdê.

Licitação, Modatidade: PREGÃo pRESENCTAL N. 034/20í6

Cunrpridas as formalrdades lega s e considerando e adjudicação do
procedinrento licitatório em epigrafe pelo Pregoerro Homologo, na
fornra das disposiÇoes pertlnentes da Le no '10.52012002. e conr
respa do do parecerjuridico n' 09'1/2016-PG de 16106/2016, o obletô
do certame à(s) licitante(s):
Proponente(s) vencedo(es):
ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS - ME, inscrira no
CNPJ n" 12.370.448/0001-86, foi vencedora nos itens descritos na ata,
perfazendo um valoÍ global de R$ í.562,00 (mil quinhentos e
sessênta e dois reais).
CAMPOS & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ n.22.915.514/0001-00.
Ío vencedora nos itens descritos na ata, perfâzendo um valor global
de RS 1 2.922,50 (doze mil novecentos e vinte e dois reais e
cinquenta centavos).
COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME, inscrita no CNPJ n"
1 2.501 .ô77l0001 -92. Íoi vencedora nos itens descritos na ata,
perfazendo um valor global de R$ 87.714,75 (oitenta e setê mil
setecentos e quatorze reais e sêtênta e cinco centavos).
DANIEL PERASSOLI - ME, inscrita no CNPJ n0 22.104.341/0001-40,
ior vencedora,ros itens descritos na ata, perfazendo um valor global
de RS 21.061,00 (vinte e um mil e sessenta e um reais).
GEFERSON JUNIOR WOGNEI - EPP, inscrita no CNPJ no

A7.481.107i00A1-48. foi vencedora nos itens descritos na ata,
perfazendo um valor global de R$ 1 5.1 95,00 (quinze mil cento e
noventa ê cinco reais).
KLEBER ARRABACA BARBOSA - EPP, inscrita no CNpJ n.
11.547.71114001-79. fot vencedora nos tens descntos na ata,
perfazendo um valor global de Rg 20.'170,00 (vinte mil cento e
setenta reais).
PETERSON ROCHA DA SILVA - ME, inscrita no CNPJ no

15.804.135/0001-87. foi vencedora nos itens descntos na ata,
perÍazendo um valor global de R$ 2.558,40 (dois mil quinhêntos e
cinquenta e oito reais e quarenta centavos).
Cândido de Abreu/PR. 21 de junho de 201 6.

JOSE MARIA REIS JUNIOR
PreÍeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAçÃO
Objeto: Aquisição de equipamentos laboratoriais, em atendimento
a Secretaria Municipal de Saúde.

Licitação, Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N. O30/20.t6

Cumprrdas as formal dades legâis e considerando a adiudicação do
procedimento llcitatório em epígrafe pelo Pregoeiro, Homologo, na
Íorma das disposições pert nentes da Lei no 10.520120A2, e con
respaldo do parecerjuridico n" 088/2016-PG dê 14106/2016. o objeto
do certame à(s) licitante(s):
Proponente(s) vencedor(es):
INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, rnscrita
no CNPJ n" 13.415.600/0001-62, foi vencedora nos itens descritos na
ata, perfazendo um valor global de Rg 28.535,00 (vintê e oito mil

bo

o-e trinta e cinco
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PP 033/201 6

Vi9ência vator utooat
R$

lnicio Término 15.241,60

21-06-16 31-12-16

CONTRATANTE
CONTRATADA
NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
ELIANE DECORACOES LTDA. IVE, _
03.651 .959/0001-85
Contrato n" 0591201 6
Aquisição dê cortinas persianas em PVC em
atendimento a Secrelaria N,4unicioal de Saúde

TP O4t2016

Vigência vator utobat
R$

lnício ré 522.997.94
20-06- 1 6 19-12-16

(,UNIKAIANI
E

CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
EDI CARLOS BERALDO - Í\,4E _

05.684.035/0001 -00
Conlrato n" 058/2016
Contratação de empresa(s) espêcializada(s) em
prestação de seruiÇos de pavinrentaÇão poliédrrca
com pedras irregulares em drversas ruas do
D strito de Tereza Cristina e em ruas da cidade
na Area Urbana, no Município de Cândido de
Abreu, em atendimento a Secretaria Munic pal de
C)bras ê T)êscnvôlvimêntô

Adiudicacão do Preoão Prêsencial No 030/20í6
OBJETO: Aquisição de êquipamentos laboratoriais, em
atendimento a Secrelaria Municipal de Saúdê.
Proponente(s) vencedor(es):
INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, inscrita
no CNPJ no 13.415.600/0001-62, Íoi vencedora nos itens descritos na
ata, perfazendo um valor global de R$ 28.535,00 (vinte e oito mil
quinhentos e trinta e cinco reais).
J R EHLKE & CIA LTDA, rnscrta no CNPJ n" 76.730.076/0001-34, foi
vencedora nos itens descritos na ata, perfazendo um valor global de
R$ 22.950,00 (vinte e dois mil novecentos e cinquenta reais).

Vencida a fase recursal e com respaldo no
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Aquisição de equipamentos

laboratoriais, em atendimento a Secretaria

Municipal de Saúde.

Licitação, Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No O3O/2016

Cumpridas as formalidades legais e considerando a adjudicação do procedimento
licitatorio em epígrafe pelo Pregoeiro, Homologo, na forma das disposições pertinentes
da Lei no 10.52012002, e com respaldo do parecer jurídico no 088/20'16-PG de
1410612016, o objeto do certame a(s) licitante(s):

Proponente(s) vencedor(es) :

INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, inscrita no CNPJ no

13.415.600/0001-62, foi vencedora nos itens descritos na ata, perfazendo um valor
global de R$ 28.535,00 (vinte e oito mil quinhentos e trinta e cinco reais).

J R EHLKE & CIA LTDA, inscrita no CNPJ no 76.730.076/0001-34, foi vencedora nos
itens descritos na ata, perfazendo um valor global de R$ 22.950,00 (vinte e dois mil
novecentos e cinquenta reais).

Cândido de Abreu/PR, 21 de junho de 2

JOSE M IS JUNIOR
nicipal

c
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PP 033/20í6

Vigência vator gtoDat
R$

Início Término 15.241,60

21-06-'16 3',t-12-16

CONTRATANTE
CONTRATADA
NATUREZA
OBJETO

I\,4UNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
ELIANE DECORACOES LTDA. I\,4E, _
03.65 1 .959/0001 -85
Contrato n' 059120'16
Aquisiçào de cortinas persianas em PVC, em
atendimento a Secretaria Municioal de Saúde

udicacão

DIÁRIO OFTCIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE
A Prefeiturã Municipal de Cândido de Abreu dá garantiã dâ autenticidade deste dôcumento, desde que visualizado através do site

jurídico n' 088/2016-PG, de 1410612016, Íicam adjudicadas as
proponentes vencedoraS SupracitadaS, oS objêtos, e respectiVos itenS,
bem como seus valores, conforme descrito acima.
Cândido de Abreu - PR. 20 de junho de 20 1 6.

ALLAN DIEGO IVORENO VAROTO
- Pregoeiro -

TERMo DE HoMoLocAÇÃo
Objeto: Registro de Preços para Íuturas e eventuais aquisiÇões de
equipamêntos e suprimêntos de informática, em atendimento a
Secretaria Municipal de Saúde.

Licitâçâo, Modatidade: PREGÃO pRESENCTAL N" 034/2016

CumpÍidas as íormal dades legals e considerando a adjudicação do
procedimento licitatório em epígrafe pelo Pregoeiro Homologo, na
fornra das disposiçôes pertinentes da Lei n0 10.520/2002, e com
respaldo do parecerjuridico n" 091/2016-PG de 16/06/2016, o objelo
do certame à(s) licitantê(s):
Proponente(s) vencedo(es):
ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARTNHOS - ME, inscrita no
CNPJ nô 12.370.448/0001-86, foi vencedora nôs itens descritos na ala.
perfazendo um valor global de RS í.562,00 (mil quinhêntos e
sêssênta e dois rêais).
CAMPOS & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ no 22.9'ÍS.5.1410001-00,
Íoi vencedora nos itens descritos na ata, perfazendo um valor global
de R$ 12.922,50 (doze mil novecentos ê vinte e dois reais e
cinquenta centavos).
COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME, inscrita no CNPJ no
12.501.67710001-92, íoi vencedora nos itens descritos na ata,
perfazendo um valor global de Rg 87.714,75 (oitenta ê sete mil
setecentos ê quatoÍze têais e sêtenta e cinco centavos).
DANIEL PERASSOLI - ME, inscrita no CNPJ n" 22.104.34it0001-40,
foi vencedora nos itens descritos na ata, perfazendo um valor global
dê RS 2'1.06í,00 (vlnte e um mil e sessenta e um reais).
GEFERSON JUNIOR WOGNEI - EPP, inscrira no CNpJ no
47.481 .10710001-48, foi vencedora nos itens descritos na ata,
perÍazendo um valor global de RS í5.195,00 (quinzê mil cento e
noventa e cinco reais).
KLEBER ARRABACA BARBOSA - EPP, inscrita no CNPJ n"
11.507.71110001-79. foi vencedora nos itens descritos na ata,
perÍazendo um valor global de R$ 20.'170,00 (vinte mil cênto e
sêtênta reais).
PETERSON ROCHA DA SILVA - ME, inscrita no CNPJ n.
15.804.'135/0001-87, Íoi vencedora nos itens dêscritos na ata,
perÍazendo um valor global de Rg 2.558,40 (dois mil quinhentos e
cinquentâ e oito reais e quarenta centavos).
Cândido de Abreu/PR, 21 de junho de 201 6.

JOSE MARIA REIS JUNIOR
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAçÃO
Objeto: Aquisição dê equipamentos laboratoriais, em atendimento
a Secretaria Municipal dê Saúde.

Licitação, Modatidade: pREGÃo pRESENCTAL No 030/2016

Cumpridas as formalidades legais e considerando a adjudicação do
procedimento licitatório em epígrâfe pelo Pregoeiro, Homologo, na
forma das disposiçoes pertinentes da Lei n" 10.52012Oe2, e com
respaldo do parecerjuridico n' 088/2016-PG de 14l06/20j6, o objeto
do certame à(s) licitante(s):
Proponente(s) vencedor(es):
INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, inscrita
no CNPJ no 13.415.600/0001-62, foi vencedora nos itens descritos na
ata, perfazendo um valor global de R$ 28.535,00 (vinte e oito mil

ê trinta e cinco
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TP 04/2016

Vigência Valor Global
R$

lnicio Término 522.597,94
20-06-1 6 19-12-16

CONTRATANT
E
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

I\,4UNIC|PIO DE CANDIDO DE ABREU
EDI CARLOS BERALDO - I\,,IE _
05.684.035/0001 -00
Contrato n" 058/20'16
Contratação de empresa(s) especializada(s) em
prestação de seruiços de pavimentação poliedrica
com pedras irregulares em diversas ruas do
Distrito de Tereza Cristina e em ruas da cidade
na Área Urbana, no lrilunicípio de Cândido de
Abreu, em atendimento a Secretariâ l\.4unicipal de
Obras e Desenvolvimento.

Adiudicacão do Preqão Presencial No 030/20í6
OBJETO: Aquisição de equipamentos laboratoriais, em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
Proponentê(s) vencedor(es):
INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, inscrita
no CNPJ n''13.415.600/0001-62, foi vencedora nos itens descritos na
ata, perfazendo um valor global de RS 28.535,00 (vinte e oito mil
quinhentos e trinta e cinco reais).
J R EHLKE & CIA LTDA, inscrita no CNPJ no 76.730.076i000'1-34, foi
vencedora nos itens descritos na ata, perÍazendo um valor global de
R$ 22.950,00 (vintê ê dois mil novecentos ê cinquenta reais).

Venclda a fase recursal e com resoaldo no

nd
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NE ROSA, drretora Secretana de Saúde "São Francisco dê
Assis , membrros municipais colaboradores.

AÍ1.2e. Ficará a cargo do Secretáriô Municipal de Saúde normatizar o
Íuncionamento da Comissâo, organizando cronograma de reuniões e
pautas de trabalho, sislematizadas em relatórios sintéticos sobre sua
atuaçáo, sob ÍiscalizaÇão do Conselho Municlpal de Saúde.

Art. 3p. Fica deferida à CMIH a formalizaçáo do NúCLEO DE
SEGURANÇA DO PACIENTE - NSP, a quem competirá elaborar os
Planos de Segurança do Paciente, tudo de conformidade com
parâmelros, orientaçóes e normas oriundâs da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA.

Art.4e. Os componentes da Comissão flcam dispensados de suas
Íunçoes regulares sempÍê que necessário para o desempenho suas
funçôes junto à CIVCIH bem como àquelas relaciônadas ao NSP.

Parágrafo único - A fim de dinamizar as atribuiçõês. compatibilizando-
as com as do Núcleo de Segurança do Pâciente, e sem pÍejuízo de
suas atribuiçoes normais, caberá à Presidência dlslributr tarefas dentre
seus componêntes, bem como requisitar os auxiliares que Íorem
necessários.

Art. 5e. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com
seus efeitos a partir da primeira rêunião formalizada pela Comissâo.

GABINETE DO PREFEITO N/UNICIPAL DE CÂNDIDO DE ABREU EM
21 de junho de 2016.

JOSÉ MARIA REIS JUNIOR
PreÍeito Municipal

eoRf AR!A N, j.3g/2910

O PREFEITO I\,4UNICIPAL DE CÀNDIDO DE ABREU, EStAdO dO
Paraná, no uso de suas atribuições, de conÍormidade com o disposto
pelos incisos lX e XXV do artigo 82 da Lei Orgânica lvlunicipal.
combinado com os artigos 1 26 e seguintes da Lei municipal no 1 .043.
de 19 de março de 201ô,

RE§OtVE

Conceder férias a funcionária JESSIGA DOS SANTOS LETTE
EDELBERG, ocupante do cargo de Programa Agente Comunitário
de Saúdê do Quadro de Pessoal Efetivo do lvlunicípio, pelo período de
0110712016 a 3010712016 próximos. correspondente ao período
aquisitivo compreendido ente 1210612015 a 11t06t20i6.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DE CÂNDIDO DE ABREU, EM 2'I dE JUNhO dE 20'16.

JOSÉ MARIA REIS JUNIOR
Prefeito Municipal

EoBIAR!A N,139/2qLq

O PREFEII O IVUNICIPAL DE CÂNDIDO DE ABRE,U, ESIAdO dO
Paraná. no uso de suas atribuições, de conformidade com o disposto
pelos incisos lX e XXV do artigo 82 da Lei Orgânica Municipal.
combinado com os artigos 1 26 e seguintes da Lei municipal no 1 .043,
de 19 de março de 2016,

EE§ S tYE.
Conceder férias ao Íuncionário LEANDRO BOROWIEC , ocupante
do cargo de Gari do Quadro de Pessoâl Efetivo do l\,4unicípio, pelo
período de 2710612016 a261Q712016 próximos, correspondente ao

enlre 1710312015 a 1610

N
bo

.cõ

, inscrita no CNPJ no 76.730.076/0001-34, foi
vencedora nos itens descritos na atâ, perfazendo um valor global de
R§ 22.950,00 (vinte e dois mil novecentos e cinquenta reais).
Cândido de Abreu/PR, 21 de lunho de 201 6.

JOSE MARIA REIS JUNIOR
Prêfêito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAçÃO E ADJUDTCAçÃO

TOMADA DE PREçOS No 003/2016

Cumpridas as formalidades legais, e com respaldo no Parecer Jurídico
n" 090/2016-PG de 15/06/2016, torna-se pública a HOMOLOGAçÃO
do Processo Licitatório, modalidade Tomada de Preço no 003/2016, do
tipo Menor Preço Global.

OBJETO: Contratacão de emoresa(s) esoecializada(s) em

PARTICIPAç
proponentes:

participaram do procedimento licitatório. as

a) DFSANSOLOTTI-ME-09.026.285/0001-04
b) FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
tMoBtLtARtos LTDA - 17.450.976/0001-69
c) CONSTRUTORAARIEVILOLTDA-04.465.784/000í-84

VENCEDORA:
D F SANSOLOTTI - ME - 09.026.285/000'l-04, pelo valor olobal de R$
109.004,5í (cento e nove mil e quatro reais e cinquênta e um
cêntavos).

ADJUDICAçÃO: Tendo em vista o resultado supra mencionado,
ADJUDICO a empresa acima citada, classiÍicada e vêncedora da
Licitaçáo para a prestação dos serviços supracitado na Tomada de
Preço em epigraÍê, parâ o l.4unicípio de Cândido de Abreu/PR.
Cândido de Abreu - PR, em 20 de junho de 201 6.

JOSE MARIA REIS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

I PORTARIAS 
I

DÉRIo oFIctAL CERTIFIcADo DIGTTALMENTE
A Prefêitura Municipal de Cândido de Abreu dá garantia da autenticidade destê documento, desde que visualizado através do site

www.candidodeabreu.pr.eov.br

PoEIARIA Nn 1§412910

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDIDO DF ABREU Estado do
Paraná, no uso de suas atribuiçoes, de conformidade com o Art. 1 65 da
Lei Orgânica do Município,

BE§otvE!
Art. íe. Ficam designados os seguintes seruidores para comporem a
COMISSÂO MUNICIPAL DE CONTROLE DE INFECÇÃO
HOSPITALAR - CMCIH com atuação prepondêrante no Hospital
[,4unicipal "Sáo Francisco de Assis'':

l- DR SIGFRID WILLI SCHWEIGERT. médicô clínico-geral, que
exercerá a presidência,

ll - JoÃo cARLos STRASSACAPA, Secretário,Municipal de Saúde;

III - I\4ILENA SAWCZUK COELHO, enÍermeira; LARISSA ESTEVAN
ROI\,4ANlCHEN, farmacêutica-bioquimica; IRENE ANTONIA
KONDZELSKI IVASZEK, técnicas em enfermagem; ROSA DA
APARECIDA GASPARETO VALENTIM. Auxiliar de Servicos Gêrâis e



CoNTRATO No.06í/20í6
QUE ENTRE S! CELEBRAM O MUNICIPIO DE
cÂr,rotoo oe eaneu, ESTADo oõEnÃffi
EMPRESA INGALAB EQUIPAMENTOS PARA
Lnaoneron
MoDALIDADE pnecÃo PRESENcIAL No.
30/2016.

O murutCíPlo DE CÂruotoO DE ABREU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito
público interno inscrita no CNPJ/MF sob ne 76.175.926/0001-80, com sede administrativa
nesta cidade à Avenida Paraná nq 3, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, em
pleno exercício do mandato e funções, Dr, JOSE MARIA REIS JUNIOR, brasileiro, casado,
médico-veterinário, portador da cédula de identidade ne RG-5.711.342-1-SESP/PR e do
CPF/MF ne 024.056.029-97, residente e domiciliado nesta cidade, adiante denominado
simplesmente CONTRATANTE, ora com respaldo em disposições da Lei Orgânica do
Município e na lei municipal nÉ 724, de 2710612012 (Lei de Diretrizes Orçamentárias); e de
outro lado, INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, pessoa jurídica de
direito privado inscrita no CNPJ/MF ne 13.415.600/0001-62, com sede à Rua Ver. Arlindo
Planas, ne 2059, sala B, Vila Santa lzabel, na cidade de Maringá, Estado do Paraná,
representada pelo S(a) ANDRE BUSNARDO, brasileiro, portador da cédula de identidade
ns RG 8.449.324-4 - PR, do CPF/MF ne 046.327.609-43, adiante denominado
simplesmente CONTRATADA, têm justo e contratado o que adiante se segue, mediante as
cláusulas e condições seguintes:

cLÁusuLA PRTMEIRA - DO OBJETO E DO PREçO
Parágrafo Primeiro: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos
laboratoriais, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, nos valores e
quantidades de acordo com relatório anexo:
Parágrafo Segundo: O valor total contratado é de R$ 28.535,00 (vinte e oito mi!
quinhentos e trinta e cinco reais).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA vlGÊNcIA E Do REAJUSTE
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será até 3111212016, podendo ser
prorrogado se houver interesse de ambas as partes.
Parágrafo Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pela
contratada, uma variação considerável no valor do produto.

cLÁusuLA TERCETRA - Do PAGAMENTo, Dos REcuRSos E DA DoTAçÃo.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será efetuado no ato da entrega do produto, mediante
conferência de qualidade pela secretaria requisitante, à base do preço unitário apresentado
na proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o no. da
licitação, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser depositado, e
das provas de regularidade com a Receita Federal e junto ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS.
Parágrafo Segundo: A nota fiscal deverá vir acompanhada da Certidão Negativa do INSS e
do Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS.
Parágrafo Terceiro: Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual,
o pagamento poderá ficar retido até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras
disposições contratuais.

&
t
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contrato$É
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-OOO \ír

Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes do presente Contrato, correrão
por conta da seguinte classificação funcional programática:
07.003 Hospital Municipal
1 0. 302.070 1 .02048 Hospital Municipal
2180- OOO - 4.4.90,52,00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CLÁUSULA QUARTA . PRAZO E DA ENTREGA
A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá a licitante vencedora, cronograma de
entrega do produto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até í5 (quinze) dias após
a solicitação.

CLÁUSULA QUINTA . DAS RESPONSABILIDADES
Parágrafo Unico: A Contratada se manterá durante toda a execução do presente contrato
em compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive fiscais.

CLÁUSULA SEXTA. MULTA
Será aplicado multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, na
hipótese de inexecuçáo total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTMTADA, sem
prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei no. 8.666/93 e suas alterações
subsequentes e demais legislações pertinentes a matéria.

CLÁUSULA SÉTMA . RESclSÃo
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de
notificação judicial, nas seguintes hipóteses;
lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da Contratada;
Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTMTANTE, transferir, caucionar ou
transacionar qualquer direito decorrente deste Contrato;
Demais dispositivos da Lei no. 8.666/93.

cLÁusuLA otrAVA - LEGISLAçÃo ApLtcÁvel
Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei no. 8.666/93 que regulamenta as licitações
e contratações promovidas pela Administração Pública, bem como demais legislações
pertinentes.

CLÁUSULA NONA. DAS PARTES INTEGRANTES
Parágrafo Primeiro: As condições estabelecidas na Licitaçáo Modalidade Pregão Presencial
no. 30/2016, anexos e a proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes
deste instrumento, independentemente de transcrição.
Parágrafo Segundo:Serão incorporadas a este Contrato, mediante termos aditivos quaisquer
modificações que venham a serem necessários durante a sua vigência, decorrentes das
obrigações assumidas pela CONTMTANTE e a CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DoS cASoS oMISSoS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.
CúUSULA DEcIMA PRIMEIRA - Do ooNHECIMENTo DAS PARTÉS
Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência do seu conteúdo,
aceitando todas as condições nele relatadas.

DE i
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secretaria Municipal de Gestão de Licitações e contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: l43l 3476-1222 - ramal 209 - CEp: U.qIO-OOO

clÁusula oÉcrwlR sEGUNDA - DtspostÇÕEs GERAts
A CONTMTADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigações decorrentes da execução deste Contrato, sejam de natureza trabalhista,
administrativa, previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da
CONTMTANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem
de prejuízos causados a terceiros, não cabendo a CONTRATANTE o pagamento de
qualquer adicional.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. FoRo
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema
eletrÔnico de dados) de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo,
obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado,
elegendo o Foro da Comarca de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, para dirimiriodas e
quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

EdifÍcio da Prefeitura Municipal de

CONTRATANTE:

Abreu, em27 de junho de 2016.

CONTRATADO:

TESTEMUNHAS:

1.

i! ,tt. i

(crbrica

MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE
José Maria Reis Junior - Prefeito

Andre Busnardo - Sócio-administrador
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It6ín Produto/S€Íylço QuaÍltldade Stâtus Proçp Unltárlo Proçp

!ó!!
w2

:.$;;q,,l§.r;Siii*i§l r,:iú»§üllrlr2r'i
Anâlis*r dô Bioquímica í,@ ClassiÍic* BIOPLUS

Analisadoí lioquímico smi-aÍqnáico
. Bioquímica (cdilirnáÍica, íEimáica e cirÉticâ);
. TútidirnêtÍia (pdáo, fáü qJ cú\ê d6 púôes);
. lrÍLnologia (rÍEtodologia ELISA dn tLôos qr Túbidimdria);
. Hoímônios (ÍrEtodologia EL|SAsn túo§);
. Apardfp equipado corn Íiltros d€ cãnadâ dra ê lúEa órabilidadê.
. 90 possibilidad€s de píogranaçáo para q€lquq reagmte (sistêÍnê á€Íto).
. FaiE de leitúa: -0,1m a 3,5004b§.
. Morncrornador cm I filtros: 340, 4O5, 450, 505, 546, 578, @0 e 670 m.
. Bada de passedn 10 m parâ 340 e 6 rm pâra os d€Ínais filtrc.
. LE ê6úia; < 0,O1o/oÍ.
. Ldtu6 Mmocrcnáic6 â Bicrsnái6.
. Cfipatirmto da ãnostras psa cr.b€tes quadadas ou Íêdodas.
. Cr-b€ta de fluo rnêtái€ da 32 'iL túrnGtatizada pâra 25, 30, 37 r O,,l oC.

. Cubotâ ds flm ttrnDstatizda pía 25, 30, 37 i 0, I oC.

. ContaÍninação cLbeta: < 10Á cdn 500 ?L (t6t6 coÍn sdus& de dicromáo da pciassio).

' Loitras sn *6úb*Eia, pontoíinal, cirÉtica, tünpof)o, diftrsEial, cirÉtica rÍúltipla.
. Loitüas coÍn pedrfo, multi padáo e fattr.
. Estáísti6 de contrde d6 qualidad8 m gÍáicode LffiyJtrnirEs.
. lnpÍssáo dos rêsultâdos cm imprGsca gráicâ iffipaada.
. Lân@a ds TwEstênio do lorEâ dróilidado.
. CmtÍolê cmplsto dâ reaçào cirÉticâ dJ colüiméf ica.
. AliÍfftaçáo: 1 10Volts.

17495 Estufadigitrl paraseagmeêstüiliz4áo UN 1,@ ClassiÍicaó DELEO !i:,!i.i,iit,a;!0q@ 2.0@,@ *

m4

o

de {, dra!és do dras resistêíEiâs lEalizadas nâ bâso.
Estrúúâ o(ína cqn ch+â dB aço raêstidâ *n €póÍ detro6táicocq Cirtza, (cáálogo decc cirtra Hart 785), càsa irtúna dn aço indjdáêl .t3O csn poliÍnfito tipo€spdho.

?Tsmo§tato digital cm lJçó€§ da: Strha püa Uoqu6io, S€i Pcint (Acte deisÍp€íêtra), âustede súsq equste do portodecimall
?Sensor dst€Ínpsáúa PT 1@ mapoulaôcm 4o iÍtox
?TeÍmostato da s€gümça â6tado dê 50 - 25OC pBlo oPeÍ*r
?ToÍnpeíáua mínima de trâbalho:15'C sirna @ típsrâtrra rÍtiúte,
?Teínpêrâtuâ mâiÍE dê trabâlho ató 2@"C;
?HoíÍrogslêidade do têínporáua €ntre pontos de i 5% o \êlü ó Sd porrt (tsrpoíálra austada)i
?Barr§as aarada de aço inordáEl,
rcàrsa ê aquâcimsrto cm circulaçáo e rslo€çfu de a, po. cüíecç& ndual;
?Saída ê a qrsne áravés do sifício do oarstáo localizado na pâte sweris do €quiprrHio (úifíciopüa posicionântrto dst€rÍrún€trc do áoÍiçáo);
?lsd4& t&mica nas pú€d6s do êquipâÍHto coÍn lá RocÍing (lâ ê üúo);
?Porta cqn &ítra púa a diroitâ, pGÍmitindo a fácil cdocsç& o rdiÍda dc rnat*iâis rc irt{iq da câra.
?Pqta cún trirco m4nâico püa cíaíes un boín f*htrwtq
' /êdaçáo da po ta cqn p€rfil do silictrE;
?3 Trilhos m câEa inttna püa mimsrta â bstdq a (modêlo 1.0 possui 2 trilhos);
?Sistma bi\olt paa a tmsáo de alims{ação (lAWq;
?Saíú de Íluodo a srpêrio cm üilício cêrnrd ptra rcqrodação detsrún6tro;
?AcoÍnpartE í pratel€ira e mãul de irstruçõ€s;
?Cabo dê mergia elétrica cqn d4ia isolação e plw dB tÍês prDs, d€s fõ6 e m tsra.

1745 CsnríftrgarErodigital paa'12tr-b6ds15Ín UN 1,m Clsssific* CENTRIBIO ,rrii il .:!i §0,00 1.350,@ *
lcfftrÍfuga clini€ Púa rotim l*orattrial, &E ulo fiE, capeidade püa 12 tic de 15ínl- 4mpín, cdn t&ôín€tro o timú.
.FiEçb m büEada: Pés de búrelE *rorn€s (tipo \6nana)
.Pintúa: PirftÍâ adsna õn +óxi
.Sistffira ds sêguaqa: Tmpa sn eÍili@ rsforçado cdn dispositiE quo náo p6ímite o s€u fr.ÍEiorffitto qull& I tãrpa 6tiw *orta
.Ftrçâmáim: 1800(É)
.Rdq: AcmpdtE Ídü de &€ulo o fiD (45 ) cdn c@idde pra 12 tubos d6 '15Ínl

.Voltag€Ín: 11O/
.Motú: Mdq flúL/antê ryiado sn coxins
.Vêlocidade máima: 40m rtrn
.TeôÍnetro: Tacóínêfo trElógico indicdoí dê wlocidads

m5 17497 BatEmtiadigital

BANHO MARIA- IOLITROS
T€íEáo 110

Pcltênciâ 250\ /
Voltm de ágE 9,51-itÍG
Cmtíolâdoí Oigital, t \olt ansnâico (& a 24odts), cqn sistsna PIO

2,00 Classific* I(ACIL ii:,:: ,,,r'.9q}00 1.@.@ *

Rsduçáo 0,1'C
C$a ê Fúdo Fdso Em aço irE)(

Cacaça MetáJic€ cqn prntúa dêfostática
TêÍnp€.atúâ dê Trabaltp AÍrtÍmte até @'C
Dêsüo Maxjmo de Tsnpêrâtuâ +Â 0,3'C
Painêl Policabtrato TaÍnpa PirEdoirâ Poliestirglo
Capmid* 110tnos d6ersaio 13X1m
Tmpo de AqwcirHtoTflpêráúa 25"C I 37'C 25 mirúG
Ctrdiçles AÍÍtrsrtâis No mâjmo 34'C (púa controlü ffi 37'C), únidadê 20Á a Wó

m 174S MicrGcoçrio
.;,: ,' i1íI@,99 11m,m

Sistsna óli@: Sistsna óÉico irÍinito CFl60, Distàsia ptrfeal: @ m
llúninaçáo: llunindoí LED bfa.Eo de dta lmircidads (Ecdluninaçb)
Lânpada tElogffi ds 6V 20\ //6V 301r'v', cdrpdíld cdn unâ fdE de dteffi (1mV a 240V)
Oculís (F.O.V) . CFI É lox(20m)
. CFI E 15x(12 mm)

UN

Emitido por: Alla Diego MoíenoVíoto, nâ \ssào: 55'14 p

1,m ClêsiÍicado NIKON

2716m16@.8:2.
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It6ín Produto/Süvlço UN, Ouatldado S'tatu! Müca proçounltffo neçofota Sel

Focalizáçâo: Foc€lizaç& @id ÍErqnárica/misdnári€
Direita; micrqÍÉtrica
EsqLsda: mercrmicro
Cúso ds bcâliz{ão: 26,5 mm
MacrmátÍica 37,7 mnúdta
Firc: 0,2 rrlywlta
ToíqE da rdação meÍqÍárica€iL§tá€l, FUEáo ê r€focalizqão

Tubo oculã: . Trôo tirEculr E2-TB
. TúotrirDcul* E2-TF, Oculü/Ptrtr: 1e0,01@, Rddi\o@
. TLbosgrúnicoUrpcd* C-TE2, lrplinaçáo: 10a3ogras, E({§&: dá40rÍrn
Re\óhd: Re\d\s qL#rdo (dmtro & cacqs prirEipal)
Estaçó€s: PlâtirE Í€tãEdr (dsilroda cscaça principal), cdn swortô da 6spéciír6, crÍsotü§\trsd: 7g (x) x54 (y) Ím
Ohjeti6 (N.A / WO., m) . CFI E Pla AcÍqnáicâ 4X (0,i0 / S)
. CFI E Plgl AcrqÍÉticâ í0X (0,25/ 0,7)
. CFI E Plân AsorÍÉtica 40)( (0,65/ 0,65)
. CFI E Plan AêrdrÉtica 1@X ól€o (1,25lq23)
Podeín sí Lsadâs â CFI ÂcÍdrÉticá DL e q.rtrâs otj€(iB do rnelfs qrjâlid* da séíiê CFI@
Cmdênsúrss: 'CtrÉerEadoÍ E2; N.A 1,25; Oiaftagmdô âbstüacsn rnacê deguia dê pciçbptraas rêsp6iiB obi€ti\€s CFI E pla,l

' Ctrd€r§úr ds Fase E2i N.A 1,2q oiaftagÍna de ab€Ítrra cryn mscâs dê guia dê pcição para as rGpscti\as di€ti\ês CFlAcrqnáicâ DL
Paa o íFd6lo sín cli*âgnE de csnpo: Cürlgls*í eÍqnático C-C, Cond€nsador eÍünáico bâsculat8 2-1&,
Ccdensdr decãÍpo€sqro (seo), Cqxbns& dêcqtrsts dofaseC-C
Mótodos ê obseí\aç&: Cãnpo díq EpÍlLs€scêrEia Cdnpo 6cuo, Cfitrasts de íasq polaizaçào siÍplês
Ac€ssório lntúm€diáio . Acessório de EÉi-ÍlLtrescêrEia E2-FM, 2 crtos de filtÍo rncltá€is
. Unid* dê +ímdzêgsn Y-THS B (ldo â l*)
. UrÍ(bê de Çísdizagm Y-THF (fe a Íaco)
. TLbo de d€ssfE Y-IDT
. Elodr ds ní\€l dG dfG Y-IER
Cmunods*sgiâ (mA.) \êc rsmal: 3W(rnodêtoLED),41 W(rnoêto hdógsD)
Peso (apro() 7,319 (Cmimto t nocul{ pade)

@7 17499 HonogsÉizsdordesíEus 1'@ Classifcsdo INBRAS irí:r'lêlfgi't1(b0'o 1.m,@.

V€l6idade At§tád (Mínim6 rpm /Mâirlo25 rprn )
Capâcidâdo 24 t'rbc *úe l0 â 'lsim / 28 h.àG trüe 15 a 23Ínm
HoÍrogí€izador llfrizontal Moünsto d6 S(F sn túm do eirc
Cha\ê pausa DispcitiE de pâr§s püa coloca qJ ra(irã t-bG
Clm liga ésliga Cm irÉic€ção hmirGa
Motq Bcch Cqn câtiÍic* CE ( ÍiltÍo§ ãtti -ruÍdo)
PairFl Pdicãbaáo
Prêsilhas &tÍÍp# m aço iro( Bl
Pintúâ Eldr6tâica
Tssáo/alinErtação í10220 V 60tlz - sdeciüÉ\d.
Corsum45w
Dimensõas 500x215x 180 mm (L xA x P)
P6o 5,719

17501 Suportê eÍn erílirc paa misoppotas 2.m Clssilic* KACIL

Suporte püa microÊpdê rsEcgld, idel púa (Eo qn cim da bacada sn labordóíic sn gsal.
Fabricado m sílico tr{spüúts;
Capacidds pâra áó 05 micropipêts mqrãd, rE p6ição irctir*;
Eúta danos e amfita a üda üil da microfipêta

@9 17@ Microfrpdadê\olurEfEdê1opL UN 1,@ Classificd KACIL

Misoppeta 10pLVdúne FiE
Mecàüca Marcsd, píddrsteal6laá€1, c,€stirEdaasG qn Fipêtâgêns qtEadjün altarêpíoôtiuli(*cdmm sduçó6 qr.Eas, &id6, r€€g€Ít6s, suspêrs6€§, soíog dc
Possü bdáo ccn dJss d+ss do opeÍqão p€rmitindo dpot4sn raãsa;
Cqn qBtq aJtqnáico dê porildrõ,

0í0 1758 MisoÍipetads\oltmfircdê20p1

Miqoppeta & \olúneÍi)oê 20UL

UN

UN 1,@ Cl6sific& KACIL

MÉâÍca MúEcsEl, pãcidrErtô aitoclâáEl, do§tinada â usos ffi prpetagtrs qu6 sjjm dta r€prod.üUli&& m ln softJgõB qGs, ácido§, rsqfft€§, srsporsô$, soío§ dc.
Possü botáo cdn d€s et+as de op€raçe peÍmitindo fipetagêm rê\Eísa;

1,-,:1.:..;:i;; 'i:11:1::$,@ 110,@

ei:á**li§il6$ 7qm

fr"]ii1.ililiili7§Q 7â@ *

!qlii§i?&§# 7í@ *

tl\l.tl..lt:tl";::..',!§s..'N 75,@ r

'ai.rs§;jt:tffl* 7q@ r

§rdilãilãi.§'tr 75,@ r

Cm qetor aúqnático do porúsiras,

011 17@t Misofipetade\oltmfirc(b50p1

MicÍoÍipda ê lduneÍbo de 50UL

Cqn gdq alfiÉtico de por(eiÍs.

014 17507 MiúoprpdaderclunoÍi)odês@pL

Micropipeta ds Eltmlirc de sCDUL

UN 1,@ Clssificd I(ACIL

Ms&icaMú§,ü|d, púcidrHttêarocla\é\ê|, destinada at§os qn ppsteffi q€oajandtâÍ€prodlitili(Hecdmdn sduçÕês qrcsas, ácidc, r6agsl€s, s6persó€§, soro§ elc
PGsü bctáo cqn ôâs 6te6 do oPêrqáo permitindo dpotagêín re\êrsâ;
Cqn qetú a.Ífi)âico & porldr6,

í7505 Misofrpda de \o[ÍrÊfiE de lmpL

Miúopipeta cb rclunê fi)o de lmuL

UN í,@ Classific* I(ACIL

Mcàr€ Müpc.rld, pecialnrÍe aÍocla\É\€|, dostinadã a 6os ffi Êp€lag*s q€ ãijãn dta r€fÍodiitilidde coÍm sn sduçó6 aqGõ, ácidos, rê{sÍ€s, stlspsrÉõG, soÍos dc.
Pcsü bctáo cqn ôas êt€ de opeí4áo permitindo fipdageín r€rssa
Cm q8tq aJtqnáico do ponteirs.

1756 Micropipêta de wlune Íirc de 250U1

Mlcroprpda d6 rcltmÍi)ods 250pL

UN 1,@ ClassiÍicado l(AclL

MEài€ Mmánal, paíciâlrÍHie aJtoclaváê|, d6linada a 6G m pipdagffi q€ âijm alta r€protutiuliddê csrD sn sduçóe§ sqrEas, &idos, reag{l6, sGpêísóe§, soro§ etc.
Pcsü bdáo ffi óJas stâpas de opêrâçâo peÍmitirú ptp€tagsn r6ãsa;

1,@ Classificado KACIL

M€c&ti@ MmãEl, parcialrstê a.t6laá€1, d6stir* â (§c m dpdagffi qtp odjil alta rêpíodJtiulidaê cm m soluções aqL6as, &idc, r3qül€§, s6parsõ€6, soro§ êtc.
P6sü bot& csn d€s €t+s de op€ração p€ímitinó fipdeín Ís1ss4
Cdn qdú altmáico dê ponteiras.

Emitido poí : Allfl D iego M trflc Vacto, nâ wsáo: 5514 p 2716m16@.:8:2

rh
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Município de Cândido de Abreu -2016
ClasdÍicação por Fornecedor

Pregão 30/20í6

015 1756 MicÍoÍrpdadaldüÍEfi)oô 1mpL
MicÍqpda ê \ôlune tuo ds í@JL

UN '1,@ Clõsificaô I(ACIL

UN í,m ClassiÍcaclo KACIL íffiffire ,@*

M*àÍca Marad, púcidÍrsto aÍ6-laád,.&§tinada a u§G sn FÍp€tâgss qtr üijín slta rêpíod.riuli& cdm sn sduçõ6 aqr66, ácido§, íGgg'rbs, srJspírsóss, súG dc.Possú bd& ccÍn dEs @as ô op€raçe púmitindo fipgtagsn r6\ãBE
Ccn €j6tc aJtdnático do portoires.

016 í7510 Micíofrp€taêldurE\ãiáêtdoíOpLàí@ UN 1,@ CtassiÍcú KACIL
pLÍli|icrqipda <te dune lãiád d6 10pL à 1@ pL
Micropip€ta Íneàl€ rlsEad dê \plurlo \diáêl;
D€sfldüda p{a disp€nsqâo de lhdôs e lld(b €Ín poqr.HE rc1re;
Uüliz* sn lôordório6 ds di!6ss &eas:
Corúde tdd de\oluÍE por m.bdáo de Eiustô, tütto püa op€Íaçô6 de 6frraç&q.-fo púa dispêr§4áo;
Cdn €idq almáico do poÍt6ir6;
Visü cdn sistsna de n Ísaçb6n l€itúa sn dsday(nâo dtrôrÍco) q6 permitaólirÍE üsrdizags;
FarEtoíEtôÍÍtco, l€iB e Btrúua tdal[sto ün d&ücoABS r6isldle;
Pãte irí€ritr dssrnCtá€l püa ql.E pGsa ss a.l@la\da qr €§t€rilizadq
A rÍcroÍrpda \sn calibada & füica a ceÍtificâ& por ISO i7@S.

WM 25.@ r

o17 17511 Micr@ta1@5omu LV*iád
M icÍopsta i(msmu L Vdiá€t
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e ContratÊ

Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (4313476-1222 - ramat 209 - CEP: 84.470-000 Y F)N -l
Ii-lj"',t:,,,1,]3',:,:,,,',."---:"s:),-'...,i+*í.1-r..::.,'..,,,,'..w7

GoNTRATO No. 062t2016
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
CANDIDO DE ABREU, ESTADO DO PARANA E A
EMPRESA J R EHLKE & CIA LTDA, CONFORMEucrraÇÃo@ pneoÃo
PRESENCIAL NO. 30/20í6.

O ttllutttCíPlo DE cÂttotOO DE ABREU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito
público interno inscrita no CNPJ/MF sob na 76.175.92610001-80, com sede administrativa
nesta cidade à Avenida Paraná nq 3, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, em
pleno exercício do mandato e funções, Dr. JOSE MARIA REIS JUNIOR, brasileiro, casado,
médico-veterinário, portador da cédula de identidade ne RG-5.71 1.342-1-SESP/PR e do
CPF/MF na 024.056.029-97, residente e domiciliado nesta cidade, adiante denominado
simplesmente GONTRATANTE, ora com respaldo em disposições da Lei Orgânica do
Município e na lei municipal nÉ 724, de 2710612012 (Lei de Diretrizes Orçamentárias); e de
outro lado, J R EHLKE & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF
ne 76.730.07610001-34, com sede à Avenida João Gualberto, na 1661, Juvevê, na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, representada pelo S(a) JOSE ROMEU EHLKE, brasileiro,
portador da cédula de identidade nq RG - 637.839-0 - PR, do CPF/MF ne 027.853.159-87,
adiante denominado simplesmente CONTRATADA, têm justo e contratado o que adiante
se segue, mediante as cláusulas e condições seguintes:

cLÁusuLA PRilríErRA - DO OBJETO E DO PREçO
Parágrafo Prirheiro: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos
laboratoriais, em atendimento a Secretaria Municipa! de Saúde, nos valores e
quantidades de acordo com relatório anexo:
Parágrafo Segundo: O valor total contratado e de R$ 22.950,00 (vinte e dois mil
novecentos e cinquenta reais).

CLÁUSULA SEGUNDA . DA uGÊNcIA E DO REAJUSTE
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será até 3111212016, podendo ser
prorrogado se houver interesse de ambas as partes.
Parágrafo Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pela
contratada, uma variação considerável no valor do produto.

cLÁusuLA TERCETRA - DO PAGAMENTO, DOS RECURSOS E DA DOTAçÃO.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será efetuado no ato da entrega do produto, mediante
conferência de qualidade pela secretaria requisitante, à base do preço unitário apresentado
na proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o no. da
licitação, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser depositado, e
das provas de regularidade com a Receita Federal e junto ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS.
Parágrafo Segundo: A nota fiscal deverá vir acompanhada da Certidão Negativa do INSS e
do Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS.
Parágrafo Terceiro: Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual,
o pagamento poderá ficar retido até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras
disposições contratuais.
Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes do presente Contrato, correrão
por conta da seguinte classificação funcional programática:
07.003 Hospital Municipal
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Secretaria Municipat de Gestão de Licitações e Contratos ".,, É)rr . ,,

***rrrrrri.#,, ,ÃÃiÃj| iÉ.!,,i.,,,,, ,i1i,*ffi.i1',1,*,á;:ii'l;i*fiffi#,.i#y 
470::00 ,o*'I'H:tffi

1 0.302.070 1 .02048 Hospital Municipal
2180- OOO _ 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

clÁusut-A QUARTA - pRAzo E DA ENTREGA
A Secretaria Municipat de Saúde fornecerá a licitante vencedora, cronograma de
entrega do produto, o quat deverá ser cumprido/entregue em até í5 (quinze) dias após
a solicitação.

CLÁUSULA QUTNTA - DAS RESPONSABILIDADES
Parágrafo Unico: A Contratada se manterá durante toda a execução do presente contrato
em compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive fiscais.

CLÁUSULA SEXTA. MULTA
Será aplicado multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, na

hipotese de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem
prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei no. 8.666/93 e suas alterações
subsequentes e demais legislações pertinentes a matéria.

GLÁUSULA SÉTIMA . RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de

notificação judicial, nas seguintes hipóteses;
lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da Contratada;
Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar ou

transacionar qualquer direito decorrente deste Contrato;
Demais dispositivos da Lei no. 8.666/93.

cLÁusuLA orrAVA - LEGISLAÇÃo APLIcÁvEL
Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei no. 8.666/93 que regulamenta as licitações
e contrataçÕes promovidas pela Administração Pública, bem como demais legislações
pertinentes.

CLÁUSULA NONA. DAS PARTES INTEGRANTES
Parágrafo Primeiro: As condições estabelecidas na Licitação Modalidade Pregão Presencial
no. 30/2016, anexos e a proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes
deste instrumento, independentemente de transcrição.
Parágrafo Segundo:Serão incorporadas a este Contrato, mediante termos aditivos quaisquer
modificações que venham a serem necessários durante a sua vigência, decorrentes das
obrigações assumidas pela CONTRATANTE e a CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA. DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência do seu conteúdo,
aceitando todas as condições nele relatadas. ,4 -4 ,1/i.í,

(
(_



PRernruRA oo MuNlcíplo or CÂNDtDo or AsF6[]Elã
Esraoo oo PanaNÁ {f -,,.*ZlAESTADo Do TAKANA i;i, 

^r.ZrbD 
*

Secretaria Municipat de Gestão de Licitações e Contra(& H;\fi
Avenida Paraná, 03 - Êone/fax: (411 1476-1222 - ramat 209 - CEP: 84.470-000 ",.-. L o "/

cLÁusuLA DÉcrMA sEcuNDA - DrspostÇoEs GERAIS
A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigações decorrentes da execução deste Contrato, sejam de natureza trabalhista,
administrativa, previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da
CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem
de prejuízos causados a terceiros, não cabendo a CONTRATANTE o pagamento de
qualquer adicional.

CLÁUSULA DÉCIMA TERGEIRA . FORO
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema
eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo,
obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado,
elegendo o Foro da Comarca de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, para dirimir todas e
quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu, em 27 de junho de 2016.

CONTRATANTE:
DIDO DE

José Maria Reis Junior -

coNrRAr ooo, @ffiú/Lt---
( ,. J R EHLKE & CIA LTDA
Jose Romeu Ehlke - Diretor Comercial

TESTEMUNHAS:

1.

2.



Município de Gândido de Abreu - 2016
CIasf ficação por Fornecedor

Pregão 30/2016

Itm PÍodutorssvico Quiltidado §atuE Prcço UnitáÍio PrEço Total Sel

Lút'ül..Lstaúí
m1 174S Amlisador de HerEtdogiã UN 1,m Classificado

- Equip€mnto automtizadc, mpacto e de b€irc ffito.
- lntd&eáld (RS 232 X 2)
- Disday de qistd liquido (LC D) @lqido (640 X 4tto pEls)
- Mm: cmtagm, ra.são, wúde ê qudidade, @nfigurâção, s€ftiço, Glibraçáo, "shúdom"

MINDRAY

- DibÍmiação de céul6 braMs m três parts (WBC): 19 p€rârEtrc + 3 histogrm
- tg par*rerc: UAC, LinÍoc.#, Mid#, Gra#, Linf@.%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, VCM, CHM, CHCM, RD\/úCV, RDWSD, PLÍ, MPV, PDW PCT ê histogram para VIUC, RBC. PLT

- 2 modos deâmtragm: saE€totd (2OrL) eprêdlú&(2OuL)
- 6 írodo§ & cortâg m: tod6 6 perân€fG, UAC/HGB, RBC/PLT ( sarQ E totd e prâdluido)
- AutorEç&: l!§irE, riEgffi, rinsag m e lirpea eutmáü€ de fibrim
- Lirpee 4ÍofiÉti€ da âgulfs do amúagm
- Arrum atá 'lO0O rsultedos (induindo fisbgram)
- Fúsão de r@Íâgffi aJtsnâi€
- lmpí6s6a téÍrie sÍb,Íida, impí6sqa eÉqm opgmd (dssõ opçai6 dê impr6sâ)
- Alrre de ree$te e4ira&
CtrÍgú4á paúáo:
- T6ldo e!üeÍrc (e intsm)
- lmpr6stre térriG (intffi)
- Kit de aGsóíi6 (inclui fêrâmerü6 e ffiFo'stte6 €rÍ6)
- Kit padÍão de reagãtB para a imtãação
- Amlisador [46cm (dt.) X42m (lag.) X 39cm (píoÍ.) e 18Kg]

VALOR TOTAL: 22.950,m

Allã Diego MtrmVaÍdo, m ssão: 5514 p
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contrato§
Avenida Paraná, 03 Fone/fax: (431 1476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

Pnererrunn oo Mur.rrcípro oe CÂruoroo oe Aeneu
Esraoo oo PanaruÁ

EXTRATO DE CONTRATO
- Para fins de publicação -

PP 030/2016

Vigência Valor Global
n$

lnício Término 28 535,00

27-06-16 31-12-16
CONTRATANTE

CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICiPIO DE CANDIDO DE ABREU
INGALAB EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORTOS LTDA - 13 415 600/0001-62
Contrato n'061/2016
Aquisição de equipamentos laboratoriais, em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Pnererruna oo Mur.rrcípro oe CÂuoroo oe AeReu
EsrADo oo PaRaruÁ

EXTRATO DE CONTRATO
- Para fins de publicação -

PP 030/20í6

Vigência Valor Global
R$

Início Término 22.950,00
27-06-16 31-12-16

CONTRATANTE
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
J R EHLKE & CrA LTDA -76.730.076t0001-34
Contrato n'06212016
Aquisição de equipamentos laboratoriais, em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Edifício da Prefeitura do Municí de Abreu, em27 dejunho de 2016.

JOSE IS JUNIOR
NICIPALPREF



Assinâdo Digilalmente por:
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José Maria Rels Junlor
lnrefeito Muni-iÊit: ll, -' i:'::i rii:':r'"ir

§amuel Martins Delgado Junlor
Vice-Prefeito
Avenida Paraná. 03, centro
CEP: e+.+7GOoO

çonet 43-3476-1222

Municipal de Saúde
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PREFEITURA Do MuHrctplo oeEÂlrõoõiEIããE
E$rÁú{) DCr PA.RANÁ

EXTRÂTO ÜE
CONTRÁ'I'O
- Para tlns da
publlcação -
PP 034t2016

Vigência valor clobal
R$

lnÍclo Término 12.922,50

27-06-1 6 31-12-16

GONIRATANTE
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNIÇIPIO DE CANDIOO DE ABREU
CAMPOS & CIA LTDA - ME -
22.91 5.514/0001 -00
Ata de registro de preços n. 04912016
Registro de preÇos para futuras € evsntuais
aquisições de êquipamentos e suprimsntos
de informátice, em âtendimento à Secrelaria
Municipal de Saúde.PREFEEUR,À Bo MuNrcÍpto oÉ CÂNotDo oe Agneú

EsrÁ,Do D{) PffrÂNÁ

EXTRATO DE
CONTRATO
- Para ti,ts de
publicaçà0 -
PP 030/20í6

vigência valor Global
R$

lnÍcio Término 28.535,00

27-06-1 6 31-12-16

UUN ITTAIANTE
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CÁNDIDO DE ABREU-
INGALAB EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORTOS LTDA - 1 3.41 5.600/0001 _

A'

Contrato n'061/2016
Aquisigão de equipamentos laboratoriais, em
etendimento a Secretaria Municipal de
Saúde.

PREFEITURA Do MuNtclpto DE cÂNDDo orÀenEii
EslÀaro D() PÀnÀNÁ

EXI RATO DE
CONTRATO
" Fara tins de
publícaçãa *
PP 034t2016

Vigêncla Valor clobal
R$

lnicio Término 87 .714,7 5

27-06-16 31 -12-1 6

U()NTRATANTE
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNIÇIPIO DE CANDIDO DE ABREU
COMERCIAL MS LICITA LTDA. ME -
12.501 .677t0001-92
Ata de registro de preços n'O5O/2016
Registro de preços para Íuturas e eventuais
aquisições de equipamentos e suprimentos
do inÍormática, em alendimento à Secretaria
Municipal de Saúde.},REFEÍTURA DO MUNICIPIO DE CÂNDIOO OÊ ASREU

EsT.aDo o0 PaRÀNÀ

EXTRATO §E
CONTRATO
" Fara fins rle
publicaçáo -
PP 030/20í6

Vigência Valor clobal
R$

lnicio Término 22.950,00

2t-06-16 31-12-16

çUN I I{AIANTE
CONTRATADA
NATUREZA
OBJETO

MUNIL;IPIO DE CANDIDO DE ABREU
J R EHLKE & CIA LTDA - 76.730.076/0001-
34
Contrato n'0622016
Aquisição de equipamêntos laboratoriais, em
atêndimento a Secretaria Municipal de
Saúde.

PREFETURÂ Do Muurctprô oe cÂHoroõ oe ASREõ
EsrÂDo D0 PÂRÂNÁ

EXTRATO OÊ
CONTRATO
- Para íins d€ pubücaçãa

PP 034i20í6

Vigência valor LitoDal
R$

lníclo Iérmino 21.061,00

27-06-16 31 12-16

UUNTRATANT
E
CONTRATADA
NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIo DE cÀNDIDo DE ÃBREU-
DANTEL PERASSOL| - ME _ 22.104.34.1/000140
Ata de registro de preços n.0S.l/2016
Registro de preços para futuÍas e eventuais
aquisiçÕes de equipamentos e suprimentos de
informática, em atendimento à Secretaria
Municipal de Saúde.PRETETTURA Do MuN,cipto oE CÂNotDo or Aaáeu

ÊsrÂnô r:Õ Pa,1atrÁ

ÊXTRATâ OT
CONTRÁTÔ
- Parc fins de publicacáo

PP 034/20í6

Vigência Valor clobal
RS

lnÍcio Término 1.562,00

2t-06-16 31-12-16

UUN I T{ATANT
E
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU-
ANDERSON FERREIRA DE JESUS
ARMARINHOS - ME - i2.370.2t48l0001€6
Ata de registro de pregos n 048t2016
Registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de equipamentos e supíimêntos de
informática, em atendimento à Secrêtâriâ

PREFE|TURÂ Do MuNtcÍplo DE CÂNDDo oe ABREU
§sÍltDo n{) PÀEÂNÁ

EXTBÀTO DÊ
CONTRAT§
- ?ara {itrs de
publisaçáü -
PP 034/2016

Vigência Valor Global
R$

lnÍcio Término 15.195,00

27-06-16 31 -1 2-1 6


