
MUNICIPIO DE GANDIDO DE ABREU
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PROGESSO

Ã6-'i'"-'
,4in" 

u' 
' 
'r:

í'"* 
t'" {, z i '

\--_ j-;;i, "\F-
LICITATORIO

Número

5q t Jsa

Prctocdo

Número Date

81r t tç 0ç,/O+ / ÀG

v1 . '"í',' -l' ..

(.,.f, "(",

Abertura

Detâ Horário

90 /08 trÇ )q,@ h

Modalidade
Convite

Tomada de Preços

Goncorrência

Dispensa

d lrcrç Pregão Presencial

Pregão Eletrônico

lnexigibilidade

Credênciamento

Leilão
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Of. na 337I2016-SMS

Excelentíssimo Senhor

Sotlcitamos de Vossa Excetêncla que seja reatlzado Processo [cltatório

para aquisição de Materiais Laboratoriais, vlsto que nosso produtos estão acabando e

dentro de atguns dlas não conseguiremos mais realizar mais exames devldo à fatta dos

mesmo. E atua[mente estamos com grande fluxo de pacientes para realização de exames,

com lsso estamos delxando de atender e atrasar um cronograma de atendlmento já pré

agendado. lnformamos que encaminhamos em anexo o preço médio e os orÇamentos. A

dotação orçamentária utitizada será:

07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

003. HospitaI MunlcipaI

10.302.0701.2048 - HospitaI M unlcipaI

2L20 - 3.3.90.30.00.00 - 000 - Material de Consumo

2L30 - 3.3.90.30.00.00 - 303 - Materiatde Consumo

2L40 - 3.3.90.30.00.00 - 369 - Materia[ de Consumo

2L45 - 3.3.90.30.00.00 - 378 - Material de Consumo

Na oportunidade renovamos a V. Exa protestos de apreço e consideração.

Cordia[mente,

Exmo Sr
JOSÉ MARIA REIS JUNlOR
Prefeito Municipal

- Em mãos -
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3 - Fone: 43-3476-1222 - www.candidodeabreu.pr.
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Preço médio Produto Laboratorial 2016
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Quantidade Descrição do Produto
10 kits Acido úrico PP

02 kits Bilirrubinas

12 kits - Colesterol PP

10 kits Creatinina PP

12 kits Glicose PP

02 kits Padrão de Bilirrubina
12 kits Triglicérides PP

05 kits Uréia PP

06 frascos EDTA 20ml

06 frascos Fluoreto 20ml

03 lts Corante May Grunwald 1.000 ml

01 lt Corante Giemsa 1.000 ml

0L frasco Lugolfraco 1% 500m1

0L coniunto Conjunto coloração Ziehl Nelseen

01 coniunto Conjunto de coloração Ziehl Gabbet
04 kits Aeo Latex 2 ml c controles 40l8OT
34 kits FR PP

16 kits PCR PP

J1 frasco Soro antiA 10ml

JL frasco Soro anti B L0ml

01 frasco Soro anti D (RHO) 10 ml

l-2 frascos Soro controle normal Lx5ml
L0 caixas Tira reagente para HCG cl50 unidades
10 frascos Tira de urina c/ 10 áreas cl 150 unidades
10 pctes Coletor de fezes opaco 50ml pacote cl lOO unidades
12 pctes Coletor de urina 80ml pacote c/ 100 unidades
L0 pctes Coletor 80ml estéril pacote cl 100 unidades

35 pctes
Coletor de urina infantil unissex estéril pacote c/ 10

unidades

06 unidades

Estante para tubos de ensaio em arame revestido de pVC

para 12 tubos de 10 a 30 mm de diâmetro

04 unidades

- Estante para tubos de ensaio em arame revestido de
PVC para 24 tubos de L0 a 30 mm de diâmetro

02 pctes Papel de filtro qualitativo 11cm pacote cl 1,OO unidades
02 litros Detergente Nionlab 1.000 ml
02 unidades Tubo capilar sem heparina c/ 500 unidades
02 unidades Pipetador tipo pera

12 pctes Ponteíra amarela 0 - 200 ;rl tipo universal pcte c/ 1000un

12 pctes Ponteira azul2OO - 1000 pltipo universal pcte c/ 1000un

32 pctes
Tampa para tubo 12x75 PP/PS amarelo c/ 1.000
unidades



02 pctes
Tampa para tubo 12x75 PP/PS vermelha c/ 1.000

unidades

02 pctes Tampa para tubo L2x75 PP/PS branca c/ 1.000 unidades

05 caixas Lamínula 22x22 mm caixa cl 1,OO unidades - 5 caixas

10 caixas Adesivo pós coleta

30 unidades Tubo cônico de plástico 15ml

50 unidades Adaptador para coleta a vácuo

50 cxs Agulha múltipla para coleta a vácuo 25x7 c(100 un

1000 unidades Escalpe para coleta a vácuo

50 rack c 100 Tubo para coleta a vácuo com edta
5 rack c 100 Microtubo para coleta a vácuo com edta

04 rack c 100 Tubo para coleta a vácuo com fluoreto
50 unidades Microtubo para coleta a vácuo com fluoreto
40 rack c 100 Tubo para coleta a vácuo com ativador de coágulo
CL unidade micro tubo coleta sangue ativo coag.500ul c/50
20 unidades Almotolia branca 250m1

10 unidades Pisseta branca 250m1

11 unidade Lampaflna

J2 caixas Papel indicador de pH

1.0 unidades caixas com tampa para armazenamento de tubos
05 unidades DiIUCNIC DILUENTE M.18D
05 unidades Enxáeüe ENXÁGÜE M-18R

05 unidades Lise LISE M-18CFL

05 unidades

Limpador do É-Z (limpador de enzimas) LtMPADOR DO

E-Z M-18E

05 unidades

Solução de limpeza da sonda SOLUÇÃO DE LtMPEZA DA

SONDA M-1.8P

a

a
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ORCAMENTO

cód Produto

Emissão: 2410612016 Vendedor: :fRru lttruSÃO Pregão:

Cliente: 1.873 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU

CNPJ/CPF: 09.481.491/0001-04 Inscrição/RG: Telefone: 43 34761179

Endereço: RUA: PEDRO SLONIK No: 250 Comp!:

Baírro: cENTRo cidade: CANDIDO DE ABREU uF: PR CEP: 84470000

Dt Incl: 2410612016 - t7:36:29

C R TEDARDI & CIA LTDA
Av. Maua, 2Q07 - Z,cna 03

Maringá-Paraná
Telefone: (44) 3222-6520

61.992

CNPI: 05.113.29710001-87

Total Pedido:

lnsc. Est: 90261 128-23

30.343,90

Qtde un Vlr Unit Vlr Total
22.406 ACIDO URICO KÍT 2X1OO N4L LABORCLIN 10 KIT 120,0000 ;,20u,0000

20.90] BILIRRUBINA COLORIN4ETRICA DIRETA/TOTAL KIT 250 íV]L BIOCLIN 2 KIT 80,0000 I 60,0000

23.861 COLESTEROL KIT 2XlOO N,lt LABORCLIN 12 KIT 90,0000 r,080,0000

23.734 CREATININA CINETICA KIT 2X1L}O IYL LABORCL]N 10 KIT 67,5000 67s,000u

23,49) GLICOSE ENZ COLORIMETRICA KIT 4X250 ML LABORCLIN 12 KIT 88,0000 056,00uu

20.903 BILTRRUBTNA CALIBRAÇAO (PADRAO) FR 3 ML BIOCUN 2FR 45,0000 90,000t)

22.786 TRJGTICERIDES KIT 2X1OO I\,11 LABORCL]N 12 KIT 1 80,u00u 2. I 60,00uu

22.083 UREiA UV CINET]CA K]T 4X3O ML LABORCLIN 5 KIT 105,0000 525,0000

?3,35\.) EDTA ANTICOAGI]LANTE FR 20 ivlt EIOCLIN 6FR I I ,5000 ti9,00ü0

22,112 FIUOREI O ANÍICOAGULANTE FR 20 IVL BIOCLIN 6FR l r,5c00 69,0000

23.489 CORANTE IVIAY GRUNWALD FR 1OOO IYL LABORCL]N 3FR 55,8000 r 67,400u

23.855 CORANTE GIEMSA FR 1OOO N4L LABORCLIN IFR 80,000u e0,00u0

23.668 LUGOL FRACO Pi GRAM FR 5OO N1L LABORCL]N 1FR r.9,0ü00 19,000ü

22.6/4 CONIUNTO C.OLORAÇAO ZIEHL-NEELSEN KIT 3X500 NlL LABORCLIN I KIT 87,5000 87,5000

24.224 AZUi, DE MET]LENO GABBET FR 5OO IVIL LABORCLIN 1FR 27,54A0 27,50C0 §

24.2,)3 FI.].,!J1\]A DE GABBET FR 5OO N1L TABORCLIN 1FR 75,0000 75,0000,

78.4?4 ASO LATEX (ANTI ESTREPTOLISINA O) KrT 100 TESTES LABORCLIN 4 KIT 175,0000 700,000ü

22,89T ARI I1I TATEX (FATOR REUÍ\4ATOIDE) KIT 1OO TESTES LABORCLIN 4 KIT 87,500íJ i50,000u

23.116 PCR LAÍEX (PROT. C REATIVA) KlT 1OO TESTES LABORCLIN 6 KIT 130,0000 780,0000

2l.43ci ANTI A FR 10 IYL PROTHEIvIO IFR 3 t,5000 J I ,5000

2I,4qA ANTI B FR 10 ÍYL PROTHEN4O tFR 3 1, 5000 I 1, 5000

21.44) AN I'I D F'R 10 T4L PROTHEI4O t Ftt 63,0000 63,000r)

25.27 \ SO{:r.) aONTROLF NORI'1AL FR 5 I\41 BIOCLIN 12 Fi{ t 50,0000 , .u00,0000

25.53ú HCCr SrRrP 25uL (TESTE RAPIDO DE GRAVTDEZ EM TrRAS)
(IN)UNOCRO KIT 50 TESTES LABORCLIN

1O KIT 7 5,0000 750,0000

22.79\ URICLiN - TIRA DE URINA 10 AREAS CX 150 TIMS LABORCTIN 10 CX 02,5 urJ0 ô 2 5,000i.,

73.r8(, COTETOR 50Í'41 NAO ESTERIL C/ PA OPACO TAMPA BRANCA PCT IOO
CRAI PLAST

10 PCT 4U,00u0 .ru0,00C0

24,627 COiEiOII 8014L NAO ESTERIL C/ PA NATURAL TAÍYPA I]MNCA PCT

1OU UNlD LI{AL.I)LAST
12 PCT 48,0000 576,00tt

tlCl'tAr.;\O1 21,t061 2016 - l'l :36:29

Data: )4 \)612A16 Flora: 17:36:36
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C R TEDARDI & CIA LTDA
Av. Maua, 20Q7 - Zona 03

Ma ringá-Pa raná
Telefone : (44) 3222-6520

cNl,Jt 05.111,29li0001-il7 l|sc. Est: q)261128-2J

Total Pedido: 30.343,90

10 PCT s9,0000

6t.992

22.13A COLETOR BOIV1L ESTERIL S/ PA NATUML TAIYPA VERMELHA
CRALPLAST

PCT 100 590,0000

Emissão: 24106120t6 Vendedor: JEAN MINSÃO Pregão:

Cliente: t.873 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU

CNPJ/CPF: 09.48t.491.1000i-04 Inscrição/RG: Telefone: 43 3476t179

Endereço: RUA: PEDRO SLONIK No: 250 Compl:

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

Comprador: Dt Incl: 2410612016 - 17',36'.29

18.032 COTEI-OR INFANTIL UNISSEX DE URINA 1OOML NAO ESTERIL PCT 10
UNID NlEDICPLAST

5 PCT 4,2AA0 2 1,0000

25.194 ESIANTE 12 FUROS 1BMIVI EN4 ARAME PVC UNID RICILAB 6 UNID L 5,0000 90,0000

25.529 ESIANTE 24 TUROS 16MM EIV] AMI\4E PVC UNID RICILAB 4 UNID 20,0000 80,000n

22.7!1 N1ONLAB FR 1()OO N1L CELN1 ) trD 83,0000 166,000u

25.061 TB CAPILAR S/ HEPARINA P/ I\4ICRO-HEMATOCRITO FR 5OO UNID
CRALPLAST

2FR l 8,0000 lü,000u

21,643 PIPETADOR DE SEGURANÇA - U4ON4L BORMCHA PVC (PERA) 3 VIAS
UNID ]PROLAB

2 UNID 20,5000 4 1,0000

22.816 PONTEIRA (].2O[)UL UNIVERSAL AMARELA PCT 1OOO UNID
CMLPLAST

LZ Pq 24,0000 288,0000

22.8)7 PONIEIRA 2(]()-l()OOUL UNIVERSAL AZUL PCT IO(]O UNID CRALPLAST L2 PCT 12,000u 384,0000

22.535 TAI'1PA P/ TB 12N11'1 AMARELA PCT 1000 UNID CMLPLAST 2 ?CI 44,0000 88,0000

24.98:; TAí\1PA I-'l TB I2[1I'1 VERN1ELHA PCT IOO(] UNID CMLPTAS'T 2 PÇ-Í 44, íJ0L)il 6U,000u

23.2OII TAMPA P/ TB 12N4I4 BMNCA PCT 1OOO UNID CMLPTAST 2 PCÍ 44,U0U0 88,0000

23,201 LAMINULA 22X22MM CX lOO UNJD PRECIS]ON 5CX 5,5üiJ0 27,504A

15,405 CURATIVO ADULTO POS COLETA BANDAGEM ESTERIL BEGE (TIRAS)
CX 5OO UNID COPERTINA

10 cx 23,0000 13 ij,0000

22.066 ADAPTADOR P/ COLETA A VACUO UNID VACUPLAST 50 UN]D 0,8000 40,0000

23.07,6 AGULHA 25X7 (22Gt) A VACUO (PRETA) CX 100 UNID VACUPLAST 50 CX 60,uu00 3,0rJ0,0000

26.6(iJ TB A VACUO Ci EDTA K3 4N4t - 13X75N1M RACK 1OO UNID IN]EX 50 RACK BO, UUOO 1.Ur.r(.),00ilU

23,6!6 MICROTUBO EDTA K2 5OOUL RACK 50 UNID VACUPLAST 5 RACK 50,0000 250,000u

Z6.6IJ1 TB A VACUO C/ FLUORETO 4ML - 13X75MM RACK 1OO UNID IN]EX 40 RACK 80,0r.:c0 1,200,00uu

26.44A TB A VACUO C/ ATTVADOR 5ML - 13X75MÍvt (VIDRO) RACK 100 UNID
VACUPLÁST

40 RACK 90,0000 3.6r)0,0000

2t.6,12 Ai-IV]OTOLIA 25OI'11 AMBAR BICO RETO UNID ]PROLAB 2() UNID 7,0000 !4ü,0000

22.0!5 PISSETA 250 N4t GRAD SILK-SCREEN EM POLIETILENO UNID
]PROtAB

It) UNID 9,0000 90,000u

23.759 LAI'IPAR1NA A ALCOOL CI TAMPA E PAVíL CAP T5OML UNID
VIDíiOLABOR

1 UNID 2i,0000 2 i,0000

20.86C PAPF-I INDICADOR DE PH 1 A 14 CX 2OO UNID JPROLAB 2 PCT b8,00uü 1 rú,00!,

LIC]TACAOl

Data:

24l06l2AIA - t/:36:29
2110612A16 Horar 17:36:36
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C R TEDARDI & CIA LTDA
Av, Maua, 2007 - Zona 03

lvlaringá-Paraná
Telefone: (M) 3222-6520

CNPI: 05.133.29710001-87 Insc. Est: 9026ú28-73

Total Pedido: 30,343,906t.992

Emissão: 2410612016 Vendedor: :fnru NtruSÃO pregão;

Cliente: 1.873 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU

CNPJ/CPF: 09.481.49U0001-04 Inscrição/RG: Telefone: 43 34761t7g

Endereço: RUA: PEDRO STONIK No: 250 Compl:

Bairro: cENTRo Cidade: CANDIDO DE ABREU uF: pR cEp: 84470000

Comprador: Dt Incl: 24l\6l2ot6 - t7:36:29

Su

Frete: Desconto: 0,00 TotalPedido: 30.343,90

Condição de Pagamento: 30
Y-r:24107116 R$: 30.343,90

Validade da proposta: 15 dias ou enquanto durar o estoque.
Assinatura

Obs:

Obs Cliente:

LICITACAO1 24106120t6 - 17:36:29

Data: 2410612016 Hora: 17:36:36

0,00o Tri
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LABTNGA coMERcro DE ARTrcos pARA LABoRATqRrotTroa ;íi

Rua Vereador Arlindo ptanas, 2059 -\-5]p;Uqb"tr'
N4anhqá-pa;àá

Telefone: (44) 3031-4020
e-mail : labinga@labinga.com.br

CNPJ: 04,886,10.1/0001-51 Insc. Est: 9A25?16587

Total Pedido:
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ORCAMENTO No: 71.942 24,570,51

I Emissão: 15106120t6 Vendedor: MAGNA
I

I Cliente: 1.752 FUNDO IVIUNICIPAL DE SAUDE CANDIDO DE ABREU
I

i CNPJ/CPF: 09.481.491/0001-04 Inscrição/RG: ISENTO Telefone: 43 3476-tL7g
I

! endereço: RUA PEDRO SLONIK No: 250 Compl:
I

I Bairro: cENTRo cidade: CANDIDO DE ABREU UF: pR cEp: 84470000

Comprador: DRA. LARISSA Dt Incl: 1510612016 - 16:38:31

cód Produto Marca Un Qtde Vlr Unit Vlr Total
1 401 ACIDO URICO PP 2OO IV]L (CAT.451) UNANALISA LO 69,9000 ór9, iroU0

I 635 BILIRRUBINAS (COLORIIV]ETRICO) 5()O T
(cAT.33 i)
COLES'I'EROL PP 2OO IVlL (CAT.46O)

ANALISA

UN

UN

ANALISA

44,5t)0O u9,u000

69,5000 834,0000

3. 109 CREATTNTNA PP 300 ML (CAT.435) ANALISA UN 10 64,5 000 645,0000

)..407 GLICOSE PP 500 N1L (CAT.434E) ANALISA UN 12 58,9000 /ü6,E000

1 669 |TADR^U Br LtRRUBI NA (COLORIMETRICO)

PO (cAr.332)
ANALISA r.lN 28,8000 57,6000

r 416 TRIGLiCERIDES PP 2OO IV]L (CAT.459) ANALISA UN r). 147,5000 1.770,0000

1433 UREl/\ PP 250 i"]L (CAT.4Z7E) ANAL]SA UN 97,u000 4U!;,0000

i,648 EDTA 20 N4L (CAT.330) ANALISA UN 5,0400 10,2400

1 ó51 FLUORETO 20 IVIL (CAT.329) ANALISA UN 5,0400 30,2400

c74 }4AY GRUNWALD C/ 1OOO ML NEWPROV UN 36,0000 I UIJ, LIOOO

456 GIEIV1SA C/ IOOO I'11 NEWPROV UN 50,9000 5U,9u00

5u2 LUGOL I-MCO (GRAM) 1% C/ 5OO ML NEWPROV UN 20,5000 lu, t000

137 CON]UIITO COLOR. ZIEHL NELSEEN 3 X
500 [1r

NEWPROV UN 49,500t) i9, 50íJ0

4i6 CONJÚÍ\TO COLOR. ZIEHL GABBET 2 X 5OO

Í\4 L

AEO LATEX 2 N4L C/ CONTROLES 4O/BO T
(cAT s4r)

NEWPROV UN

UNANALISA

| 1,4,9200 I t:i,9200

5 5,0000 220,0000'E67

3 .396 FR LATEX 2 IY1L C/ CONTROLES 4Ol80 T
(cAT s42)

UNANALISA 30,9000 r I J,6000

li52 PCR LATEX 2 N1L q CONTROLES 4Ol80 T
(cAT s13)

ANALISA UN 37,úut.t0 2 2 2,0i100

12) soRo AN il-A 1tJ lvtt PROTHE}1O UN 21,90r)0 2 1,9000

?15 SORO ANII.B 10 14t PROTHEI"iO UN 2 1,90U0 I 1,9000

soRo ANI1-D iRHO) L0 ML PROTHEN4O UN 4 1,9000 4 1,9000

i.ci42 SORO CONTROLE NORIV1AL 1 X 5 ML
(cAT.497rY)

ANALISA UN t2 5 1,9000 622,8000

j.'19 1 HCG QUICKSTRIP SORO/URlNA C/ 50 EBRAIV1 UN t0 34, s000 J i I,0000

r, :82 IIRA DT- URINA C/ 150 BIOCON UN 10 10,0000 JL)(r,U0U0

t li55 COLEI'OR 50 IVIL OPACO FEZES CI PACI
100

].PROLAB UN 10 26,8800 2 0E,t,000

il1,l coLrioÍl 80 ML URrNA S/ PA Ci 100 t2CRAL UN 3 1,4 500 J t7 ,4000

r Ét)NARDO 20tA6l lA16 - L3:43:25

Data: 2AlAbl2016 Hora: 13:40r55
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ORCAMENTO

LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABOM
Rua Vereador Arlindo Planas. 2059 - Vl

N

7L.942

e-mail : labinga@labinga.com.br
CNPI: 04.886.10:l/000i-51 lns(, Est: 9A?i,il():;u7

Total Pedido: 24.570.512q.570,51

35,1s00

Emissão: 15106120t6 Vendedor: MAGNA

Cliente: L752 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CANDIDO DE ABREU

CNPJ/CPF:09.481.491/0001-04 Inscrição/RG: ISENTO Telefone:43 3476-1779

Endereço: RUA PEDRO SLONIK No: 250 Compl:

Bairro: cENTRo Cidade: CANDIDo DE ABREU UF: pR CEp: 8447000u

Comprador: DRA. LARISSA Dt Inct: I5l06lT0t6 - 16:38:31

COLETOR DE URINA INFANT]L PACOTE C/
10. UN]SSEX

N4EDIC PLAST UN 3,5000

557 ESTANTE ARAME P/ TUBOS 12 X 12

I 387 ESTANTE AMME P/ TUBOS 24 X 12

UN

UN

DP

DP

66,9000

52,0000

t.746 PAPEL FTLTRO QUALTTATTVO (BoGR) 11
cM c/ r00

-].PROLAB UN 4,5000 9,0000

:r58 DETERGENTE NIONLAB lOOO IV]L UNCELM 56,9u00 1 l 3,8000

9t9 TUBO CAPILAR SEN4 HEPARINA C/ 5OO PERFECTA UN 1 5,2000 30,4 000

825 PERA 3 SAIDAS (P]PETADOR DE

SEGURANÇA)

],PROLAB UN I 3,9 7u0 ;t-7,9400

UNCRAL134 PONTEiM AMARELA UNIVERSAL (0 A 20(J)
q 1000

II I 3,5000 1 62,0000

i87 PONIE1RA AZUL, UNIVERSAL 2OO A lOOO

c/ 100u
r.lNCRAL l2 26,9200 32 1,0400

L 806 IAMPA Pi TUBO I2 X 75 PP/PS AIVIARELA

c/ 1000
UNCRAL 3 2,-+UU0 u4,8000

i 02t TAMPA P/ TUBO 12 X 75 PPIPS VERí\4ELHA

c/ 100u
UNCRAL 34,950t) 69,9ü00

1.022 ÍAMPA P/ TUBO 12 X 75 PP/PS BMNCA C/
r 000

CRAL UN 35,4500 70,9000

6[r LAMir\UtA 22 X 22 Cl t]O PRECISION UN 2,7004 I 3,5000

I-UBO CONICO GMDUADO PTASTICO 15
IYL

CRAL 30UN 0,300t) 9,0000

5UUNCRALADAPI-ADOR PLAST. P/ AGULHA
VACUI'AINER

0,3 000 15,0000

t.t44 AGULFq PIULTIPLA 25 ( 07 Cr 100 t.lNBD 50 47,t300 2.3 56,5000

-i. I B0 SCALP COLETA VACUO 23 G VACUPLAST UN 1.0 u0 0,4500 4 5t),0000

i 906 íUBO VACUO VIDRO EDTA 4 N4L C/ IOO VACUPLAST UN 50 55, r 800 2.759,0000

i 326 ÍqICROTUBO COTETA DE SANGUE EDTA
500 Lrr c/ 50

VACUPLAST UN l0 37,5ii00 I 7 5,8000

! 922 IUBO VACUO VIDRO FLUORETO 4 Iv]L C/
100

VACUPIÁST UN 4t) 46,2700 1.850,8000

') 
487 Í\4ICROTUBO COLETA DE SANGUE

FLUORETO 5OOUL C/ 50
VACUPLAST UN 30,9000 J0,9000

I 913 TUBO VACUO VIDRO ATIVADOR 5 I\41 C/
100

VACUPLAST UN 4Q 55,220Q 2.2tr8,8000

r EONARDO 2010612016 - 13 43 25

L).it;r: 20 0612016 Hora: 13:40:55
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CNPJ: 04.886,10.1/0001-51 lnsc. Est: 9t)25))6\t87

No: 7L.942 Total Pedido: 24.570,5t

Emissão: 1.5106120t6 Vendedor: MAGNA

Cliente: 1.752 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CANDIDO DE ABREU

CNPJ/CPF: 09.481.49110001-04 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; DM. LARISSA Dt Incl: 1510612016 - 16:38:31

500u1 c/ 50

4.t22 ALMOI'OLIA ENl PE CAP 250 !11 NATUR,cL
BICO RETO

PISSETA PLASTICA 250 IV]L

2,390{) 1 7,8000

5,2200 52,2000

884 LAMPARINA DE VIDRO C/ TAIVIPA E PAVIO 34,5000 14,5000

4 A7t PAPEL INDICADOR DE pH 1 A l4 C/ 100
TIRAS

KASVI 30,7300 6 r,4600

1.310 CAIMCRTOTUBOS/N1TCROTUBOS1,5/2Mt
CAP 1OO

CRAL UN 10 t2,3600 I 23,6000

i 530 r'430 20 Lrs (DILUENTE - rvlINDRAY) MINDRAY 1 69,0000 845,0000

3 532 CLEAN - ENXAGUE RINSE M3O 20 LTS
(IvIINDRAY)

ÍYINDRAY 212,0000 1.060,0000

1.531 L,ISE r"r30 500 rul (LISANTE - lvltNDMY) ÍV1]NDRAY 289,0000 ] 445,0000

J.I19 DETERGENTE EZ KATAL I\4INDMY 2 X 50
Í\41

KATAL UN 1 15,9200 5 /9,6000

3 120 DETERGENTE PROBE KATAL MINDMY 5 X
20 ML

KAÍAL UN 93,2500 I úó,2 500

Srrbstituição Tributária: 0,00

Frete: EIYITENTE

de Pagamento: A COMBINAR

ls/06/16 R$: 24.570,51

LEONARDO 20lA6l7016 - 13:43:25

Datâ: 2Al06iz0tb Hora: 13:40:55

Subtotal:
Desconto:

Total Pedido:

Assínatura

24.570,5t
0,00

24.570,5t

Obs:



AJMN
Comércio de Produtos Científicos Ltda.

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU
CIDADE-UF: GANDIDO DE ABREU - PR
TELEFON E . 43-347 6.1 222
CONTATO: GLAUCIO

Florianópolis, 02/08/1 6

oRçAMENTO

MATERIAIS PARA LABORATORIO E REAGENTES

Itêrn .otd UÍrü:.
:,'' l:rr'l r' rrJr)

irpi§ef
iÉi-r''::

'![Êffi

1 b KIT
ACIDO URICO GTLAB

COLORIMETRICO 2XlOOML
LIQUIDOP=1tvil -

GTLAB 72,60000 435,60

2 1 KIT
BILIRRUBINA GTLAB

TOTAL/DIRETA COLOR
SOO+2OML C/PADRAO .

GTLAB 140,25000 140,25

3 6 KIT

COLESTEROL GTLAB
COLOR ENZIMATICO

2XlOCML LIQ C/PADRAO
íML -

GTLAB 46,20000 277,20

4 6 KIT
CREATININA GTLAB

CINETICA 1X24OML 1X6O ML
LIQUIDA C/PADRAC -

GTLAB 57,75000 346,50

5 b KIT
GLICOSE GTLAB COLOR

ENZIMATICO 2XlOOML
LIQUIDO C/PADRAO lML -

GTLAB 36,00000 216,00

b b KIT
TRIGLICERIDEOS GTLAB

COLOR ENZI]VIATICO
2XlOOML LIQ.C/PADRAO.

GTLAB 161,70000 970,20

3 KIT
UREIA GTLAB CINETICA UV

80+20M1 LtQUtDO -
GTLAB 74,25000 222,75

8 5 FRS
MAY GRUNWALD NEWPROV
1000M1 - R.M.S 10287910055

NEWPROV 33,72000 168,60

I 2 FRS
GIEMSA. NEWPROV I OOO:,TL

- R.M.S 10287910055
NEWPROV 47,32000 94,64

10 1 FRS
LUGOL NEWPROV i:RACO 1

perc. 500M1P/GRAM - R.M.S
- 10287910t)54

NEWPROV 10,29000 10,29

11 1 cxA ZIEHL NELSEEN NEWPROV NEWPROV 45,54000 45,54

AJMN COMERCIO PIIODUTOS CIENTIFICOS LTDA.
CNPJ: 1 1.487.989/0001.26 lE 25.605.193.3

Estrada Caminho dos Açores, no 1855 - Sto. Antônio de Lisboa . CEP 88050.300 - Florianópolis/SC
Fone: 48 3205-1122 Fax: 48 3235-1072- e.mail: licitacao@ajrnn.com.br



AJMN
Cient ; Ltda.

CONJUNTO COLOR
3X500ML (BAAR) - R.M.S -

10287910054

12 1 CXA

ZIEHL GABBET NEWPROV
CONJUNTO COLOR
2XsOOML - R.M.S -

10287910054

NEWPROV 106,71000 106,71

13 4 KIT
ASO EBRAM 5O-1OO TESTES

LATEX 2ML COMPLETO -
R.M.S - 10159820031

EBRAM 74,23000 296,92

14 4 KIT
FR EBRAM 5O.1OO TESTES
LATEX 1X2ML COMPLETO.

R.M.S - 10'159820082
EBRAM 46,60000 186,40

15 b KIT
PCR EBRAM 5O-1OO TESTES
LATEX iX2ML COMPLETO -

R.M.S - 10159820083
EBRAM 52,12000 312,72

í6 1 FRS

SORO ANTI A EBRAM lOML
MONOCLONAL

AGLUTINACAO. R.M.S -
1 01 59820003

EBRAM 19,74000 19,74

17 1 FRS

SORO ANTI B EBRAM IOML
MONOCLONAL

AGLUTINACAO - R.M.S -
1 01 5982001 0

EBRAM 19,74000 19,74

18 1 KIT

SORO ANTI D EBRAM lOML
MONOCLONAL IGM+IGG
AGLUTINACAO - R.M.S -

10159820021

EBRAM 3712000 37,12

19 6 KIT SORO CONTROLE GTLAB
NORMAL sML -

GTLAB 75,90000 455,40

20 6 FRS

HCG EBRAM QUICKSTRIP
SORO/URINA 501'IRAS

2sMUI/ML SILICA - R.M.S -
1 01 598201 59

EBRAM 29,22000 175,32

21 6 FRS
TIRA DE URINAWAMA URI-
COLOR CHECK 1OO TIRAS -

WAMA 60,00000 360,00

22 5 PCT
COLETOR CRAL C/1OOO
sOML .BRANCA OPACO

C/PA A GRANEL -
CRAL 242,35000 1.211,75

23 5 CXA
COLETOR CRAL CSOO SOML

T.VERMELHA S/PA.
INDIVIDUAL URINA -

CRAL 168,06000 840,30

24 5 PCT
COLETOR J. PROLAB C/1 OOO

SOML P/URINA T.VERMEL
ESTERIL TRANSP.

J.PROLAB 623,70000 3.í í 8,50

25 5 PCT
COLETCR J.PROLAB C/10

lOOML INFANTIL UNISSEX -
J.PROLAB 5,46000 27,30

26 2 FRS TUBO CAPILAR PRECISION CRAL 11.35000 22,70

2

AJMN COMERCIO PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.
CNPJ: 11.487.989/0001.26 lE 25.605.193.3

Estrada Caminho dos Açores, no 1855 - Sto. Antônío de Lisboa - CEP 88050.300 . Florianópolis/SC
Fone: 48 3205-1122 Fax:48 32354A72- e-mail: licitacao@ajmn.com.br
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de Cient r Ltda.

SEM HEPARINA FRASCO
COM 5OO PECAS -

27 12 PCT
PONTEIRA CRAL O-2OOUL
AMARELA C/1OOO TIPO

GILSON LISA NM -
CRAL 10,00000 í20,00

28 12 PCT

PONTEIRA CRAL 2OO.
lOOOUL AZUL C/lOOO TIPO

UNIVERSAL NM - RMS -
ISENTO

CRAL 25,68000 308,í6

29 2 PCT
TAMPA CRAL P/TUBO

12X75MM C/1OOO AMARELA -
CRAL 32,76000 65,52

30 2 PCT
TAMPA CRAL P/TUBO

12X75MM C/1OOO BRANCA -
CRAL 30,74000 6í,48

31 5 CXA
LAMINULA PRECISION

22X22MM C/100 -
CRAL 1,96000 9,80

32 6 CXA
BANDAGEM 25MM

REDONDO ESTERIL INDIV
CX 5OO PHARMAPLAST -

CRAL 13,65000 8í,90

VALOR TOTAL: í0.

coNprçÔES GERATS:

Validade da Proposta:
Prazo de Entrega:
Condições de Pagamento:
Faturamento mínimo:

Nome

AJMN Comercio de Produtos Científicos Ltda.

15 (quinze) dias, contado a partir da sua data de entrega.
Conforme disponibilidade de estoque.
Em até 30 (trinta) dias,
R$ 250,00

AJMN COMERCIO PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.
CNPJ: 11.487.989/0001.26 lE 25.605.193.3

Estrada Caminho dos Açores, no 1855 - Sto. Antônio de Lisboa - CEP 88050-300 - Florianópolis/SC
Fone: 48 3205-1122 Fax:48 3235-1072- e.mail: licitacao@ajmn.com.br
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Assessoria de Compras e Licitações
Avenida Paraná, 03 Fone/fax: (43\ 3476-1222 - ramal 209 CEP: 84.470-000

AuT,o.*lzÀçÃo'Ê.8"â3rRTU-RA. DE PROCEDEIãENTê, LTGITATIÚRI§
DESPACHO

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 registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Materiais Laboratoriais, em

atendimento a Secretaria Municipal de 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 convocatorio,

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

Cândido de Abreu, 25 de julho de 2016

JUNIOR



Av.Paraná,3-Fone:

DO MUNTCÍPTO DE CÂNDIDO DE ABREITPnrruruRA t 
,srADo Do P.rR,rr-Á

BoRIARIa Ne ggLí,4q1§

o PREFEITo MUNIcIPAL oE cÂNPtPo DE

Paraná, no uso de SÚas atribuições' de conformidade com o

i"iiãoãirr ne 10.520 t2oo2,

Art.lq.FicadesígnadooservidorALLANDlEGoMoRENo
VAROTO, lotado nJ S""retaria lrrüni.ip"l de Administração' parl atuar comc

pregoeiro no= pro"ã.ro, licitatorioi ãü"tto= sob a rnoOàtidaOe "Pregão"' sem

preluíz ' de suas ,iir',arO"t funcionais' a partir desta data'

Parágrqfoúnico.Nasausên"i??g.nqedimentosdoPregoeirotitular,
fica designado páia.substitui-lo " 

t;;iã;; Àrn5r MANOEL MIRANDA DA SILVA'

membro da Equipe d'e Apoio, .o* ã*;;;;i'it'uiçO"t e prerrogativas do titular'

Art. 2e. com a finalidade de assistir o Prego"it?-10^1:sempenho de

suas funçÕes, fica designa-da Eggjp, e ry. compolta dos servidores- ALAN

MAN'EL MTRANDA DÀ SILVA, fLÊÉERS.N dÃNó-Ro 
-KozlEL e PAUL.

WILLIAN DE GODOY

Art.,3s. o pregoeiro, ou seu substituto eventual, poderão convocar

outros servidores, alêm dos *á*nioi- à, Equipe de Apoio' sempre quq 
'a

especificidade teãnica do objeto oú da documentação apresentada assim o exrgrr'

óáiá auxiliar na análise de propostas ou documentos'

GABTNETE DO

em 23 de dezem'oro de 2015'

ABREU, Estado do

inciso l\r cio art. 3e da

,'-'---\.

PREFEITO MUNICIPAL DE CÂNDIDO DE ABREU'

1

JosÉ M4erÁ FtEts JuHton

PCererro MuNtctPei

iosá )laria Reis iunisr
---P Eçlt'tc rÁuaiciPai

Art.4e. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação'

SANDROVAL JOSÉ PNOEST

ó"àt"tatio Municipal de Administração



PnererruRA 0o MuNlcípro oe CÂNDrDo oe Aene
Esraoo oo PmlNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43\ 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

f;1, 
j 

1 
j. ,.f::.,;::r-:==:t

TERMO DE REFÊRENcIA

Objeto I Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Materiais taOoratoriais,

em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Especificações dos Produtos de acordo com o sistema EQUIPLANO.

Cândido de Abreu, 09 de agosto de 2016.

Responsáveis pela elaboração do termo de referência:

Preço Máximo R$ 28.357,03 (vinte e oito mil trezentos e cinquenta e sete reais e três

centavos/.

Justificativa A aquisição dos produtos se faz necessário para atender as necessidades da

Secretaria Municipal de saúde, visto que estes produtos sáo necessários para a

realizaçào de exames e melhor precisão em resultados.

Prazo de Vigência
A partir da assinatura tendo vigência até 3111212016, 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. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
003. Hospital Municipal
1 0.302.07 01 .2048 - Hospital Municipal
2120 - 3.3.90.30.00.00 - 000 - Material de Consumo
2130 - 3.3.90.30.00.00 - 303 - Materialde Consumo
2140 - 3.3.90.30.00.00 - 369 - Materialde Consumo
2145 - 3.3.90.30.00.00 - 378 - Materialde Consumo

Local da Entrega Os produtos deverão ser fornecidos de acordo com o Edital e em conÍormidade

com o pedido da secretaria requisitante, apos solicitação e autorização do

Departamento de Compras.

AL DE ADMINISTRAÇÃO



Município de Cândido de Abreu

Pregão 54,12016 - Anexo 01

Proc§ 290/2016

O€scÍição do Produto / Sfliço Qtde. Unid Preço Máxlmo UnitáÍio Pr@

l$til.gs
0@1

0m2

0003

0004

0005

0006

0m7

0008

00@

0010

m11

w12

m13

ú14

m15

m16

o,
m18

0019

ffi20

ú21

cf,22

@23

cf.24

m25

m26

w27

wa
0029

0031

m32

m33

m34

Q
m37

m38

m39

0010

m41

co42

m43

@44

0045

m46

w7
0048

0049

m50

m51

ú52

m53

m54

r*..#.m!,,,,
1m 16 17805

1m.16.17806

100 106.17807

1m.106.17808

1m.106 17809

1m 106 17810

1m.106.17811

1m.106.17812

1@.106.17813

1m.106.17814

1m 16.17815

1m 1m.17816

1ú.1617417

100.16.17818

1m 16.17819

1ú.lcf.17820

1cf,16.17821

1ú.lc€.',17W

1ú.1G.17ü23

1ú.1cÉ.1744

1@.1cÉ.17ú5

1m 16.17826

1@.16.17U7

1@.16.17828

1m.1m.17829

1m.1m.17830

100 16 17831

1ú.lm.178ê,2

1m 106.17833

Ácido úrico PP - KITS

BilirrLôim - KITS

Cdstãd PP - KITS

Cr€tinim PP - KITS

Glic6e PP - KITS

Padrão de Bilirrubim - KITS

Triglicérid6 PP - KIÍS

Uréia PP - KITS

EDTA 20rnl

Flweto 20rnl

Cütrúe MayGruMld 1.0m ml

Cüantê Gimsa 1.000 ml

Lugol frm'1ôl" 500rnl

Cmjurto coltraçáo Ziehl Nelsffi

Cmlunto de colúaçál Ziehl Gabbet

A6 Latex 2 ml c ctrrtÍol6 4ry80 T - KITS

FR PP - KITS

PCR PP - KITS

Sso anti A 1ornl

Stro anti B lornl

Soroaríi D (RHO) 10ml

Stro controle ffimal 1)6Ínl

Tira reageríe paa HCG c/ 50 unidades

Tira de rim c/ 10 â6 d 150 unidads

Colettr de fe6 opmo 50Ínl @ote c/ 1m midades

Colets de urire 80rnl @ote c/ 1m unidades

Coletor 80ml 6téril @otê c/ 100 undad6

Colettr de wire infantil unissexestéril pacote c/ 10 unidad$

Estante para tubos de ffiaio m rme reêtido de PVC paa 12 tubos

dê 10 a 30 mm dê diâÍEtro

Estante para tubos de msaio m arame reEtido de PVC paa 24 tubos

de '10 a 30 mm de diânEtro

Papel de filtÍo q€litáiÉ 11cm pacote c./ lm uniddes

Detsgente Nimlab 1.m0 ml

Tubo capilar sem heparim c/ 500 unidades

Pipetador tipo peÍa

Pffiteira amrela 0 - 2m Ul tipo unissal pcte c/ 1000rn

PorÍêira aul 200 - 1000 pl tipo unissal pcte c./ 1000rn

Tampa para tubo 1à75 PP/PS arerdo c/ 1.000 midads

Tampa para tubo'1â75 PPiPS wmelha c/ 1.000 unidâd6

Tampa paa tubo'l}75 PP/PS branca c/ 1.m0 unidadês

Lffiinula 22 mm eiE d 100 unidades - 5 €iE
Ad6iw ús coleta

Tubo cônico dê plástico 15ml

Adaptador para coleta a vácuo

AgulfE múltipla paa coleta a vácrc 25í c/ 100 un

Escalpe para coleta a vác@

Tubo parâ coleta a vácm cm edta - rekc/ 1m

M icÍotubo para colêta a váam cm edta - rekc/ 100

Tubo para coleta a vácm cm flseto - rack ci 100

Microtubo para coleta a vác6 m fl$eto

Tubo para coleta a vácuo cm áiEdoÍ de co4l ulo - rek d 1 00

micro tubo coleta sangue atirc coag.50qrl c/50

Almotolia bÍffia 250rnl

Pisseta bíffi 250rnl

Lmparina

?.ffi,§!Xllni
10,00

2.ú

12,@

10,m

12,@

2,6

12,ú

5,00

6,m

6,m

3,m

1,m

1,00

1,m

1,m

4,00

4,00

6,m

1.m

1,m

1,00

12,ú

10,m

10,00

10,m

12,@

10,m

5,m

6,m

4,00

2,6

2,m

2,@

2,@

12,N

12.@

2,ffi

2,W

2.ú

5,00

1 0,00

30,m

50m

50,m

1.000,m

50,m

5.00

4,00

50,m

40,m

100

20ú
10 00

1,m

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

FRS

FRS

LT

LT

FRS

UN

UN

UN

UN

UN

FRS

FRS

FRS

FRS

CX

FRS

PC

PC

PC

UN

UN

PC

LT

UN

UN

PC

PC

PC

PC

PC

CX

CX

UN

UN

CX

CX

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

rillllllàÍ*Íill
87,50

8,25

68,56

63.25

@,96

36,90

163,06

101,m

4,27

8,27

4't,u

59,40

1ô,59

60,84

1 10,81

101,41

55,m

73,M

24,§

24,§

47,U

Q,ú
6,24

50,83

30,29

31,81

52,15

4,38

13,O7

16,50

4,fi
69,95

14,85

17,23

'18,83

24,20

36,38

36,56

3,38

16,81

0,30

0,55

53,56

0,45

67,59

43,79

63,13

30,90

72,61

4,69

7 ,11

2475

875,00

176,9

82,72

632,50

731,52

73,80

1.9!Ê,72

505,m

49,@.

49,e.

125,52

59,40

'16,59

m,84

1 10,81

405,64

20,ú
4§,24

24,§

24,§

47,v

1.111,n

§2,4
508,30

302,90

§1,72

521.50

78,42

66,m

9,00

139,90

x,70

u,6
25,

338,40

72,76

73,12

79.44

16,90

168,1 0

9,00

27,fi

2.678,ú

450,00

3.379,50

214,§

252,52

1.545,00

2.W,4
32.12

93,80

71,10

24,75

0030 1m 106.17834

1m.16.17835

100 106.17836

100 106.17837

1@.106.17838

100.16.17839

1@.1m.17841

1@1c6.178/.2

100.106.1 7843

1ú1cÉ..178r'É'

100 106.17845

1 00.1 06.1 7846

1@1G.178/'7

100 106 17848

1m.106 17849

1m.1m.17850

1@ 106 17851

1m 16 17852

1m.10617853

1 00.1 06.1 7854

1m 16.'17855

1m 16.'17856

1m 1m.17857

1m.106.17858

1 00.1 06.1 7859

Emitido poÍ : GLAU C lA BEATR lZ F LOR IANO, na wsâ): 55'l 4 s 11/092016 '10:38 29



Município de Gândido de Abreu

Pregão *12016 - Anexo 0í

Pro@2992016

Noltm Dsição do Produto / Sêrviço Qtde. Unid. Preço Máximo Unitário Proço Máximo Total

m55

m56

m57

m58

0059

0060

ffi1

1m.í06.í7860

1m.106.17861

1ú.1c6.17862

1m.106.17863

1m.16.17864

1001G 1765

1mím17ffi

Papel indicador dê pH

€i6 m tffipa paa ãmasEHtto dê tLôos

Dilsrte DILUENTE M-18D

ED€(b ENXÁGÜE M.1SR

Lise LISE M-'Í8CFL

Lirpador do E-Z (limpador ê mims) LIMPADOR DO E-Z M-'í8E

solriçáo de limpea da smda soluÇÁo DE LIMPÉZA DA soNDA M-18P

2,@ CX

10,00 uN

5,M UN

5,M UN

5,M UN

5,M UN

5.M UN

49,36

12.§

169,00

212,ú

289,m

115,9
môÃ

PREÇo MÁxrMo Do LorE :

PREço MÁxMo DA LICITAçÃo :

,72

'123,60

845,m

1.060,m

1.445,@

579,@

&,25

28'36r,03

28,3õ7,írI

Emrtrdo poÍ GL,AUCIA BEATRIZ FLORIANO, m ssão: 5514 s 1'll@2016 10:38:30
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MTNUTA DE EDTTAL DE LICITAÇAO

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.

Dater de Emissão: _ de _ de 2016.
DateLde abertura: de de 20'16.
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 Presencial, tipo menor
preço por item, a realizar-se na Prefeitura Municipal, em conformidade com a Lei Federal no.
10.5:2012002, 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 20í6.

1. Ot3JETO
1.1 . O objeto da presente licitação e o REGISTRO DE PREÇO para futuras e eventuais aquisições
de Materiais Laboratoriais, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conforme as
especlficações descritas no termo de referência e (Anexo l).

2. COND|ÇÕES DE pARTtCrpAçÃO NA LIC|TAçÃO
2.1. Poderâo participardesta licitação as empresas interessadas que atenderem todas as exigências
conslantes deste Edital e seu$ anexos.
2.2. lláo poderão participar desta Licitação as empresas:
2.2.1 Cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação 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 orgão da Administração
Públir:a, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou punida com suspensão do direito de
licitar e contratar.
2.2.3 Não Poderá participar <jo certame licitatorio 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 proprio, 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 ldentificação do
representante credenciado, deveráo ser apresentados em fotocopias autenticadas ou fotocopias
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 cartorio, 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
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contr
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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
lances de preços, para recebimento de intimações e notificaçôes, 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 licitante.
3.5. lniciada a Sessão, será vedada a substituição do representante da empresa devidamente
credenciado, ainda que esteja munido de instrumento procuratorio com poderes específicos, salvo por
caso fortuito ou força maior.
3.6. A falta ou incorreçáo 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 licitatorio.
3.7. Os documentos que credenciam o representante deverão 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 Habilitação 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 habllitação,
não sendo aceita, a partir desse momento a admissão de novos licitantes.
4.2.1. As licitantes deveráo entregar ao Pregoeiro, declaração assinada pelo representante legal de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, (conforme modelo ANEXO lV).
4.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informaçóes:
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGÃO PRESENCIAL N9 12016
RAZAO SOCIAL E N9 DO C.IrTP..I. DO PROPONENTE
4.4. 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
PREGÂO PRESENCIAL Nq ,20rc

RAZÃO SOCIAL E N9 DO C.t.I.P.I. DO PROPONENTE
4.5. lnicialmente, será aberto o Envelope 01 - Proposta de Preços - e, apos, o Envelope 02 -
Documentos de Habilitação.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS (MíDIA 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 Equiplano
conforme programa de geração de proposta disponível no site
www.candidodeabreu.pr.qov.br sERVIços, DowNLoADS - GERAL - Pp _12016 -

oRIAl§SemraSuraSouentrelinhasdevidamenteassinadas
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 descriçôes:
- Razão Socialda empresa
- Modalidade, número e ano da licitação.
5.2. O arquivo esl deverá conter:

^í"ç ü t
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a) Dados do Fornecedor: Razão Social ou denominação da licitante, com seu endereço ."rrhüfÉ:D}/
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;
d) Dados do Quadro Societário: Nome, endereço completo, telefone, documentos pessoais e ato
constitutivo.
5.3. Prazo de validade da proposta, náo poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação, sob pena de desclassificação da proposta.
5.4. A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega
dos produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até 15 (quinze) dias após a
solicitação.
5.5 Serão desclassificadas as empresas que:
- Não apresentarem a proposta em formato eslem mídia digitalCD ou DVD;
- O Sistema Equiplano utilizado pela Prefeitura não reconhecer, ler ou desconhecer o conteúdo do
CD, por falha na mídia ou falha operacional da empresa.
5.6. As propostas deverão conter o preço unitário e total, em moeda corrente nacional, expressos em
algarismos, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais,
serão considerados os primeiros, bem como a marca dos produtos ofertados.
5.6.1 - Qualquer dos produtos que estão sendo licitados que contenham marca como referência
seráo aceitos produtos equivalentes ou similares
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, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
5.8. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço
inexequÍvel no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preÇos, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos ser fornecidos
sem ônus adicionais.
5.9. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condiçÕes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
5.10. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificaçÕes e exigências do
presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes
de dificultar o julgamento, ou ainda que apresentarem valores acima do fixado no presente Edital.
5.11. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para as entregas dos
produtos, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento
adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante.
5.12. O Pregoeiro considerará como formais erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a
Administração Pública e não implique nulidade do procedimento.5.13. As quantidades dos itens
indicados no Anexo I poderão sofrer alteraçÕes para mais ou para menos, conforme disposto no art.
65, § 1" da Lei 8.666/93.
5.14. Todo e qualquer fornecimento dos materiais fora do estabelecido neste edital, em desacordo
com as especificaçÕes, será imediatamente notificado à(s) licitante(s) vencedora(s), que ficará (o)
obrigada(s) a substituir prontamente, correndo por sua conta e risco tais substituiçÕes, sendo-lhes
aplicadas, também, as sanções previstas neste edital.
5.15. Não seráo levadas em consideraçáo 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 de
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
6.2. Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro, equipe de apoio e
credenciados que desejarem.
6.3. No julgamento e classiÍicação das propostas, será adotado o critério de menor valor por item.
6.3. í . Serão desclassificadas as empresas que ultrapassarem o valor máximo fixado por item.
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6.4. Lido os preços, o Pregoeiro relacionará todas as propostas classificadas em ordem crescente. "*-'5-'--
6.5. O autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com preços alé 10% (dez por
cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do
vencedor.
6.6. Não 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.
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. 4o do Decreto Federal 3.555/2000, ou seja,
em 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 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 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 para a contratação, se atender as necessidades da administração o
pregão será validado e passará pa,a 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 motivadamente a respeito.
6.12. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentaçâo
de habilitaçáo do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatorias.
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 habilitatorias, 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 reuniáo, 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 porempate aquelas situaçôes 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
sessãopúblicadeiulqamentodasprooostas, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o
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).

r"»*â*
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7. DA DocuueurnÇÃo eARA FINS DE xeerlraçÃo
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 Habilitação).
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 informaçóes online.
7.1.3 Os documentos de habilitação deverão ser autenticados por cartorio 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 Habilitaçáo 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 açôes, 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) 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 Órgão competente,
quando a atividade assim o exigir;
e) Comprovaçáo 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) fazparte 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 Debitos Trabalhistas - CNDT (conforme Lei no. 12.440, de 7 de julho de
2011).
d) As certidôes, que não expressarem o prazo de validade, deverão ter data de expedição não
superior a 30 (trinta) dias, da data prevista para apresentação 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 compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de
todas as informações, condiçÕes locais e grau de dificuldade da entrega (ANEXO lV);
b) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com orgãos da Administração Pública
Federal, Estadual, Municlpale do Distrito Federal (ANEXO lll);
c) declara inexistência de fato superveniente impeditívo de habilitação, 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,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7', XXX|ll, da Constituição
Federal e art..27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo anexo V).
NOTA IMPORTANTE:
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7.4. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos 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 apos o encerramento da greve.
7.4.1. No caso de apresentação de certidão posltiva (ou documento que demonstre que a licitante
está irregular perante determinado orgão), haverá a inabilitaçáo em razão de fato superveniente, de
acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 50 da Lei no 8.666/93.
7.4.2. Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de empenho e/ou Ata de Registro de
Preços), vindo o Contratado apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante
está irregular perante determinado orgão), ocorrerá a rescisão contratual, por inadimplemento de
cláusula da Ata de Registro de Preços, conforme artigo 55, inciso Xlll c/c artigo 78, I da Lei Federal
no. 8.666/93.
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 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 débito, e emissão de eventuais certidôes 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-calendárro, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (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 não superior a trinta dias corridos da data prevista para apresentação
dos envelopes.

8. DA TMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATORTO
8.í. 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
deverão ser protocoladas na Prefeitura Municipal na divisão de licitaçÕes, em prazo náo inferior a 02
(dois) dias anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
8.3. Caberá 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 convocatorio, 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-razôes 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 não terá efeito suspensivo.
9.4. O acolhimento de recurso importará a invalldação apenas dos atos insuscetÍveis de
aproveitamento.
9.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao
licitante vencedor.

10. DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS
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de Materiais Laboratoriais, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo l.

10.2 As quantidades são estimativas, não se obrigando a Administração pela aquisição total.
10.3 A existência de preços registrados não obriga este Município a contratar, sendo facultada a
realizaçáo de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro
a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
10.4 O prazo de vigência da presente Ata e ate 3111212016, a contar da data de sua assinatura.
10.5. Sempre que julgar necessário, este MunicÍpio solicitará, durante a vigência da respectiva Ata de
Registro de Preços, o fornecimento dos produtos registrados, na quantidade que for preciso,
medrante a expedição de Nota de Empenho.
10.6. Os produtos que vierem a ser adquiridos deveráo ser entregues no prazo de até í5 (quinze)
dias, a contar da requisição dos mesmos.
'10.7. Verificada a não conformidade de algum dos requisitos, o licitante, beneficiário deverá promover
as correçÕes necessárias no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sujeitando-se às penalidades
previstas neste edital, bem como a responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, especialmente
para efeito de substituição, no caso de não atendimento ao solicitado.
í0.8. A existência de preço (s) registrado(s) não obriga a secretaria requisitante a efetuar a(s)
aquisição(ões) que dele(s) poderá(ão) advir, facultando-se a realizaçâo de licitação específica para a
aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
10.9. A (s) aquisição (ões) obedecerá (ão) a conveniência e às necessidades da(s) secretaria(s)
requisitante(s), limitada (s)à(s) quantidade(s) estimada(s) e dentro do período de vigência da ATA DE
REGTSTRO DE PREÇOS.
10.10. O(s) Fornecedo(es) que tive(em) seu(s) preço(s) registrado(s) prestará(ão) a(s) secretaria(s)
requisitante(s) garantia integral contra qualquer defeito de fabricação que o(s) material(ais) venha(m)
a apresentar, incluindo avarias no transporte até o local de entrega.
10.11. A garantia incluia substituição do(s) material(is)defeituoso(s) no prazo máximo de 3 (três)dias
úteis, a contar da comunicação do fato, sem qualquer ônus para o Município. Neste caso, a(s) nova(s)
unidade(s) empregada(s) na(s) substituição(Ões) da(s) defeituosa(s) ou danificada(s) deverá(ao) ter
prazo de garantia igual ou superior ao da(s) substituída(s).
10.12. Nos preços unitários ora registrados já estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas,
bem como os impostos incidentes, ficando certo de que o Município nenhum outro ônus caberá .

10.13. Eventual atraso nos pagamentos não isentará, em qualquer hipótese, a detentora da presente
Ata do cumprimento das responsabilidades avençadas, nem impedirão a aceitação de novos pedidos.
10.14. O Licitante vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data da
convocação, para assinar a ATA acima citada. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo Licitante vencedor durante o transcurso do prazo inicial e desde que
ocorra motivo justificado e aceito pelo Município.
10.15. A Ata do Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada de pleno direito, facultada a
defesa do interessado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos:
l- Pela Administraçâo, quando:

a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao registro de
preços;
b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha retirado o

instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa;
c) o fornecedor der causa à recisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
d) em qualquer das hipoteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de
preÇos;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
f) por razÕes de interesse público, devidamente fundamentado; ll - Pelo fornecedor, quando,
mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do
instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.
10.16. A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrada, nos casos previstos no
inciso I deste artigo, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se
comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.

l:i ---.<..--.;!
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10.1. A presente ata tem por objeto o REGtsrRo DE PREÇos para futuro e eventuat 
"r.h;#- 

:"



PnererruRA oo Munrcípro oe CÂruDtDo oe Aaneu
EsrRoo oo PnnaruÁ

Secretaria Municipal de Gestiio de Licitações
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1222 - ramal 209 - CEP

,<í:i-;",f 7"i t; t

10.17. A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da
obrigaçáo de contratar com a Administração, se apresentada com antecedência de 15 dias da data
da convocação para firmar contrato de fornecimento ou de prestação de serviços pelos preços
registrados, facultada à Administração a aplicaçáo das penalidades previstas no instrumento
convocatorio, caso não aceitas as razões do pedido.
10.18. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita por correspondência com aviso de recebimento ou outro meio que comprove o recebimento,
juntando-se comprovante ao processo que deu origem ao Registro de Preços. 6.3 No caso de ser
ignorado, incerto ou inacessÍvel o endereço do FORNECEDOR, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal e Contas do Estado, considerando-se, assim, para
todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

1í. DA ADJUDTCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
1'1.1. Caso não haja recurso, o Pregoeiro, na propria sessâo pública, adjudicará o objeto do certame
à licitante vencedora, encaminhando o processo para homologação pelo Prefeito Municipal.
11.1.1 O resultado do julgamento será homologado, nos termos do Regulamento de Licitações e
Contratos.
11.2. 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 revogação ou anulação parcial do
certame, o MUNICíP|O poderá aproveitar as propostas nos termos náo atingidos pela revogação ou
anulação e na estrita observância aos critérios de julgamento previstos neste edital e na legislação
vigente.

12. DO PREÇO MÁxlMO E DAS CONDrçÕES DE PAGAMENTO
12.1. O valor máximo importa em R$ 28.357,03 (vinte e oito mil trezentos e cinquenta e sete reais
e três centavos/.
12.2. Os pagamentos serão efetuados em ate 30 (trinta) dias, apos a entrega dos produtos, mediante
conferência de quantidade e qualidade pela secretaria requisitante, à base dos preços unitários
apresentados 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 Previdência Social - INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS.

13. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO, VtcÊNCtA E REAJUSTE.
13.1 A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega
dos produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até Í5 (quinze) dias após a
solicitação.
13.2 O objeto da presente licitação deverá ser entregues na Secretaria Municipal requisitante.
í 3.3 As entregas deverão ser feitas de segunda a sexta feira nos seguintes horários: Pela manhã das
08h00min até às 11h3Omin e à tarde das 13h00m até as 17h30m, não será recebido os produtos fora
deste horário.
13.4 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), emitido pela Secretaria de
Segurança Pública, do servidor do contratante responsável pelos recebimentos.
13.5 O objeto da presente licitação serão recebidos provisoriamente em até 05 (cinco) dias úteis, no
local e endereço indicados no item 12.2 deste edital.
13.6 O aceite definitivo com a liberaçáo da Nota Fiscal para pagamento, está condicionado ao
atendimento das exigências contidas neste edital.
13.7 Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as especificações, todas,
as despesas serão atribuídas à contratada devendo este providenciar com a máxima urgência a sua
substituição ou adequação ao edital.
13.8 Os produtos deverão ser entregues em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação.
í3.9 A vigência do presente termo será até3111212016, podendo ser prorrogado se houver interesse
de ambas as partes.
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'13.10 Serão admitidos reajustes dos valores, desde que comprovada pela contratada, uma variação
considerável no valor dos produtos.

14. DAS SANçOES
14.1. A licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei no. 8.666/93 e
nas seguintes situaçóes, dentre outras:
14.1.1. Pela recusa injustificada pa'a a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital,
será aplicada multa na razâo de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da proposta, ate 05
(cinco) dias consecutivos.
14.1.2. Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos
estipulados neste edital, aplicação de multa na razáo de R$ 5,00 (cinco reais), por dia, de atraso ou
de demora.
14.1.3. Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da Nota Fiscal,
aplicação de multa na razáo de 10o/o (dez por cento), sobre o valor total da proposta, por infração,
com prazo de ate 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos.
14.1.4. Nos termos do art. 7" da Lei no. 10.520, de 1710712002, a licitante, sem prejuízo das demais
cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de ate 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) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e)fraude na execução da Ata de Registro de Preços;
f)falha na execução da Ata de Registro de Preços.
14.1.5. Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa
prévia, na ocorrência de quaisquer das situaçÕes previstas neste edital.
14.1.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuÍzos que seu ato punÍvel venha causar à administração.

15. DAS DTSPOSIÇÕES GERATS
'15.1. As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objeto desta licitação, correrão por conta
das seguintes dotaçÕes orçamentárias:
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
003. Hospital Municipal
1 0.302.07 01 .2048 - Hospital M u n icipal
2120 - 3.3.90.30.00.00 - 000 - Materialde Consumo
2130 - 3.3.90.30.00.00 - 303 - Materialde Consumo
2140 - 3.3.90.30.00.00 - 369 - Materialde Consumo
2145 - 3.3.90.30.00.00 - 378 - Material de Consumo
15.2. 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.
'15.3. A apresentaçáo 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.
15.4. Uma vez iniciada a sessão, não serão admitidos a licitação as participantes retardatárias.
15.5. 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.
15.6. Só terão direitos a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar
reclamaçÕes ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, o
Pregoeiro e a equipe de apoio.
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15.7. 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 no Art.
48 § 3" da Lei Federal 8666/93.
15.8. Os envelopes contendo a documentação 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 ate 48 (quarenta e oito)
horas apos aquele ptazo, os envelopes serão inutilizados.
15.9. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1o, da Lei
no. 8.666/93, estão impedidos de participar deste certame licitatorio, (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.
15.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Editale seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento.
15.11. A autoridade competente para determinar a aquisição poderá revogar a licitação por razões 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 provocação de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
15.11.1. A anulação do procedimento induz às anulações da Ordem de Fornecimento, Nota de
Empenho e Termo da Ata de Registro de Preços.
15.12. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados ern qualquer fase da licitação.
15.13. 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 local definidos, e,
republicado no site do Município.
15.14. 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 - Declaração de lnexistência de lncompatibilidade Funcional
h)ANEXO Vlll - Minuta de Ata de Registro de Preços.

Abreu-PR, 25 de julho de 2016

ALLAN

t 
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ANEXO II

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. _/2016.
Objeto: REGISTRO DE PREçO para futuras e eventuais aquisições de Materiais Laboratoriais,
em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Modelo de Carta de Credenciamento

lndicamos o (a) Sr.(a) , portador da cédula de
identidade no. , órgão expedidor CpF no.

como nosso representante legal na Licitação em
referência, podendo rubricar ou assinar documentos (habilitação e proposta), manifestar, dar lances,
prestar 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 2016

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* anexar cópia autenticada do RG e CPF do Credenciado.

de
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ANEXO ill

Município de Gândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. _/20í6.
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para futuras e eventuais aquisições
em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

de Materiais Laboratoriais,

Modelo de Declaração de:
lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitação,
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 sua habilitaçâo no presente
processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores que o
inabilite para participar de certames licitatorios.

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

3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com orgãos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipale do Distrito Federal.

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

; .@ ,l'."-..-,;j
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ANEXO lV v';--.

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. _/2016.
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para futuras e eventuais aquisições de Materiais Laboratoriais,
em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Modelo de Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCTAL no.J2O16, DECLARAMOS
que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente
certame.

de 20í6.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação.

de
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Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. _/2016.
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para futuras e eventuais aquisições de Materiais Laboratoriais,
em atendimento à Secretaria Municipalde 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 1993, acrescido pela Lei no. 9.8S4,
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( ) Não( )

de de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)
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ANEXO V!

Município de Gândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. _/2016.
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para futuras e eventuais aquisições de Materiais Laboratoriais,
em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAÇÃO OT 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
benefícios da LeiComplementar 12312006, de 14 de dezembro de 2006.

de 2016.

(Carimbo e assinatura do Representante Legal)

de
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Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENGTAL No. _/2016.
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para futuras e eventuais aquisições de Materiais Laboratoriais,
em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAÇnO Oe I NEXTSTÊNCtA DE I NCOMpATt Bt Lt DADE FU NCTONAL

Declaramos sob as penas da Lei que esta empresa não possui dirigente com vínculo
de parentesco por linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, de servidor municipal investido
em cargo de direção, chefia ou assessoramento, ou de membro da comissão licitante, de pregoeiro
habilitado ou de servidor encarregado da contratação.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente

de20í6

(nome e assinatura do responsável da proponente)
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ATA DE REGISTRO
..............t.............../(Ano ) a
publicação no D.O.E.)

DE PREÇOS

PnererruRA Do MuNrcípro oe CÂNDtDo DE ABREU
Esrnoo oo Pm,qNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
cÂttotoo DE ABREU, ESTADo Do pARANÁ e e
EMPRESA xx, CONFORME LIC|TAçÃO mOOeLtDADE
pRecÃo PRESENcIAL No. tzo16.

N"............./. .(ANo) vrcÊructR:
/(ANO) (indicar a validade somente quando da

Empresa:
CNPJ: Telefone/Fax: e-mail:
Endereço:
Contato.

Aos.... dias do mês de de dois mil e dezesseis (-1J2016), nesta cidade de Cândido de
Abreu, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO DE ABREU, situada na Av. Paraná,
no03, presentes o ESTADO DO PARANA, representada pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSÉ MARTA
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, portador de cédula de identidade no. 5.711.342-1 SESP/PR e
CPF/MF no. 024.056.029-97, nos termos da Lei n.o 10.52012002, dos Decretos n.o 3.555, de 08 de
agosto de 2000; Decreto no 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e a Lei Complementar n.o 12312006 e,
subsidiariamente, da Lei n.o 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis em face da classificação da
proposta apresentada no PREGÂO PRESENCIAL n'_/2016, para Registro de Preços, publicádo no
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado em 0210612016, visando o fornecimento
previsto no item'1.0, Processo no 543412013, constitui-se o presente documento vinculativo e
obrigacional às partes, obedecendo às condições descritas no Edital correspondente e seus Anexos,
conforme segue:

cLÁusuLA PRTMETRA - DO OBJETO E DO PREÇO
Parágrafo Primeiro: A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO para futuras e
eventuais aquisiçôes de Materiais Laboratoriais, em atendimento a Secretaria Municipat de
Saúde, de acordo com as quantidades e respectivos valores descritos no relatorio do sistema
Equiplano (Anexo l).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E Do REAJUSTE
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será alé 3111212016.
Parágrafo Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pelo fornecedor,
uma variação considerável no valor dos produtos.

cLÁusuLA TERCEIRA - Do pAcAMENTo, Dos REcuRSos E DA DorAÇÃo.
Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, apos a entrega dos
produtos, mediante conferência de quantidade e qualidade pela secretaria requisitante, à base dos
preços unitários apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a
modalidade e o no. da licitaçâo, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser
depositado, e das provas de regularidade com Previdência Social - INSS 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 pelo fornecedor de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras
disposiçÕes contratuais.
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Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços,
correrão por conta da seguinte classificação funcional programáttca:
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
003. Hospital Municipal
10.302.070'1 .2048 - Hospital Municipal
2120 - 3.3.90.30.00.00 - 000 - Material de Consumo
2130 - 3.3.90.30.00.00 - 303 - Material de Consumo
2140 - 3.3.90.30.00.00 - 369 - Materialde Consumo
2145 - 3.3.90.30.00.00 - 378 - Material de Consumo
CLÁUSULA QUARTA - PRAZO E DA ENTREGA
A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega dos
produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até í5 (quinze) dias após a
solicitação.
CLAUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES
ParágraÍo Unico: O fornecedor se manterá, durante toda a execução da presente Ata de Registro de
Pregos, em compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive fiscais.
CLAUSULA SEXTA - MULTA
Será aplicado multa contratual de'10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de
Preços, na hipotese de inexecução total ou parcial das obrigaçÕes assumidas pelo fornecedor, sem
prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei no. 8.666/93 e suas alterações subsequentes e
demais legislações pertinentes a materia.
CLAUSULA SETIMA . RESCISAO
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de
notificação j ud icial, nas seg uintes hi poteses,
lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da Contratada;
Se o Fornecedor, sem prévia autorização do MunicÍpio de Candido de Abreu, transferir, caucionar ou
transacionar qualquer direito decorrente desta Ata de Registro de Preços;
Demais dispositivos da Lei no. 8.666/93
CLAUSULA OITAVA - LEGTSLAÇAO APLICAVEL
Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preço as disposiçÕes da Lei no. 8.666/93 que regulamenta as
licitações e contratações promovidas pela Administração Pública, bem como demais legislaçÕes
pertinentes.
CLAUSULA NONA - DAS PARTES INTEGRANTES
Parágrafo Primeiro: As condições estabelecidas na Licitação Modalidade Pregão Presencial no.

_12016, anexos e a proposta apresentada pelo Fornecedor, são partes integrantes deste
instrumento, independentemente de transcrição.
Parágrafo Segundo:Serão incorporadas a esta Ata de Registro de Preços, mediante termos aditivos
quaisquer modificaçÕes que venham a serem necessários durante a sua vigência, decorrentes das
obrigações assumidas pelo MunicÍpio de Cândido de Abreu e o Fornecedor.
CLAUSULA DECIMA. 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 o Fornecedor ter plena ciência do seu conteúdo, aceitando todas
as condições nele relatadas.
cLÁusuLA DÉcrMA SEGUNDA - DtSpOStçÕeS OeRATS
O Fornecedor assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações
decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, sejam de natureza trabalhista,
administrativa, previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE
relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a
tercgiros, não cabendo ao 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

l8
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tiuf'r,::
Cândido de Abreu, Estado do Paraná, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas
de Registro de Preços, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Candido de Abreu - PR, _de de 20í6.

JOSE MARIA REIS JUNIOR
Contratante Fornecedor

TESTEMUNHA TESTEMUNHA

lài
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EDITAL DE LICITAçAO
Pregão Presencial n'. 54/20í6

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

Data de Emissão: 17 de agosto de 2016.
Data de abertura: 30 de agosto de 2016.
Horário: 09:00 horas.

senhores:

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 Presencial, 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 30 de
agosto de 20í6.

í. OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação e o REGISTRO DE PREçO para futuras e eventuais aquisições
de Materiais Laboratoriais, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conforme as
especificações descritas no termo de referência e (Anexo l).

2. CONDIÇÕES DE pARTtClpAçÃO rue LTC|TAçÃO
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 . Cuia falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação 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 órgão da Administração
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou punida com suspensão 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 CREDENGIAMENTO
3.'l . 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
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Parecer ne
Protocolo ns
Interessada:
Assunto:

t25l2OL6-PG, de 11 de agosto de 2O16.
87712Ot6, de O6 de julho de 2016.
Secretaria Municipal de Saúde.
Licitação na modalidade "Pregão Presencial" - Registro de preço
visando futura e eventual aquisição de materiais laboratoriais.

Apofta nesta Procuradoria, para análise e emissão de parecer, minutas
de Edital de Pregão Presencial e da ata de registro de preços visando futura e
eventual aquisição de aquisição de materiais laboratoriais. O tipo escolhido é
o de menor preço por item, conforrne consta do Termo de Referência, cujo preço
máximo aceitável ascende a R$ 28.357,03 (vinte e oito mil, trezentos e cinquenta-e
sete reais e três centavos).

O exame de tais documentos cumpre exigência constante do
parágrafo único do art. 38 do Estatuto das Licitações (Lei nn á.OOOlt993), segundo
o qual minutas de editais e de contratos devem sempre ser submetidos 5 análise e
aprovação jurídica.

A justificativa da necessidade das aquisições pretendidas consta do
Termo de Referência e do Memorando acostado ao processo.

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 ne 10.520. de 10
de julho de 2002, também aplicável aos Municípios, para aquisição de bens e
seruiços 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 no 10.520/02 em
seu art. 94, 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), as condições para pafticipação na licitação
(item 2), a formalização dos representantes para credenciamento (item 3), a
documentação para fins de habilitação (item 7), forma como as propostas devem
ser apresentadas (item 5), o procedimento para abertura de envelopes, julgamento,

1

§



PRnpnrruRA »o MuNrcÍrto nB CÂNDrDo »n Annnu
ESTADo oo PIRINÁ

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

PRocuuoonra GBnu Ã{",l$
S r,r

f*á
adjudicação e homologação (itens 4,6 e 11), dentre outros tópicos,
que se refere a prerrogativas a serem observadas em favor de proponentes
consideradas como micro empresas ou empresa de pequeno pofte, nos termos da
lei complementar federal no L2312006, com as alterações trazidas pela LC
noL47l20t4 (itens 6.17.L,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 L2.2, que
condiciona os pagamentos a depósitos bancários em conta da proponente que vier
a ser contratada, obseruando-se, assim, a Instrução Normativa na 58/2011 do
Tribunal de Contas do Estado, QUê determina sejam todos os pagamentos feitos
exclusivamente por transferência eletrônica.

As condições para a entrega dos produtos estão delineadas no item
13, atendendo-se assim à êxigência do inciso )0/I do art. 40 do Estatuto das
Licitações, condição essa, aliás, essencial para formalizar a liquidação da despesa,
nos termos do aft. 63 da lei ne 4.3201t964 (Código de Contabilidade pública).

O preço máximo aceitável foi estabelecido no Termo de Referência,
com a consignação do total previsto no item 12.1, cumprindo-se exigência expressa
na Constituição do Estado do Paraná, effi seu aftigo 27, inciso )XI. Os valores
tomaram por base cotações de preços obtidas no mercado e anexadas ao processo,
estando obseruada, desta forma, a exigência constante do artigo 43, inciso IV, da
Lei de Licitações.

A realização prévia de cotação no mercado para obtenção de preços
máximos aceitáveis decorre, ainda, de norma oriunda do colendo Tribunal de
Contas da União, que a respeito emitiu o Acórdão na 861/2004, pela sua Segunda
Câmara. Por ela, a Administração deve promover, em todos os procedimentos
licitatórios, a realização de pesquisa de preços junto a empresas ligadas ao do
objeto licitado, ou consulta a sistema de registro de preços. Esse cuidado visa aferir
a compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado, nos termos
do disposto no inciso V, § 1n, art. 15 e inciso IV, art. 43, da Lei ne 8.666/1993 e
Decisões n€ 431/1993, 2BBlt996 e 38611997, todas aprovadas em plenário pelo
Tribunal de Contas da União.

O edital detalha a respeito de eventuais multas e sanções
administrativas derivadas do desatendimento de obrigações assumidas pelos
interessados (item 14), conforme determina a legislação aplicável.

As dotações necessárias para o dispêndio previsto são informadas no
item 15.1 do edital, supondo-se, assim, estarem também em conformidade com o
Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes, posto que lastreadas
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em informação do senhor Secretário Municipal de Finanças, através do informe de
dotação no072120t6, acostado ao processo, obseruando-se, assim, a determinação
constante do art. L4 do Estatuto das Licitações.

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 para habilitação
dos participantes e a minuta da ata de registro de preço.

Ressalta-se, ainda, que a ata de Registro de Preços não pode
confundir-se com o contrato a ser celebrado. Nesse sentido, o colendo Tribunal de
Contas da União, em Informativo de Jurisprudência sobre licitações e contratos no
23, assim decidiu:

Representação formulada ao TCU apontou indícios de
irregulari.dade no Pregão n.o t8712007, sob o sistema de
registro de preços, realizado pelo Governo do Estado de
Roraima para eventual aquisição de gêneros alimentícios,
destinados a atender aos alunos da rede pública estadual de
ensino. Em consequência, foi realizada inspeção pela unidade
técnica, tendo sido constatado que a formalização da ata de
registro de preços e a celebração do contrato para
fornecimento das mercadorias "ocorreram em um mesmo
instrumento'i ísto é, ao mesmo tempo em que foram
estabelecidas earacterísticas de uma ata de registro de preços,
tais como a vigência do registro e os prazos e condições para
contratação, foram fixadas condições, direitos, obrigações e
regras próprias de um termo contratual, tais como o valor
pactuado, as penalidades a que se sujeita a contratada e as
obrigações das partes. Com base no Decreto Federal p.o

3.931/2001 - que regulamenta o registro de preços previsto
na Lei n.o 8.666/93 -, o relator salientou que a ata de registro
de preços tem natureza diversa da do contrato. Na verdade,
"a ata firma compromissos para futura contrabção, ou
seja, aso venha a ser concretizado o contrato, há que
se obedecer às condições prcvistas na ata'i Ademais,
"a ata de rqistto de prcps impõe compromissos,
basicamentel ao fornqedor (e não à Administração
Ptública) sobretudo em rctação aos preç:os e às
condições de entrcga, Já o contrato estabelece devercs
e direitos tanto ao contratado quanto ao contratante,
numa relação de bilateralidade e comutatividade
típias do instituto'í No caso em tela, o contrato foi
celebrado pelo valor total da proposta aoresentada pela
vencedora da licitaçáo, o oue significa "desviftuamento do,b
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instÍtuto do registro de preços'i além do que, para o relator,
nenhuma das situações delineadas no aft. 2o do Decreto
3.93U2001- que elenca as hipóteses em que o sistema de
registro de preços deve ser preferencialmente utilizado - foi
atendida. Após concluir que teria sido "mais apropriada a
realização de pregão eletrônico para fornecimento de bens de
forma parcelada, na sua forma ordinária, sem a formalização
de ata de registro de preços'i o relator propôs e a Segunda
Câmara decidiu expedir determinação corretiva à Secretaria de
Estado da Educação, Cultura e Desporto de Roraima, para a
gestão de recursos federais. Acórdão n,o 3273/2O7O-2a
Câmara, TC-O78,717/2OO7-3, rel. Min-Subst Augusto
Sherman Caualcanti, 29,06,2070.r - sem destaques no
original

No mesmo sentido, o informativo de Jurisprudência sobre licitações e
contratos no 24412015, do Tribunal de Contas da União, orienta:

1. A ata de registro de preços caracteriza-se como um negócio
jurídico em que são acordados entre as partes, Administração e
licitante, apenas o objeto licitado e os respectivos preços
ofertados. A formalização da ata gera apenas uma expectativa de
direito ao signatário, não lhe conferindo nenhum direito subjetivo
à contratação.z

Conforme já esclareceu o TCU, o registro de preços não é uma
modalidade licitatória, mas sim, um mecanismo para formação de banco de preços
de fornecedores, que não gera compromisso efetivo de aquisição, Nesse sentido,
vide acórdão no 1.27912008, do Plenár,io do TCU.

Por fiÍ'r, o aft. 15 do Decreto 10 7.8921L3 estabelece que a
contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho
de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o aft. 62

1 Informativo de Jurisprudência sobre licitações e contratos no23 - ÍCU. Sessões: 29 e 30 de junho de 2010.
Este Informativo, elaborado a partir das deliberações tomadas pelo Tribunal nas sessões de julgamento das
Câmaras e do Plenário, contém resumos de algumas decisões proferidas na(s) data(s) acima indicada(s),
relativas a licitações e contratos, e tem por finalidade facilitar o acompanhamento, pelo leitor, da jurisprudência
do TCU quanto aos aspectos relevantes que envolvem o tema. Por esse motivo, a seleção das decisões que
constam do Informativo é feita pela Secretaria das Sessões, levando em consideração ao menos um dos
seguintes fatores: ineditismo da deliberação, discussão no colegiado ou reiteração de entendimento impoftante.
Os resumos apresentados no Informativo não são repositórios oficiais de jurisprudência. Disponível em:
http://poftal.tcu.gov. brljurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos. htm.

' Acórdão lzl'lz}L'-Plenário, TC 018.90U2013-1, relator Ministro Benjamin Zymler, 27.5.20L5.
4
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da Lei no 8.666, de 1993. Assim, nota-se que ata de registro de preços e contrato
são instrumentos distintos.

Deste modo, acreditamos que as minutas analisadas foram elaboradas
em conformidade com as normas aplicáveis, podendo a licitação ser realizada.

E o parecer, s.m.j.

Cândido de Abreu, em 11 de agosto de 2016.

Aovocloa - OAB/PR Ns 73149
AssEssoRAJunÍ»rcl
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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 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 licitatorio.
3.7. Os documentos que credenciam o representante deverão 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 Habilitação 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 (áo) os envelopes contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos de habilitação,
não sendo aceita, a partir desse momento a admissáo de novos licitantes.
4.2.1. As licitantes deverão entregar ao Pregoeiro, declaração assinada pelo representante legal de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, (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
PREGÂO PRESENCIAL N9 54/2016
RAZÃO SOCIAL E Nq DO C.N.P.J. DO PROPONENTE
4.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informações:
ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABTLTTAÇÃO
MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGAO PRESENCIAL NA 54/2016
RAZÃO SOCIAL E N9 DO C.N.P.J. DO PROPONENTE
4.5. lnicialmente, será aberto o Envelope 01 - Proposta de Preços - e, apos, o Envelope 02 -
Documentos de Habilitação.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS (MíD|A DTGTTAL)
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 geração de proposta disponível no site
www.candidodeabreu.pr.qov.br SERVIÇOS, DOWNLOADS - GERAL - PP 54120í6 -

oRlAlS,SemraSuraSouentrelinhasdevidamenteassinadas
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 licitaçâo.
5.2. O arquivo esl deverá conter:
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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;
d) Dados do Quadro Societário: Nome, endereço completo, telefone, documentos pessoais e ato
constitutivo.
5.3. Prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação, sob pena de desclassificaçáo da proposta.
5.4. A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega
dos produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até 15 (quinze) dias após a
solicitação.
5.5 Serão desclassificadas as empresas que:
- Não apresentarem a proposta em formato eslem mÍdia digital CD ou DVD;
- O Sistema Equiplano utilizado pela Prefeitura não reconhecer, ler ou desconhecer o conteúdo do
CD, por falha na mídia ou falha operacional da empresa.
5.6. As propostas deveráo conter o preço unitário e total, em moeda corrente nacional, expressos em
algarismos, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais,
serão considerados os primeiros, bem como a marca dos produtos ofertados.
5.6.1 - Qualquer dos produtos que estão sendo licitados que contenham marca como referência
seráo aceitos produtos equivalentes ou similares
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, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
5.8. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço
inexequível no julgamento das propostas, serâo considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer tÍtulo, devendo os produtos ser fornecidos
sem ônus adicionais.
5.9. A apresentaçâo das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condiçÕes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
5.10. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificaçÕes e exigências do
presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes
de dificultar o julgamento, ou ainda que apresentarem valores acima do fixado no presente Edital.
5.11. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para as entregas dos
produtos, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento
adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante.
5.12. O Pregoeiro considerará como formais erros de somatorios e outros aspectos que beneficiem a
Administração Pública e náo implique nulidade do procedimento.5.13. As quantidades dos itens
indicados no Anexo I poderão sofrer alteraçÕes para mais ou para menos, conforme disposto no art.
65, § 1" da LeiB.666/93.
5.'14. Todo e qualquer fornecimento dos materiais fora do estabelecido neste edital, em desacordo
com as especificações, será imediatamente notificado à(s) licitante(s) vencedora(s), que ficará (o)
obrigada(s) a substituir prontamente, correndo por sua conta e risco tais substituições, sendo-lhes
aplicadas, também, as sançÕes previstas neste edital.
5.15. Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Após apresentação da proposta, não caberá desistência,
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
6.2. Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas

salvo por motivo justo decorrente de

pelo Pregoeiro, equipe de apoio e
credenciados que desejarem.
6.3. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor valor por item
6.3.1 . Serâo desclassificadas as empresas que ultrapassarem o valor máximo fixado por item.
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6.5. O autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com preços alé 10oÂ (dez
cento) superiores àquela poderáo fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do
vencedor.
6.6. Não 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.
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. 4o do Decreto Federal 3.555/2000, ou seja,
em favor da ampliação da disputa entre os interessados em fornecer o objeto deste edital.
6.6.í.'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 desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades constantes deste Edital.
6.'10. Caso nâo se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado paru a contratação, se atender as necessidades da administração o
pregão será validado e passará paru a fase seguinte.
6.í1. 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 documentação
de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatorias.
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 habilitatorias, 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.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 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 situaçôes em que as propostas apresentadas pelas ME e/ou
EPP sejam iguais ou até 5o/o (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
sessáopúblicadejulqamentodasoropostas, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o
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).
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z. DA DocuruenraçÃo eARA FINS DE naauraçÃo
7.1 Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos re
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 Habilitação).
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.
7.1.3 Os documentos de habilitação deverão ser autenticados por cartorio 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. 4o 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 açôes, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;
b.l)os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações 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 Orgão competente,
quando a atividade assim o exigir;
e) Comprovaçâo da Situaçáo 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 Debitos 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 apresentação 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 compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de
todas as informações, condiçôes locais e grau de dificuldade da entrega (ANEXO lV);
b) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração 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 í8 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. 7", XXX|ll, da Constituição
Federal e art.27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo anexo V).
NOTA IMPORTANTE:
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7.4. Ém caso de paralisação (greve) dos servidores de orgãos públicos Federais, Es
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 apos 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 razáo 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 relação contratual (nota de empenho e/ou Ata de Registro de
Preços), vindo o Contratado apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante
está irregular perante determinado orgão), ocorrerá a rescisão contratual, por inadimplemento de
cláusula da Ata de Registro de Preços, conforme artigo 55, inciso Xlll c/c artigo 78, I da Lei Federal
no. 8.666/93.
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 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, paru a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do debito, 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.í. 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$ 360.000,00 (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 pzzo 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 impugnações do presente edital
deverão ser protocoladas na Prefeitura Municipal na divisâo de licitaçoes, em prazo não inferior a 02
(dois) dias anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
8.3. Caberá 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 convocatorio, será designada nova data para a realização do
certame, devendo-se cumprir ô 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 apresentaçáo das razÕes do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual
número de dias, que começaráo 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 não 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 fará a adjudicação do objeto da licitação ao
licitante vencedor.

í0. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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10.1. A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futuro e eventual fornecimento'-"""
de Materiais Laboratoriais, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo l.
10.2 As quantidades são estimativas, não se obrigando a Administração pela aquisição total.
10.3 A existência de preços registrados não obriga este Município a contratar, sendo facultada a
realizaçáo de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiárro do registro
a preferência de fornecimento em igualdade de condiçÕes.
10.4 O prazo de vigência da presente Ata é ate 3111212016, a contar da data de sua assinatura.
10.5. Sempre que julgar necessário, este Município solicitará, durante a vigência da respectiva Ata de
Registro de Preços, o fornecimento dos produtos registrados, na quantidade que for preciso,
mediante a expedição de Nota de Empenho.
10.6. Os produtos que vierem a ser adquiridos deverão ser entregues no prazo de até 15 (quinze)
dias, a contar da requisição dos mesmos.
10.7. Verificada a não conformidade de algum dos requisitos, o licitante, beneficiário deverá promover
as correçÕes necessárias no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sujeitando-se às penalidades
previstas neste edital, bem como a responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, especialmente
para efeito de substituição, no caso de não atendimento ao solicitado.
10.8. A existência de preço (s) registrado(s) não obriga a secretaria requisitante a efetuar a(s)
aquisição(ões) que dele(s) poderá(ão) advir, facultando-se a realizaçáo de licitação específica paru a
aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condiçôes.
10.9. A (s) aquisição (ões) obedecerá (ão) a conveniência e às necessidades da(s) secretaria(s)
requisitante(s), limitada (s)a(s) quantidade(s) estimada(s) e dentro do período de vigência da ATA DE
REGTSTRO DE PREÇOS.
10.10. O(s) Fornecedo(es) que tiver(em) seu(s) preço(s) registrado(s) prestará(ão) a(s) secretaria(s)
requisitante(s) garantia integral contra qualquer defeito de fabricação que o(s) material(ais) venha(m)
a apresentar, incluindo avarias no transporte até o local de entrega.
10.1 1. A garantia inclui a substituição do(s) material(is) defeituoso(s) no prazo máximo de 3 (três) dias
úteis, a contar da comunicação do fato, sem qualquer ônus para o Município. Neste caso, a(s) nova(s)
unidade(s) empregada(s) na(s) substituição(ões) da(s) defeituosa(s) ou danificada(s) deverá(ao) ter
prazo de garantia igual ou superior ao da(s) substituÍda(s).
10.12. Nos preços unitários ora registrados já estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas,
bem como os impostos incidentes, ficando certo de que o Município nenhum outro ônus caberá .

10.13. Eventual atraso nos pagamentos não isentará, em qualquer hipótese, a detentora da presente
Ata do cumprimento das responsabilidades avençadas, nem impedirão a aceitação de novos pedidos.
10.14. O Licitante vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data da
convocação, para assinar a ATA acima citada. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
perÍodo, quando solicitado pelo Licitante vencedor durante o transcurso do prazo inicial e desde que
ocorra motivo justificado e aceito pelo MunicÍpio.
10.15. A Ata do Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada de pleno direito, facultada a
defesa do interessado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos:
| - Pela Administração, quando:

a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatorio que der origem ao registro de
preços;
b) o fornecedor não íormalizar contrato decorrente do registro de preços ou nâo tenha retirado o

instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administraçáo não aceitar sua justificativa;
c) o fornecedor der causa à recisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de
preços;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
f) por razÕes de interesse público, devidamente fundamentado; ll - Pelo fornecedor, quando,
mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do
instrumento convocatorio que deu origem ao registro de preços.
10.16. A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrada, nos casos previstos no
inciso I deste artigo, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se
comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.
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10.17. A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o exir\iftlOà-
obrigação de contratar com a Administração, se apresentada com antecedência de í5 dias da dâta -'

da convocação para firmar contrato de fornecimento ou de prestação de serviços pelos preços
registrados, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento
convocatório, caso não aceitas as razôes do pedido.
10.í8. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita por correspondência com aviso de recebimento ou outro meio que comprove o recebimento,
juntando-se comprovante ao processo que deu origem ao Registro de Preços. 6.3 No caso de ser
ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal e Contas do Estado, considerando-se, assim, para
todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

1í. DA ADJUDTCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1. Caso não haja recurso, o Pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do certame
à licitante vencedora, encaminhando o processo para homologação pelo Prefeito Municipal.
11.1.1 O resultado do julgamento será homologado, nos termos do Regulamento de Licitaçôes e
Contratos.
11.2. 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 revogação ou anulação parcial do
certame, o MUNICIPIO poderá aproveitar as propostas nos termos não atingidos pela revogação ou
anulação e na estrita observância aos critérios de julgamento previstos neste edital e na legislação
vigente.

12. DO PREçO MÁxlMO E DAS CONDrÇÕES DE PAGAMENTO
12.1. O valor máximo importa em R$ 28.357,03 (vinte e oito mil trezentos e cinquenta e sete reais
e três centavos).
12.2. Os pagamentos seráo efetuados em ate 30 (trinta) dias, apos a entrega dos produtos, mediante
conferência de quantidade e qualidade pela secretaria requisitante, à base dos preços unitários
apresentados na proposta, e rnediante 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 Previdência Social - INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS.

13. DAS CONDTÇÕES DE RECEBTMENTO DO OBJETO, VlcÊNCtA E REAJUSTE.
13.1 A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega
dos produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até 15 (quinze) dias após a
solicitação.
13.2 O objeto da presente licitaçáo deverá ser entregues na Secretaria Municipal requisitante.
13.3 As entregas deverão ser feitas de segunda a sexta feira nos seguintes horários: Pela manhã das
08h00min ate às ííh3Omin e à tarde das 13h00m até as 17h30m, náo será recebido os produtos fora
deste horário.
13.4 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), emitido pela Secretaria de
Segurança Pública, do servidor do contratante responsável pelos recebimentos.
13.5 O objeto da presente licitação serão recebidos provisoriamente em até 05 (cinco) dias úteis, no
local e endereço indicados no item 12.2 deste edital.
13.6 O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento, está condicionado ao
atendimento das exigências contidas neste edital.
13.7 Em caso de devoluçáo dos produtos, por estarem em desacordo com as especificaçôes, todas,
as despesas serão atribuídas à contratada devendo este providenciar com a máxima urgência a sua
substituiçáo ou adequação ao edital.
13.8 Os produtos deveráo ser entregues em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação.
13.9 A vigência do presente termo será até3111212016, podendo ser prorrogado se houver interesse
de ambas as partes.
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í3.í0 Serão admitidos reajustes dos valores, desde que comprovada pela contratada,
considerável no valor dos produtos.

í4. DAS SANÇOES
lql. A licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei no. 8.666/93 e
nas seguintes situações, dentre outras:
14.1.1. Pela recusa injustificada paê a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital,
será aplicada multa na razáo de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da proposta, ate 05
(cinco) dias consecutivos.
14.1.2. 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.
14.1.3. Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da Nota Fiscal,
aplicação de multa narazáo de 10% (dez por cento), sobre o valor total da proposta, por infração,
com prazo de ate 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos.
14.1.4. Nos termos do art. 7'da Lei no. 10.520, de 1710712002, a licitante, sem prejuízo das demais
cominações 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) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, apos a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execuçâo da Ata de Registro de Preços;
f)falha na execução da Ata de Registro de Preços.
14.1.5. Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa
prévia, na ocorrência de quaisquer das situaçÕes previstas neste edital.
14.1.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.

15. DAS DTSPOS!ÇÕES GERATS
15.1. As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objeto desta licitação, correráo porconta
das seguintes dotaçÕes orçamentárias:
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
003. Hospital Municipal
10.302.07 01 .2048 - Hospital Municipal
2120 - 3.3.90.30.00.00 - 000 - Materialde Consumo
2130 - 3.3.90.30.00.00 - 303 - Materialde Consumo
2140 - 3.3.90.30.00.00 - 369 - Material de Consumo
2145 - 3.3.90.30.00.00 - 378 - Material de Consumo
15.2. As normas disciplinadoras da licitaçáo 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.
í5.3. A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital, bem como das normas
legais que regem a matéria ei se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de
todas as disposiçÕes contidas nesta licitação.
15.4. Uma vez iniciada a sessão, não serão admitidos à licitação as participantes retardatárias.
15.5. Da sessão de abertura dos envelopes, lavrar-se-á ata 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.
15.6. Só terão direitos a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar
reclamaçÕes ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, o
Pregoeiro e a equipe de apoio.

Secretaria Municipal de Gestiio de Licitações e Contratog- 
";1.".:. 

.
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000 l-çY- .,i,
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15.7. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos e
exigidos no edital e não apresentados na reuniáo de recebimento, salvo condiçôes previstas no
48 § 3" da Lei Federal 8666/93.
15.8. Os envelopes contendo a documentação habilitatoria das licitantes classificadas para a fase de
lance permanecerão em poder do Pregoeiro durante o pruzo de 30 (trinta) dias contados da
apresentação das propostas. Se os mesmos não forem retirados no prazo de até 48 (quarenta e oito)
horas após aquele pruzo, os envelopes serão inutilizados.
15.9. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1o, da Lei
no. 8.666/93, estão impedidos de participar deste certame licitatorio, (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.
15.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento.
15.11. A autoridade competente para determinar a aquisição poderá revogar a licitação por razÕes 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 provocaçáo de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
15.11.1. A anulação do procedimento induz às anulações da Ordem de Fornecimento, Nota de
Empenho e Termo da Ata de Registro de Preços.
15.12. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informaçÕes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
15.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realizaçâo
do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local definidos, e,
republicado no site do Município.
15.14. 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 - Declaração de lnexistência de lncompatibilidade Funcional
h) ANEXO Vlll- Minuta de Ata de Registro de Preços.

Cândido de Abreu-PR, 09 de agosto de 2016.

ALLAN DIEGO
PRE

6"u
L'r \
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ANEXO II

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 54/2016.
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para futuras e eventuais aquisições
em atendimento à Secretaria Municipalde Saúde.

de Materiais Laboratoriais,

Modelo de Carta de Credenciamento

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

, portador da cédula de
Órgão expedidor CPF no.

,como nosso representante legal na Licitaçâo em
referência, podendo rubricar ou assinar documentos (habilitação e proposta), manifestar, dar lances,
prestar 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 20'16.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* anexar copia autenticada do RG e CPF do Credenciado.

ll
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ANEXO III
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Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 54/20í6.
Objeto: REGISTRO DE PREçO para futuras e eventuais aquisições de Materiais Laboratoriais,
em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Modelo de Declaração de:
lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitaçáo,
ldoneidade e Disponibilizaçâo de Documentos.

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

1 - Ate a presente data inexistem fatos impeditivos para 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 compÕem o Edital foram colocados à disposição e tomou
conhecimento de todas as informaçÕes, condições locais e grau de dificuldade da entrega.

3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipale do Distrito Federal.

de 20í6

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

de

t2
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ANEXO !V

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL N". 54/20í6.
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para futuras e eventuais aquisiçôes de Materiais
em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Modelo de Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de
que cumprimos plenamente os requisitos de
certame.

PREGÂO PRESENCIAL NO,54I2O1 6, DECLARAMOS
habilitação exigidos para participação no presente

de 20í6

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação

de

l3
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Avenida Paraná,03 - Fone/fax:

Gestiio de Licitações e Contratos
(43) 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

ANEXO V

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 54/2016.
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para futuras e eventuais aquisições de Materiais
em atendimento à Secretaria Municipalde 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 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( ) Não( ).

de 20í6.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

de

14
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ANEXO VI

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. 54/2016.
Objeto: REGISTRO DE PREçO para futuras e êventuais aquisições de Materiais Laboratoriais,
em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAÇÃO OC 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
benefícios da Lei Complemenlar 12312006, de 14 de dezembro de 2006.

de 2016

(Carimbo e assinatura do Representante Legal)

15
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ANEXO VII

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 54/20í6.
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para futuras e eventuais aquisições de Materiais Laboratoriais,
em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAÇÂO Oe TNEXTSTÊNC|A DE TNCOMpATtBtLtDADE FUNCTONAL

Declaramos sob as penas da Lei que esta empresa não possui dirigente com vínculo
de parentesco por linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, de servidor municipal investido
em cargo de direção, chefia ou assessoramento, ou de membro da comissão licitante, de pregoeiro
habilitado ou de servidor encarregado da contrataÇão.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente

de de2016

(nome e assinatura do responsável da proponente)

t6
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vil - MTNUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No. xx
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
cÂNoloo DE ABREU, ESTADo Do pARANÁ e e
EMPRESA xx, CONFORME LICITAçÃO IUOOAL|DADE
pRecÃo PRESENcTAL N". s4l2016.

ATA DE REGtsrRo DE pREÇos N"............./. ./(ANo) vtcÊtlcrR:
..............1.............../(Ano ) a ...............1...............(ANO) (indicar a validade somente quando da
publicação no D.O.E.)

Aos .... dias do mês de de dois mil e dezesseis (-Ê-12016), nesta cidade de Cândido de
Abreu, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO DE ABREU, situada na Av. Paraná,
no03, presentes o ESTADO DO PARANA, representada pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSE 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, nos termos da Lei n.o 10.52012002, dos Decretos n.o 3.555, de 08 de
agosto de 2000; Decreto no 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e a Lei Complementar n.o 12312006 e,

subsidiariamente, da Lei n.o 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis em face da classificação da
proposta apresentada no PREGÃO PRESENCIAL n' 5412016, para Registro de Preços, publicado no
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado em 0210612016, visando o fornecimento
previsto no item 1.0, Processo no 543412013, constitui-se o presente documento vinculativo e
obrigacional às partes, obedecendo às condições descritas no Edital correspondente e seus Anexos,
conforme segue:

cLÁusuLA PRTMETRA - DO OBJETO E DO PREÇO
Parágrafo Primeiro: A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO para futuras e
eventuais aquisiçôes de Materiais Laboratoriais, em atendimento a Secretaria Municipal de
Saúde, de acordo com as quantidades e respectivos valores descritos no relatorio do sistema
Equiplano (Anexo l).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será ate 3111212016.
Parágrafo Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pelo fornecedor,
uma variação considerável no valor dos produtos.

cLÁusuLA TERCEIRA - DO PAGAMENTO, DOS RECURSOS E DA DOTAÇÃO.
Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, apos a entrega dos
produtos, mediante conferência de quantidade e qualidade pela secretaria requisitante, à base dos
preços unitários apresentados 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 Previdência Social - INSS 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 pelo fornecedor de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuÍzos de quaisquer outras
d isposiçoes contratuais.

Emoresa:
CNPJ: I Telefone/Fax: I e-mail:
Endereco:
Contato:

t7
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Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços,
correrão por conta da seguinte classiflcação funcional programática:
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
003. Hospital Municipal
10.302.07 01 .2048 - Hospital Municipal
2120 - 3.3.90.30.00.00 - 000 - Material de Consumo
2130 - 3.3.90.30.00.00 - 303 - Material de Consumo
2140 - 3.3.90.30.00.00 - 369 - Materialde Consumo
2145 - 3.3.90.30.00.00 - 378 - Material de Consumo
CLÁUSULA QUARTA. PRAZO E DA ENTREGA
A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega dos
produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até 15 (quinze) dias após a
solicitação.
CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES
Parágrafo Unico: O fornecedor se manterá, durante toda a execução da presente Ata de Registro de
Pregos, em compatibilidade com as obrigaçÕes assumidas, inclusive fiscais.
CLAUSULA SEXTA. MULTA
Será aplicado multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de
Preços, na hipotese de inexecução total ou parcial das obrigaçÕes assumidas pelo fornecedor, sem
prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei no. 8.666/93 e suas alteraçôes subsequentes e
demais legislações pertinentes a_matéria.
CLAUSULA SETIMA - RESCISAO
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de
notificação judicial, nas seguintes hipoteses,
lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da Contratada;
Se o Fornecedor, sem prévia autorizaçâo do Município de Candido de Abreu, transferir, caucionar ou
transacionar qualquer direito decorrente desta Ata de Registro de Preços;
Demais dispositivos da Lei no. 8.666/93
CLAUSULA OTTAVA - LEGTSLAÇAO APLTCAVEL
Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preço as disposiçóes da Lei no. 8.666/93 que regulamenta as
IcitaçÕes e contratações promovidas pela Administração Públlca, bem como demais legislaçÕes
pertinentes.
CLAUSULA NONA. DAS PARTES INTEGRANTES
Parágrafo Primeiro: As condições estabelecidas na Licitação Modalidade Pregão Presencial no.

5112016, anexos e a proposta apresentada pelo Fornecedor, são partes integrantes deste
instrumento, independentemente de transcrição.
Parágrafo Segundo:Serão incorporadas a esta Ata de Registro de Preços, mediante termos aditivos
quaisquer modificaçÕes que venham a serem necessários durante a sua vigência, decorrentes das
obrigações assumidas pelo MunicÍpio de Cândido de Abreu e o Fornecedor.
CLAUSULA DECIMA. 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 o Fornecedor ter plena ciência do seu conteúdo, aceitando todas
as condições nele relatadas.
cLÁusuLA DÉcrMA SEGUNDA - DrsposrÇôes ceRers
O Fornecedor assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigaçÕes
decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, sejam de natureza trabalhista,
administrativa, previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE
relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a
terceiros, não cabendo ao 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

18
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Secretaria Municipal de Gest!ío de Licitações
Avenida Paraná,03 - Fone/fax: (43) 3476-1222 - ramal 209 - CEP

§K-i
Cândido de Abreu, Estado do Paraná, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas 6ss12 Aã.,--;Í .-'
de Registro de Preços, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Candido de Abreu - PR, _de de 2016.

JOSÉ MARIA REIS JUNIOR
Contratante Fornecedor

TESTEMUNHA TESTEMUNHA

e contrat r",66 'd);r Contratos/r'"*" -' (z-\
84.470-ooo ;*à fr". 6 < :)".,,--- "*P.','"€Z ãi\- .r-;;i,-f -l;:
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Município de Gândido de Abreu

Pregão il12016 - Anexo 01 >'\
,il

inl

ProNã92016
N"ltm Dsrição do Produto / Sfliço Qtde. Unid Prêço Máximo Unit&io Preço Máximo Total

Í.oqi tno{ ,Ssffií ,;,i,
0@1 1m.16.17805

0002 1m106.'1786

0003 1m.16.17807

0004 100.16 17808

0005 100.106.178@

m06 100.106.17810

0@7 1m.16.17811

0008 1ú1m17412

000s 100.106.17813

m10 1m 16.17814

m1í 1m 16.17815

@12 1m.10617816

0013 1újcÉ.17417

ffi14 1m.ím.17818

m15 100.10617819

0016 1m.106.17820

ú17 1ú1m17421

O,u iú1o-na22
m19 1m.16 17823

0020 1@1cÊj7&24

ú21 1m.1m 17825

@2. 1@.106.17826

ú23 1ú.1mj7ú7

ü)24 1m.106.17828

m25 1001m.17829

m26 10016.17830

va1 100.1m.17831

0028 100.106.17832

wâ 1m 1m 17833

1m.16.17835

1m.16 17836

1m.106.17837

1m.10617838

1m.16.'17839

1m 106.17841

1cf,.1cÉ178/'2

í00 106.17843

1@.1c6.178/4

1m.16.17845

1m.106.17846

1ú.1c6.17U7

100 106.17848

1m 16.17849

1m.106.17850

1@ 106.17&51

100'16.17852

1m.106.17853

'100 106.17831

1m.106.17855

rm 1m 17856

1ú.1m.17857

1@.106 í7858

100 1m 17A59

0030

m31

@32

m33

0034

m35

*
0038

0039

m40

m4'1

w2
0043

w4
0045

0046

w7
m48

m49

m50

0051

m52

0053

m&t

' '-: ""-'-. t,. Y
Ácido úico PP - KITS

BilirrLbires - KITS

Col6tsol PP - KITS

Creáinim PP - KITS

Glic6e PP - KITS

Padrão de Bilitrubire - KITS

Triglicérids PP - KITS

Uréia PP - KITS

ÉDTA 20rnl

Flutreto 20rnl

Cqãlte MayGruMld 1.000 ml

Cúante Gimsa 1.000 ml

Lugol fr&o 1% 500rnl

Cmjunto coloraçfo ZidÍ Nelsffi

Cmjunto de cdqaçtuZiêhl Gabbet

As Láex 2 ml c ctrrtrol6 4CY80 T - KITS

FR PP. KITS

PCR PP. KITS

Stro anti A 10ínl

Súo arÍi B 10rnl

Stro anti D (RHO) 10 ml

Sso ctrtÍole Mmal l$ml

TiÍa reagmtê pâra HCG d 50 unidade

Tira ê urim c/ 10 á6 c, 150 unidades

Colettr de fss o@o 50rnl peote d 1m unidâd6

Colettr de urim 80rnl pêcote c/ 100 unidades

Colettr 80Ínl stéril @ote c/ 100 unidads

Colettr de urim infântil missex stsil pacote c/ 10 unidades

Estante para tubos de ffiaio m ame rêstido dê PVC para 12 tubos

de '10 a 30 mm de diâmetro

1 00. 1 06. 1 7834 EstarÍe paa tubos de ffi aio ffi arame rMtido de PVC para 24 tubos

dê 1 0 a 30 mm de di ârEtro

Papel de í ltro q ualitatiw 'l1cm peote c./ 1m unidades

Detsgffte N imlab'1.000 ml

Tubo Épilã sm fEparim c./ 50O unidades

Pipetadtr tipo pera

PorÍeira mrela 0 - 2m pl tipo uniÉrsal pcte c/ 1000un

Ptrrteira zul 200 - 1m0 pl tipo uniwsal pcte c/ 'í000un

Tampa para tubo 1}75 PP/PS amelo d 1.000 unidâds

Tampa para tubo 1215 PP/PS smdlÉ d 1.000 unidades

Tampa paÍa tubo 1 2d5 PP/PS bíma c/ 1 000 unidades

lÃínulazÚ2mm ain c/ 100 unidâdês - 5 caiEs

Aêsirc pG @leta

Tubo cônico de pl ástim '1 5ínl

Adaptador para coleta a vácrc

Agulha múltipla ptra @leta a vácuo 25x7 c/ 100 un

Escalpe para coleta a vácrc

Tubo para coleta a vácm cm edta - Íekc/ 100

M icrotubo pêra coleta a vác@ cm edta - rak c/ 1 00

Tubo paa coleta a vácrc cm flweto - r&k c/ 1m

Microtubo para coleta a vácm cm fl6eto

Tubo para colêta a vácrc cm ái€doÍ de coál ulo - rek c/ 1m

mrcÍo tubo coleta sangre atirc coag 500u1 c/50

Al motol i a brffi 250rnl

Pisseta bíma 250rnl

Lampari na

2,@ PC

2,M LT

2,ú UN

2,N UN

12,ú PC

12,ú PC

2,@ PC

2.m PC

zú PC

5,m cx
10m cx
30,00 uN

sO,M UN

50,m cx
1.000.m cx

50,00 uN

5,OO UN

4,OO UN

50,m uN

4O,M UN

1,M UN

20.m uN

10,00 uN

1,@ UN

fflp :::.2§gf.;
87,50

88,25

68,56

63,25

m,96

36,90

163,06

101,m

8,27

4,27

41,U

59,40

16,59

60,84

1 10,81

101.41

s5,00

73,U

24,§

24,§

47,U

92,60

6,24

50,83

30,29

31,81

4,38

13.O7

'16,50

4,50

14,85

17,23

18,83

,20

36,38

36,56

§,72

3,38

16,8í

0,30

0,55

53,56

0,45

67,59

43,79

63,1 3

30,90

72,61

32,',t2

4,69

7,11

24.75

1O,M UN

2,N UN

12,ú UN

10.m uN

12,6 UN

2,ú UN

12,ú UN

5M UN

6,M FRS

6,M FRS

3,OO LT

1,M LT

1,m FRS

1,OO UN

1,OO UN

4,OO UN

4,M UN

6,M UN

1,OO FRS

1,OO FRS

1,OO FRS

12,@ FRS

10.m cx
1O,M FRS

10,00 Pc

12,ú PC

10,m Pc

5,m PC

6,00 uN

ilí;'.::,":::,,
875,m

176,fi

w.,72

632,50

731,52

73,80

'1.w,72

505,m

49,62

49,62

125,52

59,40

16,59

60,84

1 10,81

4ú,U

m,@

4§,24

24,§

24,§

47,U

1.111,20

462,4D

508,30

302,90

§1,72

521,fi

21,W

7A,42

66,m

9,m

139,90

29.70

v,6
25,

338,40

72,76

73,12

16,90

168,10

9,00

27,fi

2.678,m

450,m

3.379,50

218,95

252,52

I 545,m

2.W,4
32.12

93,80

71,10

m,75

Emitido por: GLAUCIA BEATRIZ FLORIANO, re ssál: 5514 s
1 1/0&2016 10:34:29
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Pregão il12016 - Anexo 01

Proc§ 29q/20í6

Dsição do Produto / Ssviço Qtde. Unid. Preço Mâimo UnitÍio Prêço Má.fiiÍô

É'r;6 Fls.

.)

m55

m56

m5/

m58

m6s

0060

0061

1m.16.17@

1m.16.17861

1@.16..17m,,

1m.16.17G

1m.16.17S4

1@.16.17865

1m16.17S6

Papel indicador de pH

caiEs cm tmpa para amaffiTsito de tubc

Di[sÍê DILUENTE M-18D

EnásÉ ENXÁGÜE M-18R

Lise LISE M-18CFL

UÍp*r do E-Z (limp*r deffiim) LIMPADOR DO E-Z M-18E

Solução ê lirp@a dâ smda SOLUÇÃO DE LIMPÉZA DA SONDA M-18P

2,@ CX

10,00 uN

5,M UN

5,M UN

5,M UN

5,OO UN

5,OO UN

49,36

12,§

169,m

212,ú

289,m

115,92

s,25

PREÇo MÁxtMo Do LorE:

PREÇo MÁxMo DA LICITAçÃo :

,72

'123,60

&5,m

1.@,m

1.445,m

579,@

M,25

?â3si,w

2&3§ÊB

Emih& por GLAUCIA BEATRIZ FLORIANO, m \eÍstu: 5514 s 11@20161038:30
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Secretaria Municipal de Gestiio de Licitações e Gontratos
Avenida Paraná,03 - Fone/fax: (43) 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

AVrSO DE LICTTAÇAO

euellclçÃo DE EDITAL N.o s4l2016

MODALIDAoe pRecÃo PRESENcIAL

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Materiais Laboratoriais,

em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 09h00m do dia 30 de agosto de 2016.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h01m às 09h30m do dia 30 de agosto de 2016.

írulclo DA sESSÃo DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h31m do dia 30 de agosto de 2016.

LOCAL: setor de licitações localizada na Sede do Município, na Avenida Paraná, no 03 Centro,

Cândido de Abreu - PR.

CRITÉR|O: Menor preço por item.

PREÇO MÁXIMO:R$ 28.357,03 (vinte e oito mit trezentos e cinquenta e sete reais e três

centavos).

RETIRADA DO EDITAL: de 1710812016 à 30/08/20í6 no site do Município

www. cand idodeabreu. pr. qov. br.

TNFORMAÇÕeS COnApLEMENTARES: 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-mail: I icitacao@candidodeabreu. pr. qov. br

Cândido de Abreu, 09 de agosto de 2016.

ALLAN DIEGO MORENO VAROTO

PREGOEIRO



Mural de Licitações Municipais http://serv icos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AMUDetalhesProc...

+ TCEPR

Detalhes processo licitatório

No licitação/dispensa

/inexigibilidade*

MUNrcÍPro or cÂruoroo DE ABREU

2016

54

Modalidade* prsg56

Número edital/processo* 54

provênientês dê org.nismos intcrnôcionâis/ multilaterâia
Instituição Financeira

Contrato de Empréstimo

Descrição Resumida do objeto* Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Materiais

Laboratoriais, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Forma de Avalição ll&nüínhç§ ::

Dotação Orçamentária * 97g9316392070120483390300303

Preço máximo/Referência de preço - 2g.35203
R$x

ffi:ffi

Data de Lançamento do Edital

Data da Abertura das Propostas

NOVA Data da Abertura das

Propostas

Data Cancelamento

CPF: 4747613986 (Lg!o(t)

t7 108120t6

30/08/2016 Data Registro

Data Registro

1710812076

ldel 17181201617:23



a Assinado Digitalmente por

ORGAO
DO MUNICIPIO de CANDIDO DEABREU

Lei nu 720, de 07 /05/2012, publicada no fornal Tribuna do Norte em09/05/2072,9dição 6.373, página 05

Diário Oficial Eletrônico do Município de Cândido de
AbreulPR

José Maria Reis Junior
PreÍeito Municipal
Samuel Martins Delgado Junior
Vice-Prefeito
Avenida Paraná, 03, centro
CEP:84.47&000
Fonei 43-3476-7222
Site: www.candidodeabreu. or.eov.br

LIC]TACOES

Avisos

lrururcípro or cÂnntoo DE ABREU
##ATo Avrso - pREcÃo PRESENCTAL N, s4l2016
##TEX OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisiçôes de
Materiais Laboratoriais. em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
RECEBIM ENTO DAS PROPOSTAS: ate 09h00m Jo dia 30 de agosto de
20 16. ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h01 m às 09h30m do dia 30 de
agosto ile 2016. Íl,ilClO oa SESSÂO DE DtSPUTA DE pREÇOS: ás

09h3 I m do dia 30 de agosto de 20 I 6. LOCAL: Setor de licitações localizada
na Sede do.Municipio, na Avenida Paraná, n'03 Centro. Cándido de Abreu -
PR. CRITERIO: Menor preço por irem. PREÇO MAXIMO: RS 28.357.03
(vint€ e oito mil trezentos e cinquenta e sei€ r€ais e três
centavos).RET|RÂDA DO EDITAL: de 17i08/2016 à 30i0ti/2016 no sire do
Vrrnicipit, u u u.canrlrdorlerrbreu.pr.uor.br. I \ FORMAÇÔES
COMPLE\IENTARES: Diretamente na sede do Municipio de Cândido de
Abreu, situado na Avenida Paranli. n" 03 - Centro Cândido de Abreu PR.
ou pelo telefone (0xx4l) 1476- 1222, ramal 209. e-ruil:
I ic itacao(alcandi dodea breu. nr. sov. br
##DATAI 7108/2016
Íf#ASS Allân Diego Moreno Varoto
f#CAR Pregoeiro

nsas

DIÁRIO OFICIAL CERTI FICADO DTGITALMENTE
A Prefeitura Municipal de Cândido le Abreu dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site

â. Lçgàl ErasiteirâFÉre CertiÍiceçgo Digitât,
ffi ,=b de âÊÉrdo cÉrr e híediüaPróvisóris 22úo

.-.r;,-" "" 
,fue. P-.stÊh'Élece E nErmãtiza ertas
c,lrrqtçües.

Sendo âssim. sáo ÊonsidÉra'lo* legatr.ente válidos, nú
árfbito naeional, apenas os ceútÍiÊacros emiildos For
ÉLÍt'lridacles certificados credenciadeG jurrio à tCp-BRASIL.
Com o usú de çettiÍice,los DiEitaiE é É|ossiTel aFostar
assináiuras digitais em ar,àuivE= diqitais e ússim §tribuir-llle o
siútus de doÊumerÍto válido e Brisi.rêl tÉmhÉm qle acorclo com
qLÉi11.419.

761 759260001 80

RATIFICAçÃO - Dispensa de Licitação ne 049/2016

OBJETO: Contratação de serviços de plotagem a ser realizado em 2
(duas) vans do transporte sanitário, padrão VIGU\SUS .

CONTRATADA: SOBERANA EN4PREENDIMENTOS EIRELI _ ME _
(CNPJ/lvlF rÊ 07.400.940/0001 -1 7).
VALOR GLOBAL: R$ 3.160,00 (três mil cento e sessenta reais).
FUNOAMENTO LEGAL: artigo 24, inciso tt, da Lei ne 8.666/1993.
JUSTIFICATIVA E PEDIDO DE DISPENSA: OÍiCiO N9 4141201 6.SMS
de2910712016, oriundo da Secretaria MuniclDal de Saúde.

Em 16 de agosto de 2016.

JOSÉ MARIA REIS JUNIOR
Prefeito Municipal
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ARTIGOS PARA LABORATORIO

6à Fone lÍax: (44) 3031.4A2A
S ite : www. labingã.com.br

E-mail : labinga@labinga.com.br
Rua Vereador Arlindo Planas 2059, Vila §antâ lsabel

CEP : 87080.485 . lraringá/PR

,

CNPJr 04,886.103,0001 -51 lE: 90252165-87

ANEXO II

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo pResENclAL No. 54/2016.
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para futuras e eventuais aquisições
Laboratoriais, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

vl

-aJ

,l^
,/..1'U t't . "',/t, i. \.

l:t% à 
'\

\"_ )--' ,,'.;
*r l-F-/ rr.'

\.lr'');;:,''
de Materiais

Carta de Credenciamento

lndicamos a Sra. Magna Carla Campos de Oliveira, portadora da cédula de identidade no.
8.168.525-8, Órgão expedidor SSP/PR, CPF no. 029.242.199-06 como nossa representante
legal na Licitação em referência, podendo rubricar ou assinar documentos (habilitação e
proposta), manifestar, dar lances, prestar 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.

Cândido de Abreu, 30 de Agosto de 2016.

Alexandre Busnardo
6.7 08.47 5-6-SSP/PR I 028.234.439-08
Sócio - Administrador

in, I*$[LI$}{AI[ §t HüTfi§

Li*l{Ê' üâíJ0l§ U*ft§À§ Pit{i0 - IÊ§ttIA
§,i{ao Alves H.rriinç, t§9? - Harinr.i-Pft

ldo -cisnrtrrio rnnr'arEisr Ra §*rventià.
I ([]i. 1i .6.3 .4 i ,lrl*TD0 0149049

| --*---- **----*-*-* I
lfteronheco e d'.ru fe' r{Ei firmiisi de: I
I l* 1q9,3ir9l-áLtxfl!{ltfii Bü§l{*R00. . . .,. o ., . . . i
!rtr §iHtli{âi{[â; frie ; ispoelibiii,]a,Je i

-J-cuÊ,ÊH

i 1.í -xÂRrT

I-o+ . aso . 1 o 3/ooo-lj 5f I

- I E. 9o252165-a7
LABINGA Cott4' DE ARTIGOS
-' 
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""t,L,i'àernra IZABEL - cEP 87080-330 

|

l- MARIrucÁ - en



l&iEm

fY,nç' tuu e** 9,,

I



o

o



LABINGÁ COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS
CNPJ/MF N" 04.886.103/0001-5r

SETTMA ALTERAÇÃo DE coNTnaro socrAl,

SUMULA: t) ALTERAÇÃO NO OBJETO SOCTAL;
2) DrsposrÇôos crRlts;
3) CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO.

ROBERTO PAULO BUSNAIIDO, brasileiro, casado
sob regim'e de comunhão universal cle bens, empresário,
portador da cédula de identidade civil RG sob n . B7l.Zg0_
SSP,{PR, e inscrito no CpF/MF n . 169.772.209_10, resi_
clente e domiciliado à Rua porto Velho, g3, Jardim Social,
CEP 87010-020, nesta cidade Maringa/paraná, e ALE_
XANDRtr BUSNARDO, brasileiro, *lt"i.o, maior, em-
presário, portador da cédula de identidade civil RG sob no.
6.708.475-6-SSP/PR, e inscrito no CPF/MF no.
028.234.439-08, residente e domiciliado à Rua porto Ve-
lho, 83, .Iardim Social, CEp 87010-020, nesta cidade Ma_
ringá/Paraná, únicos sócios da sociedade limitada LA_
BINGÁ COMERCIO DE ARTIGOS PARA LAI]O-
RATOIUOS LTDA - ME., com sede e foro à Rua Vere-
ador Arlindo Planas, 2059, Sala A, Gleba patrimônio Ma_
ringá, CEP 87080-330, nesta cidade t1e Maringa/paraná,
com seu contrato social devidamente arquivaclo na Jnnta
Comercial do Estado do paraná sob no. 41204736505, por
despacho em sessão de 05 de fevereiro de 2002 e sua últi_
ma alteração de contrato social arquivada sob registro no.
20132198800, por despacho em sessão de 22 de abril de
2013, resolvem por este instrumento particular de altera_
ção de contrato social, modificar seu contrato prirnitivo e
demais alterações contratuais, nos termos das cláusulas e
condições seguintes:

TITULO I
ALTERAÇÃO ruO OBJETO SOCrAr.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade altera nesre ato
cio atacadista de instrurnentos e materiais para o uso
laboratóriol consultoria e assessoria empresarial.

selr ralno de atividade para: Comér-
médico, cirúrgico, hospilal:rr c de

TITULO II
DrsPosrÇÕrs cnnars

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições docontrato primitivo que não colidirem com o presente instrumento de alteração contratuàI.

àw
12/

rl
,i Ll/

I



:ffiHJ:ü§.ffi
desto documenlo



LABINGÁ COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATOIUOS I,TDT.
CNPJA,IF N. 04.886.1 03/0001 _sl

SBTTMA ALTERAÇÃo nr coNiRATo socrAt,

l{B

crÁusut A TERCEIRA: por força da presente arteração de contrato
consolidado seu contrato primitivo e demais alterações.

,,

social, fica assim

rÍrur,o lrr
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

ROBERTO PAULO BUSNARDO, brasileiro, casado
sob regime de comuúão universal de bens, empresário,
portaclor da cédula de identidade civil RG sob n,. g77.2g0_
SSPiPR, e inscrito no CpF/MF n". 169.772.209_10, resi_
dente e domiciliado à Rua porto Velho, g3, Jarc.lim Social,
CEP 87010-020, nesta cidade Maringíparaná., e ALE_
XANDRB BUSNARDO, brasileiro, últeiro, maior, em_
presário, portador da cédula de identidacle civil RG sob no.
6.708.475-6-SSP/PR, e inscrito no CPF/MF no.
028.234.439-08, residente e domiciliado à Rua porto Ve_
lho, 83, Jardim Social, CEp 87010-020, nesta cidade Ma_
ringa/Paranát, úlicos sócios da socieclade limitada LA_
BINGÁ COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABO.
RATORIOS LTDA - ME., com sede e foro à Rua Vere-
ador Arlindo Planas, 2059, Sala A, Gleba patrimônio Ma_
ringá, CEP 87080-330, nesta cidade de Maringíparaná,
com seu contÍato social devidamente arquivado na Junta
Comercial do Estado do paraná sob no. qlZOqlf,ASOS, por
despacho em sessão de 05 de fevereiro de2002 e sua ulti_
ma alteração de contrato social arquivada sob regisÍro no.
20132198800, por despacho em sessão de 22 dJabril de
2013, resolvem consolidar seu Contrato Social e posterio_
res alterações, o que fazer com os seguintes termoÀ:'

CLÁUSULA PRIMBIRA: A sociedade gira sob nome ernpresarial de LABINGÁ co-MERCIO DE ARTIGOS PARA LABoRATÓruos LTDÀ _ ME., com sede e foro naforo à Rua Vereador Arlindo Planas, 2059, Sala A, Gleba Patrimônio Maringá, CEp g7080-
330, nesta cidade de Maringa/p araná.

CLAUSULA SEGUNDA: O capital social
dos em 10.000 (dez mil) quotas de capital

no valor de R$ 10.000,00 (dez rnil reais), divjdi_
social, com valor nominal de R$ 1,00 (urn real),fica assim distribuído entre os sócios:

v
&

,4

à

ROBERTO PAULO BUSNARDO
ALEXANDRE BUSNARDO...............

CAPITAL PERC%
R$ 6.250,0t) 62,500Â
R$ 3.750,00 37.500/0
RS 10.000,00 100,007"

QUOTAS
6.250

3.750
10.000
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LAI}INGA COMERCIO DE ARTIGOS PAITA LABORATORIOS I-TDy'^ MB
CNPJ/MF N' 04.886.103i0001-51

SETIMA ALTERAÇÃo DE CoNTRATo SoCIAL

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto a exploração do rarno de Comé
atacadista de instrumentos e materiais para o uso médico, cirúrgico, hospitalar e do' 'ts.-6-,
Iaboratório; consultoria e assessoria empresarial. \- -f

CLÁUSULA QUARTÂ: A sociedade iniciou suas atividades em 0l de fevereiro de 2002 §i5
seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas
a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de
condições de preço, o direito de preferênciapara a sua aquisição, no prazo de 60 dias.

CLÁUSULA SEXTA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, oll em virtude de conde-
naçiro criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que tempo-
rariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crirne falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pirblica,
ou a propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá aos sócios: RODERTO
PAULO BUSNARDO e ALEXANDRE BUSNARDO, com'poderes e atribuições de
Administradores autorizado o uso do nome social, intlivitlualmente, vedado no entanto, o nso
do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse ou assumir obrigações seja em favor
de qualquer quotista ou de terceiros, facultada retirada mensal, cujo valor não ultrapasse o
limite Íixado pela legislação do imposto de renda.

CLÁUSULA OITAVA: O balanço geral será levantado em 3l de dezembro de cada ano,
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, ou lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA: A responsabilidade de cada sócio é limitada a importância total do
capital, mas todos responclem solidariamente pela integralização do capital.

CLÁUSULA DECIMA: Nos quatro rneses seguintes ao término do exercícios social, os

sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PIIIMEIRA: A socieclacle poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar
filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinacla por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão de comun acordo, fixar um retirada
mensal, a título de ''pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DECIMA TERCBIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possivel ou
existindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será

apurado com base na situação patrimonial da sociedade, á data da resolução, verificada ern

balanço especifi camente levantado.
PARAGRAFO UNICO: Os mesmos procedimentos serão adotados
a sociedade se resolva em relação ao seu sócio.

em outros casos em que
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LABINGÁ COMERCIO Dtr ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTNA - ME
CNPJ/MF N" 04.886.103i0001_51

SETIMA ALTERAÇÃO »N ôôNiNÁTO S,CIAL tf t"',

!§)'ç' Ü* i,:',
i$^^ z- ';liclÁusurA DBCIMA QUARTA: Os sócios resolvem em comum acorclo dispersar a *h\= i,;elaboração e atas de reunião, assembleia de sócios. 

vvr'urrr ovvrlru t'"," 
\ r -.:",,ura,oraçao e atas de reunrão, assembleia de sócios. I _ 

---.i-i
t:-/ ;i,,'

:,*y:Y:1f:gIYI QUINTA: Fica eleito o foro de Maringíparaná, para o exercício $:11-;':-;-''cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

assinam o presente instrumento o" "";,i.?ll':ffitffii;ê::;,:::[Í?J,?iillJl"ftl,liillpresença das testemunhas de estilo, qlle se obrigam n"t-*t. por sí e seus herdeiros, acumpri-lo em todos os seus termos,

Maringiá/Paraná, 17 de junho de 201 4.

^.a ,a ,-tu4ru=,_
ALBXANDII.0 BUSNARDO

Testcmunhas

irmti

ffi

,

Igor Antônio Bafiista
RG rro. 12.621 .938-S-SSp/pR.

Alex Sr[4rl ro Cercunvis
RG no. 5.1i1.491 _5_SSP/PR

- JUNTA COMERCIAL DO PARANA
H. AGENCIA REGIONAL DE MARINGA
Eli CERIFtcooREGtsrRoEM 26/06/20L4
Éi{ SoB NUMERo: 201,439325i 8 /?E Protocolo: 141393257-8,DÉ25t0612014 A"-*{ .

Enpresa:4120413650t ,Z/y'//o//,,.
LruINUA UOI{ERC IU DE MTICOS I'I-F.À
t,ÀBoRAroRLr LrDÀ - xE SEBASTIÀOMOTTA

SECRETARIO GERAL
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(Ê) Fone ltax: (44) 403.l.4020
Slte : www.lablnga.com.br

E-mail : labinga@labinga.com.br
Rua Vereador Arlindo planas 2059, Vlla sãntâ lsabel

CEP : 87080.485 . trtaringá/pR
CNPJ: 04.806.103/0001-51 lEr 9025t165.1?

ANEXO IV

Município de Gândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: pREGÃO pnesENctAL No. 54/20í6.
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para futuras e eventuais aquisições de Materiais
Laboratoriais, em atendimento à secretaria Municipat de §aúdâ.

O 
Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃo PRESENCIAL no. s4tzo16,
DECLAMMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação
no presente certame.

Cândido de Abreu, 30 de Agosto de 2016.

iõ+.aso.1o3/ooo1-51 l,/
t 8. eo252165-A7 4

LABINGA COM. DE ARTIGOS U

P/ LABORATÓNIOS LTDA.
RUÂ VER. ARLINDO PLANAS, 2059 - SAIA A

VILA SANTA IZABEL - CEP 87080-330
MAR|rucÁ - rre

R t 028.234.439-08
Sócio - Administrador
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jr ,. R. EH1KE

PREFETTUM Do MuNrcÍpro or cÂruoroo
colrssÃo PERMANENTE DE ucrnçÃo
AV. PAMNA, 03
CANDIDO DE ABREU / PR

DE ABREU

PROCURAçAO

PREGAO PRESENCIAL NO 5412016
DATA DE ABERTURA: 30/0812016

HORARIO: 09:00 HORAS

Autorizanros 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 pafticipar da Licitação

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

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 prêrrogativas de representante legal,

para esse fim específico.

Estamos cientes de que responderemos em juízo ou fora dele, se for o

caso, por todos os atos que venharn a ser praticados por este nosso representante

legal.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Selo No xi'9h6.6;

-. 
Yalide.,3§§s1

Peconheço por SEMÊ

zdI-rvhxY. FmvS

aá,sinatuls de JOSE
iío de 2018 - 09:34:53h.'Fru".;

( 
I 

viniciui
/)da Vêrdade

,t ' Escrever,'le

!l
i*

J. R. EHLKE & ClA. LTDA. Av. Joõo Guolberto, 1661 - Juvevê - Curitibo - PR - Brosil - CEP 8OO3O-OOl
Fone: *55 (41)3352-2144 - Fox: +55 (41)3252-219ó - CNPJ 76.730.07610001-34 - lnsc. Est. lOl.23558-03

Site: www.irehlke.com. br - E -moil : irehlke@irehlke.com. br
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I. R. EH1KE

À
pREFEITUM Do MuNrcÍpro or cÂruotoo DE ABREU
colrrssÃo PERMANENTE DE ucrnÇÃo
AV. PARANA, 03
cÂruoroo DE ABREU / PR

J.R. EHLKE & CIA. LTDA.

AV. JOÃO GUALBERTo, 166í
JWEVÊ - CEP 80.03&ü)í

CURITIBA. PR

DECLARAçAO - ANEXO rV
PREGAO PRESENCIAL NO 5412}rc
DATA DE ABERTURA: 30/08120L6

HORARIO: 09:00 HORAS

i.R.Ehlke & Cia. Ltda., inscrita no CNPI sob o no 76.73A.0761000t-34,

estabelecida à Av. João Gualberto, 1661 - Bairro Juvevê - Curitiba / PR, declara para os

devidos fins que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para

participação no presente ceftame.

E para que sufta os efeitos desejados, firmamos a presente declaração.

Curitiba, 24 de Agosto de 2016.

7',Zrffi/fu-
F6.zao.o76roooí -g4 |

J,R. ffir a ct.4 LTDA-

José Romeu Ehlke

Dirercr Comercial
RG no 6.378'39'0

cPF no 027.853'159'87

J. R. EHLKE & ClA. LTDA. Av. Joõo Guolberto, lóól - Juvevê - Curitibo - PR - Brosil - CEP 80030-001
Fone: t55 (41)3352-2144 - Fox: +55 (41)3252-219ó - CNPJ 76.730.07610001-34 - Insc Est. 101.23558-03

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



J" §. §HLK§ & CIÀ LT§Â"
*NPJ : f6.?gü.*?Sít)$ü1 _34

DECXTdA ütTÂvA ALTE§AÇÀO CorurKÂTtjAL

Pelo presente instrumento particular de Alteraçtc de contrato
assinados:

JOSÉ R§$l§u §HLK§, brasileir§, natural de Antônio Linto, Faraná, divorciarfi:,
comerciante, tÍtular da céduÍa de identidade R.ô. n" 632.83§-ü/pR e inscrito r:oCPF/MF n" 027.853'1Sg/87, residente e domiciliado na Al. prudenie de Morais.
nô 488, apto 701, eentro, em curitiba, paraná, cEp n" s0.43ü -zzü, ;
N§L§ON ct{E§§, brasileiro, natural da Laguna , Santa tatarina, cauado, ssbo regime de cornunhâr universal de bensl ccmerciante, titulàr da çedula ,j*identidade R.G. nü s?B.642ipn a inscrito nei üFF/LrrF n* t*g.grmzg$/ü1,residente e dümi*iliado *a Rua são Fedro, nc 122 apt* s0i, tabral, enrüuritiba, Paraná, CsF] no .gü.ü15_020^

unÍcos sÓcios da totâlidade do capital ds scciedade enrpresdrri* J, ffi. EÊ"fLKH -$tüÂ LTüA., com sede social na Av. Jaâo Gualbertc, n" 1s61, Juvevê, ernturitiba, Paraná, cEp 80 0s0-001, inscrita no cNpJ sçb o nú ?6.730.üys/G00{,
34 com §au$ atss constitutivos arquivados na Junta C*rylercial do sstad* d,üParaná, sob l{lRE nCI '117.437, em sessâo de 20/CI4/1s21, primeira afteraçii*sob o nCI 13§.6ô'r, ern sessão de 0r/§s/19?3, segunda;§*;*;á; s*b ç nüt§3'9S4, ern sessão se 0710§/1§74, t*rceira alteração sab * nó 1Sô"164, eryrsessão de s8/ü6/197ô, qu*rta art*raçâo sab * no ?01.s4ü, em se*rsão rlt::131*4{19?7, qr:inta xrteraçâa sob o ú e:+.gt2, *m sessôo de âT/*T/1Í};,Ê,sexta alteraç&o sob * naã47.447, em sessâo de 11/07/1Sg0, sétirni aÍteraçâ.,;s*b c no 287.371, §rn çe*sáo da fl,fi2l1S§3, oãtava alter*çãn sob o no 3tg.3gs,em sessão de 1710§11§85, nona alteração sob o n* rsá.üs*, em se*são de'Í510s/1s87, décima aíteraçso sob c nd4üg.sss, em sessô* c{e 11/0gi.rsgg,d*cima prirneira alleraçãc soh: r: no 42s.1 1 1 , çm ssssãu de ãs/fi4/1§)§,s, rlécinrasegunde alteraç*o scb o;'ro 452.§33, sm sessão de tlil*3/l$S*, clér;inrirÍerçeira aíteraçâo soLr o no 474 §38, em sessâo de ãs/111issü: cÀclrn.s quâ,.tii
alteraçâo sob o no s16,83§, ern s*ssâo de 2ü/03/1gs?, **ciÀx quinia atteraçnosoh a no 571'445, em sessão de'l 1fi311§§4, de*ima sexta alteraçãc sob c rr*§51'271'725, em sessão de 16/08/1gs§ * derirna sétima alteraçâc, §ob ü n,,30ü13Ü85328, em s*ssâc rte 2ü112/ãüü1, resolvêm de plen* Ê cornurn accrdo,*s sÓcios, reformular c ccntratc sncial. §m ü.umprirnent* ãs c*rlrãinrÍo legal*rnanadn cjo f{ovc Codigo Üivi}, l-ei n' '!0.4ü6lzôoa, *on{*rinda asrim nc,varedaçãa as nláusulas conlratuais, passanda c Contrato SCIciat Cçns*tidaclu r:vigorar Çoí11 ã seguinte redaçãa:

r#r§sÕLtDAÇÀ§ §CI üü§TRATü §ürtA{_ mÀ
,j, r{. §}"tLK§ & ctÂ LtMtTA§&

ü [-A U S [J [-,e fr RI l1.! H ] §t.s., ils htssd t],tAÇ ÃO SOCTAL
A §clciedade smprcsai'i* gira sob Ç nürne eínpresâriar ,j. R.LTüA., sendo regiria de confarmidade Çom a Lei Ílo

iFllhltortturt
",üSn 

'hi;,1-388r ?7úú

h,irfiii i*ltll,"::illjii
LK§ & üIÂ

#o
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J. R. §I{LKE & CIA LTDA.
CNPJ: 7§.730.07§10001 -34

Dl*ctMÀ otrAvA ALTHRAÇÃ§ coNrRÂTLJAL

*upletivamente pelas normês da sociedade anônima.

OLÁU§ULA S§GUN§A * §§§§
A sociedade terÉ sede e foro na Av. João Gualberto, n' 1§§1, bairro Juvev*,
em Curitiba, Paraná, CEP n" 80.030-CI01"
Parágrafo Único - É facultado a sociedade a qualquer tempo, ao arbítrio
exclusivo de sua administração, abrir, manter ou encerrar filiais em qualquer
parte do terrítorio nacional. atribuindo-lhes capital autônorno, sê neüessáric,
observada a legislação vigente sobre a matária.

üLÁU§UL.A T§RC§'RA , O§J§T§ §OCIAL
üonstitlri objeto da scciedade à cornpra, venda, impartaçáo, exportaçácr,
itcaçâo, comodato e assistência tecnica de equipamentos, acessórios, viCrárla,
reagentes, reativos, rnicroscópios para laboratórios, ap*relhç:s e n:ateríai*; rJe
coR§urfiÔ para hospitais, clinicas e bancos de sânçue, aparelhos e n"latsriais cÍn"
con§urno p§ra oftahnologia, neurologie e odontolngia, a repr*serÉaçi1*
cornerclal.

ÇLÁU§ULA §IJÂRTA - pnAzo D§ §URÂçÃO
Ü prazo de duração da sociedade e indeterrninado, exlinguindo-§e Êür vontartjt,:
unanirne dos soçios e nos.casos previstos ern Lei.

TLÀU§ULA QL'INTA . ÜÀPITAi. §OTIAL
Ü Capital Social totalmente integralizado na irnportrânria de §$ §3g.000,C,C
{*itocentos e trinta e !"rove mil reais} dividido em àgg.O00 {oitocentos e trir.r:la ç
rtovs nnil) quotas, todos com direito a voto, nc valor naminal de R$ 1,00 {r"li-rrr*al), que estão assim distribuídas entre os sócios:

Quotistas §tlo de Guotas Valor * R$
José Romeu Ehlke 41S.500 4"ts.5CIü
Nelson ehede
T,õ?Àr- 419.5CI0 41S.50ü

83§"ô0ü 83§"00s

-'1

Lãgq.u
;.50ü,*0i

UUi

TLAU§ULA §§XTA * R§§PüH§Â§ILIDA§§
Â responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas tod*srespondem solidariarnente pela integralizaçâo do capital 

'*cçial, 
cq:nfonnepreceitua o artigo 1 .052 do codigo civil, Lei * t 0.q0ü/2ü$ã.

ÇLÂ{,J§ULÀ §ETIMA - ADM|N|§TRAçÃ0 E ÂTRtBUtÇÕ§§
A administração da sociedade caberá aos sócios Josá Romeu Ehlke - gerentr
comercial e I'ielson Chede * gerente adrninistrativo, qualificados no preàrnbul»qJeste instrumento ficando autorizados o uss do n*ryle empresaríal,
dispensando*os de caução e investidos dos mais arnplus e ssrapodendo representá-la em juízo ou fora dele, nas r*laçÕ*n 

"*,i t*,
repartiçÕes publicas e autarqulas, assinando individr:alment§,
documentos necessários à gestãn dos negôcios, p*rlendn inclus
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J. R. §HLKE & ÜIÂ. LT§A.
" CNPJ: 16.110.02§/0001-34

DECtMd ütrAvA ALTERAçÀO CçTTRAT|JAL

procuradores, desde que ü0m
especificos.

prazo de mandato determinado I poü§:es

Farágrafa §exto - Os sscios deliberarão em reuniÕes sobre as s*guintesmatérias, ressaívado o disposto no parágrafo terceiro da pres*nte a
{ - aprovação das contas da administração;
ll: a designação dos administradores, quandc feita enr ata separad

Farágrafo primelro - Ambos os socios individualmente são Çâpâães paiatodos e qualquer atos necessário* ás operaçÕes de impor"taçãc e exportaçã6,Parágrafo segundo - A operação que envolver â cômprâ, vendâ, hipoteca or"rpor qualqu*r outro modo, a alienaçâo ou sravame de bens irnoveis cjr.rsociedade, ocorrerá rnediante a deliúeraçao ãos sócíos qu* ,*pr*sentam amaioria do capital social.
Farágrafo terçeiro - As procuraçÕes autorgadas peía sociedade poderã* sersu§scritas pelo sdministrador isoladamõnte, ê alem de mencionaremexpres§&mente os poderes conferidas, deverão, com exçeÇâo daqu*§as par,nÍins judicíais, nonter um perícdo de validade rimitado.

TLÁU§L'LA CIÍT"AVÂ. IMF§FI'I{ENT§ §§ UST} DA D§NÕMIruAÇÀ$ $Oü',{\i*Üs Âdministradores sâo investidos de todos os poderes nei.çsários l-)arêrprática dos atos de gestão, ficando vedado os ãvãis, {ianças o{r outrar}garantias de favor, bem como, o u§o olr emprsgo da dcnaminaç$io s,rcial errrnegócios ou transaçÕes estranhos aos objetivos õociais.

CLÁL,§ULÁ NONÀ - RTUNIÕE§ § DELIBERAÇOE§ §ô§I&I§As deliberaçÕes sociais serâo tomadas *m reuniÕes de sócíos, preridída *seçretariada pelos socios presentes, que Íavrarão uma Ata d* reuniüo leva<Japosteriormente a registro ern orgâo cornpetente, fiçando s s**ierjnd,*dispensada da manutenção e ravratura de Livrc de ATÂ.
Parágrafo Primeiro - A convocação para a reuniáo de.socios se dará parescrito, com obtenção individual de'çiênçia, dispensands-se as formelirjades rlapublicação ao anúncio. confsrnre § 6", do artigó t"ozp, da Lei n" 1ü.406/02.Farágrafo §ege-lndel 'A reuniáo dos sccios iirstala-*e na prÍrneira rünvCIcaÇãüÇorn a pre§ença de no minirno três. quarto* do capital s*cí*l, e, Ênl seguncl;t*CInvürâção, com qualqr"rer número de sócios presentes.
Farágrafc Terceiro ' Fica drspensada a reuniáo dos sociss, quendn es.tesdecidirem por escrito sobre as materi,a,s objeto de deliberaçâo, ncs termos do §3", do art., ''!.021 da l-ei n, 1ü.40§lZ00Z. -'_-'*-' r'vu !v

Parágraf<l üuarto - Â reuniâo dos sócios, o*orrerá nos tsrmos pr*viutos em 1:i,*rdinariamente, nos quatro primeiros mêses depois de flnd* * ex*rc[ciç socii*l,de acordo cÕm o artigo 1 .Ü78 da Lei n' 'x0.406/200ã e extraordlnariarnente
§empre que o§ interesses sociais exigirern o pronunciamento dos sócics, salvcrse todos os sÔcios estiverem presente e decídirem pÕr escrito ac*rca cJamatéria em pauta.
'Fjnâgrafo üuinto ' Nas rôuniÕes, o súcio poderá sêr rêptresents§* p*r outroq. rrl-, n \

t1,, llNfl.r0lrtu rlitl
i Ü(411 illiilá 2i€,â(J lt,r,lt,r [0., 0,.r.,,r.
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lll- a destituiçâcl dos administradores;
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JY- , modificaçáo do contrato sociat;v- a incorporação' a fusâq e a dissolução da sociedâde, ou a uessaçâo .oestado de liquidação;
vl- a norneação e destituiçâo dos iiquidantes e o julgarnento das suâs contas.vll- o pedido de coneordata. 

u Jurusrrrçrrl, L,$i? §L

Farágrafo §étirno - As deliberaçÕes dos sócios serão tornadas, observaclo *squsruns mínimos a seguir:
| - pelos votos corre§pCIndentes, no mínimo, a trôs quartos do capital social,nos oâsos previstos nos incisos l, lV * V do art" 1"07.1;

'l 
- pelos votos correspondentes a mais de rnetad* ct* capital social, n*§ cÍ:rscli:iprevislos nos inr:isos ll, lll, e Vll do art, 1.0ü;

Ílí - peía maioria de votos dos presentes, nos demais cascs prevÍstas na lei ouno contrato' se este não exigir rnaioria mais erevada.

TLÁU§ULA §§CIMÂ . RâTIRÂDÀS §E PRCI-IABOREPelo exercício da administração, os administradores terâo direitc a tlrrflretiracJa mensar â tituro ,ie pro-rabore, 
- 
obu**adas ãl§ disposiçÕesreg ularnentares pertinentes.

ÜLÁU§ULÂ DECÍMÂ PRIM§IRA. R§§ULTÂÜO § §TJA §I§YKIEU§ÇÃOo exercício social coincidirá com cr âno clvír, encerrando-se eni 31 dcydezen'lbro e ao têrrnino de cada exercÍcío, os adminiçtradores prestarâu contrrsiustificadas de sua, adnrinistração, precedendo a elaboração do inventário, dr:balanço patrimonial e do nalanço de resultatJo econômico, cabendo aos sócir:s,nâ prÕporção de suas quota§, o§ lucrog ou perdas apurados,Farágrafo Frimeiro ' A socíedade deliberará Êm reuniâo dos sóciur;,devidamente convocada, a respeito da distribuiçáo oo* resurtad*s.Farágrafo §egundo - rica ã sociedÁde autoriuada ê distrihuiii"antecipadarnente lucros do exercício, com rase àn levantanri:nto cte balanç;cintermediáris, obseruada a reposição de lucrçs quanoo a dlstribuição afetar *capitax sociar, conforme estabebce o artigo I^CI'§s cJa r_ei n" 1ü,4üsI?002 eainda ciistribuir lucros com base nos lucroi açumurados constantes d* últirncbalanço patrirnonial.

CLÁIJSULÂ DÉCIMÂ §EGUNDA . TES§ÃO O§ QUST'S.SAs quotas da §ociedade são indivisívçis u-não podenr ser ceditlas üutransferida§ §ern o §xpre§§Õ consentimento dos Jemaís sócios, csbend,, ern-ffi:f*.de condiço€s, ü direito de prefeiê;;ú pur* 
", sócios que r*,ueirerrn

J. R. EHLK§ & TIA LT§Á,
. ürlp.j: f§.790.0?6/0Sü1_94

DEc í MA CItTAVA ALTERAÇA.i dorrrrRATU,&L

r*ffi xi]3,: q,1ógio. que. desejar retirar-se da §ociedade dever{r

Xf ffi:X.lff "* Tl"l; 1"-:::l' : : n d o o #i ç., 
- 

iü ; ; ;;, ;; §' ü ;#;il;rru v pÍ{5t&!

f:: i:i:T3:i:j::19 :*s,utrada com antecedência de es {sua intenção de nâo rnaís continuar na sociedade.

f*§:3-':s:,T::^-^!:::':idos,s0 rnouent*l dias §sm qu* s§
i::§:::il §;Iy:: Í:1y11 se r r i vie Àe ntã t'.* _r.*a #: ;.Tl: ;;âs mesmas condiçÕes do parágrafo anterior.

dr) 3ràt 276á
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J. R" HHLKE & CLA LT§A.
üNPJ: 76,730.076/0ü01-34 , i' , .

DsÇrMA orrÀvA nlrennçaõ CoTTRATUÂL 
,1..." yg 

t,,,

i -.*lt*. 
i,.. ,.,,'Y-CI-ÁUSULA §É§IMÀ TERC§IRA . FAL§CIMENTO Or SÓCIO " ' ::

o falecimento de qualquer dos socios não dissolve necessariamente ;rsociedade, ficands os herderfos e suües§ores do ,,de 
cujus,, sub_rngados no§direitos e obrigaçÕes deste, 0s herdeiros nu §ucs§§üres dê ,,dÊ 

cujus,,poderâcfazer-se representar perante a sociedao*, enqrãnto ainda indiviso o quinhâo.por um dentre ere§, devidamente credenciado Ê*ro. demais.Farágrafo Frimeiro 'os haverês CIu débitss do sóçio faleciso, apurados errihalanço especialmente elaborado pârâ esse fim, serão pâsCIs ou cobrados ênlcinco prestaçÕes rnensais iguais, vençendo-§e â primeirá noventa dias astrsapresentada â soçiedarje, autorização judiciat 
-que 

perrnita fornralirar-se âoperação, inclusive perante a Junta tomercial no paraná. üutra f*nnula d*pâ§amento ou cobrança poderá ser estabelecida, desde que ilnrnlmernenteaprovada pelos socios superstites.
Parágrafo §egundo - Mediante expressa manifestação de vontas1e, a qualdeverá §er tomunicada à sociedao'e na pràã àu sü clias estabsíecidô n*parágrafc anterior, os herdeiros elou susês§ore* do socio raaclct* pod*râr:ingressar na sociedade na forma ern que vier a ser est*beíecid(} o quinlrÊrohereditário de cada um. Õs herdeiios ***ár*u pos*r&c insre$§ar rrelsociedade, repre§entados por quem lhes detenha o pátrio pnder" üç der.raisimpedirnentos à aquisiçâo da capacidade de comerciante sereo ci'inri*os peracodiga *omerciar Brasireiro e peia regisraçáo qü;§u a espécie.

üLÁU§ULA §ECIMÂ QUÀRTÂ . DI§§SLUÇÃO § L§QilINEÇÃO í}.IU.s{rctEeAD§ - i-."?hY,"

'A- §ociedade será dissolvida âpênas par d*liberação dos sr:ciosquotistar§, pür.ãreste firn convocado§' respeitado o quürum delíberativc pr*rintJ nU par*grar*sétimo, da clÉusula nsna.

üLÁU§ULA DÉÇIMA SUINTÂ - cA§o§ §MI§§o§$e conformidade 
t?T. o que dispÕe o artigo 1.053, pa.rágrafo ünieo, do códrgr:civil {Lei n" 10.406/2üü2), observar-se-âo na omíssâc do diproma re;çr*rtr:minado e deste contrato, as disposiçÕes contidas nar Lei das §**ierJacles,Anonimas' aplicávei supletivamentê à'socied*oÀ **presária íirnitada, benr*$mo pela legisíação advinda posteriormente à aprixvel à matá*a.

ÜLÂU§ULA NTÇI[4Â §§XTA . D§§IN4PEDIIM§HTO
üs sócios e Administradores decrara;,-Jb ;u- pãn*, da rei, expressamenteque não se acham intpedidos de exercer a administração da socied*de, por ieiespecial, ou em virÍude de condenação criminal, nãs tórnros *c *r,t.-1.gtr 1, g : ".da l*ei n' 10.4ü6r2üQ2, bem como, nâÕ se achanr incursos na pi.oibiçáo cre*rquivamento previsto na Lei n, g.g34/§4.

#LÀUSULA NECIMÊ- §§TIII4À - D§MÁ§S §§LI§§RAçÕ§§ §ü§ SÓ*o presente instrumento de alteração contratual podera ser livrernentn ;

'Ã 8t'i'1 JüÉá 2zsâ'
V tatttlt,t, t!, c 0,.(.r,r.
i,.p,Àdutrr tit dn d,\,,Ê.,,,,.{9.loi !!Írr.orodo. }"" Ía
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J. R. §HLKE & ÜIA LTNÀ
CNPJ: 78.230"016/0001 -34

D§C|MA o'TAVA ALT§RAÇÃA COUTRATUAL

representando três quartos do capital social, ressalvados os
em Lei ou nas demais cláusulas do presente instrumentü,
quorum diferenciado para as deliberaçÕes sociais.

CLAU§ULA §ÉC1116S. OfTÀVÂ. FORO
Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento errtre os sócias
ou deles contra a sociedade, fundada em sua existância, administraçâo cu
neste instrumento, fica eleito o foro da Cidade de Curitiba, Estado do paranil
üorn renúncia expre§sa de qualquer outro foro, í)sr mais cspecial üu
privitegiad§ que seja, ainda que venha ocCIrrêr mudança de dr:micílio de
qualquer dos quotistas.

[, por estarem assirn justos e cCIntratados, assinam o presente instrumento d*
contrato §ocíal, êm 3 (três) vias de igual teor e form* nê pr*§ênça das
testem unhas adiante nomeadas.

Curitiba, ?,4 de novernbrç de ?0fti-l

Ü'rncr?*.;"d*Â Ô C*"cr[;.u'
Ana Paula Barbosa Cancelier
R.G. 6.22CI.596-A §§P/pR

Esta Aíteraçâo Contratualfoi elaborado por R.§. 3.27$.627-1 §Sp/PR

§ECRÉ-fÀRIA GERÁL

1-1 SSP/PR

Testemunhas:

rre

, r ; ,- AÍ41) i$d8.1ii5
t, t. ô . t t.ca,ícó qus À tevH.nE ioF(rBá
e raFÍuiju!ào í*t oo qo,,rlnto o/rorna,que 

^rs rD, nOrer{nhCo. DúL íê.
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PREGÃO PRESENCIAL NO 5412016
DATA DE ABERTURA: 30/08i2016

HORARIO: 09:00 HORAS

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂI\OTOO DE ABREU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICTTAÇÃO

AV. PARANÁ,03
CÂNDIDO DE ABREU / PR

Item Quant. Unid. Descrição
Preço
Unit.
R$

Preço
Total

R$

o
44

o

46

50

50

Cx.
c/100

Cx.
c/100

ITENS 01 43

Código: 100.106. t7849
Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo,
trifacetada a "laser".
Tamanho: 25x7 (22G).
Confeccionada em aço inoxidável, siliconizadas e

estéreis.
Código internacional de cores.
Punção mais confortável.
REF.: 45007L.
Fornecido em caixa com 100 unidades.
Reg. Min. Saúde: 10290310013
MARCA: GREINER - BRASIL

TTEM 45

Código: 100.106.17851
Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico
- PET (para garantir a biosegurança) com
exclusivo sistema contra efeito aerosol e
detonador.
Tampa com rosca de segurança.
COM EDTA.K3.
Capacidade: 4,0mL - 13x75mm.
Com anticoagulante EDTA-K3.

Com tampa protetora rosqueável.
Com linha indicativa de volume.
Cor da tampa: Roxo/anel preto.

NC

61,00

NC

67,59

3.050,00

3.379,50

,\

<_/ *^k
J. R. EHLKE & ClA. LTDA. Av. Joõo 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. irehl ke.com. br - E-moil : irehl ke@irehlke.com. br
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PREGÃO PRESENCIAL NO 54/2016
DATA DE ABERTURA: 3010812016

HORARIO: 09:00 HORAS

Pá9.:2

1r
*) 

-t1
"ffi*-.r$'
Item Quant. Unid. Descrição

Preço
Unit.

R$

Preço
Total

RS

47

o

4B

o

05

04

Cx.

c/100

Cx.
c/100

Vacuette.
REF.: 454036
Fornecido em caixa com 100 unidades.
Reg. Min. Saúde: 10290310032
MARCA: GREINER - BRASIL

Código: 100.106.17852
Tubo de minicoleta c/EDTA K3, para coleta com
lanceta.
Coletas em recém-nascidos, crianças e pacientes
geriátricos.
Tampa roxa.
Volume: 0,5mL.
Fornecido em caixa com 100 unidades.
REF.: 450475.
Registro Ministério da Saúde: 10290310029
MARCA: GREINER/BRASIL

Código: 100.4106.17853
Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico
- PET (para garantir a biosegurança) com
exclusivo sistema contra efeito aerosol e
detonador.
Tampa com rosca de segurança.
FLUORETO DE SODIO/EDTA (GLICOSE).

Capacidade 4,0m1 - 13x75mm.
Concentração: 1,Bmg de EDTA e 3mg de
Fluoreto de Sódio para lml de sangue.
Tubo para glicose Lactato com anticoagulante
FLUORETO de Sódio/EDTA.
Cor da tampa: cinza/anel preto.
Com tampa protetora rosqueável.
Fornecido em caixa com 100 unidades.
REF: 454091.
Reg. Min. da Saúde: 10290310032
MARCA: GREINER - BRASIL 

I ,,,4
, ,r*''
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190,00

98,00

\
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dór

950,00

392,00

J. R. EHLKE & ClA. LTDA. Av. Joõo Guolbedo, 1661 - Juvevê - Curitibo - PR - Brosil - CEP 80030-001
Fone: -F55 (41)33522144 -tox: +55 (41)3252219ó - CNPJ 76.730.07610001-34 - lnsc. Est. 101.23558-03

Site : www. irehlke.com. br - E -moi | : ireh lke@ireh I ke.com. br
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PREGAO PRESENCIAL NO 5412016
DATA DE ABERTURA: 30/08/2016

HORARIO:09:00 HORAS

Pá9.: 3

Item Quant. Unid. Descrição
Preço
Unit.

R$

Preço
Total

R$

50

O

Ç

5B

40

05

05

Cx.
c/100

Gl.

Gl.

rTEM 49

Código: 100.106.17855
Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico
- PET (para garantir a biosegurança) com
exclusivo sistema contra efeito aerosol e
detonador.
Tampa com rosca de segurança.
coM ACELERADOR DE COAGUI-AÇAO (SECO).

Capacidade 4,0/5,0m1 - 13x75mm.
Para Sorologia & Bioquímica.
Com tampa protetora rosqueável .

Cor da Tampa: Vermelha/anel preto.
Com tampa protetora rosqueável.
Vacuette.
REF.: 454092.
Fornecido em caixa com 100 unidades.
Reg. Min. da Saúde: 10290310034
MARCA: GREINER - BRASIL

ITENS 51 56

Código: 100.106.17862
DILUENTE M-30 D

Diluente para utilização em analisadores
hematológicos automáticos, com diferencial de
três partes.
Usado para proporcionar um meio estável para

contagem e medição de células sanguíneas.
Fornecido em galão com 20 litros.
REF.: A12-000047.
Reg. Min. Saúde: 80102510456
MARCA: MINDMY/CHINA

Código: 100.106.17863
ENXAGUE M-30 R 2OL RINSE.

71/ ,/z

NC

72,6t

NC

169,00

272,00

2.904,40

845,00

1.060,00

/\
'r,J

J. R. EHLKE & ClA. LTDA. Av. JoÕo Guolberto, 1661 - Juvevê - Curitibo - PR - Brosil - CEP BOO3O-0Ol
Fone: *55 (41)33522144 -Fox +55 (41)3252-219ó - CNPJ 76.730.07610001-34 - lnsc. Est. 101.23558-03

Site : www. jreh lke.corn. br - E -mo i | : ireh lke@irehl ke.com. br



I

I ,. R. EH1KE
PREGÃO PRESENCIAL NO 54/2016
DATA DE ABERTURA: 30108120t6

HORARIO: 09:00 HORAS

Pá9.:4

-**) **..")t
"'**rr,n ro$/:;;MP: '.'

Item Quant. Unid. Descrição
Preço
Unit.

R$

Preço
Total

RS

59

o

60

61

o

05

05

05

Fr.

Fr

Fr

Fornecido galão com 20 L
REF.: A12-000048.
Registro Ministério da Saúde: 80102510366
MARCA: MINDRAY/CHINA

Código: 100.106.17864
LISE M.3O CFL
Fornecido em frasco com 500 ml.
REF.:A12-000084
Registro Ministério da Saúde: 80102510462
MARCA: MINDRAY/CHINA

Código: 100.106.17865
REAGENTE M-3OE E-Z CLEANSER.

Apresentação em frasco com 100mL.
REF.: A12-000045.
Registro Ministério da Saúde: 80102510454
MARCA: MINDRAY/CHINA

Código: 100.106.17866
PROBE CLEANSER.
Fornecido em frasco com 50m1.

REF.: 105-002225-00.
Registro Ministério da Saúde 80102511050
MARCA: MINDRAY/CHINA

289,00

115,92

93,25

1.445,00

579,60

466,25

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 15.071,75
(Quinze mil, setenta e um reais e setenta e cinco centavos)

-, l
,r' ..'?  I./ ^ I,,vl

tl
/

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

CPF n.o 027.853.159-87

-Lx(. 
-/

(-)

ffi
J. R. EHLKE & ClA. LTDA. Av. Jooo Guolberto, 1661 - Juvevê - Curitibo - PR - Brosil CEP BOO3O-0Ol

Fone: *55 (41)3352-2144 -Fox: +55 (41)3252-219ó - CNPJ 76.730.0761000.|-34 - lnsc. Est. 101.23558-03
Site: www. irehlke.com. br - E -mo i | : ireh lke@irehl ke.com. br
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J. R. EHLKE & CtA. LTDA.
CNPJ n.o 7 6.730.076/000 1-34
Inscrição Estadual : 101.23558-03
Av. João Gualberto, n.o 1661 - Bairro Juvevê
CEP 80.030-001 - Curitiba / PR.

Fone: (41) 3352-2L44 - Fax: (041) 3252-2196
Site : www.jrehl ke.com. br
E-mail : jrehlke@jrehlke.com. br

BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: t244-0
Conta Corrente n.o 8.127-2
Curitiba / PR

PREGAO PRESENCiAL NO 5412016
DATA DE ABERTURA: 3010812016

HORARIO:09:00 HORAS

Pá9.:5

LICITADAS, COM VALIDADE PARA O

I. R. EH1KE

CONDIçÕES DE PAGAMENTO: Conforme edital.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE ENTREGA: CONfOTME CditAI.

j LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal.

OBS.: PREÇOS ESPECIAIS PARA AS QUANTIDADES
EDITAL.

F6.z3o.oz6/oooí -34 |

J.R. EHLKE & CIA. LTDA.

AV. JOÃq GUALBERTO, í6ô,|
JWEVÊ -CEP:8O.03OhO1

CURITIBA. PR

Curitiba, 24 de Agosto de 2016.

- /í,fuh/ü-<--,

José Romeu Ehlke

Diretor Contercial
ô

J. R. EHLKE & ClA. LTDA. Av. Joõo Guolbedo, 1661 - Juvevê - Curitibo - PR - Brosil - CEP 80030-001
Fone: t55 (41)33522144 -Fox: +55 (41)3252-219ó - CNPJ 76.730.0761000.|-34 - lnsc. Est. 101.23558-03

Site : www. ireh lke.com. br - E -moi I : ireh lke@ireh I ke.com. br
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CONSUI.,:TA PPOPfITO CORRELATO

Detalhe do Produb: ENXAGUE M-30 R

:;;;;:;;;;-*-*---TG 
"Ãr.il-iMi,ôaüm"RA 

F DisrRrBiiiiiõhADE pRôDUrôsi'iÊDIccÃLrDA ---."--._-T
,'
t"

Ê.
CNPJ: ããffi*-Tautoiii"çao, lsotozst '§--.
Produto: ENXAGUE M-30 R \'rr

Aprsentação/Moddo:
I frasco x 20L ou 1 frasco x 5,5L ou 2 frascos x 5,5L

NomeTécnico: §e"L-uç*9-!-ôts4g"Yg.q4Aq-E-E"g!l-I!Â["E-U9"§*
I80102510366
j

2535t.t4775312007-1 1

Reqistro:
PrêÊessôl

0rioem do Produto FÂBRICANTE : SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELEILOIIS-CO, LTD:Cl{lu

Classificacão de Risco:

trldsnü_qp n*Lü;J 
"

I-:!,i-q-ogs:-w-ç*qpE:9"1!3[Iniling"i!:gs-?.9,"-u-s-q"á-l"l*.9-o--Pqg-er-t3-p..e-ieI.de Pgq$â*--
VIGENTE

<< VOLTAR

Agênctal.larJonai deViçlláriciaSanitárta-setcrdelncústriaeÂbêsieclmenio{SIA) 
*TrechcrS-Areaispeciai 57-Brasíiia(Dr) -cEP71205-05C'-Tei: (61i

3462-601t0 - Disque Saú<le: fl Sii0 61 1997
[-.: ;i.t; t,,t,:ii tt., i], .illl_rti /r,r r r,,1,, r

PREGÃO PRÉSEI'{CIAL N0 54pAL6

ITEM 58

httpJlwwwT.anvisa.gov.brr'datavisa/Consulta-Produto-correlatdrconsulta-goduto-detalhe'asp

Y

,pü



24t082016 Consulla de Produto

lmh mrrt*rl"dr r*rtdq

J L AEôRcla Ha{.ional

-l 
* 
t-- rlo Uiçil;incla Sfln;târix CON§ULTA PRODUTO CORRELATO

,.1

íl\|l. iifli,,t 5ir i+ít't.[,Í

Detalhe do Produb: USE M-30 CFL

NomsSà§ffIsât-".-
CNP]:

rqGsrsrurôÀiâq-"s4§s-t§tBlp"ulgslApi-tspÚ$
04.7 r 8.143/000 1-94

l-r':; .

Ápresentação/Moddo:
1 frasco de 500 mL

NomeTécnico:
-__-_*_i-tprpçoo-pE"*u§"r*$S4_!Elâ!9qc-tl

S,Ps-i*o-!.. 80102510462

25351.416559/20A7-83

do Produto FABRICANTE : SHENZHEN MINDMY BIO-MEDICÂL ELETR0ilIICS @., LD - Qlfl4

Agêirclal.Jaciona; de"tiEilâl.iciêSairitárla-setarclelncústriae.AbãsrecímeniÚ(sIÂ)-Trecho5-ÂreaÊspecial 57-Brasíiià(DF)-CEP712C5-05G-Tel: (61)

3462-60*0 - Disque Saúcje : 0 8Ü0 61 1997 ,.. ,.: ., . 1 .., ,.; r.,.,. r.r

PRüGÃO PRESENCIAL I{o 5417016

ITEM 59

l;rr iÇ;i
t'

http:llwwwT.anvisa.gov.bridatavisa/Consulta_Produto-corrdatdrconsultalrodúo-detalhe.asp
1t1



24t08t2016 Consulta de Produto

lm ffir#+:b,dn1$*ffi

*"I ["* Agd]nc{e Hac.iens!

-] 
* 

tr- rÍer Vi6ilarreis S,:ít;tàri, CONSULTA PRODLTTO CORRELATO
i\l\",n', ittl [: :i] üü'^'.tiÍ

DChIhE dO PrOdUb: PURIFICADOR E-Z M'30 E

§9r-r.tCgglgp!§I
04.718.143/000 1-94

fUBIII9PjLE:Z-U-19-E
1 frasco X 100 mL

1 frasco X 50 mL

vn' üÊoicai rüÊôErADoFiffi õisiriiôüinomôÊ dlõõüÍoa üÉoims rrpq

6ho
vc /,,C,

çNP-I-_
Produto:

Apresentação / Irt od do :

SOLUCAO PARAUMPEZADE

80102510454

25351.416980/20A7-94
FÂBRICANTE : SHENZHEN MINDRAY BIO.MEDICAL EI'.ETRONICS CO, LTD. CHINÂ

I - Classe I: de baixo risco ao indivíCuo e baixo risco à saúde pública

Âgéí.;e.iJ.icioitai üeViç1âÍiciêSenitárla-SetcrcleInCúsiriaeAbêstecimenio(SIA.)-Trechcr5-Âreaispecial 57-Brasííia(DF)-CEP71205-Ú50-Tel: (61)

3462-60c0 - Disqüe saúde: 0 g$0 61 1gs7 
i-:,r,.:i.ri,. i; 1:11;!, í,:i,, ..1

PREGÃO PRESENCIAL NCI 54/2Ü16

ITtrilT ÂN

L,L-l-/z/-<.-/

x
Í)

httpllwwwT.anvisa.gov.hr'datavisa/Consulta_Produto_correlatdrconsultairoduto-detalhe.asp
1t1
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Consulta de Produto

im l#rtfutÉ?bdã SârldÉ

*J i-* Àcàncía Hãdiüna!
d; viriláncis Ssn il,t,r§

II -i91$i..3íl\':5;l ü81 lj'l

CONSULTA PRODLTTO CORRELATO

Detalhe do Produto: Probe Cleanser

N;;üilil;;-_***-.ivRüÊóIcALiili;on
CNP]: 04.718.143i 0001-94

I Probe Geanser

r_'ss:-*.liç-cl _ - --__l 
tt*|g-E-q, PILUEI!l*E§ÀqE*âI§-.§ptv-Çq-Ê§-?.â8â

2535 1.149945/2472-70

l:--l-r-o.(u!$-qu-ç êp""rss-ç-nB.ry !r$T9-I§-ç9-19.!1u-?-Ír9-r"39-P9-9r-{Le,-e-à-qigqg-PÚ-bl§"1

A-qênc:ai,taclôrai dev;çtlânciasanitária-SetordelndústriaeÂbasiec;menio(5IÂ)-Trecho5*tueaÊspeciai 57-Brasíiia(DF) -CEP71205-050-Te;: (61i

3462-60i]0 - Dsque Saú<ie: S 8{i0 61 i997

PRTGAü PRESENCIAL NO 54I7OL6

lTtrnrI A4

NAUSE I.ABORATORIAL

\

,^-.. L)

./4U

FABRICANTE : SHENZHEN MINDRAY BIo-MEDIocL EuclBQ U!Ç9§9r-lJ9: cttuâ

<< VOLTAR

l.;ttpllwwr.vT.anvisa.gov.brr'datavisaÇonsulta-Produto-correlatúconsulta-poduto-detalhe.asp
1t1
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Consulta de Produto

J !-* *ç+r,cis ttaçi*na!
-f 

* 
í- r}t UiriiLu,cr.l 5rn'Ln:t't CONSULTA PRODLTTO CORRELATO

Detalhe do Produto: ÂGULHA PARÂ COLETA A VACUO VACUETTE

Âgàncr;it{acionei ceVrçilânciasenitárie,setoi'd,s.tndristriaeAbastecirncn:o(SiÂ)-TiechoS*Àr'eaÊspecial 57-Brasijia(DF)-CEP712c5-050-Te!: (Ú1.)

3462-6úC0 - Dlsque Saúde: C 80ü 61 i997

PRÊGÃCI PR"ESENCIAI- No 54120rc

ITFM d4

-!4

,6
S^r" <

http:/lwwwT.anvisa.gov.brldatavisa/Consultâ_Prodúo_correlatdrconsulta-lroduto-detãlhê.asp

x
Á)'-'
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Consulta de Produto

J i* *ç4ncia r'.iã§.iün;l

-1 * i-- ds Vi[iiliiirciir $iftrLt:i.t CONSTTLTA PRC}DUTO CORRELÀTO
il,\.it, illt :: i .ii-i',r:1.Í

.!.,, : t:) .,m!
;il,',. l:' , üi:tr

DCtAIhC dO FTOdUb: I/ÀCUETTE TUBO PARA COLETA D

PREGÃO PRESEhICTAL NO

TTFNS 46-48
t

Lss$ç.$e-L.piet?i -.. ----§BF.I§!B PI9:9"NE-tE*slL tRoQpJg§-rylEqlçe§-!9§ll]âl4BEs [Dl- 
-_-- -- -\>L-

[çUe]_- ._' -= 
---Fl.ií.4!%õ'qi--.,r- _ . iautorrzação: I rozso:t \r-4

I produto: i vncurrrr ruBo PARA coLErA DE SANGUE A vAcuo coM ANICOAGULANTE i'r1:-Y:':':::--' -ir*ü.r+-A* *^*eã"Am r*"çurma0 m*-Á\ricoAGULANrE - pLAsMA cb-üGEL sEPÃnnDoã"'
i I ----'---_.- i

i i- s0 tuiro§ - (13 x 75) mm, (13 x 100) mm ou (16 x 100) mrír 
:

I

i VACUTTTE - TUBO PARÀ COLETA DE SÂNGUE A VACUO COM ANNCOÀGUI-ANTE PI-ÂSP1A - 50 tUbOS ' (13 X 75)

imm, (13 x 100) mm ou (16 x 100) mm

i

i vecurrrr - TUB0 PARÂ C0LETA DE SANGUT A VACTJO COM ANTICOAGULANTE . ACD-Â - RACK 5Ü iUbOS . (13 X

izs; **, {13 x 100) mrn, (16 x 100) mm
I

I vncurnr - TUBO pARÁ DETECSo DE HOMoüSTEÍNA - Rack 50 tubos - (13 x 75) mm, (i3 x 100) rnm, (i6 x
it00) nrm
I

i

i VACUTTTE . TUBO PAR,A COIETA DE SANGUE A VACUO MM ÂNNCOAGULÁNTE - GUCOSE E LACTATO - RACK 50

Itubos - (13 x 75) mm, (13 x 100) nim, (16 x 100) mm

i vncurrn - TUBo pAruq coLETA DH SÂNGUE AVACUO com AI\TICoAGUIANTE cPDA - Rack 5ü tubos - (13 x

izS; nrm, {13 x 10ü) mrn, (16 x 100) mm

i vacurnr - TUBS pARÂ coLETA DE SÂNGUE A vAcuo cotvt ÂNTICoAGULANTE coAGULASo - Rack 50 tubos -

l(tS x zs) mm, (13 x 100) mm, (r6 x 100) mm

I

i vncur-rn - TUBS pAg4 coLETA DE sANGUE A vACUo mM ANTICoAGULANTE - ANALISE DE TRÂços - Rack 50

Itubos - (13 x 7s) mm, {13 x 100) mm, (16 x 100) mm

i vncurrrr - TUB0 pARÂ coLETA DE SANGUT A vACUo coM ANTIC0AGULANTE - ACD-B - Rack 50 tubos - (1.3 x

izs,t mm, (I3 x 100) mm, (16 x 100) mm

I

] vacurrrr - TUBo PARA corETA DE SANGUE AVACUo CoM ÂNTICOAGULANTE VsG - Rack 50 tubos - (13 x 75)

imm, (13 x 100) mm, (16 x 100) mm, (9 x 120) mm

i

i vnclrr6<O - TUB6 pARA coLETA DE sANcuE A vÁcuo coM ANTICoAGULANTE - CPDA- PREMIUM - Rack com

150 (cinqüenta) tubos - (13 x 75) mm;13 x 100) nrm; (16 x 100) mm.

i 
1 vAcu[TTE - TUBo pARÂcoLmA DE SANGUE AvAcuo cot't ANTICoAGULANTE - EDTÀ-K - Rackcom 50 tubos

(l ltlr?iti**,iã* ioor mm ou (16 x I00) mm

Modelo Produto IIIálico: I uoar*u - TUB. pA*o @.-ETA DE SANGUE A vAcuo mM ÂN,C,AGU.ÁNTE - EDTA-K @M GEL SE'ARAD.R

i- nack com 50 tubos - (i3 x 75) mm, (13 x 100) rnm ou (16 x 100) mm

t.

i vncurrrr - TUBo PARA CoLmA DE SANGI,E A VAC1JO COM ANTICOAGULANTE - AC}A. PREMIUM . RACK COTN

,50 tubos - (13 x 75) mrn, (13 x 10Ú) rnm, (16 x 100) mm

I vacur"T rr - TUB0 pARA coLETA DE SÂNGUE A vAoJo co14 ÀNncoAGULANlrE - ACD-$ PR.EMIUM - Rêck com

ISO trbos - (13 x 75) mm, (13 x 100) mm, (16 x 100) mm

I

I vncurrrr - TUBo pARA CotETA DE SÂNGUr A VACUo cOM ANTICoAGUT-ANTE - ANALISE DE

l- nack corn 50 tubos - (13 x 75) mm, (13 x 100) mm, (16 x 10Ü) mm
I

I vncurrre - TUBo pARA coLETA DE SANGUE A vACUo coM ANICoAGULANTE - coAGULA$o PREMIUM - Rack

icom S0 tubos - (13 x 75) mm, (13 x 100) mm, (16 x 100) mm
I

i veclrrrr - TUBo pARA corETA DE sANGUE A vAcr.io mM ÂNIcoAGULANTE- EDTA-K coM GEL sEPARADoR

innet,ltuu - Rack com 50 tubos - (1.3 x 75) mm, (1.3 x 1.00) mm, (1.6 x 100) mm

I

I vncurrre -TuBo IARA cottrA DE SANGUE A vAcl;o coM ANTICoAGUUNTE - EDTA-K PREMIUM - Rack com

lso tuOos - (13 x 75) mm, (13 x 100) mm, (16 x 100) mm

I

j vacur-rrr - rUBo pARÂ coLETA DE SÁNGUE A VACU0 colvl ANTICoAGULANTE - GLICOSE E LAgtATo PREMIUM

i- Rack com 50 tubos - í13 x 75) mm, (13 x 100) mm. (16 x 100) mmi- Rackcom 50 tubos - (13 x 75) mm, (13 x 100) mm, (16 x 100) mm
I

i

TRAçOS PREMIUMi

i VNN:rrrr - TUBO PAR.A COI.ETA DE SANGUE A VACI.JO @M ANTICOAGULANTE . PIÁSMA ' PREMIUM ' RACK

lcom SO tubos - (13 x 75) mm, (13 x 100) mrn, (16 x 100) mm
I

I vacurr,"r - TUBo eARA corETA DE sAl\GUE A vAcuo coM ANTIcoAGUITNTE- Pt-AsMA com GEL sEPARÁDoR

ipneuruu - Rack com 50 tubos - (13 x 75) mm, (13 x 100) mm' (16 x 100) mm
i
I

I vncur-rrr - TUB0 rARA cotEtA DE SÂNGUE A vA[l;o mM ÂNTICoAGULANTE - vsG FREMIUM - Rack com 50

itubos - (13 x 75) mm, (13 x 100) mm, (16 x 100) mm

httpJ/wu,rwT.anvisa.gov.bidatavisaiConsulta_Prodúo_correlatc/rconsulta3rodirto-detãlhe.asp
1t2



FRÂsCO OU MATERIAL PARAOLETA, ARMAZENAMENTO OU..@

FABRICANTE : GREI',IER BIO ONE LTD. - TAILANDIA

FABRICANTE : GREINER BIO-ONÊ BRÂSILPRODUTOS MÉDICOS HOSPffA}R.ES LTDA- BRASIL

FABRICANTE : GREINER BIO-ONE NORTH ÂMERICA, INC. . ESTADOS UNIDOS DA AMERICA

FABRICANTE : GREINER BIO ONE GMBH - ÁUSTRIA

I - Classe I: produtos de baixo rtsco ao in{lvj{gs s qdlgli§§gjl§llge

Origem do Produto

Consulta de Produto

vAcuETTE - TuBo PARA DET EcÇÃo DE HoMoüsTEÍrue pnrmtum - Rack com 50 tubos - (13 x 75) mm, (13 x

100) mm, (16 x 100) mm

Iuo Üc
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IJ
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i.i;1,''rir;Ii t.;: I Ll.i \ i :.1 i:":1' |t':; t.)

.-df"t
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http:/lwwwT.anvisa.gov.bridatavisdConsulta-Prodúo-correlatúcansulta-goduto-detalhe.asp
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Consulta de Produtô
24t08!2016

ll ffi mt*tcri* *s §eüdÊ

*"J I* nr*ncia l,isriüflsl

I 
* 

ü-- dJ vipit+,,"1., $,rnrr,rrrs CON§LTLTA PRODUTO CORRBLATO

l§i§ffi iiEi$ir,'di ill, +i;l+1.iffi

Detâlhe do produbl Minicollect Sistema para Coleta de Sanque com Anticoagulânb

Home daCmplesa: ôaiiüÊn eiô-õr,rÊêir,qsiü priôüürcis MÉDIC0S HOSPITALARES LTDA

7t.9s7 .3L0l0o0l-47

Produta: Minicollect Sisten-lql}-gF !g!e!! jle liglgue com Anticoagdante

l,lodelo Produto Málico:

Glicose - 0,1m1 embalagem com 100 tubos

Glicose - 0,25mL embalagem com 100 tubos

Glicose - 0,5m1 embalagem com 100 tubos

EDTÂ-K- 0,5m1embalagem com 100 tubos

Plasma - 0,5mL embahgem com 100 tubos

Coagulação - 1,0mL embalagem com 100 tubos

Plasma - 1,0mL embalagem com 100 tubos

EDTA-K - 1,0m1 embalagem com 100 tubos

BIOLÓGiCÀ§

10290310029

Proc§1

de Risco: L: ?reqclgl Sr{CeP-ri§§$e$§l1n9ilçs"q9-glY3l
e à saúde

Vencimento do VIGENTE

Agôncrai.tacionai rjeV;gilâncinsanitária-Set,;rdelndúsiriaeAbasiecirn*nto(§IÀ)-TrechoS-Âreafispecial 57-Erasilia(DF)-cÊP71205-050-Tei: (61)

3462-600s - Disquê 
'aúde: 

0 800 61 1997 
('iir!'i!riiii '" r'llr i 'rl'r"rr';it

ú

"@

PREGÃÜ PR^ESTNCIAL NO 54/2016

ITEM 47

^J,,=f

httpllwwr.vT.anvisa.gov.brr'datavisa/consulta-Produto-corr§latcy'rconsulta-prodúo-detalhe'asp



Consuita de Produto
24tA812016

*"1 !* *;**.1* l-iiç!4nal

-i 
* 

t* $ut/i[iil.ir,ci,'t §rn,lrrtr

l!m É#flürtériodâ §etr*e

C ONSLTLTA PRODL]TO CORRELATO
f,\.r,)r íÍt'tit:.it ;rl',, i'rÍ

Detalhe do Produto: VACUETTE TUBO PARA COLETA

PREGÃ0 PRÉSENCIAL Í{o 5412ÜL6

lrFrÉ ?g _ *{*"=í,i' 
i'i')o),

tr{l:)
-L t"!.i

i

I

loo"," Produto ltlálico:

iroroxrssIsrÊNTr - Rackcom 50 tubos - 13 x 100 mm

i

i vnCurrm - TUBO PARA COLETA DE SANGUE a VÁCuO PARA SOROLOGIA @M GEL SEPARADOR - Rack com 50

ituuos 
- 13 x 100 mm

I

i vncurrrr - TUBS pARA coLETA oE sÂNGUr À vÁcto pARA soRoLoGIA cog GEL 5EPARÂD6R - PREMIUM -

lnack com 50 tubos - 13 x 100 n1m

I uoar-n", - TUBo pARul coLETA DE smcur n vÁcuo PArtR soRoLoGIA - Rack com s0 tubos - 13 x 100 mm

I

i vncur-arr - TUB6 pAp4 cotETA DE 5ANGUE A vÁcuo pÂRA soRoLoGlA - PREMIUM - Râck com 50 tubos - 13

lx 100 mm
I

I

I vsCUrrrr - TUBO pARA COLÊTA DE SnUCUT R vÁCtlo PARA SROLOGIA COM GEL SEPARADOR PRrMIUM -

lfOrOnfsStsrE - Rack com 50 tubos - 13 x 100 rnm
I

I uoart r, - TUBo pARA coLETA DE sANGUE A vÁq.lo pARA sRoLoGIA PREFIIUM - ForoREssIsrENrE - Rack

icom 50 tubos - L3 x l-00 mm
i

i vocurrrr _ TUBO pÂRA COLETÂ DE SANGUE A VACUO PARA SR.OLOGIA COM GEL SEPARÁDOR PREMIUM -

iforonrsstsfE - Rack com 50 tubos - 13 x 75 mm

i uocltnt - aUBo pARA coLETA DE sANGUE A VÁCUo PARR SRoLoGIA coM GEL SEPARADoR -

iF0TORESSISTENTE - Rack com 50 tubos - 13 x 75 mrn
j

i vncurrrE - TUBo PARA CourA DE sANcUE À VÁcUo PARA SoRoLoGIA coM GEL SEPARADoR - Râck com 50

Itubos - r3 x 75 mm
I

I

i veCurrp - TUB6 pARA COLTTA DE SANGUI À yÁOJO PARA SoRoLoGIA coM GrL SEpARADOR - PREI'1IUM -

iRack com 50 tubos - 13 x 75 mm
I

I uo*taru - TUBS pARA coLmA DE snrucuE À vÁcuo PÀRA soRoLoGIA - Rack com 50 tubos - 13 x 75 mm

i

i uo*trrt - TUB6 pARÂ coLETA DE 5ANGUE À vÁcuo pARA soRoLoGIA - PREMIUM - Râck com 50 tubos - 13

lx /5 mm
I

i uoaut* - ,upo pÂ*^ coLETA DE 5ANGUE A vÁcuo pena snoLoGIA PREMIUM - F9T9RESSISTENTE - Rack

icom 50 tubos - 13 x 75 mm
1

I uoaur* * TUBç eARA coLETA DE 5ANGUE A vÁcuo PARA sRoLoGIA ForoRESsIsrÊNTE - Rack com 50

Itubos - t3 x 75 rnnt
I

I uo*r*t - TUBo pARA coLETA DE sANGUE A vAcuo PARA sRoLoGIA cou GEL SEPARADoR PREMIUM -

Foror,rssIsrE - Rack com 50 tubos - 16 x 100 mm
I

i uocurrrr - ruBo pARl CoLETA DE SANGUE A vAcuo PARA SRoLoGIA FoToRESSISTENTE - Rack com 50

Ituno. 
- 16 x 100 mm

] uocrrrtu - TUBp pARA colsrA DE sANGuE AVÁGJS pARA sRoLoGIA PREMiUM - ForoRÉssISTENTÊ - Rack

lcom 50 tubos - 16 x 100 mm

i 1 vAClJErrE - TUBo pARA coLETA DE sANGUE À vÁcuo pARA soRoLoGIA coM GEL sEPARADoR - PREMIUM -

I lRackcom 50 tubos - 16 x 100 mm
I

i I ' recuo pÂRA soRoLoGIA coM GEL sEpARADoR - Rack com 50
i i vAcuErÍE - TUBo PAR'À coLETA DE SANGUE A \
itii It

httpJ/wu,,w7.anvisa.gov.br/datavisaiConsrrlta-Produto-correlatúconsulta-prodr'rto-detalhe'asp -)-\4--

,

I
I \,^n rrrrr - Ír rRri DApÀ r.rrt FTA DE SANGIJE A VÁOJO PARÂ SROLOGTA COM GEL SEPARADOR -
I VnCUf'ffe - TUBO PARÀ COLETA DE SANGUE A VACT O PÂRÂ SRULU.IA Lurvr UEL >ErÂKruuÁ -

lroronrsstsrENTE - Rack com 5Ü tubos - 16 x 100 mm

i
I VACUTTTE . TUBO PARA COTETA DE SANGUE AVACI]O PARA SOROLOGIA. PREMIUM . RACK CONT 50 tUbOS . 16l-'i#'J# (
i

I uo*t*t - TUBo pARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO PÂRA SOROLOGIA - Rack com 50 tubos - 16 x 100 mrn

ltz



ior*t Consulta de Produto

:ubôs - i6 x 100 mm

;

Fnnsco OU MATERIAL nARA CoLrrA" ARMAzENMENTo oU:lB4l!§!,oRTE DE 4MosfRAS qlqLoclq§

o o§]\
.r)),.<{:

*-f,'

NomeTécnico:
neotstro:

25351.t7524912002-99 .- aíProsessor

origem do Produto

FABRICÁNTE : GREINER BIO ONE GMBH - AUSTRIA

FABRICÂ'ITE : GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS UÉOIMS HOSPTTALARES LTDA. BRASIL

FABRICANTE : GREINER BIO-ONÊ (THÂILAND) lrO. - ratúruorn
FABRt.aNTF : GREINER BIO-ONE NORTH AMERICA, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMERICA

í c"-

'§r(> ''
:.)

Classificacão de Risco: I - Classe [: de baixo risco ao indivíduo e baixo rbco à saúde

Vencimento do Regisbo: VIGENTE

<< VOLTAT{\

AçônciaNacionai cevrgilânciaSanitária-setcrdelndústriaeAbasiecimento(SiA)-Trccho5-AreaEspecial 57-Brasíiia(DF)-CEP71205-050-Tei: (61)

3462-60c0 - Disquê saúder 0 800 61 1997 
i.r:ür;iiuhi .i; ,,ri,rr:; 1,rr,..,,r

x
U

@

http://wwwT.anvisa.gov.br/davisa/Consulta-Prodúo*correlatÚcon§ultLlroddo-dêtalhe'asp



2U08t2016 Consulia de Produto

liiffi lxnut*rl+ Sqti$ln&

*J ["* Acóslcio Hari+ns!

-l' í- oJVi4irr*cto $fl nitàri§ CONSULTA PPç}fiTO CORRELATO
ôrrltr, :rll'i :n ::rl \'.L1Í

Dehlhe do Froduto: DILUENTE M-30 D

Homeda E

õNPI 04.718.143/0001-94

VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDIAOS LTDA

i 8010251

DILUENTE M.3O D

1 frasco x 20 L

1 frasco x 5,5 L

2 frascos x 5,5 L

HomeTécnico: DILUENTES E DEMAIS 50 PARÂ ANALISE I.ABO RATO RIAL

dô Prêduto
de Risco: de baixo risco ao indivíCuo e baixo risco à saúde

Âgênliailacionei deVigilârrciasanitária-seiorclelndúsiriaeAbêstecimenao(SIA) -Trecho5-À.eaEspecial 57-Erasilia(DF)-CEp712C5-Ü5G-Tei:(61)
3462-6ilc0-Disquesaúde:$sü061 19ü7 

(. ri:,ii ri.ir,i i .; ir;-i,"ir ri,,l

PREGÃO PRESENCIAI- NO 54/2016

ITEM 57

,tr,k

h
http:llwwwT.anvisa.gov.brr'datavisa/Consulta_Produto-correlatdrconsulta-.proditto-detalhe.asp
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J. §. §}{LK§ & CiA LTNÂ"
C ÍrtrF..t : f §" ?§ü"0fs1000 1 -34

DECtrüA otTÂvA ALTE§ÀÇÀó cüTTRATUAL

Pelo presente instrumento paúicular de Alteraçáo de Contrato soc;al, ,s at:!>ruassinad*s:

.,Ü§É ROMEU EHLKE, brasileiro, natural de Antônio Linto, Faraná, divorcisik,cornerciante, titufar da cédr.lla de identidade R.G. n' 637.g3§-CI/FR e inscrito r:*ÜFFIMF n" 027'8§3'15§/87, residente e domiciliado na Al. prudente de Morais
no 488, apto 701, centro, em curitiba, paraná, cEp n" g0.430-?2ü; e

hl§L§oN CHED§, brasileiro, natural de Laguna , Santa Catarina, casado, s*ho regíme de cornunhão universaí de bensl comerciante, titular da cadula deridentidade R.ü. nÉ §78.64?iPR e inscrito n$ Cpr/MF no rCIg.gec.zg§/Éji,residente e domi*iriacro na Rua são pedro, nÕ 122. apto §0i, üahrar, en.iüuritiba, Paraná, CEp no .90.ü15_020"

unícos sácios dâ tütalidade do capitaí da sociedade empre**ria J. ft. üí"{LKL: ",*ülA LTüA., com sede social na Av, Joâo Gualberto, n" 1s6i, Juvevê, er*curitiba, Paraná, csp 80.CI30-00i, inscrita no cNpJ sob o nú 76.73*.ü?$/G00:.
34 cam seil$ at*s uonstitutivos arquivadas na Junta C*mercial do Estadc. rJcParaná, sob l'ütRE no 117.437, em sessâo de 20104/1s71, primeira esteraçiii;çob s n" j3s.6§"1, §m sessão de 07106/19?g, segunda aíteraçãc sob ç nüt§3'9s4, em sessác de 07/06i1974, terceira alteraçar sab * no 1s§"164, erirsessão de s8/ü§/1s76, qu*rta alteração sob o nd 201.s4*, ern sessão ili:1?-l*4Í1S77, quinta xlteração scb a no 234.81?, em sessâo de 2?/rj7/1$;"§,
sexta alteraçáo sob ci nÕ 24?.447, em sessão de'?i107/1üg0, setirrã siter6Çã.rsob o no 2s7.371, sm sessáa de ü11ü2/.tgg3, oitava alteraçâo'*nb o n" tta.gaç,ern sessãCI de 1710§/1§95, n*na alteração sob o n'38á.0gs, em *essão d*'15109/1987, décima alt*raçto sob * n'4üB.Ssg, em sessão cle 1110g/1ggg,décima primeira alteração sob o n§ 428.1 'l 1 , ern sessâo de ?s/*4/1ü*ü, clécinriqscgunda.alteração sob o no 4§2.633, arfl sessão de *i)/*3/1ssü, rlér;rnrxterceira alteraç§o sob o ns 4?4 §38, em sensáo de ã§/11/1s§0, c*ctrna quiâ,.ti:ralteração sob o no §16,83§, em sesaão de 2ü103/1s§2, d*çimm q;i;t; alteraçiit:soh c rrÕ 571.445, errr §e§§ão de i 1/ü311S§4, decima sexta alteraç§* *üb c n*§51.271"725, ern ssssão de 16/08/1995 e decinra sêtima atteraçàer sob o 1"3ü013085328" *m sessâo ri* 20/1312üü1, reselvem de plen* Ê cüffiurn ucerr1o,r:s sÔcics, reformular o ccntraio srcixl. ern sumprimento ãÇ *emsildo legal*manado dt} l'{ova Codigo Civil, L.ei n" 10.40S12à02, confer"indc} assir.* rrorrarredação a* cláusulas c*ntratuais, passando o Contratq $§clst üons.otidacJr arvigorar üom ã seguinte redaçâc:

?@[c#t§sÕLtDAÇÂ# §ü üsru?RATô §üctÂ[_ *A
J, R, §HLKH E CIA §.-IMITÂAÂ

ÇLÁUSUt-Â pRtru?§f h,*., "n§ru0ltJlttrAÇÂü §O§|ALÂ §ocied*de Emprerç*rie gira sob s nonlê efllprêsârial J. R.LT"DA,, sendç r*çida de conformidade com â Lei no
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J. R. EI{LKE & CIA LTDA,
CNPJ: 76.73ú.0?s/0001 .34

Dr*:ctMA CItTAvA ALTERAÇÃc cawrnATUAL

*upletivamente peras nÕrmas da *ocíedade anônima.

CLÁUSULÂ §EGUNNA * §§DE
A sociedade terá sede e foro na Âv, João §ualbefio, n' 1§§1, bairr* Juver,*,
em Curitiba, Paraná, CÊp n" 80.030-CICI1.
Farágrafo Único ' Ê facultado a sociedade a qualquer tempo, ar: arbítrioexclusivo de sua administração, abrír. manter CIu encerrar filiais em qualquerparte do territorio nacional, atribuindo-lhes capital autônomo, sê necessárlc,
observada a legislaçâo vigente sobre a matéria.

CLÁL'§U[-A T§RT§IRÂ - OBJ§TO §OÇIAt
constitui abjeto da socíedade à comprâ, venda, importaçáo, exportaçúc,
íocaçâo, comodato e assistência t*cnica de equipamentCI§, acessorion, vidrar[r:,
reagentes, reativos,. microscopios para laboratôrios, aparelhas e matsriais de
consumo para hospitais, ciínicas e bancos de sângue, aparelhos e rnateriais cleton§urno parâ oftalmologia, neurologia e odontolngia, a r*preserÊcir;iip
çomercial.

ÜLÁU§ULA âuÂRTA. PRAãCI §§ §URAÇÃo* prazo de duração da sociedade e indeterminado, extinEuindo-s€r *srvonseidr:
unanime dos so*ios e nos casos previstos em Lei.

rLÁu§ulA Qutrd?Á - cAplTÂt- §CIctÀL
O Capital §ocial totalmente integralizado na importrância de RS sgg.000,0ç
{citocentos e trinta e nove rr:il reais) dividido em 83g.000 {oitocentos * trintix enove nnil) quotas, todos com direito a voto, no valor nominat de RS 1,00 {uigreaÍ), que estso assirn dístribuídas entre os sócios:

Sustistas Va§*rr * FtS i

José Romeu §hlke 4'!S.500,0ül
Nelson Chede
TOrÂ

4't §.50ü,i3*1
§3§"00s

CLAU§ULÂ, SEXTE * RE§PÜNSABILIDADE
A responsabilidade de cada sóçio ê restrita ao valor de suas quotas, rnas to$csrespcndem soíidariarnente pela integraliêâÇâo do capital 

'çc,çial, 
cr:nÍonrra,preceitr:a o;*rtÍg* 1.ü52 do üodigo civil, Lei * 10.4ü6/20ü2

ÇLÁU§L,LÂ §ÉnMA - ÀDM|N|STRAçÃO § ATRt§UtÇü§§
A administração da socíedade caberá aos sócios Josê Ronreu Ehike * gerent*
comercial e Nelson Chede * gerente administrativo, qualiflcados nç preâmhulcdeste instrumento ficando autorizados â usü do nome empresariai,
cispensando-os de caução e investirJçç dss mais amplcs * gerai
podendo represent;á-la enr juizo ou fcra dele, nas relaçÕes *nri t*,
repartiçÕes públicas e autarquias, aesinando individualments,
documentos necessários à gestão dos negocics, podend* ir"rciusi

#)
-ü

$.Io de Quotas
419.§00
41$.S00

, YHl}{i:roa z;ár'
"'"1111'l'i 

b'. . l,rrr,,re
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J. R. ÊHLKÊ & CIA LTDA.
. üNPJ: 16.230.076/0001-a4

D EC I MÀ O ITÀVÁ ALTHRAçÀO-COT.TTRÂTUAL

procuradores, desde que corn praeo de mandato determinado eespecificos.
Farágrafo prirn*iro - Ambcls os sócios individualmsfitü sãÕ üãpazes pâr.âtados e quarquer atos necessárica iis operaçôes uà impá;;ü;; ãiponrçao.Parágrafo segundc - A operação que envolver â comprâ, venr1â, hipnteca cr-rpor qualquer outro modo, a alienaçâo Õu grâvame de bens imsveis cjrssociedade, ocorrerá rnediante a deliúeraçao ãos sócios qu* ,upr*sentan anraioria do capital soçial
Farágrafo terceira - As procuraçÕes autorgadas pela *ociedade pnd*rão sulrst"tbscritas pelo administrador isoíadamãnte, ê alerr de rn*nciünartri:r,flxpre§samente os poderes conferidos, deverâo, cÕm exceçâo daqi:*ías parnÍi*s judiciais, conter urn período de varidade Íimitado.

clÁu§t l-A ütr,AV.A - lMpEonfiENTC) Ds uss DA Dsí*Õrwrf{ÂÇA(! soüsÁ.;*üs Administradores são investidos de tados os poder*s necés*ariüs rlarêlprática clos atox de üestác, flcando v*dado os âvâi§, fianç*s or.i ourjr.âr:rgarantias de favor, bem corno, ô uso üu emprego da *snorninaçsa s,:cial errr.:negôcios ou transaçÕes estranhos aos cbjetivos ãociais.

CLÁL'SULÀ NONA - RÊUNIÔE§ E §ELIBÊRAÇÕE§ §ÔTIAI§As deliberaçÕes sociais serâo tomadas em reuniÕes de ,Àoiou, presidida *seçretariada pelos socios presentes, que lavrarão uma Âta de rsuniãr: levaclaposteriormente a registra em órgáo competente, ficar:<Jo {} sn,;iedarl*dispensada da manutenção e ravratura ds Livr* de ATA.
Farágrafo trrimeiro - A ççnvocação para â reuniáo de.sócios se rJará p:rescrito, com obtençâo individual de'ciência, dispensando-se as formalidades clapublicação ao anúnciç, conforme s ôo, do artigo 1.úzz,da Lei r:" 1ü.40§102.$)arâgrafo §egundo - A reunião Àos socios iirstatà-se na prÍrneirõi üünvoüaÇgrCIooffi â prü§enÇã de no mínirno três quartos do capital s*cial, e, ç'm seguncNaconvoÇâçâo, cr:m qualquer número de sócios presentes.
Parágrafo Terceiro - Fica dispensada a reunião dos sócius, quanr*r: estei;decidirem por escrito sobre as materras objeto de áerineraçâc, rr*s terr*os do §3o, dCI art., 1.022 da LeÍ n" 10.40§/2ü0A.
Parágrafo Quarto - A reun*ão dos s*cios, *correrá nos termos pr*vistcs em lei,ardinariamente. ncs quatro primeiros mssês depois de findo * exercíci* soci;*|,de acordo com o aÍtigÕ 1.Ü78 da Lei n'10.40612§0? e sxtraordinariamente
§empre que o§ inter"esses sociais exigirern o pronunciarnento *os i*cio§. sâlrrcrse todos os sÔcios estiverem pres*nte e decidirern por escrit* mc*rca clarnatória sm pâuta.
§3arágraftl Qulmto " Nas reuniôes, o sócio poderá ser reprÊsentgd* pür outrosocio.

pocc:es

s*guintr::i ,D

i:"ffil.i;#iffii{iti:Ig{r
,oro,ír,o r..0,.Ju(;1 ;. r^.'^,',ll,l,l.I r t ."or'grngt q"r.ip r,.,i,y,.,iriu,.. j",ii l-1.,1 

- Íli - ')ll:'*. r" -,à3.€!;
L !:P

Farágrafo §exto - üs socios deliberarão em reuniôes sohre asmalárias, ressalvado o dÍsposto no pari&grafo terceiro do presente nr"ti{ aprovação das contas da administra}ão;
ll" a designaçãc dos administradores, guando feita em ato separarSa;lll- a destituiÇâa dos adminístradores; -l

,lr, g 4

Í','at,ro l- -1-,1-r
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Farágrafo sátirno - As deliberaçôes dos socios serão tornadas, observado *s:quoruns mínimos a seguir:
I - pelos votos Çorrespondentes, no mínimo, a três quartos do capital sscial,nos câsCIs previstos nos incisos l, lV e V do art. 1.071;íl - p*los votos corre§pondentes a mais de metade do capital soci;al, nüs cas*$previstos nos incisos ll, lll, e Vll do ,rt. 1.0?;;
f IÍ - pela maioria de votos dos presentes, nos demaís casos previstcs na lei cuno contrato, se este não exigir maisria mais erevada.

ü.ÁU$ULÀ NEÇIM* . R§TIRAOÂ§ §E PRO-I.ABOR§Felo exercicio da edrninistraçâo, CI$ administradores terâo direitr: a trÍilirretiraca rnensal a titulo cie pro-labore, 
- 
obu**acÍas âs rJisp*siçÕesreg ulamentares pertínentes,

ÜLÁU§ULÂ SE§IMÀ PRIM§IRA. R§§ULTÂ§O E §UÀ ÜÍ§TKI§U!ÇÃOo exercício social coincídirá com o ânCI civir, encerrando-se sry"! 31 dt:dezembro e ao têrmino de àada exercíciq Ã ãJniinistradores presterôu coritrrs'lustificadas de sua, administração, precedendo a elaboraç"ã* do inv*ntário, dabalanço patrimoniaÍ e do balanço de resulta<lo economico, *abendç uos sór;ios,nâ prCIpCIrção de suas quoia§, os lucros ou perdas apurados,Farágrafo Prirneiro ' A sooíedade deliberaià ern reuniâo cjos sóçi'r;,devídamente convoçada, a respeito ca uistiiúúção onu resuítados.ra§qrafl §egundo - rica â sociedãde autorizada â ciistribuir.antecipadamente lucros do exercícia, com nase àm leuantamento rr* balanç;cintermediário, observada a reposiçãc de lucn:s quanuo ü dístribL,içã* nfetar rcapital social, conforrne eshLelece o artigo 1"0'5§ cia Lei n" 1ü.40s1ã002 eainda ciistribuir lucros com base nos luçroI açumurados çr:nstanles d* ultirnc,halanço patrimonial.

CLÁU§ULA DECIIIIÀ §EGUN§A - TE§§ÃO O§ QUOYÂ$As quotas da §ociedade *ão indivisÍveis *-nan podern ser cedidas üutransÍeridas sêrn o §xpre§sCI cônsentimento aos J.mais s*cios, caben*r:, enr

Yffi*i*.de 
condiçÕ*§, o direito de prererd;ú jur* o* xôei,,s qr:e queira:nr

J. R. ÊHLKE & CIA LTüÀ.
, , üNpJ: f6.I30.0?6/CI001-g4
DECTMA OTTAVA ALTERAçÃO CoTTRATUÀL

lÉ * modificaçáo do contrato sociat;v- a incorporação, a fusâo u i o,i.orução da socíedade, ou a cessação 6oestado de liquidaçâo;

Yl; " 
nomeação e oestituiçâo dos iiquidantes a o julgarnento das sl,âs contss

I*xm|] xii:l,. t,:ó!io. que. desejar retírar-se §a §ccied*ds ejeverrer

ffif'*l?ffif "*Tli: *::'.y::ndo o pãç',-r"*'* il-;;X"ü;-ffii"":
f,,: il::'J::,:S:y:,:y:1f:d, com antece*encia ;J;ü i_;;#ü-§llli,:sr:a intençãCI de nâo .naís continuar na sociedade.

Ixy:::: *.u^g:T::_ -_?:,"l"ídos sü rr""*xãr dias sem que §e
1y§:: 1i1, :,-: X1: Í:ty1- se r r i v ie À.;te ü,tu,íd §:,;.§; ;âs mesmas condiçÕes do parágrafo anterior.

À

It'ltlil.tgflÁTíJ ttÀu

ü(áâ 3t8r 37à5
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sociedãde, ficando os herdeilos e sucessüres do ,,de 
cujus,, uuu-ro$i.rl'Jt'n".n.

*:-:1:" obrigaçÕes deste, os herdeirCIs ou sucessorss de ,,de ôujus,,pod*rãrtazer-se representar perante a sociedaae, enquãnto ainda indivisà o quinhão.por um dentre eres, devidamente credenciado $uro, demais.Parágraftr Primeiro ' os haveres su debitos do sócio falec!§o, apurados erribalanço especialmente elaborado para esse fim, serão pâsss ou cobrados ên!cíncCI prestaçÕes mensais iguais, vencendo-§e â primeirã ooruni* d:us apcsapresentada â sociedarje, autorização judicrãr lr* perrnite f*rrnalírar-s* âioreraçâo, inclusive perante a Junta comercial nà paraná. §utra {onnula tjspagarnento ou cobrança poderá ser estabelecida, desde qu* u*ãnlmementeaprovada pelos sócios supêrstites.
Parágrafo segundo - úediante expres$a manifestaçso de vonta<Je, a quarldeverá ser Çomunieada à sociedarJ* no pràro ãu sü dias estab*lecidb ilcparágrafo anterior, os herdeircs elou uu*e**oi*s do socio rarÀclã* p,rderaringressar na s0ciedade na forma êrfi quê vier a ser *stmbeÍecid* o quÍnh;ãcrhereditário de cada um. os herdeiiçs rftenores poder&c ingressar rii]sociedade, repre§§ntados por quem lhes detenrra o pátrio pod*r. çls derr:elis;impedimentos à aquisição da capacidade de comãrciante ser*o Jirimi,s,:s petc:Çódigo comerciar Brasirearà * p*ia tegísraçáo q;;;§* a espécie.

J. R. EHLKE & CIA LTOÁ.
" CttPJ: f6.290"026/000,!_94

BÊÜIMÂ OITÀVA ALT§ÁÀÇAõ dOTTRATUÀI

cLÁusuLA DE*TMA TsncElRA - FA'Ec*vrENTo Ds so*Õ 'd
3.,"3f3T-13-* -qualquer 

dos sócios não dissotve necessariamente i)

ÇLÁUSULA D§TIMA QUÀRTÂ . DI§§OLUÇÃü § LIÇ}IJ§§}ÂÇÃO {}AsÕctEDAp§
Â §ociedade será dissolvída âpênas por deliberação dos s*ciosqu*tistns, pür€r

fflhl5ffi;ff,1T;j::o**udo o quorum deriberativc #;i_rJ;; pac.ásrar.

ÜLÁLí§ULA DÉcIMA QUINTÂ. cA§§§ OMÍ§§O§
lJe conformidade !?T o que dispôe o arti§o 1.053; pa.rágraío r_rnico, do códigr:civiÍ (Lei n" 10.40612üci?), observar-seráo na amissâo do diprama regaÍnorninado e deste ccntrater, as dispnsiçÕes *ontidu. na Lei das scci*uJades.ÂnÔniman, aplicável supletivamente dr §ociedade *mpresári* lirniteds, berncomo pela legislação advinda posteriormentá elpficavet â rnat*ria.

üLÁU§ULÂ DÉÇIT*A §ExTÀ . DE§IMP§§IMcNTO
os sócíos e Administradores decrara;,-Jb';u-pà*u* da rei, expressarnenteque não se acharn impedidos de exercer a administração oa s*cidà-adt*, por ieiespeciar, ou em virtude de condenaçâc criminar, nos tórmos co árt. i.CI11, s 

.)..
çja l*ei n' 10.4üs/züoz, bern como, nãü se acharn incursos na proihiçâo rJenrquivamentc previsto na Lei n. g.g34/g4.

*LAU§ULA OECIMA §§TIMÂ . N§M,&í§ D§LI8ÊRÀçÕE§ §üS §{* presente instrumento de arteragão contratuat po*erã se, riure*e"tã qualquer ternpo, no todo ou ,em pade, pCIr Oefibera{Ao *

,d
rl,,tluttrplllç tlío
Ü(íl)J0àü ?/0§

'.,ãit6! 
fáiiláI,,l',.l,il ;;'tl]:u'|isrnor qu5 mú rot0p,âi€Ír!úô. t0" i^)§ §ôcÍcr;
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J. R. EHLKE & CIA LTDA
CNPJ : 76.230.0IG10001 -34

DECTMA 0'TAVA ÂLTERAÇÃO COUTRATUAL

representando três quartos do capital social, ressalvado§ os câ3o§/e yus,(v- uv vqHr(srr §v\,l(rt, rrt§§dtvduu§ uli cEISos prB*d§I§§
em Lei ou na§ demais cláusulas do presente instrumênto, que estabeler:er
quorum diferenciado para as deliberaçÕes sociais.

CLAU§ULA ÜÉÇIMA QITÂVA. FCIRÜ
Para eventual propositura de qualquer ação ou prccedimento entre os sócic"q.
ou deles contra a sociedade, fundada em sua existência, administraçâg *u
neste instrumento, fica eleito o foro da Cidade de Curitiba, Êstado d* prsr,*ni!
üom renúncia expr§§sa de qualquer outro foro, pÕr mais especial üL
privllegiad§ que seja, ainda que venha CIcorrer mudança de domicílio de
qualquer dos quotistas.

f;, por estarem assinr justr:s e ccntratados, assinam CI presente instrurnentg cg
Üontrato §ocial, em 3 (três) vias de igual teor s forma nâ p.*§ença dirsrt
testemunhas adiante nomeadas.

I

Curitiba, 24 de novembrç de ã0Ql]"

Testemunhss:

'-+4- - Írtat )3ü88 2iô5

L F. Ê,(),"*r'ãr'" :'*iY "::;'::i
ili:ll' ::i;* :.;:: ;:: i:: "" ^"'

rre râ
R.c. 5.96 1-1 §§P/PR

Contratual foi elaborado por

Ú-'n a"cx.r^r§,o S &Y'trcd,r*ut
Ana Paula Baúosa Cancelier
R.G. 6.220.596-2 §§P/PR

R.G. 3.27§.§27-1 §§F/PR

SECRÉ"TÀRIA GERêJ-

)

FJF491ls "ü
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

Comprovante'de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribulnte,

Confira os dados de ldentificaçâo da Pessoa Jurldica e, se houver qualquer divergência,
RFB a sua atualizaçâo cadastral.

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio de 20'14.

Emitido no dia 0í108120í6 às í7:59:29 (data e hora de BrasÍlia).
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http://www.re ceita.fazenda. gov. brlAplicacoes/ATSPO/Certidao/Cn...

MNtsTÉRrc DA FAZENDA
Secretaria da Recaíta Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSTTIVA COii EFETTOS DE NEGATIVA DE DÉBMOS RELATÍVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍUDA ATIVA DA UNÉO

Nome:JREHLKEECIALTDA
GNPJ: 76.730.0761000í €4

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 administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a
exigibílidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n9 5.172, de25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisáo judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificaçáo da regularidade fiscal; e

2. não constiam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geralda Fazenda Nacional
(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os rnesrros efeitos da certidáo
negativa.

Esta certiclâo é válida pâra o estabelecimento matriz e suas filiais e, no citso de ente federativo, para
bdos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Rebre-se à situação do
suieito passívo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui@es sociais previstas
nas alíneas'a' a 'd'do paÉgrafo único do arl. 11da Lei n?8.212, de24 dejulho de 1ggi.

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://www.receita.fuzenda.gov.be ou <htp:/r!vww.pgfn.iazenda.gov.be.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n! 1.751, deO2t10f2014.
Emitida às 18:02:24 do dia 291ffi12016 <hora e data de Brasília>.
Válida até26112f2016.
Cótligo de controle da certidão: 4364.30D2.FD55.494í
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1-,1

ldet 29/06/201618.06
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

CeÉidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 0í49023í0{r0

Certidão fomecida para o CNPJ/MF: 76.?30.0761000í€4
Nome: JREHLKE&CIALTDA

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

Obs.: Esta Certidáo engloba todos qs es{abelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e nâo fributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida atétlllü2016 - Fomecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lntemet
,^...-.. í^--^"{^ ^. ^^ '^-

H{tiM1e1
Ejlrúiúvi€ tu s,,,aÍPtfr*â(?,16/|816 í7:*r$r)

\,
U



hup://wwwS.curitiba.pr.gov.br/gtm/certidaonegativa/frmListarCertid..,

,áíil;àr/'§
PREFETTURA MUNrcrpAL DE cuRrrrBA là ''" (2,.='i,',

SECRETARTA MUNTCTPAL DE FrNANçAS \-=< 7'
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO\T:' T*-."

CERTIDÃO NEGATIUA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉ TOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTEI t R EI{LKE & clA LTDA

CN PJ : 70.730.076Í000{ €4

wscruçÃo MU N,c,PAL; 556o3.2

ENDEREçO; AV. .lOÃO GUALBERTO, {66t TR. JUVEVÊ, CUnlrtBA, pR

FINALIDADE. cADAsrRo E/ou coNcoRRExctA E/ou t rcltlçÂo

É expedida esta ctnnoÃo ilEGATIvA DE TRtBUTos E ouTRo§ oÉgmos
tlUl{lclPAl3, em nome do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente
data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos
cadastrados no Município de Curitiba.

Gertidão expedida com base no Decreto no 67012012, de 3010412012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (lmposto sobre Serviços - ISS),
lmobillários (lmposto Predial Territorial Urbano - IPTU, lmposto sobre a Tranemiesão de
Bens lmóveis lnter-vivos - lTBl e Gontribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder
de Polícla e outroe débitos munlcipais.

ceRttoÃotto: 2os266r2oí6

EMITIDA EM: 0í/08120í6

vÁuoR ntÉ: 28t11t2016

cóDlGo DE AUTENTTCTDADE oe cemoÃo: A582.7882.5733.44Ít86.A663.slBB.Fíí6.6590{

A autenticidade desta certidilo deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipalde Curitiba, na lntemet, no
endereço http:/Ám,vur.curitiba. pr. gov. br - link: Secretarias / Finanças.

Reseruace a Fazenda ilunicipal, o dircito de cobrar dÍvidas
refercntee a períodoo comprcendidos negta.

Certidão expedida pela intemet gratuitamente.

posteriormente conetatadas, me8mo as

I de2 0l/08/201617:44
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CAIXA ECÕNOM.CÀ FEDERAL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:. 7573oo76rcooL-34
RAZãO SOCIAI:: R EHLKE CIA LTDA

Endereco: AV. IOAO 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 Seruiço -
FGTS.

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

Validade: 02/08/2016 a 3UO8|2O76

Certlficação Número: 20 1608020 1 05 I 28059066 I

Informação obtida em 03/08/2OL6, às 08: 19:23.

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

Página-ld§{
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https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresalüf/CrfFgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPes... 0310812016
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cERTTDÃo r[EcÀTrvA DE pÉsrros rRÀBAr,HrsrAs

Nome: ,f R EHLKE E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAfS)
CNP,J : 76 .730 . 076 /0001-34
Certidão no : 47867890/20]-6
Expedição : t6 / 05 / 20:-6 , às i-5 : l-1 : 55
Validadet ll/TL/2AL6 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Cert.ifica-se que dI R EIITJKE E crÀ LTDÀ (![ATRrz E Frr,rÀrs), inscrito(a)
no CNPJ sob o no 76.730.0?6/0001-34, NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas .

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no L2.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Àdministrativa no L470/zotl- do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2OLL.
Os dados consL,antes desta Cert.idão 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 Lodos os seus est,abelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunat Superior do Trabalho na
Internet (http : / /www. tst . j us . br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORTíAÇã,O TupORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à ident,ificação das pessoas naturais e jurÍdicas
inadimplentes perante a ,fustiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a cust.as, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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I. R. EH1KE

À
pREFErruM Do MuNicÍpro or cÂruoroo DE ABREU
colrtssÃo PERMANENTE DE ucrnçÃo
AV. PARANA, 03
CANDIDO DE ABREU / PR

1.

2.

3.

Fo.zgo.o76/oooí -34
, "2íá /. ' .)','(2/:/'L+

ffruLrt & cIA I-rDA
José Romeu Ehlke

Diretor Comercial
RG no 6.378'39'0

CPF no 027.853'159'87

l.

J.R. EHLKE & CIA. LTDA.

AV. JOÃo GUALBERTo, í6ôí
.lwEvÊ-cep: Bo.o3mo1

CURITIBA. PR

§

,-i.1,

DECLARAçAO - ANEXO III
PREGAO PRESENCIAL NO 5412016
DATA DE ABERTURA: 30/08120t6

HORARIO: 09:00 HORAS

J.R.Ehlke & Cia. Ltda., inscrita no CNPI sob o no 76.730.0761A001-34,

estabelecida à Av. loão Gualberto, 1661 - Bairro Juvevê - Curitiba / PR, declara sob as

penas da Lei, que:

Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo,

ocorrências posteriores que o inabilite para participar de ceftames licitatórios.

Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou

conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade da

entrega.

Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da

Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

Curitiba, 24 de Agosto de 2016.

J. R. EHLKE & ClA. LTDA. Av. Jooo Guolbedo, lóól - Juvevê - Curitibo - PR - Brosil - CEP BOO3O-OOl
Fone: *55 (41)3352-2144 -Fox +55 (41)3252-219ó - CNPJ 76.730.0761000.l-34 - lnsc. Est. l0l 23558-03

Siie : www. irehlke.com. br - E -moil : ireh lke@ireh lke.com. br
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I. R. EH1KE

A
pREFEITURA Do MuNrcÍpro or cÂruoroo DE ABREU
coyrrssÃo nERMANENTE DE lrcrnçÃo
AV. PARANA, 03
CANDIDO DE ABREU / PR

DECLARAçAO - ANEXO V

PREGAO PRESENCIAL NO 5412016
DATA DE ABERTURA: 30/0812016

HORARIO: 09:00 HORAS

J.R.Ehlke & Cia. Ltda., inscrita no CNPJ sob o no 76.730.07610007-34,

estabelecida à Av. loão Gualbefto, 1661 - Bairro Juvevê - 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 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16

(dezesseis) anos.

E para que surta os efeitos desejados, firmamos a presente declaração.

Curitiba, 24 de Agosto de 2016.

írczru:;,"-
! 16.730.076/0001-34,

J.R. EHLKE & CIA. LTDA.

Rv. JoÃo cuAr"BERTo. 166í
JWEVÊ - cEp:8o.o3soor

CURITIBA. PR

CJ
J.R. EHLKE {x CIA LTDÁ.

Jose llonteu Ehlke
DireÍor Comercial

RG no 6.378.39-0
.PF no 027.853.159-87

,11lt ,r \,/\/J\ \
J/\

i)1,/

J. R. EHLKE & ClA. LTDA. Av. Jooo Guolberto, 1661 - Juvevê - Curitibo - PR - Brosil - CEP 80030-OOl
Fone: -r55 (41)3352-2144 - Fox: +55 (41)3252-219ó - CNPJ 76.730.07610001-34 - lnsc. Est. lOl.2355B-03

Site: www. irehlke.com. br - E-mo i | : ireh lke@irehlke.com. br



I. R. EH1KE

À
pREFETTURA Do MuNrcÍpro or cÂruoroo DE ABREU
colvrrssÃo pERMANENTE DE r-icmnçÃo
AV. PARANÁ,03
CANDIDO DE ABREU / PR

DECLARAçAO DE INEXISTENCIA DE
I N CO M PA TI BT LIDA D E FU N CTO NA L

ANEXO WI

PREGAO PRESENCIAL NO 54I2OL6
DATA DE ABERTURA: 30/0812016

HORARIO: 09:00 HORAS

J.R.Ehlke & Cia. Ltda., inscrita no CNPJ sob o no 76.730.0761000L-34,

estabelecida à Av. João Gualberrto, 1661 - Bairro Juvevê - Curitiba / PR, DECLARA SOB

AS PENAS DA Lei que não possui dirigente com vínculo de parentesco por linha reta ou

colateral até o terceiro grau, inclusive, de serviços municipal investido em cargo de

direção, chefia ou assessoramento, ou de membro da comissão licitação, de pregoeiro

habilitado ou de servidor encarregado da contratação.

E para que surta os efeitos desejados, firmamos a presente declaração.

Curitiba, 24 de Agosto de 2016.
Fe.zgo.oz6rooor -34 i

J.R. EHLKE & CIA. LTDA.

av. .roÃo GUALBERTo. 1 661
JWEvÊ - cEP:8o.o3o{ol

CURTTIBA. PR

tx rrumr & cu LTDA-

José Romeu Ehlke
Diretor Comercial

RG no 6.378.39'0
CPF no 027-853.159'87

il

J. R. EHLKE & ClA. LTDA. Av. Joôo Guolberto, 1661 - Juvevê - Curitibo - PR - Brosil - CEP BOO3O-O0l
Fone: t55 (41)3352-2144 -Fox: +55 (41)3252-219ó - CNPJ 76.730.07610001-34 - lnsc. Esi. 101.23558-03

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



\F
Ib

\
@

n
:
o
o
a
-g

*
r
fI,
o
n
{o
f,
õ

n
É§m
<r
9ã
3 ,9rr
a I*oô..(D-
> -.. o
a:{;
ã -.< !l
â:ãx
-(ct.ã § or!
3 (Q)sr
o -_'v:3,ãrI ;': E
<(o o *
;P9;
«r65êo-'N
3 i i'
í;
E.

c)
z,
E
:ôô
fm
ô'E
êo"
a6'{Ja
Õ6
6e
ôl
?;
lo
:§§
m-.-.ã
E {Íl
et.
N\q1,
»;o
o
q

o{

\
@

n
-l
o.
2
o

-.

a

7
C
o

o
-l
o
o
o_
o

=f
o_
o
-t
o
f
o
.,
No
(Jl
\o
I

s
o
U1
o
f+
o
;
ouq
I

ô
rn
-t
@

o
@o

I

§
@
u'
I

=o
f
(o
Qr

I

.ll
o
)
o
lt
o
T

§
§
g)
o
g)
d
I
à

2 E X 
= 

2I=B=É
Éç à'! EE'c,!õffiq I fr H Iom.*t

õO =u o;o í o c

4 Xm 
==§)r oO orp agôfrH

3c-
7@

t-
t-

@õ .c)
n )'-tno
-{ov
õ
U)

-{o

d'*\
I \r -l/ io

i,rF32-*, i;J\'/- r.,

"11) , 
.. *q7'"*!-: -."-t'

K; M
;"' r i' ':+-J §)l- \*"1 ã

§Lry



LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS I,TDA - IUE' ' cNpJ/lUF No 04.gg6.103/0001-51
SETIMA ALTERAÇÃo DE CoNTRATo SoCIAI-,

SUMULA: t) ALTERAçÃO NO OBJf,TO SOCTAL;
2) DrsposrçÕns GERATS;
3) CONTRATO SOCTAL CONSOLIDADO.

TÍTULO I
ALTERAÇÃO NÍO OBJETO SOCTAL

4"rü-)e*.

F"t<E';
\-»,{ i

\,'f 
§.--

ROBERTO PAULO BUSNARDO, brasileiro, casado
sob regime de comuúão universal de bens, empresário,
portador da cédula de identidade civil RG sob no. g77.290-
SSP/PR, e inscrito no CPF/MF no. 169.772.209-10, resi-
dente e domiciliado à Rua Porto Velho, 83, Jardim Social,
CEP 87010-020, nesta cidade Maringá/paranâ, e ALE-
XANDRE BUSNARDO, brasileiro, solteiro, maior, em-
presario, portador da cédula de identidade civil RG sob no.
6.708.475-6-SSP/PR, e inscrito no CpF/l\4F no.
028.234.439-08, residente e domiciliado à Rua porto Ve-
lho, 83, Jardim Social, CEP 87010-020, nesta cidade Ma-
ringií/Paraná, únicos sócios da sociedade limitada LA-
BINGÁ COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABO-
RATÓRIOS LTDA - ME., com sede e foro à Rua Vere-
ador Arlindo Planas, 2059, Sala A, Gleba patrimônio Ma_
ringá, CEP 87080-330, nesta cidade de Maringá/paraná,
com seu contrato social devidamente arquivado na Junta
Comercial do Estado do Paraná sob no. 41204736505, por
despacho em sessão de 05 de fevereiro de 2002 e sua últi-
ma alteração de contrato social arquivada sob registro no.
20132198800, por despacho em sessão de 22 de abril de
2013, resolvem por este instrumento particular de altera_
ção de contrato social, modificar seu contrato primitivo e
demáis alterações contratuais, nos termos das õláusulas e
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade altera neste ato
cio atacadista de instrumentos e materiais para o uso
laboratóriol consultoria e assessoria empresarial.

seu ramo de atividade para: Comér-
médico, cirúrgico, hospitalar e de

rÍrulo rr
DrsPosrÇÕns crnals

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do
contrato primitivo que não colidirem com o presente instrumento de alteração contratual.

a\

§L*
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LABINGÁ COVTBRCIO DE ARTIGOS PARA LABORATOIUOS I,TDA. }{E- '1 cNpJ/tuF No 04.gg6.103/0001_51
SETIMA ALTERAÇÃo DE CoNTRATo SoCIAL

1

CLAUSULA TERCEIRA: Por força da presente alteração de contrato social,
consolidado seu contrato primitivo e demais alterações.

rÍrur,o rrr
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

ROBERTO PAULO BUSNARDO, brasileiro, casado
sob regime de comunhão universal de bens, empresiírio,
portador da códula de identidade civil RG sob n,. gll.Zg0_
SSPIPR, e inscrito no CpF/MF no. 169.772.209_10, resi_
dente e domiciliado à Rua porto velho, g3; Jardim §ocial.
CEP 87010-020, nesta cidade Maringá/paranâ, e ALE_
XANDRE BUSNARDO, brasileiro, solteiro, maior, em_
presario, portador da cédula de identidade civil RG sob no.
6.708.475-6-SSP/PR, e inscrito no CPF/MF no.
028.234.439-08, residente e domiciliado à Rua porto Ve_
lho, 83, Jardim Social, CEp 87010-020, nesta cidade Ma_
ringá/Paraná, únicos sócios da sociedade limitada LA-
BINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABO.
IR.ATORJOS LTDA - ME., com sede e foro à Rua Vere_
ador Arlindo Planas, 2059, Sala A, Gleba patrimônio Ma_
ringá, CEP 87080-330, nesta cidade de Maringá,/paraná,
com seu contrato social devidamente arquivado na Junta
Comercial do Estado do paraná sob no. 41204736505, por
despacho em sessão de 05 de fevereiro de 2002 e sua-úiti-
ma alteração de contrato social arquivada sob registro n".
20132198800, por despacho em sessão de 22 de abril de
2013, resolvem consolidar seu contrato Social e posterio-
res alterações, o que fazer com os seguintes termos:

cLÁusuLA PRIMEIRA: A sociedade gira sob nome empresarial de LABINGÁ co-
MERCIO DE ARTIGOS PARA LABoIiÁToRJo§ irnn - ME., com sede e foro na
foro à Rua Vereador Arlindo Planas, 2059, Sala A, Gleba Patrimônio Maringá, CEp g70g0-
330, nesta cidade de MaringíParaná.

cLÁusuLA SEGUNDA: O capital social no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividi-
dos em 10.000 (dez mil) quotas de capital social, com valor nominal de R$ 1,00 (um real),
fica assim distribuído entre os sócios:

v

ROBBRTO PAULO 8USNARDO.........................
ALEXANDRE BUSNARDO..........

TOTAL.....

QUOTAS
6.250

3.750
10.000

CAPITAL
R$ 6.250,00
RS 3.750.00
R$ 10.000,00

PERC%
62,50oÁ
37.50o/o

100,00%



ü

üÃüÀ ôriuriiw',s-lro - u1e1l.

EHffiffiiItffiffiffiffinffi

ffiffitffi
üe$üuaruts.



LABINGÁ cotrturclo DE ARTrcos pARA LABoRAToRIos r-TDy'; M
CNPJ/MF No 04.886.103/0001-51

SETIMA ALTERAÇÃO DE CoNTRATo SoCIAL
3

CIÁUSUI,A TERCEIRA: A sociedade tem por objeto a exploração do ramo de Comércio
atacadista de instrumentos e materiais para o uso médico, cirúrgico, hospitalar e dp.- ã'.:.:-,
laboratóriol consultoria e assessoria empresarial. {f" 

"' { tl:.,
r';e sr" ,/.1, 7- |

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de fevereiro de 2ft?. e I tnt
seu prazo de duração e indeterminado. tX$ 

7\ i.1. _-ra 
,

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas '-
a terceiros sem o consentimento 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 SEXTA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de conde-
nação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que tempo-
rariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fe pública,
ou a propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá aos sócios: ROBERTO
PAULO BUSNARDO e ALEXANDRE, BUSNARDO, com poderes e atribuições de
Administradores autorizado o uso do nome social, individualmente, vedado no entanto, o uso
do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse ou assumir obrigações seja em favor
de qualquer quotista ou de terceiros, facultada retirada mensal, cujo valor não ultrapasse o
limite fixado pela legislação do imposto de renda.

CLÁUSULA OITAVA: O balanço geral será levantado em 31 de dezembro de cada ano,
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, ou lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA: A responsabilidade de cada sócio é limitada a importância total do
capital, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercícios social, os
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar
filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar um retirada
mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou \
existindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será ,)
apurado com base na situação patrimonial da sociedade, á data da resolução, verificada em
balanço especificamente levantado.
PARAGRAFO UNICO: Os mesmos procedimentos serão adotados em outros
a sociedade se resolva em relação ao seu socio. v

casos em que
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LABINGÁ counRCIo_D_E_ARTrcos pARA r,ABoRAToRros LTnA _ ME
CNPJ/MF N' 04.886.1 03/0001-51

SETTMA ALTERAÇÃo nr coNrnaiô scctrAr,

ct Áusur,A DECIMA euARTA: os sócios resolvem em comum acordo dielaboração e atas de reunião, assembleia de sócios.

ct Áusul,A SECIMA QUINTA: Fica eleito o foro de Maringrí/paraná,
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

paraoexercícioeo

assinam o presente instrument" 0.3;,1,?l:'::ffi::[Tlru:;;:lIX'?i,l] ll;l].Hffi;presença das testemunhas de estilo, que se obrigam fieimente po, ,i1 .2s herdeiros, acumpri-lo em todos os seus termos.

MaringíParaná,17 de juúo de2014.

RoBERTo pAULo nusNan»o amkrNDRE BUSNanDõ_

Testemunhas

H, AGENÇIA REGIONAL DE MARINGA
Hi cERlFlco o REG|STRO EM. 26 / 06 / 2014
üs SoBNUMERo:20143932518 ,

,nx,""" l*"J*; JÍJ:e3257-8, 
oe zsr oanot2ftnffi-.'.

r,ÀBINoA COMERCIO D0 MTIGoS PARÀ -*1"-l:--LP"BoMroRIo LTDA -. HE SEBASTÁO MOTTA
SECRETARIO GERAL ,l\\/

Igor Antônio Bãll_-ista -
RG no. 12.621.93 8-5-SSp/pR.

AIex Sápdro Cercunvis
RG no. 5.7i1.49 |_5_SSP/PR.

,rA
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Comprovante de

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadasúal _ lmpressão

lnscrição e de Situação Cadastral
díó-J?)i\

,§'0,"{fr_?
\r.-'-- ôJri

\. - '-,i'

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificaçáo da pessoa Jurídica e,
RFB a sua atualizaçáo cadastral.

se houver qualquer divergência, providencie junto à

Página: í/1

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 29/08/20í6 às 15:21:47 (data e hora de Brasília).

REPUBLTCA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

R VEREADOR ARLINDO PLANAS SALA A
CEP

87.080.330
tTo

GLEBA PATRIMONIO MARINGA MARINGA

ENDEREÇO ELÉTRÔNICO
LABTNGA@LABINGA.COM.B R 3028.5008 / (44) 3028-5008

301o712005

CoMPROVANTE DE tNscRtçÃo E DE
stTUAÇÃO CADASTRhL

LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATOR]OS LTDA

uuurGo E DESCRTÇAO DA ATtvtDADE ECONôtvt tCA pRtNctplL 

-
46.45-1-01 - Comércio atacadlsta de lnstrumentos e materiais

70,20-4.00 - Atividades de consultorla em êxceto consultoria técnlca

206.2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTMITADA

@ Copyright Receita Federal do Brasil - Zgl\gl2o16

,ru

\
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http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/impressadlmprimepagina.asp
1t1



2ü07t2016

MTNISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

cERrDÃo NEGATIVA DE DÉB[os RELATtvos Aos rRtBUTos FEDERAIS e À oívloa
ATIVA DA UNIÃO

Nome: LABINGA coMERclo DE ARTtcos PARA LABoRAToRtos LTDA
C N PJ: 04.886.í 03/0001 6í

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuÍEldas, b 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 junio à procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão e válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os Órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçôes sociais prévistas
nas alÍneas 'a' a'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei ns 9.212, de24 dejulho de 19g1.

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br, ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.b».

Certidão emitida gratuítamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ns í.7S1, deO2t1Ot2014.
Emitida às 13:4:27 do dia 11107t2016 <hora e data de Biasítia>.
Válida alé 0710112017.
Código de controle da certidão: 32íF.CACí.9í58.6íCs
Qualquer rasuftl ou emenda invalidará este documento.

F...
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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 015090720-70

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 04.880.i03/0001.Sí
Nome: LABINGA coMERclo DE ARTtcos PARA LABoRAToRtos LTDA ME

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

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

Válida atê 0811212016 - Fornecimento Gratuito

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

Página I de 1

Emilido via lnternet Pública (10/08/2016 08:11:39)
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04.886.103/0001-51,

RELATIVOS A

dívida ativa do

LABINGA CO

Certidão emitida com base nas seguintes normas:
CTN - Código Tributário Nacional
CTM - Código Tributário Municipal
Decreto Municipal n' 564/2010
Emitida em22/06/20t6
Válida até l9ll2l20t6
Código de autenticaçã o: 43643.34791.63595
Certidão emitida gratuitamente

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIN
Estado do Paraná

Cêrtia*âo. de.tDéuüdsrNPs'UlúfYlâ0.f6

LABINGA, CPF/CNPJ nO

ição de melhoria e

data em nome de

- EPP, CPF/CNPJ

ral cobrar débitos
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10/08y2016 https://www.sifge'caixa.gov.br/Empresa/crf/crf/FgecFslmprimirPapel.aspa/ARpessoaMatriz=11202703&vA,Rpessoa=11202703&VARUÊpR&v..
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Certificado de Regularidade do FGT§ - CRF

Inscrição: 04886103/ooo1-51
RAZãO SOCiAI: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABOMTORIOS LTDA
ENdeTeço: +Y.SAO VICENTE DE PAULo 60 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, cértifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: t0/0512016 a 0Bl09l2OL6

Certi f i ca ção N úme ro : 20 1608 1 OO22B3O943}44Bi

Informação obtida em L010812016, às 0B:15:18,

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/crf/crf/FgecFslmprimirPapel.asp?/ARPessoaMatriz=11202703&VARpessoa= 11202703&VARUÊpR&vARlnsc... ,U,l
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JUSTIÇA DO TRABALHO
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRÀBALHISTAS

NOMC: LAB]NGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATOR]OS LTDA
(uatRrz E FrLIArs)CNP,J: 04.886.103/OOO1-51

Cert.idão n" : 60478985/20L6
Expedição: 22 / 06 / zota , às t4:L8 : 05
Validade t 78/1,2/20]-6 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

certifica-se que LÀBrNGÀ coMERcro DE ÀRTrcos pARÀ LÀBoRÀTORTOS LTDÀ
(MÀTRIZ E FILIÀIS), inscrit.o(a) no CNP,J sob o no

04.885.1-03/0001-5L, NÃo coNSTÀ do Banco Nacional de Deved.ores
TrabalhisLas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho d.e 2oLL, e
na Resolução Administrativa no 7470/2071 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2017.
Os dados const.antes dest.a Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão aLualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa jurídica, a cert.idão atesta a empresa em reração
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http : / /www.t.st. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAçÃO IMPORTÀI{TE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas nat.urais e jurÍdicas
inadimplentes perante a .Tustiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transj-tada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recorhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação prévia

\
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ANEXO IV

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: pREGÃO pneSENctAL No. 54/2016.
objeto: REGlsrRo DE PREçO para futuras e eventuais aquisições de
Laboratoriais, em atendimento à secretaria Municipal de saúde.

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habiritação

Materiais

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL no. 54t2016,
DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação
no presente certame,

Cândido de Abreu, 30 de Agosto de 201G.

-Z-.-<a-Alexandre Busnardo
6.7 08.47 5-6-SSp/pR I 028.234.439-08
Socio - Administrador

| 04.886.103/0001-51 I
I E.90252165-87

LAB|NcÁ col4. DE ARTtcosp/ LABoRATóRros r-roÀ. -
RUl.ylR ARL|NDo PLANAS, 2o5e _ SALÂ A

I vrLAsANrA TZABEL_cep ezoaGãsõ".,
MARtNcÁ _ oq I

u
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ê Fone liaxz (44) 3031.4020

S lte : wwvr/.labinga.com.br
E-mail : labinga@labinga.com.br

Rua Vereador Arlindo Plana§ 20ig, Vila Santa lsâbel
ARTIGOS PARA LABORAIORIO CEP : 87080.485 . Maíing'á/pR

CNPJ: 04.886.103/0001-51 tEr 90252i05.8I

ANEXO il!

Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: pREGÃO pneSENctAL No. 54/20í6.
objeto: REGlsrRo DE PREçO para futuras e eventuais aquisições de
Laboratoriais, em atendimento à secretaria Municipal de saúdê.

Declaração de:
lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitaçáo,
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 no presente
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores que o
inabilite para participar de certames licitatorios.

2 - Os documentos que compõem 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 orgãos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

Cândido de Abreu, 30 de Agosto de 2016.

íZ-'
Alexandre Busnardo
6.7 08.47 5-6-SSp/pR I 028.234.439-08
Socio - Administrador

õ+.sao.1o3/ooo1-s1 I
I E.90252L65-A7

LABINGA COM. DE ARTIGOS
P/ LAtsORATÓNIOS LTDA.

RUA VER. ARLINDO PLANAS, 2059 - SALA A
VILA SANTA IZABEL - CEP 8708G330

MARINcÁ - eR
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ê, Fonelf ax: (44) 303í.4040

Site : www.lablnga.com.br
E-mai l: lablnga@tablnga.com.br

Rua Vereador Àrlindo Plaí!as 2059, Vilâ Santa lsabel
CEP: 87080.485 . Maringá/pR1 ARTIGOS PARA LABORATÓRIO

CNPJr 04.886.103/0001-51 tEr 90152165.8I

ANEXO V

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo pReSENC|AL No. 54/20í6.
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para futuras e eventuais aquisições de Materiais
Laboratoriais, em atendimento à secretaria Municipar de saúde.

DECLARAÇÃO

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA, para fins do
disposto no incisoVdoart. 27 da Lei no,8.666, de21de junhode 1993,acrescido pela Lei no.9.854,
de27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos,

Cândido de Abreu, 30 de Agosto de 2016.

Ç?-rZ__--,
Alexandre Busnardo
6.7 08.47 5-6-SSp/pR I 028.234.439-08
Sócio - Administrador

l-õ+.aso.1o3/ooo1-sil
I E.90252165-87

LABINGA COM. DE ARTIGOS
P/ LABORATÓNIOS LTDA.

RUA VER. ARLINDO PLANAS, 2059 - SALA A

, 
"-vtt-R 

SANTA IZABEL - cEP 87080-330 
II vIARINGA - PR

./

\

,1,



PRerrmuRA oo MunrcÍpro DE CÂrrrproo DE

EsrEoo oo PeRRrue

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS E ANALISE DE DOCUMENTOS
REFERENTES Ao pnecÃo pRESENctAL N. 054t2016

Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), às 0g: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 no

05412016, destinado ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de
materiais 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:

EMPRESA(S) / CNPJ REPRESENTANTE(S) / RG ASSTNATURA(S)

LABINGA COM. DE
ARTIGOS PI
LABORATORIOS LTDA -
04.886.103/0001-51

MAGNA CARLA CAMPOS DE
oLtvEtRA - 8.168.525-8

// (.i',

J R EHLKE & CIA LTDA

- 76.730.076/0001-34
LAUDEMIR POSSAS
3.517.306-4

Estando protocolados os envelopes n' 01 e 02 de todas licitantes presentes, procedeu-
se o termo de credenciamento de todas participantes, nesta fase constatou-se que a
empresa LABINGA COM. DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA - 04.886.103/0001-
51, apresentou sua "Declaração que cumpre plenamente os requisitos de habilitação"
sem assinatura, porém em papel timbrado e carimbado da empresa, visando sempre a
maior concorrência e em busca de negociação, pois se a concorrente fosse inabilitada
nesta fase não poderia oferecer lances, sem prejuízos a sua participação, a comissão de
licitações decidiu que a representante presente Sra. MAGNA CARLA CAMPOS DE
OLIVEIRA, mediante procuração anexa ao mesmo credenciamento assinasse a referida
ceftidão e habilitasse-se a oferecer lances, o outro presente Sr. LAUDEMIR POSSAS,
representante da empresa J R EHLKE & CIA LTDA - 76730.07610001-34, questionado
não levantou óbice, em seguida foi efetuada abertura do envelope n' 01 "Propostas de 

i
Preços", igualmente de todas proponentes, não sendo encontrada nenhuma - /
irregularidade desclassificatoria em nenhuma das proponentes na fase de lances o X
pregoeiro obteve êxito na negociação de todos os itens, chegando-se ao mapa de U
lances que se encontra em anexo, no Relatório de Lances dos Fornecedores, e nos
valoresfinaisconstanteSnoanexo.LogoapoSfoiiniciadâ/

;:nr{3S_

con'{rato{
\'i11!'r:r;:\\,.,.._.. -



PnrrrmuRA no MunrcÍpro DE CÂr,ruluo D
Esreoo oo PaRena

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (41 3416-1222 - ramal 209 - CEP:84.470-000

ai:ii I :::.!l:.= iii 
=r::rÀn;;::::1; 

: tt,!.'

conferência documental no envelope n" 02 "Documentos de Habilitação"das empresas
conforme iam se sagrando vencedoras de itens, na qual não foi encontrada nenhuma
irregularidade desclassificatoria em nenhuma das proponentes, 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. Em seguida o
pregoeiro questionou os presentes que declinaram expressamente de toda e qualquer
intenção de interpor recurso, assim sendo, o pregoeiro adjudicou o(s) objeto(s) em
questão à(s) empresa(s) vencedora(s). Considerando que não houve interposição de
manifestação de recursos, o Pregoeiro adjudicou a(s) proponente(s):

EMPRESA(S) / GNPJ REPRESENTANTE(S) / RG

LABINGA COM. DE ARTIGOS PI
LABORATORIOS LTDA
04.886.103/0001-51

MAGNA CARLA CAMPOS DE
oLtvEtRA - 8.168.525-8

J R EHLKE & GIA LTDA
76.730.076/0001-34

LAUDEMIR POSSAS - 3.5í7.306.4

Esta decisão será levada inicialmente ao conhecimento do Senhor Prefeito para as
providências cabíveis, e dada sua anuência em seguida será encaminhada a
Procuradoria Jurídica para análise e emissão de parecer quanto aos atos aqui
praticados e em tese sua homologação. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por
encerrada a sessão, da qual a presente Ata foi lavrada e assinada por mim, Allan Diego
Moreno Varoto, pela EquipF§nnoio e pelo(s) licitante(s) presente(s).

^ I' ,/ ,') /7N,,-,,, /./...---.

Alan Manoel Miranda da Silva
Equipe de Apoio

Allan Di

Equipe de Apoio
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Classificação por Fornecedor

Pregão 5412016

UN. Quiltidadê Status

Pagim 1

Preço Unitário Preço Total Sel

tr .r!:ElLíiEq,úlÀ:rL Í ,,

ry fififí,ffilf,Ífi i ;i: ;,, ,.,
Lote (I)1 - Lote 001

O57 17862 DiluerteOlLUÊNTE M-18D

058 17863 EDÉsúeEN)(ÁGÜEM-18R

059 17864 LiseL|SEi/-18CFL

GO '17865 Limpador do E-Z (limpador de ilires) LIMPADO

R DO E-Z tú-'18E

m1 17866 Sorrçàr de |mpeza da sonda SOLUÇÃO DE LIMPEZ

A DA SONDA M-18P

R*ÍÊêcllât+: Spor,tl$7 tlâ§1t1çâElâçâilm§lp,E. EA
Lotê 001 - Lotê OO1

ml 17805 Àcido úrico PP - KITS

.n 178m Bili.rubinâs-KITS

-
- 

17807 Colstsd PP - KITS

m4 17808 Creáinim PP - KITS

m5 17809 Glicce PP - KITS

006 17810 PâdÍãodeBilirÍubic-KITS

@7 1781'1 Triglicérides PP - KITS

@8 17812 Uréia PP - KITS

mg 17813 EDTA2oml

010 í7814 Flwêto 20ínl

011 17815 CqanteMayGruMld'1.000ml

O12 17816 CtrantêGiffisa1.000ml

013 17817 LugolÍreol%500Ínl

O14 17818 CmjutocdtraçtuZiehl Nelsffi

0'15'17819 CmjuntodecdsaçeZiehl Gabbet

016 '17820 AeLatêx2ml ccmtrds4ry80T- KITS

017 17821 FR PP - KITS

018 17422 PCR PP - KITS

0'19 17823 Soro arti A 10rnl

0n 17824 Súoanti B 10rnl

O21 17&25 Sdo ilti D (RHO) 10 ml

@ í7826 SsocmtroleMmal 1Érnl

l) rr*, Trra re€gerne paa HcG c/ 50 undades

ü24 17828 Tirade urimc/ 10 árffi c/ 150 unidades

ü25 17829 Colets de fses opaco 50ml p&ote d 100 uni

dades

üâ 17830 Coletq ê urim 80rnl pacote ci 100 unidads

O27 1783'1 Colettr Sornl stéril ptrote ci 1m unidades

O28 17832 Colettr de urim iríantil unissexestéril pac

ote c/ 10 undades

O29 í7833 Estante pãa tubos de ffiaio m ãrare rewsti

do dê PVC paa 1 2 tubosde 1 0 a 30 mm de diámetro

030 17831 Estante para tubos de maio m arm rewsti

do de PVC para 24 tubosde 10 a 30 mm de diâmetro

031 17835 Papel de íltro qualitatiw 1 1 cm pacote c/ 10

0 uni dades

ú2 17836 Dettrg$te Nimlab 1 000 ml

033 17837 Tubocapilí sml-EpaÍimc/500unidades

Og 17838 Pipetadortipopeía

035 17839 Ponteiraamarela 0- 2mpl tipouniwsal pc

te c/ 1000un

036 17841 Ponleiaaul20O- í000 pl tipouniwsal pc

tê c/ 1000rn

: 
" 

.."nt, 
TêHonÊt(4rl$lfl-!14/ü St.*us: Chslificado

5,m Classiícado MINDRAY

5,00 Classificado MINDRAY

5,00 ClassiÍicado Í\illNDRAY

5.00 Classificado l\illNDRAY

UN

UN

UN

UN

5 m ClassiÍlcado MINDRAY

145,m

185,m

245,m

104,90

84,90

SÉiitir§liiiiiê L I

3.*4,m.. ,-i:.
3.824,00

725co *

w5,@ *

1.25,ú *

524,fi *

42\n *

, S88â75'i' .

"1 ,"
Y,

,:r-. ::::::::ri, rl;-
16.885,75

$0,m *

82,m *

636,00 *

330,m *

598,80 *

50,00 *

1 320,m *

365,m *

@,m *

30,00 *

99,00 *

45,m *

16,55 *

45,00 *

108,m *

212,ú *

88,m *

162,m *

2qú *

20,00 *

38,00 *

612,@ *

280,m *

330,@ *

250,00 *

312,ffi *

350,m *

14.m *

Fom€cÊdon Sí36í-l . LÀô0IGACOiTERCIOOEÀA19Tt{LÀBORATOR}oLÍOA CNPJ: 0Â88alG$mr-61 T€t.fono:

*..iÍ,f::

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

FRS

FRS

LT

LT

FRS

UN

UN

UN

UN

UN

FRS

FRS

FRS

FRS

cx
FRS

PC

10,m Classificado

2,m Classiícado

12,00 Classificado

10,00 Classiícâdo

12.m Classificado

2.m Cl$sificado

12.00 Classiícado

5,00 Classificado

6.00 Classificado

6,m Classificado

3,m Classificado

1,00 Classificado

1,m Classificado

1 m Classificado

1,m Clêssiícado

4,00 Classificado

4.00 Classificâdo

600 ClassiÍcado

1,m Classificado

1,m Classiícado

'1,00 Cl4sificado

12,00 Clffsificado

1000 Classificado

10,m Cl*srÍi€do
'10,00 Clõsiícado

12,00 Classiícado

10,m Classificado

5,00 Classiícado

6,m ClassiÍicado

4,m Classificado

2,00 Classificado

2 00 ClassrÍlcado

2,00 Classiflcado

2,00 ClassiÍicado

12,m Classificado

12,m Classficado

ANALISA

ANALISA

KATAL

KATAL

ANALISA

ANALISA

KATAL

KATAL

ANALISA

ANALISA

NE\ /PROV

NE\ /PROV

NE\A/PROV

NE\ ,PROV

NE\ /PROV

ANALISA

ANALISA

ANALISA

PROTHEMO

PROTHEMO

PROTHEN'O

ANALISA

EBRAM

BIOCON

CRAL

CRAL

CRAL

MEDICPLAST

DP

DP

JPROLAB

Rro

MICRON

JPROLAB

KASVI

KASVI

9,m 54,m *

13,00 52,00 *

3,50 7,m *

€,m 86,m *

9,m 18,m *

13,m 26,m *

11,m 132,m *

288.m *

$,m
41,m

53,m

$,m
49,90

25,ú

110,m

73,00

5,m

5,m

$,m

45,m

to,a

45 00

1@m

53,00

2.,ú
27,@

20,m

20,m

38,m

5.1,@

28,m

33,00

25,m

26,m

35,m

2,8

PC

PC

PC

PC

LT

UN

UN

PC

Emitido po': Allan Diego Msm Vtroto, m ssáor 5514 y

-{

-24,ú
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Município de Cândido de Abreu - 20í6
Classifi cação por Fornecedor

Pregão 5412016

PAiM.2

Itm Produto,/Ssviço Ouatidâde Status MarG Preço Unitário Prêço Total Sel

040

178/.2 f ffiW @r a lubo'12x75 PP/PS amarelo cJ 1.000

unidades

'17843 Tmpa para tubo 12x75 PP/PS smlha cJ 1.000

unidadês

178/4 Í ampa @ralubo 1à75 PP/PS brarca ci 1.000 u

nidades

17US lÀmínula2o mm caiE d 100 unidades - 5 c

aiEs

U1 17846 Adesiw pôs coletâ

O42 17847 Tubo cmico de plástico 15ml

043 17848 AdaptadoÍ paa mletâ â Ecrc

O44 17849 AgdrEmúltiplapaacdetaavturc25!7 c/ 1

0O un

cx

CX

UN

UN

CX

cx
UN

UN

UN

UN

UN

UN

PC

PC

UN

UN

UN

cx

UN

2.m ClassiÍcado CRAL

2,00 ClassiÍlGdo CRAL

2.00 Classiíicado

5.m Classificado PRECISION

10,m Cl$siÍicado OLEN

30.00 ClassiÍcado CRAL

50,00 Classiícado VACUPLAST

50.m Classificado VACUPTAST

1.000,m Classificado VACUPLAST

50,00 Classificado INJEX

5,m Classrfrcado VACUPLAST

31,m

31,m

31,m

2,fi

12,@

0,23

0,20

39,90

o.41

46,m

33,00

50,m

29,00

51,m

30,m

4,fi
5,00

ã,m
$,m

10.m

62,m *

62,m *

62,00 *

12,fi *

120,m *

6,90 *

10,m *

1.9S5,m *

410,00 *

2.300,m *

165,m *

200,00 *

'1.450,@ *

2.W,@ *

30,m *

90,m *

50,@ *

23,00 *

66,00 *

1m,m *

049

050

045

046

a
M8

É2

053

054

055

056

'17850 Escalpe para coleta a vácuo

17851 Tubo paÍa coleta a vácrc com edta - rekc/'1

m

17852 M icrotr-bo paa coleta a vácm m edta - Íek
c/ 1@

17853 Tubo parâ coleta a vácrc com flmreto - rack

d1m

17854 MicrotLôo paa coleta a vác@ cm flWeto

í7855 Tubo paa coleta a vácrc cm AiEdoí de co4l

ulo - rekc/ 100

17856 micro tubo colêta sângre áirc coag 500(rl c/5

0

1 7857 Alrptolia brare 250ínl

17858 Pisseta brarca 250rnl

'17859 Lamparim

17860 P@l indicadoí de pH

17861 caiE cffi tampa para a@mmmto de tubos

4.m ClêsiÍcâdo INJEX

50.00 Cl$sificado VACUPLAST

40 m Cl*siÍicado INJEX

1,00 Classiícado VACUPLAST

20 m Cl6siÍicado

10,m Classificado

1,00 ClassiÍcado

2.00 Classiícado

1000 ClassiÍicado

JPROLAB

JPROLAB

GLOBAL

KASVI

CRAL

VALOR TOTAL: 20.7@,75

Emitido por: Allan Diego Mtrm Vaoto. m ssàl: 5514 y

,A

3(V@2016 09:4a:31



Município de Cândido de Abreu - 2016
Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 5412016

P{7im:1

Ot'jêto: Aquisiçô€ dê Másiais LáboÍátriais,

É«necedor 98001351 LABINC.ACOMERCIODEARIGOSPiTABORATORIOLTDA ANALISÀ -..ü;riiüffi;

Ro(Ha Vâlú

Lare lnroal 55,m

1 $,m

Loteo00t*Y"*YT-Y".,,.--*....^.t_...-!@..-._
Ftrnecedoí 98001351 TABINGACOMERCIOOEARTIGOSP/IÂBORÀTORTOLTDA ANALTSA úsnc,eoor
Ro(* Valç
Lme lnicial 45,m

1 41,ú

Lote 0m1 . fiffir m Cd€3§d PP-$I§ . 'i'1." MacdÀrodelo: o.l€Ídúdq ie00,.: :,

Fffmedor 96m1351 LABINGACOMERCIODEÀRTIGOSP/LABORATORIOLTDA I«TAL Vsrcedor
Rodada Valtr

Lânce lnicial 55,m

1 53,m

l.lte 0mí taa €04 eamnanr-l{T§ * 
*0., ',. 

i't' .. ,l 1," " , , . . MacdMode{§ -"" O.Etádd 1qm

Larce lnicial 35.00

1 33.m

t@: @ tf'll ffiF Shs"PP_r,.!CÍl
Fcínecedor 9m135'l
Rodda Vâlc
Lffie Inicial 55,m

1 49,90

k â O@1 ttãIr ry. P*AoileigfirnttmrlgT"§ :s*dq ;ea,o ,. . l
ForrÊcêdor 9800í351 LABINGA CO\,ERC|ô DE ARTIGOS P/ TABORATORIO LTDA

M3. fl|,tríe'lqt
ANALISA

n1
ANALISA

§ rlruii"'!ês
VêÍrcodor

Vâncêdor

rlrl.#í
Vfic.dor

I

Vmedor

'.il.lnr,Str

V€ncedor

I
Vmcedor

Rodda

Lârce lnicial

1

1iltr ,.1 ,ecde§.,,4$,=.-r.- u
Fdnêcedor 98001361

RÔd*
Lance lnicial

1

L@ mU. lsa ffi tk{jaPP-Kffs
Fsnêcêdoí Wl35'l
Rôdádâ

Lme lnicial

I

&,@==, ;iffi.$ffif irLiL
Fornecedoí 9m1361
Ro&da

Larce lnicial

1

üdq qql:::@,i:goilii ilriiiiifiiffi
Form€dtr W1351
Ro(Ha

Larce lnicial

I

FOfNêC€dOÍ ffi135í IÁBINGA COMÉRCO DE ARTIGO§ P/ LAEORATORIO LTDA

V€lor

24,fi
25.ú

. ,;,1 :'' {§#F1r 
" 

'

LABINGACOMERCIO DE ARTIGO§ P/ TABORATORIO LTDA

Valr
115.m

1 10.00

, :.1- ..:í

LABINGA COMERCIO DE ARTIGO§ PI T.ABORATORIO LTDA

Valr
75,m

rc,m

. :. .
LABINGA COMERCIO DE ARTIGO§ PIIABORATORIO LTDA

-uq
KATAL

ffflw
KATAL

11, 
riii,r, 4!49ÊE

AÀIALI§A

:::{ilii *Fti$àl i
i:):.i ii1ç;.1 lli:t:t:j) .)\:\)

ANALISA

:t:llilr,
NE\4PRov

.s"{ .. ,
NE1APROV

irlrffifF
Vmcsdor

Roddâ

Lance lnicial

1

Vâlor

6,OO

5.m

""r I

IÂBINGA COMERCIO DE ARTIC,O§ P/ TAEORATORIO LTDA

Valtr

6,00

5.m

Valú

36,m

33,m

Ftrnêcêdor 98Mí351 I-ABINGA COMERCN DE Ê€TIGOS P/ LABORATORIO LTOA

Ro@a

Larce lnicial

1

Vdü
49,m

45,m

Emitc,o por: Allan Drego Msm Vaoto. m ssál: 5514 y

"@--+
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Município de Cândido de Abreu - 2016
Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 5412016

Pê€iÉ2

Otieto AqursrÇões de Matsiais LaboÍatqiais.

Ld*'& :.,:- t: ,.i,,§| ,?b- 1

FoÍnecedoí 98m1361

Rodada

Lme lnicial

1

Lote Cmí rcrn qOU CaiÇ&riidâçãozddNdsêéÍl
FtrÉedoÍ mí351 LABINGACOMERCOOEARTIGOSP/IÁBORATôRIOLTDA

Vdo
46,90

45.@

uà,oocr . l ,gq d'".§*trsàô]â$,lffii'§ i ' ,,,,,
FtrEeór m1351 IABINGA COMERCIO DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA

Ldê:rqQC1

o Ro@a

Lme lnicial

1

Ld* Ê9;.:.:l fi ,:FE r$fs:,
Fornecedor 9€001351

Rodada

Lrelnicial
1

Lds m1 Êq OO18 PCRPP'I(íTS

Fornêcedoí 9ffi1351
Rodada

Lare lnicial

Rodada

Lffie lnicial

I

kÍ{ @ §ôrosíüB"1ÊE}..:

FüHedor 9m0135í

Rodada

Larce lnicial

1

Ldq (x§l @:[ @1 &jm4lti§(RHO)1on§
ForH€doÍ 98m1351

Roddâ

Lme lnicial

1

L.r" qry:.,11| Lloee ;,ryii9trlfiff;*
Formedtr 98mla51

Rodda

Larce lnicial

1

FcHêdor 9800135'1 IABINGA COMERCIO DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA

Vals

55.00

$,m

* I '. . n:

LABNGACOMERCIO DE ARTIGOS PI I.ÁBORATORIO LTDA

Vâ|tr

25,m

2,@

..0.' 
.r+ yofusü.- r

LABINCTA COMERCIO DE ARTIGOS P/ I.ÂBORATORIO LTDA

Vals

29,90

27.ú

I.ÂBINGA COMERCIO OE AIiTIGOS P/ TÁBORATORIO LTDA

Valr

16,55

Vdú
16,m
103,00

\6a
21,ú
20,m

, l - -. *-:":.,-1*,,i-"Iâ..-r
' ": : :l:- :l i 

"- 
'",i 4 tI'

TABINGA COMERCIODE.,RÍIGO§ P/ LÂ8ORATORIO LTDA

Vda
21,@

20,m

ii., :. ;i=;;;;i::::l:=, i ;;;r.rrí::i==

Rodàda

Larce lnicial

1

§siryffi,;:;
NEI^IPROV

l,{' te';

NE\APROV

l[tr641Eto
NE\^PROV

,

Vêncedor

'Vácêdor

ffi
V«rcodx

Rodâdâ

Lare lnicial

I

r. *l S9Í
ANALISA

Mf,trPf'"
ANALISA

ffi
Vsredor

tG pl

lr1trSfi
A}.IALISA

Msgffr(s'FlÊ:
PROTHEMO

#qpry$r:+,
PROTHEMO

,q- f,fl ,lPi :,-, rl111i1,,;4oo
Vêncêdoí

1r.(@ llL16ii;:XX|]l
VscêdÕÍ

Nti l ii:,;;"
Vxii!àiôr

t+;';ã;j rlifri$ffi

;ü..1t.=
Vfficsdor

ri
PROTHEMOrÁBNGIiCOMERCIO DE ARTI@S Pi LÂBORATORIO LTDA

Valú

40,m

38,m

::::::::::::: : : ::::::::: : :ii. *-;:. .*" ' '-'
LABINGACOMERCIO DE ARN@S P/ TAEORATORIO LTDA

Valtr

55,m

51.m

LABINC'ACOMERCjo DEARTIGOS P/TABORATORIO ITDA
Valr
29,m

28.00

Vffcrdor

Vsirêdor

'li
Vtiôê.1ôÍ

t\_,
ungQilg1ÇP. ) 

",-qee.4tu{ilâ#ANÂLISA

ll,ri,ii-
BlocoN

í,+;,:
EBRAÀT

Emitido por: Allm Diego Mtrm Vaoto, m ssár: 5514 y

@-A ,/li
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Município de Cândido de Abreu - 20í6
Relatorio de Lances dos Fornecedores

FoÍnecedor ffi1351
Rodada

LárEe lnicial

1

LABINGA C OMERCIO DE ARTIGOS P/ TABORATOR IO LTDA

Valü

27,@

25,m

Vals
8,fi
26,m

Mfl,..6. |oi

CRAL

M*Efffffflfi
CRAL

{(x1â i* tllrl»\ .1{íf&
Vscàdor

sffi
VffcêdoÍ

,ftff. [i+rtf.1,.i.=t
Vencêdor

[i.:=' llffi-
Vmcsdor

Slffs4il'l4:lff §

i: iiiiL,i:-,.1IÍÍÉ -
v€no6dor

ryT,.: .1i. 4oo

.*§j.t\ ,; ' .:lt
. V6naedor

Vencedor

til
VârccdôÍ

;;,,F#ffi ' VÇncadry

lÍsrsdor

§J*'W*lo'
CRAL

Rodada

Lancê lnicial

1

Foínecêdor 98001351

Rod*
Lmê lnicial

1

Rodada

LãEe lniciâl

1

Rodada

Lme Inicial

1

Rodada

Larce lnicial

I

1

lde m1 Eú.r 0cB6 U*raeUZm- imd
Fsn€cêdor 98m1351

Ro@â

[gIx offi Côl#6§im{ífartit.Iaisá&êotóritpa*&cltorjffiü* . ., **
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Parecer ne
Protocolo ne
fnteressadas:
Assunto:

138/2016-PG, de 30 de agosto de 2O16.
877116, de OGl0712016.
Secretaria Municipa! de Saúde.
Pregão Presencial - Registro de preço
aquisição de materiais !aboratoriais.

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 comando da empresa e
assume a responsabilidade de sua gestão. Se entendesse de
forma diversa, estar-se-ia consideraÃdo que o parecer jurídico
é um alvará para o cometimenb 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 firmou no acórdão no 128/2009, da 2a Câmara
daquele Tribunal.

Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello: o parecer não é ato
administrativo, sendq quando muitq ato de administração consultiua, que visa a
informar, elucidar, sugerir providencias administratiuas a serem estabelecidas nos
atos de administração ativa. (MELLO, Z}Ot, 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

1
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precedente, o MS 24.073, Rel.Min. Carlos Velloso, Pleno, DJ

ementado:
3UL012003, assim

EMENTA: CONSTTTUCIONAL, ADMINISTRATIVO,
TRIBUNAL DE CONTAS.TOMADA DE CONTAS:
ADVOGADO. PROCURADOR: PARECER. C.F., aft.7Q
pará7. únicq aft. 71, II, aft. 133. Lei no 8.90Ç de 1994,
aft. 20, § 3o, aft. 7o,aft. 32, art. 34, IX. I. - Advogado de
empresa estatal que, chamado a opinar,oferece parecer
sugerindo contratação direta, sem licitaçãq mediante
interpretação da lei das licÍtações. pretenáo do
Tribunal de Contas da União em responabilizar o
advogado solidariamente com o administrador
gue duidiu pela contratação direta:
impossibilidadQ dado gue o parecer não é ato
administrativo, sendo, guando muito, ato de
administra$o onsultiva, gue visa a informar,
elucidar, sugerir providências administratiuas a
serem estabelecidas nos atos de administração
ativa. Celso Antônio Bandeira de Mellq "Curso de
Direito Administrativo'i Matheiros Ed., 13a ed., p. 377.
il. - O advogado somente será civilmente responsável
pelos danos-causados a seus clientes ou a terceiros se
decorentes de erro grave, inescusável, ou de ato ou
omissão praücado com culpa, em sentido largo: Cód.
Civil, art. 159; Lei 8.906/94, aft. 32. III. - Mandado de
Segurança deferido. " (destaq ues n ossos)

Fosse vinculante o parecer jurídico que analisa as minutas de editais e
contratos, não seria possível ao órgão consulente divergir das recomendações nele
firmadas, conforme sedimentou o STF, em acórdão relatado pelo Ilustre Ministro
Joaquim Barbosa:

" quando a lei estabelece a obrigação de decidir à luz de
parecer vinculante, essa manifestação de teor jurídica
deixa de ser meramente opinativa e o administrador
não poderá decidir senão nos termos da conclusão do
parecer ou, entãq não decÍdil'.r

Isso posto, passamos a analisar a documentação que compõe o
aludido processo.

PRocunaoonrl GBRll-

' str', vts 24.631-6
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Trata-se de Pregão Presencial, tipo menor preço por item, que lêüá'o
número 5412016, destinado ao registro de Preço para aquisição de materiais
de laboratoriais,

O procedimento atendeu solicitação da diversas secretaria municipal
de saúde 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 t2512016-pc, do dia 11 de agosto 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 30 de agosto de 2016, às 09h00min, iniciada a sessão, foram
protocolados os envelopes no01 e no02 das proponentes presentes e, na sequência,
procedeu-se ao credenciamento.

Ato contínuo, efetuou-se abertura dos envelopes noO1 - proposta de
preços - das empresas pafticipantes e, quando da análise documental, nenhuma
irregularidade foi encontrada. Na sequência, o pregoeiro obteve êxito na
negociação, chegando-se ao resultado constante no relatório de lances e
classificação por fornecedor, anexos à ata.

Após, procedeu-se à abertura dos envelopes no 02 - documentos de
habilitação - das empresas, não sendo encontradas irregularidades.

Não houve manifestação de interposição de recursos. Assim o
pregoeiro adjudicou os objetos às participantes vencedoras, conforme classificação
por fornecedor, anexa aos autos.

PRocunanonrl GBnlt,
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homologados.
Desta forma, entende-se que tais resultados

E o parecer, s.m.j.

a

o

Cândido de Abreu, 30 de agosto de 2016.

Aovoeaon - OAB/PR Ne 73149
AssEssoRA:unÍorca
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e

TERMo DE HoMol-ooaÇÃo

Objeto: Registro de Preços para

eventuais aquisições de materiais laboratoriais,

em atendimento a Secretaria Municipal de

Saúde.

Licitação, Modatidade: pREGÃo pnesENctAL No 054/2016

Cumpridas as formalidades legais e considerando a adjudicação do procedimento
licitatório em epígrafe pelo Pregoeiro, Homologo, na forma das disposiçÕes pertinentes
da Lei no 10.52012002, e com respaldo do parecer jurídico no 13812016-PG de
2910812016, o objeto do certame à(s) licitante(s):

Proponente(s) vencedor(es) :

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$ 3.824,00 (três mil
oitocentos e vinte e quatro reias).

LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA, inscrita no CNPJ
no 04.886.103/0001-51, foi vencedora nos itens descritos na ata, perfazendo um vator
global de R$ 16.885,75 (dezesseis mil oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e
cinco centavos).

Cândido de Abreu/PR, 02 de setembro de Z%
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LICITA PORTARIAS
Homol

TERMo DE HoMoLocAçÃo
Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais contratação
dê êmpresa especializada êm prestação dê sêrviços dê
manutenção preventiva e corretiva nos vêículÕs pertencentês a
frota municipal, em atendimento a diversâs Secretarias
Municipais.

Licitação, Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL N. 053/201 6

Cumpridas as formalidades legais e considerando a adjudicação do
procedimento licitalório em epígrafe pelo Pregoeiro, Homologo, na
forma das dispôsiçôes pertinenles da Lei no 10.52012002, e com
respaldo do parecer jurÍdico n" 'í 37/201 6-PG de 29108/201 6, o objeto
do certame à(s) licitante(s):
Proponente(s) vencedo(es):
AUTO MECANICA CENTERCAR LTDA - ME, inscrita no CNPJ no

01.0ô5.961/0001-47, Íoi vencêdôra nos itens descrilos na ata,
perfazendo um valor global de R$ 1 06.275,00 (cento e seis mil
duzêntos ê setenta e cinco reais).
MARCELO BRIK 04250513904, inscrita no CNPJ no 17.089,14210001.
70, Íoi vencedora nos itens descritos na ala, pêrÍazêndo um valor
global de R$ 103.375,00 (cento e três mil trezentos e sêtenta e
cinco reais).
OFICINA MECANICA NILMAR LTOA - ME, inscrita no CNPJ no
05.622.82310001-72, foi vencedora nos itens descritos na ala,
perfazendo um valor global de R$ 168.562,50 (cento e sessenta e
oito mil quinhentos e sessenta ê dois rêais e cinquenta centavos).
PAULO NASCIMENTO 03910271901, inscrita no CNPJ no
17.734.661/0001-43, Íoi vencedora nos itens descrilos na ata,
perfazendo um valo. global de R$ 49.625,00 (quarênta ê nove mil
seiscentos e vinte e cinco reais).
VALDECI DE PAULA FERNANDES - ME, inscrita no CNPJ no

02.301.250/0001-97, foi vencedora nos itens descÍilos na ata,
perfazendo um valor global de R$ 134.750,00 (cento e trinta e
quatro mil setecentos e cinquenta rêais).
Cândido de Abreu/PR. 02 de setembro de 2016.

JOSE MARIA REIS JUNIOR
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÂO
Objeto: Registro de Prêços paÍa futuras e eventuais aquisições de
materiais laboratoriâis, em atendimento a Secretaria Municipal de
Saúde.

Licitação, Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No 054/20.t6

Cumpridas as fomalidades legais e considerando a adjudicação do
na

DIÁRlo OFICIAL CERTIFICADO DIGITATMENTE
A Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu dá garântia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site

www,candidodeabreu.pr.gov.br

das disposiÇões pertinentes da Lei no 10.520/2002. e com
respaldo do parecêrjurÍdico n' 138/2016-PG de 29/08/2016, o objeto
do certame á(s) licitante(s):
Proponente(s) vencedo(es):
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$ 3.824,00 (três mil oitocentos e vinte e quatro rêias).
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA,
inscrita no CNPJ n'04.88ô.103/000'1-51. foi vencêdora nos ilens
descritos na ata, perfazendo um valor global dê Rg 16.885,75
(dêzêsseis mil oitocenios ê oitenta e cinco rêais e setenta ê cinco
centavos).
Cândido de Abreu/PR,02 de setembro de 2016.

JOSE MARIA REIS JUNIOR
Prefeito Municipâl

PC P,T.àfi.1À iç' ;311{r, d+ Õã ai+ §rt;:m!rra d*

§u;nrrls: di:-;Stite ,ú'i?r{ u*ncessaç de iéri<ts *
f*::<:ittrtis.r !*

O PTesidente da CÀMARA MUNÍCIPAL DE CÂNDIDo
DE ABREU, ESTADO DO PARANÁ. no uso de suas
atribuiçoes legais e regimentais

RESOLVE:

AÍt.1". Regularizar as férins de 30 (trinta) dias,
referente ao mês de Junho/ 20 I 6. Periodo de g;ozo
02/09l 16 â O1/LOl16. Ao funcionário Sr.
RONALDO ADRIANO DERBLI, AUXILIAR
EXECUTIVO, da Câmara Municipal de Càndido de
Abreu.

Art.2'. Esta Port,tria entra em vigor a paÍtir
desta data, rcvogadas as disposiçocs em
aôntrâfio

Dé-se conhecirlento, publique-se e registre,se.

Gabinete da Presidência cla Càmara Municipal de
Cándido de Abreu. em 02 de Setembro de 2016.

"jo§ :r * r grí:i"ílri il't(1ií*s
t ltítÉíar:»i ríi
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS N'í09/20í6.
vlcÊttcll : 12t09rzo16 à 31 t 1il2a16.

Aos 12 (doze) dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis (1210912016), nesta cidade
de Cândido de Abreu, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU,
situada na Av. Paraná, no03, 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
CPFiMF no. 024.056.029-97, nos termos da Lei n.o 10.520i2002, dos Decretos n.o 3.555, de
08 de agosto de 2000; Decreto no 7 .892 de 23 de janeiro de 2013 e a Lei Complementar n.o
12312006 e, subsidiariamente, da Lei n.o 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis em face
da classificação da proposta apresentada no PREGÃO PRESENCIAL n' 54/20í6, para
Registro de Preços, visando o fornecimento previsto no item í.1 do edital, constitui-se o
presente documento vinculativo e obrigacionai às partes, obedecendo às condições
descritas no Edital correspondente e seus Anexos, confr:rme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO E üÜ F'REÇO
Parágrafo Primeiro: A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREçO para futuras e
eventuais aquisições de Materiais Laboratoriais, em atendimento a Secretaria
Municipal de Saúde, de acordo com as quantidades e respectivos valores descritos no
relatório do sistema Equiplano (Anexo l).
Parágrafo Segundo: O valor total registrado é de R$ 3.824,00 (três mil oitocentos e vinte e
quatro reais).

GLÁUSULA SEGUNDA - DA uGÊNcIA E Do REAJUSTE
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será até 3111212016.
Parágrafo Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pelo
fornecedor, uma variação considerável no valor dos produtos.

cLÁusuLA TERCEIRA - Do PAGAMENTo, Dos REcuRSos E DA DorAçÃo.
Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega
dos produtos, mediante conferência de quantidade e qualidade pela secretaria requisitante,
à base dos preços unitários apresentados 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 Previdência
Social - INSS 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 pelo fornecedor de disposição contratual,
os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.
Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes da presente Ata de Registro de
Preços, correrão por conta da seguinte classificação funcional programática.

&o "'
iA

,rof
ftt,.1.;i. r

Ii R EHLKE & crA LTDA

Contato: JOSE ROMEU EHLKE - CPF: 027.853.í59'87

CNPJ: 76.730.076/000í-
34

Telefone/Fax: lê11
3252-2196

: AVENIDA JOAO GUALBERTO. N'166í. JUVEVE - CURITIBA- PR

e-mail : jrehlke@ jrehlke.com.br

07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE i4 'l,/, ,, I
i' .;7'-/ !
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos

003. Hospital Municipal
'1 0. 302.070 1 .2048 - Hospital Municipal
2120 - 3.3.90.30.00.00 - 000 - Material de Consumo
2130 - 3.3.90.30.00.00 - 303 - Material de Consumo
2140 - 3.3.90.30.00.00 - 369 - Material de Consumo
2145 - 3.3.90.30.00.00 - 378 - Material de Consumo

CLÁUSULA QUARTA . PRAZO E DA ENTREGA
A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá a licitante vencedora,
entrega dos produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em
dias após a solicitação.

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILTDADES
Parágrafo Único: O fornecedor se manterá, durante toda a execução da presente Ata de
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive fiscais.

GLÁUSULA SEXTA . MULTA
Será aplicado multa contratual de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro
de Preços, na hipótese de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pelo
fornecedor, sem prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei no. 8.666i93 e suas
alterações subsequentes e demais legislações pertinentes a matéria.

CLÁUSULA SÉTIMA - RESGISÃo
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindido de pleno direito,
independentemente de notificação judicial, nas seguintes hipoteses;
lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da Contratada;
Se o Fornecedor, sem prévia autorização do Município de Candido de Abreu, transferir,
caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente desta Ata de Registro de Preços;
Demais dispositivos da Lei no. 8.666i93.

cLÁusuLA orrAVA - LEGTSLAÇÃo ApLrcÁvEL
Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preço 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. 5412016, anexos e a proposta apresentada pelo Fornecedor, são partes integrantes
deste instrumento, independentemente de transcrição.
Parágrafo Segundo:Serão incorporadas a esta Ata de Registro de Preços, mediante termos
aditivos quaisquer modificações que venham a serem necessários durante a sua vigência,
decorrentes das obrigações assumidas pelo Município de Cândido de Abreu e o Fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA. DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

cronograma de
até í5 (quinze)

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este instrumento, declara o Fornecedor ter plena ciência
aceitando todas as condições nele relatadas.

-"'r' 1 Ir' 
,' ,írJ I

,'/-
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do seu conteúdo,
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
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clÁusur-A DEcTMA sEcuNDA - DrsposrçÕes cERArs \:-l
O Fornecedor assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as offi{Oqs-
decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, sejam de natureza trabalhista,
administrativa, previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade do
CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem
de prejuízos causados a terceiros, não cabendo ao 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 dirimir todas e
quaisquer controvérslas oriundas desta Ata de Registro de Preços, renunciando
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu, em 12 de setembro de 2016.

CONTRATANTE:
MUNI DEC U

José Maria Reis Junior - Municipal

coNrRAr ooo. 
" /Ãff,lji:tú_

-.ldsdÉomeu Ehlke - Diretor Comercial

1.

2.

TESTEMUNHAS:



Município de Cândido de Abreu - 2016
Glasdficação por Fornecedor

Pregão il12416

Página:1

Preço UnitáÍio Preço Total Sd

ú7 17862 Diluáte DILUENTE M-18D

058 17863 EnÉgrie ENúGÜE M-18R

059 17841 Lis LISE M-18CFL

60 17865 LjmpadoÍ do E-z (limpador de eEim) UMPAOO

R DO E-Z M-18E

061 17866 SduçãodelirpeâdasndaSOLUÇÃODE UMPÉZ

A DA SONDA M-18P

5.m Classif cado MINDRAY

5,00 Classificado MINDRAY

5,m Classificado MINDRAY

5m ClassiÍcdo MINDRAY

5.00 Classiicado IVIINDRAY

145,@

185,00

245,00

í04.90

84,S

3.824,00

72\N '
925,m *

1225§ *

524.50 *

424,fi '

VALOR TOTAL:

«-l
l)

Emitdo por: Allân Di€go Mtrerc Vacto, na ssão: 5514 y '12l@201ô 16:18:40
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS No 110t2016.
vrcÊruc re : 1 2t 09t 2016 à g1 t 12t2016.

Aos 12 (doze) dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis (1210912016), nesta cidade
de Cândido de Abreu, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU,
situada na Av. Paraná, no03, 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, nos termos da Lei n.o 10.520/2002, dos Decretos n.o 3.555, de
08 de agosto de 2000; Decreto no 7 .892 de 23 de janeiro de 2013 e a Lei Complementar n.o
12312006 e, subsidiariamente, da Lei n.o 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis em face
da classificação da proposta apresentada no PREGÃO PRESENCIAL n' 54/20í6, para
Registro de Preços, visando o fornecimento previsto no item 1.1 do edital, constitui-se o
presente documento vinculativo e obrigacional às partes, obedecendo às condições
descritas no Edital correspondente e seus Anexos, conforme segue:

cLÁusuLA PRTMEIRA - DO OBJETO E DO PREçO
Parágrafo Primeiro: A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREçO para futuras e
eventuais aquisições de Materiais Laboratoriais, em atendimento a Secretaria
Municipal de Saúde, de acordo com as quantidades e respectivos valores descritos no
relatório do sistema Equiplano (Anexo l).
Parágrafo Segundo: O valor total registrado é de R$ í6.885,75 (dezesseis mi! oitocentos e
oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será até 3111212016.
Parágrafo Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pelo
fornecedor, uma variação considerável no valor dos produtos.

cLÁusuLA TERCETRA - DO PAGAMENTO, DOS RECURSOS E DA DOTAçÃO.
Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega
dos produtos, mediante conferência de quantidade e qualidade pela secretaria requisitante,
à base dos preços unitários apresentados 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 Previdência
Social - INSS 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 pelo fornecedor de disposição contratual,
os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.
Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes da presente Ata de Registro de
Preços, correrão por conta da seguinte classificação funcional programática:

Empresa: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA
CNPJ:
04.886.í 03/000í -5í

Telefone/Fax: (441
303í4020

e-mail:
labinqa(@labi nqa.com.br

Endereço: RUA VEREADOR ARLINDO PLANAS, N" 2059, SALA A, VILA
SANTA IZABEL - MARINGA. PR
Gontato: ALEXANDRE BUSNARDO - CPF: 028.234.439-08
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07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
003. Hospital Municipal
1 0, 302.070 1 .2048 - Hospital Municipal
2120 - 3.3.90.30.00.00 - 000 - Material de Consumo
2130 - 3.3.90.30.00.00 - 303 - Material de Consumo
2140 - 3.3.90.30.00.00 - 369 - Material de Consumo
2145 - 3.3.90.30.00.00 - 378 - Material de Consumo

CLÁUSULA QUARTA. PRAZO E DA ENTREGA
A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá a licitante vencedora, cronograma de
entrega dos produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até í5 (quinze)
dias após a solicitação.

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES
Parágrafo Único: O fornecedor se manterá, durante toda a execução da presente Ata de
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive fiscais.

CLÁUSULA SEXTA. MULTA
Será aplicado multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro
de Preços, na hipótese de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pelo
fornecedor, sem prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei no. 8.666/93 e suas
alterações subsequentes e demais legislações pertinentes a matéria.

CLÁUSULA SÉTIMA . RESCISÃO
A presente Ata de Registro de Preços 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 o Fornecedor, sem prévia autorização do Município de Candido de Abreu, transferir,
caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente desta Ata de Registro de Preços;
Demais dispositivos da Lei no, 8.666/93.

cLÁusuLA orrAVA - LEGTSLAçÃo ApLrcÁvEL
Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preço as disposições da Lei no. 8.666/93 que
regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública, bem como
demais legislações pertinentes.

GLÁUSULA NONA. DAS PARTES INTEGRANTES
Parágrafo Primeiro: As condições estabelecidas na Licitação Modalidade Pregão Presencial
no. 5412016, anexos e a proposta apresentada pelo Fornecedor, são partes integrantes
deste instrumento, independentemente de transcrição.
Parágrafo Segundo:Serão incorporadas a esta Ata de Registro de Preços, mediante termos
aditivos quaisquer modificações que venham a serem necessários durante a sua vigência,
decorrentes das obrigações assumidas pelo Município de Cândido de Abreu e o Fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA . DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.
CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

(
a-/'
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e

Ao firmar este instrumento, declara o Fornecedor ter plena ciência do
aceitando todas as condições nele relatadas.

conteúdo,

cr-Áusule oÉcrue SEGUNDA - DtspostÇôes cenrus
O Fornecedor assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações
decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, sejam de natureza trabalhista,
administrativa, previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade do
CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem
de p§uízos causados a terceiros, não cabendo ao CONTRATANTE o pagamento de
qualquer adicional.

CLÁUSULA DÉGIMA 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 Íiel 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 desta Ata de Registro de Preços, renunciando
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

EdifÍcio da Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu, em 12 de setembro de 2016.

GONTRATANTE:
MUN

José Maria Reis Junior - Prefeito

CONTRATADO:
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

Alexandre Busnardo - Sócio Administrador

TESTEMUNHAS:

1.

2.
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Município de Cândido de Abreu - 20í6
Clas§fi cação por Fornecedor

Pregão il12016

Ouantiddo StaturItom Produto/S€ÍYlçp Pr6ço Total Sel

@1 17805 Ácido üico PP - KITS

W. 1786 Bilirrúim-KITS

@3 17807 Colêstüol PP - KITS

004 178@ CroatininaPP-KITS

@6 17809 Glic.o§ê PP - KITS

06 17810 Pd&dBBilirrúim-KITS

@7 17811 Triglicéíid6 PP - KITS

0@ 178'12 UÍáa PP - KITS

009 17813 EDTA2qnl

010 17814 Flffi€to2&nl

0í l178'15 CorantêMâyGr$wdd l.mml
012 '17816 Cüarne Gi€msa1.@0 rnl

.-013 '178'17 Luoolfaco1% 50ünl

O 1/E16 utr!únocorüaçáozr€hr Nersêqr

015 17819 Cú!ünoc,ecdqaçàoZi€hl Gabbot

016 í7@0 AeoLatêx2í{ ccúúdes40&T- KffS

017 1782í FRPP-KITS

018 17@ PCRPP.KITS

0'19 17823 Soro {|ti A lonl

On 17 4 SsoarÍi B l0nl

@1 '17825 Stroffti D (RHO) 10ml

02 17 Stro ctrúrolo ffiÍEl 1ÉÍnl

@3 17&7 Íirar€agtrtepúaHCGc/50uÍdâd6s

O24 17&8 Tira da úim c/ 10 âG c/ l50 Úlidd€s

425 17829 Coletq dsfee§ opeoSOnl pacotec/ 1@(Íli

dads

úâ 178@ Cddü dsúinaSOnl paotec/ lmhidâdês

@7 17831 ColettrSqnl6téril psctêc/1@úid*
Oâ 17832 Colêtd dê úina irlítil uissustéÍil p6

ote cy' 'l 0 unidades

@9 17803 EstanteparatLôos ds$saiosn{ãÍEre\,sti

do dê PVC parâ 12 tubo6dê 10 a 30 Írm de di&ndo

@ 17831 Estír[e Dra tubos dg ilsaio eín ararE Ío\êsti

O m€Pvc paazatrm€rú4fl mcoãnero
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PnrrerruRA oo MuNrcÍpro nr CÂNDrDo or Ae
Esuoo oo PmnNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contr
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43\ 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

Pnererruna oo Mul'rrcípro oe CÂuoloo oe AeReu
Esreoo oo PnnauÁ

EXTRATO DE CONTRATO
- Para fins de publicação -

PP 054/20í6

Vigência Valor Global
R$

lnício Término 3.824,00
12-09-16 31-12-16

CONTRATANTE
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
J R EHLKE & CtA LTDA - 76.730.076t0001-34
Ata de registro de preços n" 109/2016
REGISTRO DE PREÇO para futuras e eventuais
aquisições de Materiais Laboratoriais, em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

PnererruRa oo Munrcípro oe CÂuoroo oe AaReu
Esreoo oo PaReuÁ

EXTRATO DE CONTRATO
- Para fins de publicação -

PP 054t2016

Vigência Valor Global
R$

lnício Término 16.885,75
12-09-16 31-12-16

CONTRATANTE
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICiPIO DE CANDIDO DE ABREU
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA
LABORATORTO LTDA - 04.886. 1 03/0001 -51
Ata de registro de preços n' 11012016
REGISTRO DE PREÇO para futuras e eventuais
aquisições de Materiais Laboratoriais, em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Edifício da Prefeitura do Município de 12 de setembro de 2016.
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Lein§720,de07 /05/2012, publicada no fornal'l'ribuna do Norte em 09/0512012, Edição 6.373, página 05

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-OOO

Fonei 43-3476-1222
Site: www.ca ndÍdodeabreu.pr.eov. br

LICITACOES

Dispensas

RATIFICAçÃO - Dispensa de Licitação ne o5o/2016

OBJETO: Prestaçáo de seruiços de levantamento e cadastramento de
propriedades rurais localizadas a margem direita do Rio lvâí, dentro do
território de Cândido de Abreu.
CONTRATADA: FUDACAO DE APOIO Ao DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL, CIENTIFICO E TECNOLOGICO DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG _
(cNPJ/t\íF nq 08.574.460/001 -35).
VALOR GLOBAL: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 24, inciso Xilt, da Lei ne 8.666/1993.
JUSTIFICATIVA E PEDIDO DE DISPENSA: Olicio ne 024/2016-GP de
1710812016, oriundo do Gabinete do Prefeito.

Em 9 de setembro de 2016.

JOSÉ MARIA RE'S JUNIOR
Prefeito Municipal

Ho

TERMO DE HOMOLOGAçÃO
Objeto: REGISTRO DE PREçOS para Íuturas e êventuais
aquisições de água mineÍal/natural e vasilhames de 20 (vinte)
litros, em atendimênto as Secretarias Municipais de Assistência
Social, Educação e Cultura e Saúde.

Liciração, Modalidade: PREGÃo pRESENctAL N" 056/201 6

Cumpridas as fomalidades legais e considerando a adjudicação do
procedimento licitaiório em epÍgraíe pelo Pregoeiro, Homologo, na
Íorma das disposiçõês pertinentes da Lei no 10.52012002, e com
respaldodo parecerjurídico n" 140/2016-PG de 12109/2016, o ob.ieto
do certame à(s) licitante(s):
Proponente(s) vencedor(es):
IEREZINHA APARECIDA MOSER PAZIO - ME, inscrita no CNPJ no
20.248.97410001-04, Íoi vencedora nos itens descritos na ata,
perfazendo um valor global de RS 10.907,00 (dez mil novêcentos e
sêtê reais).
Cândido de Abreu/PR, 13 de setembro de 2016.

JOSE MARIA REIS JUNIOR
Prefeito Municipal

DÉRlo oFICIAL CERTIFIcADo DIGITALMENTE
A Prefêitura Municipal de cândido de Abreu dá gàrântia da autenticidade deste documento, desde que visualizado atraves do sitê
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PP 054/2016

Vigência Valor Global
Et(

lnício Término 3.824.00

12-09-16 31-12-16

CONTRATANT
E
CONTRATADA
NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
J R EHLKE & CtA LTDA - 76.730.076t0001-34
Ata de registro de preços n" 109/2016
REGISTRO DE PREÇO para Íuturas e eventuais
aquisrçóes dê Maleriais Laboratoriais, em
atendimento a Secretariâ Municioal de Saride

F?rf e,rriii DO MLil"lalFiar *r CÂ\t!n+ rr Átir
I qrÂrn ta! alt(r,!ii

- l'r:11J lriiii {;,: í:iia)lil,:i!+

PP 05412016

Vigência vator Gtobat
R$

lnÍcio Término í 6.885,75

1 2-09-1 6 31-12-16

CONTRATANT
E
CONTRATADA
NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA
LABORATORTO LTDA - 04.886.103/0001-51
Ata de registro de preços n" 11012016
REGISTRO DE PREÇO paÍa Íuturas e eventuais
aquisições de lvlateriais Laboratoriais, em
atendimento a Secrelaria Municioal de Saúde.
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