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CÂSCAVEL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Ne 155/2016

MINIS

O MUNICÍPIO DE CASCAVEL -- PARANÁ torna público que promoverá licitação na
modalidade de Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO. obtido através do MAIOR
DESCONTO, objetivando: Aquisição de Medicamentos ofertados na lista de preços
ABCFarma atualizada, conforme anexo 1, de acordo com a requisição de compras
emitida pela Secretaria Municipal de Saúde sob ne. 284/2016 e processo Re
13143/2016. A presente licitação será processada com fundamento nas disposições
da Constituição Federal em seus artigos 37, inciso XXI e 1 70, inciso IX, Lei Federal ne.
l0.520, de 17 de julho de 2002, Constituição do Estado do Paraná, Artigo 27, inciso
XXI, Lei Complementar ng. 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações trazidas pela
Lei Complementar 147/2014 subsidiariamente, pelos Decretos Municipais Re
6.727/2006, 11.445/2013 e 12.579/2015, bem como, pelas normas contidas nesse
Edital e seus anexos, que fazem parte integrante, aplicando-se no que couber as
disposições contidas na Lei Federal ne. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais
legislações específicas do objeto licitado.

IMPORTANTE

DA ABERTURA: A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, a ser
realizada conforme indicado abaixo, na sala de licitações do Departamento de
Compras, localizada n0 2P andar do Paço Municipal, situada na Rua Paraná, nQ. 5000,
Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85.81 0-01 1 .

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO DOS
REPRESENTANTES: Até ás 09h00 do dia 29/07/2016, na recepção do Departamento
de Compras, 2Q andar, situada na Rua Paraná, ne. 5000 - Paço Municipal, Centro -
Cascavel/PR.

ABERTURA DOS ENVELOPES E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: Dia 29/07/2016,
às 09hOI min.

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA/LANCES: Dia 29/07/2016, após a avaliação das
propostas pelo (a) Pregoeiro (a), que será feita após a fase de recebimento dos
envelopes.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

(informar o n'. da licitação)

E-mail: josez@cascavel.pr.gov.br

Telefone:(0xx45) 3321 -2216 -- Fac-símile:(Oxx45) 3321 -2088
Horário de expediente: das 8h30min às 1 2h00min, e das 1 3h30min às 1 7h00min

NOTA: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
Serão disponibilizados no site www.cascavel.pr.gov.br/servicos/licitacoes todos os
avisos, comunicados e esclarecimentos pertinentes ao edital. Compete ao licitante
acessar o site para obter as informações.
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ANEXOS DO EDITAL
ÇA

Integram este Edital, como se nele estivessem
relacionados, dispostos na seguinte ordem:
1 - Descrição detalhada do objetot
11 - Aspectos gerais da licitaçãol
111 - Relação dos Documentos de habilitação;
IV - Regularidade Fiscall
V - Modelo de Declaração "que cumpre plenamente os requisitos habilltatóriosl
VI - Carta de Credenciamento;
Vll - Modelo de Declaração "não possui trabalhadores menores de 1 8 anos"l
Vlll - Modelo de Proposta de Preçosl
IX - Declaração de Idoneidadel
X - Declaração de ME (Micro Empresa) /EPP (Empresa de Pequeno Porte) / MEI

(Micro Empreendedor Individual)l
Minuta do Contrato;
Declaração de não possuir em seu quadro societário servidor ou dirigente de
órgão ou entidade do contratante.

transcritos, os anexos abaixo

XI -
Xll -

l DAS DISPOSIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES

1 .1 Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas legalmente constituídas
que atenderem a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à
documentação, sendo vedada a participação de licitantes cuja atividade
não seja compatível com o objeto solicitado.

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os licitantes que
se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
1-
11

111

lv
V
VI

Licitante que estiver sob falência ou concordatas
Licitante que esteja suspensa de licitar pelo Município de Cascavel ou
declarada inidõnea pela Administração Pública Direta ou Indireta, Federal,
Estadual ou Municipall
Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si;
Estrangeiras que não possuam sede no paísl
Licitante cujo objeto social seja incompatível com o da licitação;
Licitante que incorra em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 99,
capufe incisos, da Lei n' 8.666/1 993, ou seja:

Art. ge Não poderá participar, direta ou indlretamente, da licitação ou da execução
de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:

l

11
o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do
prometo básico ou executivo ou da qual o autor do prometo seja dirigente,
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratadol
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111 servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação.

3.

3.1

OBJETO DA LICITAÇÃO

A descrição detalhada do objeto e demais informações constam dos Anexos l e
11 deste Edital.

4.

4.1

DA CONDUÇÃO DO CERTAME PELO (A) PREGOEIRO(A)

O certame será conduzido pelo(a)
seguintes atribuições:
1 - Credenciamento dos representantes legais das licitantes interessadas em

participar deste Pregãol
11 - Recebimento dos envelopes "Proposta" e "Documentação"l
111 - Abertura dos envelopes da "Proposta" e verificação da sua conformidade

com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, nos termos
do item 6 do presente edital;

IV - Condução dos trabalhos relativos aos lances verbais e à classificação de
acordo com as propostas de menores preçosl

V - Recebimento, o exame e a decisão sobre recursos;
VI - Adjudicação do objeto;
Vll - Elaboração de atam

Vlll - Condução dos trabalhos da equipe de apoio;
IX - Encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação,

à autoridade superior, visando a homologação e a contrataçãol
Em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer
ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

P re goeiro(a) , que terá, em especial, as

x-

5. DO CREDENCIAMENTO E APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

5.1 No horário indicado no preâmbulo deste edital, o representante legal da licitante
apresentar-se-á ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como
participante deste pregão, munido da sua carteira de identidade ou outro
instrumento equivalente, e do documento que Ihe dê poderes para manifestar-
se durante a reunião de abertura dos envelopes Proposta e Documentação,
relativos a este pregão.

5.2 Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro, o representante da licitante
deverá estar munido de:

a) No caso de representante não oertencente ao quadro societário da
empresa: Carta de credenciamento, conforme o modelo constante do
Anexo VI, ou plQçulqçêQ PQ! l $trylDÇ !Q publiçQ ou oarticular, com
poderes para formular ofertas e lances de preços, negociar preços
diretamente com o Pregoeiro e praticar todos os atos pertinentes ao
certame em nome da empresa representada. A carta de credenciamento
ou procuração deverá vir acompanhada de:

}rocuracão oor instrumento oúblico

Pregão Presencial n' 155/2016
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1)

11)

Registro Comercial; (no caso de empresa individual) ou

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e
alteraçõessubsequentes ou a última alteração contratual
consolidada, devidamente registrados; (para sociedades em geral)
ou

111) Ato constitutivo e alterações subsequentes, devendo vir
acompanhados de documentos de eleição de seus
administradores em exercício; (no caso de sociedade civil) ou

IV) Decreto de autorização e ato
competente (para Empresa
funcionamento no Brasil).

constitutivo registrado no Órgão
ou Sociedade Estrangeira em

b) No caso de sócio da empresa, proprietário, administrador ou
assemelhado, deverá apresentar cópia do Estatuto Social ou Contrato
Social em vigor (contrato social acompanhado de todas as alterações ou a
última alteração contratual consolidada), devidamente registrado, no qual
estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações
em decorrência de tal investiduras

c) Em qualquer das hipóteses acima, declaração de que a licitante cumpre
plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo constante no
Anexo V (art. 4', inciso Vll, Lei n'. l0.520/02).

5.3 Os documentos apresentados para efeito de credenciamento serão os originais
ou fotocópias autenticadas. A responsabilidade pela capacidade da pessoa
que assinar o instrumento de procuração ou documento equivalente será do
representante que apresentar o aludido documento.

5.4

5.5

5.6

Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues
separadamente dos envelopes de proposta de preços e de habilitação.

Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante

O representante legal que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de
declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição
de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura
dos envelopes Proposta ou Documentação relativos a este Pregão.

5.7 Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Pregão e
juntados ao processo administrativo.

5.8 Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes
devidamente credenciados. A licitante que tenha apresentado proposta, mas não
esteja devidamente representada, terá sua proposta acolhida, porém não poderá
participar das rodadas de lances verbais.

5.9 Os envelopes contendo o CREDENCIAMENTO (conforme item 5.2 do edital),

Pregão Presencial n' 155/2016
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as PROPOSTAS COMERCIAIS e a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
deverão ser entregues fechados (e indevassáveis) na data e horário previsto no
preâmbulo deste Edital, devendo ser devidamente protocolados na seguinte
forma

5.9.1 CREDENCIAMENTO: conforme item 5.2 (credenciamento) do edital e
item 5.2 do edital alínea "c" (Declaração de que a licitante cumpre
plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo constante no
Anexo V).

5.9.2 ENVELOPE DA PROPOSTA:
> RAZÃO SOCIAL:
> CNPJ DO LICITANTE
> PREGÃO N.e pp /2016
> ENVELOPE N.e 1 -- PROPOSTA COMERCIAL
> ABERTURA DO ENVELOPE: (Colocar a data e horário da abertura)
> OBJETO: Descrever o objeto constante do presente Edital.

5.9.3 ENVELOPE DA DOCUMENTAÇÃO:
> RAZÃO SOCIAL
> CNPJ DO LICITANTE
> PREGÃO N.e pp /2016
> ENVELOPE N.e 2 -- DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO
> OBJETO: Descrever o objeto constante do presente Edital

5.10 O envelope ng l (proposta) deverá conter todos os requisitos exigidos no item
06 deste Edital, enquanto o envelope n.' 2 (documentação) deverá conter a
documentação exigida no Anexo lll.

5.1 1 Na hipótese da ausência da "Declaração que cumpre plenamente os requisitos
habilitatórios - (anexo V)" no envelope de credenciamento, a mesma poderá ser
suprida mediante declaração de próprio punho no ato do credenciamento, desde
que o representante tenha poderes para tal.

6. DA PROPOSTA ELETRONICA

6.1 Será utilizado para a realização da presente licitação, o sistema eletrõnico, que
consiste em apoio eletrõnico que auxiliará pregoeiro e equipe de apoio, dando
suporte e agilidade ao certame. O cadastro dos licitantes em tal sistema poderá
ser efetuado através do site www:ça$çavel:atende:rle!. Os licitantes que não
estiverem cadastrados na data e hora estabelecidos para realização da licitação,
serão cadastrados pelo pregoeiro, após seu credenciamento conforme instrução
abaixo

Procedimento para digitação da proposta por meio eletrõnico;

> A empresa deve se logar no sistema para poder registrar a sua proposta.
Para quem não tem acesso deve clicar na opção cadastrar-se logo abaixo
de login conforme imagem, e seguir as etapas para realizar o cadastro.

Pregão Presencial n' 155/20 1 6
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11 - digitalização da proposta

> Após se logar no sistema informado acima, deverá localizar o serviço
ENVIAR PROPOSTA DE LICITACAO o qual poderá ser localizado pela
busca serviços, ou então clicar no link FORNECEDOR, o qual listará
todos os serviços disponíveis.
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deve-se clicar na opção
as licitações que estão
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disponíveis para a digitação das propostas. O licitante deve localizar a
licitação a qual irá participar e na ação, ADICIONA PROPOSTA
registra a sua proposta de preços, incluindo a MARCA e o MODELO
quando houver.

Enviar Proposta de Licitações

Tipo de Regão: ÍPr;;;i;i;i";] T©o @ Oblelo: l Compras e serviços

btiüa&: l MUNICÍPIO DE CASCJqVEL

T

.H
Fi.realidade f ll ca;ntÉm v ll

.=.:.!i:!iilglgll:!'! =-::..;ãü:!!!!!:!;!:::::::jiiillililiilllllil;il....=i:i:Êllllãliiiilgll: lll,:i

m !MUNICÍPIO DE SÜ L!

13 Mada$id8de:

'"-' IWt= plú

> Após a digitação das informações, deve ser confirmado na ação
CONFIRMAR, localizada no canto inferior esquerdo da tela. Esta
confirpaçãQ Jré: gerar o documento da proposta, o qual deverá
OBRIGATORIAMENTE ser impressa e entregue dentro do envelope de
proposta.

{ Regia Rwemid } - Topo Qb#üo: CaílWíw e Sew©m

> Este documento impresso se faz necessário, pois na impressão da
proposta é gerado o NUMERO DO PROTOCOLO e a SENHA DO
PROTOCOLO, dados que serão utilizados na abertura da licitação para
importação da proposta digitada pelo licitante.

Obs.: E aconselhado o uso dos navegadores Mozilla Firefox ou Google Chrome, e
deixar avivado o aparecimento de pop-ups.

6.2 DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS

6.2.1 A análise das propostas pelo (a) Pregoeiro (a) visará o atendimento das
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo requisitos da
proposta de preços:
1 - Conter identificação do licitante, CNPJ, CPF, endereço, telefone,

podendo ser utilizado o modelo trazido pelo Anexo Vlll do presente,
por meio mecânico, sem emendas, entrelinhas, ressalvas ou borrões
que possam prejudicar a sua inteligência e autenticidadel

11 - Conter preços unitários e valor total com 02 (duas) casas
decimais após a vírgulas

111 - Condições de pagamento: de acordo com o disposto neste Editall
IV - Prazo de entrega do objeto: de acordo com as normas previstas no

Anexo ll deste Editall

Pregão Presencial n' 155/2016
Centro Administrativo José Silvério de Oliveira Rua Paraná, 5000 - Tel.;(0++45) 3321-2216 Fax: (0++45) 332í 2088 -- CEP 85810 011
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V
VI

Conter assinatura do representante da pessoa jurídica licitantel
Validade da proposta: 60 dias, contados a partir da data prevista para
abertura dos envelopes.

6.3

6.4

A omissão da indicação na proposta dos incisos "lll", "lV" e "Vl" do item 6.2.1
implicará na aceitação das condições estabelecidas neste Edital.

Para usufruir dos benefícios da LC 123/2006, na hipótese do licitante ser
ME/EPP/MEI será necessária a informação desse regime fiscal, mediante
declaração, modelo (anexo X), o qual deverá ser apresentado junto com a
proposta de preços ou credenciamento.

6.5 Serão rejeitadas as propostas que

6.5.1 Sejam incompletas, isto é, contenham informações insuficientes que não
permitam a perfeita identificação do objeto licitado ou não atendam aos
requisitos elencados nos incisos l a VI do item 6.2.1

6.5.2 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante
com o presente edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão
do Pregoeiros

6.5.3 Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no
Edital

6.5.4 Apresentem pllgçQ.!DêxlmQ superior ao preço máximo informado no item
4.1 do anexo 11, bem como, contenham preç9g..unilárleg superiores aos
informados na coluna "valor máximo unitário" constante do Anexo l.

6.6 As propostas em conformidade com o edital serão selecionadas para a etapa
de lances com observância dos seguintes critérios:

Seleção do menor preço obtido através do maior desconto e os autores das
ofertas com índices até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão
fazer novos lances verbais e sucessivos. até a proclamação do vencedor,
conforme decisão do Pregoeiro; e

11 Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea
anterior serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores
preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços serão
admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de
licitantes, será observado o disposto no item 6.5.4.

7. DOS LANCES

7.1 Após as devidas orientações e recomendações, o (a) Pregoeiro (a) convidara os
autores das propostas selecionadas e desde que com representante presente à
sessão, a formular lances verbais de forma sequencial, a partir do autor da
proposta de menor desconto e os demais em ordem crescente de porcentagem,
decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

Pregão Presencia[ n' 155/20] 6
Centro Administrativo José Silvério de Oliveira -- Rua Paraná, 5000 -- Tel.:(0+#45) 3321-2216 Fax: (0#+45) 3321- 2088 CEP 85810-01 1
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7.2 A ausência do representante do licitante no horário previsto no preâmbulo deste
edital indicará que não há interesse deste na apresentação de lances verbais,
competindo apenas com a proposta enviada por escrito.

7.3 O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação
de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a
definição completa da ordem de lances.

7.4 A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a)
Pregoeiro(a), implicará na sua exclusão da etapa de lances, mantendo-se o
último preço apresentado pelo licitante para efeito de ordenação das propostas.

7.5 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades constantes no art. 7e da Lei nP 1 0.520/02

7.6 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes
declinarem da formulação de lances.

7.7 No caso de não existirem lances verbais, serão considerados válidos os valores
obtidos na etapa de "Abertura das Propostas", desde que verificada a
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a
contratação, podendo, ainda, o (a) Pregoeiro (a) negociar diretamente com o
licitante, visando obter reduções adicionais de preços.

7.8 Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC
123/2006 (conforme anexo IV), o Pregoeiro aplicará os critérios para o
desempate em favor ME/EPP/MEI.

8.

8.1

DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO obtido através do
''MAIOR DESCONTO", observados os prazos máximos para fornecimento,
as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e
qualidade definidos no edital.

8.2

9.

9.1

Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor
caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.

DA HABILITAÇÃO

Definida e aceita a melhor proposta, o(a) Pregoeiro(a) procederá à abertura
dos envelopes contendo os documentos de habilitação do licitante que
apresentou a melhor proposta.

9.2 Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro(a)
examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade
e a habilitação do(a) participante, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital.
Nessa etapa o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com o(a) participante para que
seja obtido preço melhor
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9.3

1 0.

O (a) licitante que desatender as exigências habilitatórias poderá incorrer nas
penalidades previstas no artigo 7e da Lei ng 1 0.520/02

DOS RECURSOS

10.1 Declarado o vencedor, qualquer licítante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando Ihe será concedido o prazo de 03
(três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais
licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número
de dias, que começarão a correr do término de prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.

l0.2 A manifestação e motivação do recurso deverão ser obrigatoriamente
registradas em ata, bem como conter a síntese das razões do recorrente.

l0.3 A falta de manifestação imediata e motivada, no final de cada Sessão, importará
a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo
pregoeiro ao vencedor.

l0.4 Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou
subscritos por representante não habilitado (a) legalmente ou não identificado (a)
no processo para responder pelo (a) licitante.

l0.5 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo(a)
licitante.

l0.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.

l0.7 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da
licitação ao licitante vencedor.

1 1 . DA PROPOSTA FINAL

l l .l Na proposta final, a empresa vencedora deverá apresentar a readequação de
cada item ao valor proposto.

1 1 .2 A proposta final da empresa vencedora deverá ser encaminhada para o email
lucilenef@cascavel.pr.gov.br e a original devidamente assinada entregue no
Departamento de Compras.

12 FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

12.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, o município de Cascavel
firmara contrato específico com o PROPONENTE VENCEDOR visando a
entrega dos produtos desta licitação nos termos da minuta de contrato, Anexo
XI, que integra este edital.

12.1.1 Para assinatura do contrato, a empresa vencedora, deverá apresentar a
declaração de atendimento ao art. 9' da Lei ne 8.666/1993 -- Modelo

Pregão PI'esencial n' 155/2016
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anexo XII. OBS.: Caso seja dispensada a assinatura do contrato, a
declaração prevista no item 12.1 .1 será exigida quando da homologação.

1 2.2. O PROPONENTE VENCEDOR terá prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a
partir da convocação, para assinar o Contrato, quando deverá comparecer no
Departamento de Compras, localizada no 29 andar do Paço Municipal, na rua
Paraná, 5000, Cascavel, PR . Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, quando solicitado pelo PROPONENTE VENCEDOR durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo município de
cascavell

12.3 A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato dentro do
prazo estabelecido no presente instrumento, o sujeitará à aplicação das
penalidades previstas nos itens 1%:l «#.15.2,: deste edital, podendo a
CONTRATANTE convidar, sucessivamente por ordem de classificação, as
demais licitantes, após comprovação da sua compatibilidade de proposta e
habilitação.

13. PRAZO DE ENTREGA DO OBJ ETO

13.1 A entrega do objeto deverá ser efetuada de acordo com a necessidade do
município pelo período previsto de 12 (doze) meses. O credor do certame
deverá fornecer a medicação no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas,
juntamente com a nota fiscal. Local de entrega: Secretaria Municipal de Saúde --
Avenida Brasil ne 7482 -- Cascavel/PR -- Fone: 45 - 3902-2363.

13.2 0 prazo de que trata o item 1 3.1 poderá ser revisto nas hipóteses e forma a que
alude o art. 57, da lei nQ. 8.666/93.

13.3 As responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato
e atesto das notas fiscais serão: Marcela Passolongo da Silva, matrícula
20610-5 e Valeria B. Piazza Oldoni, matrícula 24.552-6, devendo cumprir as
disposições contidas no Decreto Municipal n' 1 1 .445/201 3.

13.4 0 Município de Cascavel reserva-se o direito de proceder análise pelo corpo
técnico da Secretaria Requisitante. Caso fiquem constatadas irregularidades em
relação ao produto ou o mesmo não se enquadrar nas exigências mínimas,
resultará na não aceitação do objeto.

13.5 Constatando que o produto entregue não atende as especificações estipuladas
neste Edital, ou ainda que não atenda a finalidade que dele naturalmente se
espera, o órgão responsável pelo recebimento expedirá ofício à empresa
vencedora, comunicando e justificando as razões da recusa e ainda notificando-
a para que sane as irregularidades dentro do menor prazo possível.

13.6 Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a solução do
problema em relação aos produtos recebidos e recusados, a secretaria
solicitante dará ciência ao Departamento de Compras, através de Comunicação
Interna -- C.l, a fim de que se proceda a abertura de processo administrativo em
face da empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e
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alterações, para aplicação das penalidades cabíveis

14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1 4. 1 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, a partir da data da
apresentação da Nota Fiscal pelo detentor, devidamente atestada.

14.1.1 0 pagamento será realizado através de depósito bancário a ser definido
pelo Município.

14.2 No corpo da Nota Fiscal deverão ser informados o ne da Ordem de Compra e o
ng da nota de empenho correspondente.

1 4.3 A retenção dos impostos será de acordo a legislação vigente

15. DAS SANÇÕES

15.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações,
definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes
multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei n9. 8.666/93 e
responsabilidades civis e criminais:

15.1.1 O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no
pagamento de multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor da
Nota de Empenho, isentando em conseqüência o Município de
quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em
atraso.

15.1 .2 A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com
o especificado no edital ou contrato, implica no pagamento de multa de
5% (cinco por cento) calculada sobre o valor total da Nota de
Empenho.

15.1.3 A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com o
edital ou contrato implica no pagamento de multa de 10% (dez por
cento), calculada sobre o valor total da Nota de Empenho.

15.2 A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular
procedimento que garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui
a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 7Q da Lei l0.520/02 e
alterações.

15.3 Quando o Município atrasar o pagamento de contas decorrentes das aquisições
será aplicado o índice oficial INPC/IBGE para atualização monetária, nos termos
do Artigo 40, XIV, alínea "c" da Lei 8.666/93.

15.5 Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta
não celebrarem o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação
falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do
certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do
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contrato, comportarem-se de modo inidõneo, fizerem declaração falsa ou
cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes
sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados Município de Cascavel
pelo infrator:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração

pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidades

15.6 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que
prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei,
sendo-lhe franqueada vista ao processo.

1 6. DA ALTERAÇÃO E DO REEQUILÍBRIO CONTRATUAL

16.1 Qualquer alteração que implique aumento ou supressão do valor inicial do
contrato observará as normas contidas no art. 65 da Lei n9. 8.666/93,
especialmente a previsão do $ 6e do referido artigo que trata do equilíbrio
económico-financeiro inicial pela Administração quando esta alterar
unilateralmente o contrato.

16.2 Havendo necessidade de revisão contratual por eventos imprevisíveis, caso
fortuito ou força maior, com vistas a estabelecer o equilíbrio econõmico-
fínanceiro do contrato, após a devida comprovação pelo interessado a revisão
poderá ser feita mediante aditamento contratual.

16.3 A contratação, resultado desta licitação, não será reajustada

17. DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o
ato convocatório do presente pregão, protocolando pedido em até 02 (dois)
dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço
discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo ao(à) Pregoeiro(a) decidir
sobre a impugnação até o prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

17.2 O MUNICÍPIO DE CASCAVEL poderá revogar a presente licitação, no todo ou
em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente
comprovado ou anula-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros
mediante ato escrito e fundamentado. O Município poderá, ainda, prorrogar, a
qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua
abertu ra .

17.3 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações

Pregão Presencial n' 155/2016
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nele contidas implicará na imediata desclassificação do licitante que o tiver
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisão do contrato ou do
pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

17.4 Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverão fazê-lo no prazo determinado pelo (a) Pregoeiro(a), sob pena de
desclassificação/habilitação.

17.5 O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação
e a exata compreensão da sua proposta.

17.6 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

17.7 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
licitantes por qualquer meio de.comunicação que comprove o recebimento ou,
ainda, mediante publicação no Orgão Oficial do Município.

17.8 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo(a) Pregoeiro(a)

17.9 A participação do (a) proponente nesta licitação implica em aceitação de todos
os termos deste Edital.

17.10 Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por
servidores do Município, inclusive membros da equipe de apoio, não serão
considerados nem aceitou como argumentos para impugnações, reclamações,
reivindicações, etc., por parte dos licitantes. Qualquer informação ou
esclarecimento deverá ser solicitado por escrito através do endereço constante
no preâmbulo deste Edital.

17.11 0 foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes
deste Edital será o da comarca de Cascavel - PR.

Cascavel/PR, 24 de julho de 2016

Alisson Ramos da Luz
Secretário Municipal de Administração

Reginaldo Roberto Andrade
Secretário Municipal de Saúde

Marly do Rodo Correa
Diretora Depto de Compras

.VpJosé Car DS

Pregoeiro
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ANEXO l

1.

1.1

OBJETO DA LICITAÇÃO

Para fins desta licitação o objeto se constitui na Aquisição de Medicamentos
ofertados na lista de preços ABCFarma atualizada, para atender as receitas que
serão autorizadas pela Farmácia Básica Municipal.

1 .2 JUSTIFICATIVA PARA NAO APLICAR OS ARTIGOS 47 E 48 DA LEI
1 47n01 4

1 .2.1 O MUNICÍPIO DE CASCAVEL, Estado do Paraná, por intermédio do
Departamento de Compras, com o objetivo de demonstrar que a Lei
Complementar n9 123/06, alterada pela Lei Complementar ne 147/2014,
elencou no art. 49, algumas hipóteses que, se presentes no caso
concreto, dispensam ou eximem a autoridade competente pela licitação
de aplicar os benefícios previstos nos artigos 47 e 48. Como "para toda
regra existe uma exceção", em assim sendo, de conformidade com o art.
49, não se aplica os benefícios dos ans. 47 e 48 quando: a) não houver
no mínimo de 3 (três) licitantes competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou
regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no
instrumento convocatório; b) o tratamento diferenciado e simplificado para
as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a
administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo
do objeto a ser contratador ou, c) a licitação for dispensável ou inexigível,
nos termos dos ans. 24 e 25 da Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993,
excetuando-se as dispensas tratadas pelos incs. l e 11, do art. 24 da
mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de
microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no
inc. 1, do art. 48. Nesse contexto, por se tratar de aquisição
medicamentos, e devido somente duas empresa (ME's e EPP's)
manifestaram interesse em participar da licitação, conforme Ata R9

50/2015 (fls. 9 e 10) do Pregão Presencial ne 41/2015 -- .Aqu/s/Ção de
Medicamentos do tipo menor preço obtido através do MAIOR
DESCONTO ofertado nos medicamentos constantes na lista de
preços .ABCFãm7a alva/içada, o pregoeiro no uso de suas atribuições
legais resolve, não aplicar artigos 47 e 48 da leí 147/2014 para esse edital
especifico.

2 OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

Pregão Presencial n' 155/2016
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ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO PREÇO
MÁXIMO UNIT.

(R$)

PREÇO TOTAL
(R$)

l l UND AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
ATRAVES DA LISTA DE PREÇOS
ABCFARMA

2.1 1 0.000.00 2. 1 1 0.000.00

Valor Total Geral: R$ 2.1 1 0.000,00
(dois milhões. cento e dez mil reais)



@H U N l C l p'i 0

@

CASCAMEL

2.1 A empresa vencedora deverá atender rigorosamente aos requisitos técnicos do
ANEXO ll - item 3 do edital;

2.2

2.3

No caso da Contratada possuir uma Rede de Farmácias, deverá manter apenas
uma única farmácia ou estabelecimento para atendimento;

Caso a Contratada não possua em seu estoque o medicamento prescrito,
constante na lista de preços ABCFarma, deverá providencia-lo no prazo máximo
de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de, ressalvados os casos fortuitos ou de
força maior, serem adquiridos às expensas da Contratada;

2.4 Fica a cargo da empresa participante da
ABCFarma;

licitação obter a lista de preços

2.5

2.6

Todos os medicamentos deverão estar dentro do prazo de validade, conforme
rege a legislação pertinente;

No ato do recebimento dos medicamentos, o aceite definitivo, somente será
efetuado mediante a comparação dos medicamentos solicitados x
medicamentos entregues, via Nota Fiscal e consulta com a Lista de Preços
ABCFarma atualizadal

2.7 Somente serão recebidos medicamentos aprovados pela ANVISA. Havendo
interdição de algum Lote, por parte da ANVISA, o mesmo não será recebido e,
se já foi entregue deverá ocorrer a substituição por outro ng de Lote ou outro
Laboratório produtor que, também possua aprovação;

2.8 A Nota Fiscal deverá contemplar, além do nome genérico e/ou comercial,
concentração, nome do Laboratório Produtor e N' do Lote. O campo da
Descrição dos Produtos, na nota fiscal, deverá ser legível, para que a Equipe de
Saúde possa efetivar o trabalho de conferência dos dados, acima elencados,
satisfatoriamentel

2.9 A empresa vencedora deverá manter durante a vigência do Contrato
estabelecimento com sede no Município e atendendo todas as legislações
vigentesl

2.1 0 A empresa vencedora deverá atender todos os itens e anexos deste edital, sem
exceção, sob pena de rescisão do contrato.

Pregão Presencial n' 155/2016
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AN EXO ll

ASPECTOS GERAIS DA LICITAÇÃO

l

l

DO OBJ ETO

Constitui objeto da presente licitação: Aquisição de Medicamentos ofertados
na lista de preços ABCFarma atualizada, para atender as receitas que serão
autorizadas pela Farmácia Básica Municipal.

2. DA(S) DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S)

2.1 Para o atendimento das despesas provenientes deste processo, é indicada a
seguinte dotação orçamentária:

3 PRAZO E LOCAL ENTREGA

3.1 A entrega do objeto deverá ser efetuada de acordo com a necessidade do
município pelo período previsto de 12 (doze) meses. O credor do certame
deverá fornecer a medicação no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas,
juntamente com a nota fiscal. Local de entrega: Secretaria Municipal de Saúde -
Avenida Brasil ng 7482 - Cascavel/PR -- Fone: 45 -- 3902-2363.

4.

4.1

5.

5.1

DO VALOR

O valor máximo desta licitação é de R$ 2.110.000,00 (dois milhões cento e dez
mil reais).

FORMA DE JULGAMENTO

A forma de julgamento será pelo MENOR PREÇO obtido através do ''MAIOR
DESCONTO"

Pregão Presencial n' 155/201 6
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Dotação
Orcamentária

Secretaria
Classificação da Despesa Valor em R$

528 Fundo Municipal de Saúde
Material de Saúde oara Distribuição Gratuita

1 .540.000,00

Classificação Funcional Programática: 81 1 03031 72037333903203000000
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ANEXO lll

RELAÇÃO OOS OOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

l

1.1

Deverá constar do envelope de habilitação

HABILITAÇÃO JURÍDICA

A documentação relativa à habilitação jurídica do licitante, cujo objeto social
deve ser compatível com o objeto licitado, consistirá em:

l .l .l Para Empresa Individual: Registro Comerciall

1.1.2 Para Sociedade Comercial (sociedade empresária em geral): Ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações
subsequentes ou a última alteração contratual consolidada, devidamente
registrados;

1.1.3 No caso de Sociedade por Ações (sociedade empresária do tipo S/A):
Ato constitutivo e alterações subseqüentes, devendo vir acompanhados
de documentos de eleição de seus administradores em exercício;

1.1.4 Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no
Brasil: Decreto de autorização e ato constitutivo registrado no Orgão
competente.

1.1.5 Para o MEI
Individual.

apresentação do Certificado de Micro Empreendedor

OBS: Quando os documentos exigidos nos itens 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 e
1.1 .5 deste anexo forem apresentados no envelope de credenciamento não
há necessidade de sua juntada no envelope de habilitação, visto que os
documentos de credenciamento integram o processo. Ao final da sessão, a
critério do Peaoeila. poderá $el solicitada dQ BprQ$90têl!!Q.da.90Qr©$B
vencedora declaracão de oróorio punho aue não houve alteracão no contrato
social

1.1.6 Declaração que não possui em seu quadro permanente menor de 18 anos
de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor 16 anos
de idade em trabalho de qualquer natureza, exceto na condição de menor
aprendiz, a partir de 14 anos de idade, podendo ser utilizado o modelo
constante no Anexo Vll deste editall

1 .1 .7 Declaração de idoneidade de acordo com o modelo constante no Anexo IX.
Essa declaração deverá vir assinada pelo representante legal da empresa
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos);

Pregão Presencial n' 155/2016
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1 .2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (conforme alteração trazida
pela Lei 12.440/201 1)

ÇÀ

A documentação relativa à regularidade fiscal consistirá em

1 .2.1 Certidão Negativa de Débito - CND referente ao INSS;

1 .2.2 Certificado de Regularidade do FGTS CRF;

1 .2.3 Certidão Negativa de Quitação de Tributos e Contribuições Federais;

1.2.4 Certidão de Quitação da Dívida Atava da União, expedida pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos do art. 62 do Decreto-Lei
n' 147 de 03/02/67;

OBS: será aceita a certidão conjunta da Secretaria da Receita Federal (SRF) e
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para os itens 1 .2.1; 1 .2.3 e
1 .2.4

1.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

1.2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, podendo ser realizada
mediante apresentação de Certidão Negativa de Tributos, relativos a sede
ou domicílio do licitantel

1.2.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhista. (Conforme alteração trazida pela Lei 12.440/2011)
www .tst .lus .br/certidão ;

1 .3 QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

1.3.1 Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas,
expedida pelo cartório distribuidor do local da sede da empresa
proponente, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias do
recebimento dos envelopesl

2

2.1

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os documentos referidos neste Anexo poderão ser apresentados em original,
cópia autenticada ou publicação em órgão da imprensa oficial. A aceitação das
certidões, quando emitidas através da Internet, ficam condicionadas à
verificação de sua validade e são dispensadas de autenticação. Quando o
prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será
aceito com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias do
recebimento dos envelopes.

2.2 A documentação de que trata este Anexo deverá estar dentro do prazo de
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validade na data prevista para abertura das propostas no preâmbulo deste
Edital, e em nenhum caso será concedido prazo para apresentação de
documentos de habilitação que não tiverem sido entregues na sessão própria,
bem como não será permitida documentação incompleta, protocolo ou quaisquer
outras formas de comprovação que não sejam as exigidas neste Edital. Não
serão aceitas certidões que contenham ressalvas de que ''não são válidas
para fins licitatórios".

2.3 Caso a licitante seja a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz. Caso seja a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem
comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja
todos os estabelecimentos da empresa.

2.4 As empresas que desejarem obter o CRC -- Certificado de Registro Cadastral do
Município de Cascavel poderão consultar a documentação necessária no
Departamento de Compras do Município.

2.5 A equipe de apoio efetuará a avaliação do ramo de atividade, caso necessário,
através da descrição contida no CRC - Certificado de Registro Cadastral ou
através do Contrato Social.

3 REQUISITOS TÉCNICOS

3.1 Serão exigidos pelos fiscais do contrato,
seguintes documentos:

durante sua execução, os

a) Cópia atualizada da Licença Sanitária da empresa licitante (em caso de
Filiais, a NF deverá ser da filial que apresentou a Licença Sanitária
apresentada quando do Edital)l

b) Cópia atualizada da Certidão de Regularidade Técnica do Farmacêutico
Responsável (mesmo Profissional Farmacêutico descrito na Licença
Sanitária atualizada);

c) Cópia atualizada da Atualização de Funcionamento de Empresa (AFE) e
cópia atualizada da Autorização Especial (AE) da empresa licitante;

d) Cópia atualizada dos Certificados de Regularidade para substâncias e
medicamentos Psicotrópicos, Entorpecentes e outros sujeitos à Controle
Especial - Mensais e Trimestrais (mesmo Profissional Farmacêutico
descrito na Licença Sanitária atualizada);

e) Copia de Z.audós Técnicos referentes aos lotes entregues dos
medicamentos, se solicitado pela Farmácia de Medicamentos Especiais;

f) Certificado atualizado de Escrituração Digital, expedida pela ANVISA,
referente ao SNGPC e registro de escrituração SNGPC digital mensalmente
conforme RDC 27/2007
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ANEXO IV

DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE
PREFERENCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE,
MEI NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Ne 123/2006.

l As microempresas, empresas de pequeno porte, MEI deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal e
trabalhista (item 1 .2 do anexo 111) mesmo que apresente alguma restrição, neste
caso sendo habilitadas sob condição.

2

3

Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação
para as microempresas de pequeno porte.

Considerar-se-á empate quanto as propostas apresentadas por microempresas
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% superiores à proposta de
menor preço classificada, desde que não tenha sido apresentada por outra
microempresa ou empresa de pequeno porte.

4. Ocorrendo o empate acima descrito, a microempresa ou empresa de pequeno
porte melhor classificada poderá apresentar nova proposta de preço inferior à
menor proposta classificada, na própria sessão. Uma vez apresentada nova
proposta em valor inferior será considerada vencedora do certame e adjudicado
o objeto em seu favor.

5 No caso de microempresa, empresa de pequeno porte, MEI ser declarado
vencedor do certame e havendo alguma restrição na comprovação de sua
regularidade fiscal, ser-lhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis,
prorrogáveis por igual período, para a regularização da restrição e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

6 As certidões deverão ser entregues à Comissão de Licitação dentro do prazo
acima, para efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair à
contratação da proponente e aplicação das sanções previstas no art. 81 c/c 87
da Lei 8.666/93.

7 Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal da
proponente a Comissão de Licitação decidirá quanto à habilitação final da
mesma, que será comunicada às proponentes por meio de publicação no Diário
Oficial do Município. A partir da divulgação do resultado o julgamento as
proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso,
se assim o desejarem, observando-se o disposto no art. 109 da Lei Federal ne
8.666/93 e suas alterações.

8 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 1 .5, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.
81 da Lei ne 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.
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ANEXO V

MODELO

DECLARAÇÃO

O(A) licitante , com domicílio (ou

sede) na cidade de , estado

endereço através de seu(sua) representante legal (no

caso de pessoa jurídica) , DECLARA, sob as
penas da lei e para os fins do Edital de Pregão Presencial n' PP....J2016, que

cumpre plenamente os requisitos de habilitação e, entrega, juntamente com a presente,

o envelope contendo a indicação do objeto e preços oferecidos, além do envelope

contendo as documentações habilitatórias do referido Edital.

Se vencedor da licitação, assinará a ata de registro, na qualidade de representante
legal o Sr. portador da Carteira de
Identidade RG n.9 e CPF n.e
residente à
bairro: . na cidade de no estado
CEP:

Rua
, na cidade de

EMAIL

n:

Por ser verdade, firmo(amos) a presente

Local e data

Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa
proponente (apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos)

OBS: ESTA DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE
JUNTAMENTE COM O CREDENCIAMENTO.
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ANEXO VI

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
AO
MUNICÍPIO DE CASCAVEUPR
PREGÃO PRESENCIAL Ne ----/201 6

Pela presente fica credenciado o Sr.(a) ,

inscrito no CPF sob o n. , portador(a) da carteira de identidade n'
expedida por , para representar esta no

procedimento licitatório acima epigrafado, podendo o mesmo formular lances
verbais à proposta escrita apresentada, quando convocado, negociar preços e,
ainda, rubricar documentos, renunciar ao direito de recurso e apresentar
impugnação à recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, enfim
praticar todo e qualquer ato necessário à perfeita representação ativa da
outorgante no procedimento licitatório em referência.

Atenciosamente

[[dentificação e assinatura do outorgante]
Com reconhecimento de firma
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ANEXO Vll

MODELO

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no Processo Licitatório n.9

PP.....J2016, junto ao Município de Cascavel, que a empresa ..................... inscrita no

CNPJ sob o R.e .......... ...., não possui em seu quadro permanente, trabalhadores

menores de 18(dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou

insalubres ou menores de 16(dezesseis) anos desempenhando quaisquer trabalhos,

salvo se contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14(quatorze) anos, nos
termos do inciso XXXlll do art. 7g da Constituição Federal de 1 988.

Por ser verdade, firmo(amos) a presente

(local e data)

Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa
proponente (apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos)
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AN EXO Vlll

MODELO CARTA PROPOSTA

Observações

Estou de acordo como item 6 e demais cláusulas do referido edital e seus
anexos.

Esta proposta deverá vir assinada e devidamente identificada do representante
legal da empresa (apontando no contrato social ou procuração como poderes
específicos).

, em de de 201 6

Pregão Pt-esencial n' 155/2016
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INFORMACOES DA LICITACAO
Número do Protocolo:   Senha Protocolo:  
Número do Processo: --/201 6 Data de Emissão:  

Modalidade:   Numero/Ano: -/201 6
Data da Abertu ra:  

Objeto:  
INFORMACOES DO FORNECEDOR

Fornecedor:  
Endereco:  
Cidade:  
CNPJ:  

ITENS DA PROPOSTA FORNECEDOR
ITEM PRODUTO MARCA UND. QTDE VLR

UNIT.
VALOR
TOTAL

             
VALOR GLOBAL:  
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ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N.e .......L, instaurado por
este Município, que não estamos suspensos de licitar com o Município de Cascavel
e não fomos declarados inidõneos pela a Administração Pública, em quaisquer de
suas esfe rasS

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

, em de de 2016

Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa
proponente (apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos)
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ANEXO X

DECLARAÇÃO

DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE / MEI

(Razão Social e ou Nome) CNPJ e ou CPF ne

sediada (endereço completo)
Declaro (amos) para todos os fins de direito,

especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão Presencial ne

sob as penas da lei, ser microempresas, empresa de pequeno porte, MEI,

nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos
na Lei Complementar n9 1 23, de 1 4 de dezembro de 2006.

, em de de 2016

Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa
proponente (apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos)
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MINUTA DE CONTRATO

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob Re 09.051 .532/0001 -22, com
endereço à Avenida Brasil, ne 7482, Centro, Cascavel/PR, CEP 85.801-001,
representado pelo Secretário de Saúde Sr. REGINALDO ROBERTO ANDRADE,
brasileiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RG ne 4.336.410-3, inscrito
no CPF sob n9 757.305.709-10, residente e domiciliado nesta cidade, a seguir
denominado CONTRATANTE, de outro lado como CONTRATADA a empresa -------

Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n' -----------
-/---, com endereço à Rua ----------"--, n9 --, CEP --- - --, neste ato

representada pelo Sr. ----------- -----"--, brasileiro, portador do RG n9 ---- -
- --- e CPF/MF nQ -------"--, residente à Rua -----------"--, têm justos e
contratados as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL

O presente contrato tem por objeto: Aquisição de Medicamentos ofertados na lista de
preços ABCFarma atualizada, para atender as receitas que serão autorizadas pela
Farmácia Básica Municipal, conforme descrito no anexo l do edital.

Parágrafo único. Integram e complementam o presente Termo Contratual, para todos
os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições
expressas no Edital de Pregão Presencial Re 155/2016, juntamente com seus anexos
e de acordo com a Lei RQ l0.520, de 17 de julho de 2002, com o Decreto Municipal ng
6.727, de 2006 e subsidiariamente, a Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas
alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA DAS FORMAS E DOS REGIMES DE EXECUÇÃO

O contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta e em regime de empreitada por
preço unitário, recaindo sobre a contratada a responsabilidade pelo objeto entregue.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O valor global para a aquisição do objeto é de R$

corrente nac/ona/9, daqui por diante denominado VALOR CONTRATUAL.
moeda

CLÁUSULA QUARTA DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado com prazo de 15 (quinze) dias após a entrega do produto
mediante a apresentação da nota fiscal.

Parágrafo único. A fatura após protocolada será conferida e certificada pelo
Contratante. No caso de se verificar divergências em relação à regularidade do
documento será cancelado o protocolo e devolvido imediatamente à Contratada.
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CLÁUSULA QUINTA DO RECURSO FINANCEIRO

A despesa decorrente do presente Contrato será efetuada à conta do seguinte recurso
financeiro:

CLÁUSULA SEXTA DO CRITÉRIO DE REAJUSTE

O preço estabelecido no presente contrato não sofrerá reajuste, exceto quando a
contratação ensejar duração superior a (01) um ano, nos termos do 39, e $ 1g. Da Lei
IO.192/2001 (Lei do Plano Real).

CLÁUSULA SETIMA DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

O prazo de vigência do presente contrato será de
partir da publicação do extrato do Contrato.

(- ) meses, e será contado a

Parágrafo Primeiro. Os prazos estabelecidos acima poderão ser prorrogados nos
termos do Art. 57, da Lei Re 8.666, de 1 993.

Parágrafo Segundo. A entrega do objeto desta licitação será de 24 (vinte quatro)
horas, juntamente com a nota fiscal. Local de entrega: Secretaria Municipal de Saúde,
situado à Avenida Brasi1, 7482, Centro -- Cascavel/Pr. Telefone: (45) 3902-2363. Nos
horários das 08h30min às 1 1 h30min e das 1 3h30min às 1 7h00min.

CLÁUSULA OITAVA DO DIREITO E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo
convencionados.

Parágrafo Primeiro. Constituem obrigações do CONTRATANTE:
1 . Efetuar o pagamento ajustados
2. Dar à CONTRATADA as condições necessárias a garantir execução do

contrato.

Parágrafo Segundo. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das já
as no edital e contrato:
Entregar os produtos na forma ora ajustada;
Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de
responsabilidade civil decorrentes da execução do presente contrato;
Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
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qualificação exigidas na licitaçãol
Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato,
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto
às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e alterações no ato
constitutivo.

Parágrafo Terceiro. As responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da
execução do contrato e atesto das notas fiscais serão Marcela Passolongo da Silva,
matrícula 20.610-5 e Valeria Bueno Piazza Oldoni, matrícula 24.552-6, devendo
cumprir as disposições contidas no Decreto Municipal ng 1 1 .445/201 3.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE

O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa
de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor deste Contrato, isentando em
conseqüência o Município de Cascavel de quaisquer acréscimos, sob qualquer título,
relativos ao período em atraso.

Parágrafo Primeiro. A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em
desacordo com o especificado no edital/contrato implica no pagamento de multa de 5%
(cinco por cento) calculada sobre o valor deste Contrato, isentando em consequência o
Município de Cascavel de quaisquer acréscimos, e, ainda, o CONTRATANTE,
garantida a prévia defesa, poderá aplicar à CONTRATADA outras sanções previstas no
art. 87, da Lei ne 8.666, de 1 993.

Parágrafo Segundo. A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo
com o edital/contrato implica no pagamento de multa equivalente a 1 0% (dez por cento)
do valor total deste Contrato, podendo ainda o CONTRATANTE, garantida a prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA outras sanções previstas no art. 87, da Lei ne 8.666,
de 1993

Parágrafo Terceiro. Quando ocorrer atrasos no pagamento de conta(s) decorrente(s)
da(s) contratação (ões), será aplicado o índice oficial (INPC/IBGE) para atualização
monetária, nos termos do Art. 40, inciso XIV, alínea "c", da Lei n' 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados
no art. 78, e seguintes da Lei ne 8.666 de 1993.

Parágrafo único. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE
caso de rescisão administrativa, prevista no art. 77, da Lei n' 8.666, de 1 993.

em

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual reger-se-á pelas disposições expressas na Lei Rg

8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e pelos preceitos de
direito público, aplicando-lhe supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
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Contratos e as disposições de direito privado. Aplica-se também a Lei n' l0.520, de 17
de julho de 2002, Decreto Municipal n' 6.727, de 2006, Lei Complementar ne. 123, de
14 de dezembro de 2006 e alterações trazidas pela Lei Complementar 147/2014, e
subsidiariamente, os termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE,
será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de
entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei ne 8.666 de 1993, e dos Princípios
Gerais do Direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Cascavel, para dirimir dúvidas ou questões oriundas
do presente contrato. E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o
presente instrumento, por si e seus sucessores, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas
para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Cascavel /PR, de de 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Reginaldo Roberto Andrade
Secretário Municipal de Saúde

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

Pregão Presencial n' ]55/201 6
Centro Administmtivo José Silvério de Oliveira Rua Paraná, 5000 Tel.:(O++45) 3321-2216 Fax:(O##45) 3321- 2088 -- CEP 858] 0-01 1
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ANEXO Xll

MODELO

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO
SERVIDOR OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE DO CONTRATANTE

Eu, , representante legal da empresa

vencedora do Pregão Presencial

ng 201 6, para execução do objeto -i---i-=..-Z;lZ:Z:l, declaro para os devidos fins

de direito e sob as penas da Lei, em atendimento ao art. 9e da Lei ne 8.666/1993, que

esta empresa não possui em seu quadro societárío servidor ou dirigente de órgão ou
entidade do Contratante.

Local e data

Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

Pregão Presencia[ n' ]55/20]6
Centro Administrativo rosé Silvério de Oliveira Rua Paraná, 5000 Tel.:(O+v45) 3321-2216 Fax: (O#+45) 3321 2088 CEP 85810-01 1
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"wMUNICÍPIO DE CASCAVEL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Ne 1 55/2016
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ofertados na lista de preços ABCFarma atualizada.
TIPO: MENOR PREÇO obtido através do MAIOR DESCONTO. Abertura dia: 29/07/2016 às
09h01min. Valor máximo da licitação: R$ 2.110.000,00. O texto do edital

de Cascavel. Tel.: Oxx 45 3321poderão ser obtidas no Paço
josez@ cascavel.pr.gov.br. Site: www.cascavel.pr.gov.br.

da licitação:
Municipal

texto e informações
2216, e-mail:ser obtidas no

Cascavel/PR, l julho de 201 6

Diretorà Depto de Compras

'+
bomJosé CarlÕ

Pregoeiro

rosé Cardos
Ramal 2216
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MUNI 110 DE CASCAVEL

e

O Munic(pio de Cesçavel dâ gamn6a da autenddade desb documenb. desde
que vl8ualkado abra\r8s do sRo Cõrtttlndo ICP - BRAsll. 15 de julho de 2016 Página 7 de 16

21 NATALiNO ADRIANO DE MORAIS MONTEIRO
22 WASHINGTON DA SALVA $ERViLHIERI
23 EDERSON PRESTES

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
ASSISTENTE SOCIAL

CLASS. NOME
30 DAYNARA BANDA NAVAIS

EDITAL DE CONCURSO NO 166/20't6. pág. 2
92728587 466925

124988012 477621
66793737 471 8 1 5

DOCUMENTO
1 24640571

INSCR.
464949

7. Os candidatos deverão apresentar-se pastando os seguintes documentos para admissão:
I' Origina! e cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
I' Original e cópia do RG (Identidade);
> Original e cópia do CPFI
> Original e cópia do Título Eleítaral;
> Original e cópia do comprovante de votação referente à Última eleição ou certidão de quitação emitida pelo Cartório

» Cadeira de Trabalho (original e cópia das folhas com Q número e qualificação civill;
> Original e cópia do PIS/PASEP (frente e verso);
» Original e cópia da Certidão de Nascimento das filhos menores de 21 anos (quando couber);
> Original e cópia autenticada em Cartório da Comprovante de Escolaridade (exigida paga o cargo, conforme definido
no Edital de Abertura do Concurso);
» Original e cópia da Cédula de Identidade Profissional, quando Q cargo assim o exigir;
I' Original e cópia do Comprovante de Pagamento da Anuidade quando vinculado à Conselho Profissional;
» Original e cópia da Caleira Nacional de Habilitação(quando coubera;
» Original e cópia do Comprovante de Residência;
» Original e cópia do Certificado de Reservista (quando couber);
1. 1 Foto 3 x 4 recente;
I' Original e cópia da Carteira de Vacinação;
1» Original e cópia do Cartão SUS;
1. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Estadual (FÓRUM), dQ(s) domicílio(s) onde residiu nos úl-
timos 05 (cinco) anos, caso seja positiva, juntar certidão de objeto e pé, sendo das:

- Varas Criminais ou Cartório Distribuidor e:
- Vara de Execuções Penais - VEP

» Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Federal , da(s) Região(ões) onde
residiu nos últimos 05 (cinco) anos.
Importante: As ceRidões negativas devem ser emitidas há no máxima 90 (noventa) dias da data da passe.
8. O não cumprimento dos prazos estabelecidos implica na perda dos direitos advindos do concurso acima citado. con
forme prevê o artigo 25 e parágrafo {' da Lei Municipa! n.' 5.598 de t5 de setembro de 2010.
9. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Eleitoral

ov.br/

A GABINETE DO PREFEITO
'l' / (;ascavel

lctP'''
VANILSE DA}SiLVA SCHENFERT

Diretora do Depto de Recursos Humanos

14 de juiz

ALÍSéOÜ lIAMÓS DA LUZ
Secretário Mu4jçlRarde Administração

BUENCEDG
Premi Municipal

MUNICÍPIO DE CASCAVEL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Ne '155/2016
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ofeRados na lista de preços ABCFarma atualizada.
TIPO: MENOR PREÇO obtido através do MAIOR DESCONTO. Abertura dia: 29/07/2016 às
09hOlmin. Valor máximo da licitação: R$ 2.110.000,00. O texto do edital e informações

obtidas no Paço Municipal de Cascavel. Tel.: Oxx 45 3321 2216, e-mail:poderão ser obtidas no Paço Municipal de Cascavel. Tel.: Oxx 45 3321 2216,
josez@cascavel.pr.gov.br. Site: www.cascavel.pr.gov.br.

ser

Cascavel/PR, l de.julho de 201 6

Vla
Diretorà Depto de Compras

José Carld bom
Pregoeiro



«$

'm'""""~' 's:«.-«-«' ''-:'-'"'':8p® ~, g..2g.:z ClassiTudo 5
Pagina 7 de '16 t5 do Julho de 2016

MUNICÍPIO DE CA$CAVEL
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Cascavel/PR. l ..julho de 2016.
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DE ENGENHARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO -
ente ao disposto na Resolução 574/201 5 do CONTRAI
nsito) que alteroli O $ 2a do artigo 12 da Resolução

b qual é facultado ao órgão autuador publicar o QXtr8tO
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Título
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} 64606/2016 f
PREGÃO PRESENCIAL NO 155/2016 - MEDICAMENTOS LISTA ABC FORMA

IMCASCAVEL Lura Municioal de Cascavel

Í:Ü Diário Oficial Com. Ind.
lãl] Municipalidades

E;l Prefeituras

&13 Cascavel
.#» Edital - CIS

Aviso DIOE.rtf
51 .94 KB
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rosé Ca rios Zamboni
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l Bom Sacada íZo SuZ
:"# OBJET0: AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO KM, BI COMBUSTÍVEL 07

PASSAGEIROS, RE(;URSO VIGIASUS, EM ATENDIMENTO A
SECRETARIA MUNICnAL DE SAÚDE PÚBLICA.
DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA:jj©8/201ló..às..09b00min. no
Selar de Licitações e Conüatos na Pnâeitura Municipal de Campo Magro, Rodovia
Gumercindo Boza, KM 20, N' 20.823, Censo, Campo Magro/PR. O edital está
disponível no etidenço acima mencionado tios dias úteis da 08h00min às
12h00inin e das 13h00min às 17h00min, ou através de solicitação via e-mail
comprucampomagro@holmaiLcom. l)amais in$nrmaçõcs poderão ser obtidas
através dos telefones: (41) 36774042/4044
Campo Magro, 13 de Julho de 2016. Hagner Gançahes de O/ívelra - Prqgaeíra

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - ESTADO DO FARANÁ
Mago DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÕNICO N' 18/2016
O Município de Bom Sucesso do Su] - Pr. comunga que realizará o Pregão
Eletr6nico no 18/2016, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, pam a aquisição
dc 3(üês) veículos zero km, visando à implantação de &msporte sanitário, ao
âmbito do Ptoglama de Quali6cação da Atenção Primária à Saúde -- APSUS,
com lwursos obtidos junto ao Buço Internacional pam Recomüução e
Desenvolvimento BIRD, de acordo com as espwücações mhlimas descritas ao
lbmio de Re6êrência - Anexo J do Edital. Os procedimentos pam cesso ao Pregão
Ele&6nico estão disponíveis no site Hxx.licitacoes-e.com.bn O edital encontra-
se disponível no site do município no endereço eletânico: www.bomsucessodosul
pr.gov.bl/üanspanncia/adminisaacao/ exactos-licitmoes* Início da sessão de
disputa eletr6nica: dia 28/07/2016, às 10b30min.. Mais infomações: te1:(46)
3234- 1]35 .

64231/201 6

1;"" CÜítdÓ{

Bom Sucesso do Sul, 13 de Julho de 2016.
SUMULA DE RECEBMENTO DE LICENÇAAMBIENIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI., CNPJ 95.6B4.478/0001-94. toma
público que rewbeu do IAP, Licença Prévia n' 113444 re&mnte ao Centro de
Especialidades Odontológicas - CEO, localizado no Lote 02 Quadm18 s/n',
maeícula 26.594, Baixo Pioneiros, Candói/ Puaná. 1 1 de julho de 2016.

Andnia Zane lla
Pregoeiro

64229/2016

Hl B:onMPoU
64426/201 6

[ :k;:(]kzicauéZ

PREFEnURA MUN]CnAL DE BORRAZÓPOLB
AVISO DE LICnAÇÃO

TOMADA DE PREÇO 12-2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO 45-2016 0bjeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SeRViÇO OE CONSTRUÇÃO E AOEQUAÇÃO DP TEKRAÇOS E
CARREADORESINTERNOS SENDO 297,47 HORAS MAQUINAS
PARA CARREADORES E 8ó9,19 HORAS wÁQuiNAS PARA
TERRAÇO, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO
CONVÉNIO 019n015 SEAB - SID 13.840.672-5 PROGRAMA DE
GESTÃO DE SOLO E AGUA EM MICROBACIAS, podendo ser

MIJNIC:ÍFIO DE CASCAVEL
AV]SO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N' 155/2016.

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS oãcrtados na lista de paços ABCFamia
atwlizada. TIPO; MENOR PREÇO obtido aüavés do MAIOR DESCONTO. VHor
máximo: R$ 2.1 10.000,00. ABERTURA dia 29/07/2016 às 09hOlmin. O texto do
edital e informações poderão ser abtidm no Paço Municipal de Cascavel. Tel.: Oxx
45 3321 22 16, e-mail:josez@casmveLpr.gov br. Site: wnvw.cascawl:pr,g(lühr. Cas-
cavel/PR, 14 dojulho de 2016. Marlydo Roçio Calma, Dintom Depb de Compra.

64606/201 6

acossado e üsualizado no site
(http://www.agücultum.pr.gov.br/arquivos/File/nuçonv/2015/B/BOR
RAZOPOLIS.CV.019.2015 MB.pdí). No miar de R$ 204,165,50
(duzentos e quatro mil cento e sessenta e cinco naif e cinquenb
centavos). A abertura wrá no Dia 03 de agosto dc 2016, a entnga dos
envelopes será às 08h30min no Depaitatwnto de Campas e Licitação
da Prefeitura Municipal, e ábertum às 09h00min,, no mesmo local.
Infornnções Complementares: no Depaúannnto de Compras e
Licitações no telefone(43)3452-8713, nz Praça. Da Republica N'. 28
Centro.

CÂA4ARA MUNICIPAL DE CASTRO
ERRATA - PUBLICAÇÃO 13/07/n16

NO AVISO DE HCnAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL OOZ2016
ONDE SE i.Ê : «l..28/07/2016(TERÇA -FEIRA);
LEIA-SE : "-.28/07/zoió(QUINTA-rEiKA)

64598/201 6
Bonazópolis 14 dejulho de 2016.

ADILSON LUCCHETTI
Prefeito Municipal l !:(ylz' .Afaz

6465U2016

l Campüu MUNICÍPIO DE CÉU AZIIL - PR
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO NO 71/2016 --M.C.A.

OUeto: Aquisição de cadeiras giratória(com e sem buço), pam uso nos Setons
Adminisuadvos da AdminisUação Municipal. Abertura dia O1/08/2016 às 14:00
hora. . Licitação exclusiva para ME e EPP . O texto do Edital poderá ser obtido
no site www.ceuazul.prgov.br ou no Paço Municipal de Céu Azul, Tel. 45-3266-
1122, e-mail: prof.çompíw@netceucom.br. CéuAzul/PR, 13/07/201 6. Jaime Leis
Basso -- Prefeito Municipal.

64588/2016

APREFEITURAMUNICIPALDE CAMFINADALAGOA- PARARA, hz sa-
ber qw se encontra aberta a Licitação sob a Modalidade PREGÃO PRESENCIAL
N''39/2016 nos termos da Lei n' l0.520 de 17/07/2002, e Lei Federal n' 8.666/93
e suu alterações, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE e que, às 09:00 horas
do dia 01 de agosto de 20169 na sala de reuniões da Prefeitura, estará recebendo
pmpostw e documentação pam aaquisiçãode combusdvel, pamatmder a Secntaria
Municipal deAssistência Social, obsewadas as carwteiístícas e demais condições
espnificadas no Edital e em seus Anexos. O Edital contendo todas as iníomlações
poderá ser ailquirido através do fondfâx(44) 3S42-2303 nos horários de «pedinte,
das 08:00 às 1 1 :30 e das 1 3 :30 às 1 7:00, no Dq)artamento de licitações da Pnfeitum
Municipal, situada na Pmça Jogo XXl11, 996, Censo, Campina da Lagoa, Parara,

Campina da Lagoa, 14
de julho de 20 16.
Susana Favero dos Santos
Pngoeiro

64466/201 6

1 : idade Gaúcho

aaaias SÚMULA DE RECEBIMEN'lD DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL ])E CIDADE GAÚCHO CNPJ n.' 75.377.200/0001-
67, toma público que rnebeu do IAP -- Instituto Ambiental do Parara, a Licença
de [nsta[ação n' ] 91 07, com validade pam 05/05/20 16, pam implantação do Lotea-
mento pam Fin.s Residenciais de Interase Social, em Zona de ZEIS denominado
Loteamento "Residencial Pajinital" a ser implantado nos lotes n.' 74, 77 e 90
Remanwçente, do perimeao sububmo no Muúçípio de Cidade Gaúcho - Parada.

SÚMULA DE RENOVAÇÃO DE l.ICENÇA OE NSl:AI.AÇÃO
PREFErlURA MUNIClllAL DE CIDADE GAÚCliA, CNPJ n.' 75.377.200/0001-
67, toma público que requereu ao IAP -- lü.stituto Ambiental do Pamná, a Renovação
da Licença de Imtalação n.' 1 91 07, com validade pam 05/05/2016, para implanta-
ção do Loteamento pam Fin.s Residenciais de Interesse Social em Zona de ZEIS
denominado Loteamento ''Residencial PalmitaJ" a ser implantado nos lotes n.
74, 77 e 90 Remanescente, do perímetro suburbano no Município de Cidade
Gaúcho - Parada.

64458/201 6

64451/201 6

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N' 030n016
A Pnfêitum Municipal de Campo, Magro torna público çom base na Lei Federal
n'. l0.520/2002 Lei Complementa a'. 123/2006, e com aplicação subsidiária da
Lei Federal n'. 8.666/93 e suas alterações fará realizar Licitação sob a modalidade
PREGÃO PRESENCIAL do tiPO MENOR PREÇO
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Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrõníco de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrõnico com a solicitação de publicação de
matérias com as seguintes características:

Data de envio: 14/07/2016 16:18:18
Origem: Prefeitura Municipal de Cascavel
Operador: Emerson Marcante
Oficia: 4010834
Data prevista de publicação: 15/07/2016
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Eletrõnico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação
de matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias
MD5
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Seqüencial Arquivo(s) Tamanho (cm Valor

91S0491 IAvisoPregPres. 155.16.rtf 4,00

4,00l
4,001

Total da matéria

TOTAL OO Oficio
R$ 121,48
R$ 121,48
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PRE]

OBJET{):.Caqü:a!!ção de Empresa.de Engeilhanl pam.a i:llnução.e
#yh"t,ção 4t SiklWa de lb©!,nmtê.S«itáão ü Cida& &Tríünfo - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Conoon-bacia n'
00001/2016. DOTACÃO: TC#AC n' 0634/2014 - FUNASA/MINIS-
!E8E.!Ü. g.$ÚDÊ.]mÊWêÜ: l.(w} m'.J$BIEP..Ç9lTBAJANTES: Pn&itum Municioal de THun6o e: CT N' 00077/2016 -
14.07.16 - 'WGA - ENGEURAKiA IITDA - R$ 2.817.369,97

ESTRATO DE C0]iílMT0
MUNICIPAL DE TRIUNFO Cumpridas as formalidade legais e coasidemda a adjildicação do

procedimento licitatório, cm epígra& pelo PHgoeiro Municipal, ho-
naologo, Molhe ngisüad0 8 segtú. com espniâcação do i@m e
wu preÇO Imitado 6lla]
CAROS DIS'l'RIBUIDORA IJI'DA - ME. CNPJ a' 07.654.231/0001-
68, MA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 365/2016; M. MAGA-
LHÃES - PRODUTOS HOSPITIALARES - ME. CNPJ a'
18.255.796/0001-99, ATA DE REAIS'IRO DE PREÇOS N'
36«2016
Valor Total: R$ 102.195.00(cento e dois mil cento e novMtB e cinco
reais). Obs: As quantidades e os valoics ngis&ados Batam-se de uma
narra esüxnativa de wo pam o pmzo não superior a 12(doze meses)
podendo ou NÃO ur uiilizadÚcoaMtado pela Adminisüação

A Pnfeitum Municipal reüfica a data de amei'tum das pro-
posta de..Preços du emersas habilibdas: RESUl;l)\DO DE ÍIA-Ê::?MÀ8W.8mE&W"i%&.' :EHÊ=&uH:
de 13/07/2016, pag. 176. Onde lê-se: às 14:0Õ bom do dia 13 dejujbÓ
de 2016. 1,eia-se: às 14:00 horas do dia 18 de julho de 2016.

REi'mica,ÇÃo

PREFEI'l'URA MUNICll)AL DE CAMPO MAGRO

.#WSO OE HOMOIOÇAÇÃO E ADJUDICAÇÃOCONCORRÊNCIA N! 1/2016
A;LISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO PKESZNCiAt'H' 'ÜnOíó

Nos .termos do nlatório anal apresenüdo pela Comissão
Pcmimmtc de Licitlação e obsewado o bareon da Awessoria Ju-
rídica, refann a Coacorúncia a' 0000172016, que .obyçüva: Can-
tai!tição de Empina de Engenharia pan a exnt»ãõ e iinÕlmtação dogm: % EIZaâ:WHH: 5RME'8'g;iW':W$8
MOI.OGO o cõrnsoondmte níocedimmn licítat6río e ADJUDiCO o
sw obücto &: VIGA - ENGENljIARIA l.:rDA - RS 2.817.369,97.

Rcfmdos item, quantidades e valons na Íntegm eRconüam.« à dis-
posição no Diário Oãcial do Mimicípio, ao endaeço www.aiapoa-
gw.pr.gov.h/diário.
Prazo de agência 12(dow) meses contados 8 partir de 04/07/2016.
Dê-8c publicidade ao ato. Ache-w en lugu de costume.
Daü e A®jnatutne.

A .Pn&ittaa Muniçipa] ü; .Campo, Magro toma público com
baw aa Ld Fedeia] ae! l0.52Q/2002 Lei Complêmwtar lf'. 123/2006,
c com ap]icação subsidiária da Lei Federa] h'. 8.666/93 e suas a].l
legações hiá realizar Licitação sob a modalidade Pregão Pnsençial,
do tipo Menor Preço. ObÚeto: Conuatação de ealpiesa pam dome
ímmto de móveis pam i:cidades de saúde. conüênio iêderal mi-

nistério da saúde 10325.293000/1 140.01 e 10325.293000/1 140-02.
Data, Horário e Local da Aberttna: 28/07/2016 às 09h00tnin, no Setor
de Licítaçges e Coaüatos na Pn6eitura Municipal.dc Campo Magro
Rodovia 6\anenindo Boa, KM 20, N' 20.823, Censo, Campo Éfago/PR. O edital está disponível ao mdeteço acima mencionado nos
dias úteis da 08b00min às 12b00nin e dw 13b00min às I'n00min,
ou aüavü de solicitação via e-mail: çomprascampomago@hot-
mail.com. Demais in6oanaçõcs poderão ser obtidas á&avéi dÕI te-
leüonw: (41) 3677-4042/4044

DAM]SIO MANGtBIRA DA SiL\K
Pn6eito

'ltiuaíb-PB, 14 de j\lJho de 2016 PREFEITURA MUNICHAL DE ASTORGA

ESTADO DO PARANÁ
PREIB]'l'URA MUNICIPAL DE ALTO ptQtlim

HrlSO DE lJCITAÇÁO
PREGÃO PRESENCIAL Nt 7/zbió - CINDAST

A;viso DE LicrTAÇÁo
IXILÃO N' OO1/2016 - PMAP

o CONsóRcIo PÚBLIco IN'l'ERMUNICiFAL DE nq-
FRAESm:U'l'URA E DESENVOLVIMENTO [JRBANO DA RE-
GIÃO DE AS'lK)RCA - CINDAST, com sede aa Rua BaLIa Flor, s/n,
em AstorB&PR. tomo público que fbíá rnlizar às 9:00(Nove holw),
28 de julho de 2016, no Paço Municipal de AstozBa-PR, licitação na
modalidade Pagão Plnmcial,. tendo corno objeto a aquisição de
materiais de comumo(pó de pedia 5/16 e al bidntada), destinados
8 execução dc pavimentação ufálüca dc viw urbana nos rnxuaicípios
htcgraates do Consónio. A pata técnica e 8 doçumenbção com
inteiro tea do Edital e seus regectivos modelos, adidos e nexos,
poderá sa adquirida, M PnÊdtum do Munidpio de AstofBa-PR,
localizada na Av. Dr. José Sobres de Azvcdo. ti' 48. 2' andar. em
horário mmcrcial.

PREGÃO PRESENCIAL N! 29/2016

O MUNICÍPIO DE AIJI'O PiQUnl - PR, Processo n.' 62,
por meio da pnsmte incitação, m modiiidade LEll:ÃO toma publieÓ
i. quem intetwsu que nos Umas da Lei Fedeta] n.' 8.666/93 mzn
alteração dada pela'lei 8.883/94 e demais alterações, considerado o
decnto 664n016 tem a finalidade de comunicar a riealização de
leilão, tendo confio objeto a alieinção de bens móveis inscrvíveis e
eqüpammtos pam a adminisüação, conforme cspwíãcação no anexo
l aa'edital, smd0 8 presente licitação do tipo M;UOR LANCE. Data
da realização do leilão aa segunda - feira 08 dc AGOSTO de 2016,
com ideia às 09:30 homo. nõ Pátio da Pnfeitina Municipal nâ Rua
Getu[io ValEU, s/De ao lado da Secretaria de Saúde -'«nao, M
cidade de Alto Piquiri - Pt. iiúomlaçõ« dc intenssc serão piestndu
pela leiloeira, sm'LuzIA LUCIA ttJSTUZA BRANDÃO jiomeado
pc[a portaria a.' 130n016, O cdita] será dispoaibi]izado ao site
wwwaltapiquiri.pr.gov.br

A Pn6eitum Municipal de Campo, Magro torna público com
bwe na Lci Federal n+. .I0.520n002 Lei'Comptémeatar iõ. 123/2006
e com aplicação wbsidi&ia da Lei Fedaal He. 8.666/93 e guias al-
teraçõn hM Balizar Licitação sob a naodalidade Pagão Ptesencid,.
do .tipo Menor .Preço. Objeto; Aquisição de equipamentos odoato-
lógicõs pam unidades de saúde dé Campo Magro-PR, convénio fe-
deral ministério da Made 1032529300Õ/1140ãl. Data, Horário e
Local da Abertiua: 29/07/2016 às 09b00min, no Setor de Licitações e
Conbatos na Pnfeitum Mtmicipal de Campo Magro, Rodovia Gu-
8nacindo.goza, KM 20, N 2õ.823,. Cenüb, CaiJipo Mugiu/PR. O
Edital está disponível no endereço mima mencionailo nos úteis
dâ 0Bh00üain à$ .12b00min e das 13h00min às 17h00min,.ou aü,"ésde solicitação via e-mail: comprwcampomagro@hoünail.com. De
mais informações poderão ser obtidas '&tlavês ãos telefones:(41)
36774042a044

AstotBa-PR, 14 de julho de 2016
XOGÉRJÓ SC;iLRAMÉLLO BARBOSA

Pngoeí

Alto Píquiri -PR, 13 de Julho de 2016.LEIS CAKtOS BORGAS GARBOSO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDE]

AWSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 4U20]6

Campo &dagro, 13 de julho dc 2016
VAGNER GONÇi\l;VES DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICll)AL DE ARAPoNGAS
SE(;REIARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

A Pnfeitum Municipal de Baadeiranta-PR agiu os inte-
te:ssadoo qw realizará no dia 03/08/2016 & 09b10lnin, a licitação em
nÉaeada, que tcm por objeto AQUISIÇÃO DE CAMINHAS EM
p[E.nÁvÉ]g PAKA'CKNhOS iiz E]iUCAçÃO ]Ni;A.NTn. OA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E cul;ruRA'DO MUNlcblO DE
BANDEIRANTES-PR A retirada do edital seta feita no depaltamm80
de Licitações da Ppcíciüxm ou aaavés do sido eleu6aico ww.baa-
doiruates.pr.gov.br. A m&ega. dos envelapw contudo a documen-
tação c pmposb podem sa &iü até as 09h00min do 03/08/2016 no
Setor de Pmtocolo desta pnfeiüim.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCML
AVISO DE LI(ITAÇÀOPREGÃO PRESENCIAL É' 155/2016

Licitação: Modalidade PnBão Pnscmial N 068/2016 - Proçwso
Adm. N ' l(»n016
OBJETD: REGISTRO DE PREÇOS pam âatulas aquisições de di-
versos materiais de limpeza cspHíficos. embalagem, eqüpamentos e
instmos, pam diwrsas 'seciebiias cm Atmdimmto a Secntalia Mu-
dciPd.Ü A .- SEMAD.
Cuúipridas as fomahdadcs legais o comiderada.a adyudicelção .do
procedimento licitat6rio, cm ilpí®e pelo Pregoeiro hííunicipal, bo-
üologo, Moime ngisuado a nguu, com espwi6c81ção do item e
KU preço unitário anal:
ARÂLIMP - 0 SHOPPING DA LIMPEZA l;TDA - ME, CNPJ n'
08.057.632/0001.01. .N[A DE REAIS']RO DE PREÇOS N' 331/2016;AWR DiS'i'R]BUiDORA DE PRODU'iDS DE LIMPEZA i;rDA -
ME. CNPJ a' 08.836.3S0/0001-02, A:rA DE REGISTRO DE PREÇOS
NP 332/2016: BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP. CNPJ D'

05.108.407/0001-SO, A]A DE REGISTRO DE PREÇOS N' 333/2016;CARL:A C. DE ÓI,UVEIRA & CIA l;IDA : ME, CNPJ a'
07.932.596/000107. A]A DE REG]STRO DE PREÇOS N+ 334n016;CAROL COMERCIAL [;['DA - ME. CNPJ a' ]0.867.300/000]-26,
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 335/2016; COPROLEI - CO«
MÉRCiO De PRODiJIOS PAGA LEITE DE LOJA l;rDA - ME,
CNPJ n' 74.150.665/0001-18. A:l:A DE REGllSTRO l)E PREÇOS N'
336D016: MORGAN &. MORGAN IJIDA - ME. CNPJ a'
04.t75.743/0001-S3. A:lA DB REAIS'lRO DE PREÇOS NO 337n016;
QUÍMICA LOURENCI l.ll'DA - ME. CNPJ n' 12.217.749/0001-74,
ÁIA DE REAIS'IRO DE PREÇOS N' 338a016.
Velar Total: 368.223,75(üczmtos G scssmb e oito mil, dunnbs c
vinte e ües leais e «tenta e cinco centavos). Obs: As quanüdadn c
os valorn ngisüados batam-se de umn mem esüÉüaãm 4e uso pam
o p-azo não supcnor a 12(don menu), podendo ou NÃO sn uti-
lizado/boaDntado pela A
Re6mdos itens, quantidades. e valoREs Da Íntegra enconUam-se à dis-
posição no Diário Oficial do Mtiaicípio, no endereço www.arapon-
êas.pr.gov.bddiado
Fraco ãe vigência 12(doze) aneses contados a partir de 28/06/2016.
Dê-w publicidade ao ato. .AÊxose em lugar de cosüiQC
Data c A«imaturas

EXTRATOS DE REAIS'lRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENI'OS ofatados na lista de
preços ABCFalma atualizada. TIPO: MENOR PREÇO obtido aüavés
ão MAIOR DESCONTO. Vãjor máximo: R$ 2.110:000.00. 1Ncio da
sessão de disputa de preços: às 09h01min. do dia 29/07/2016. O texto
do edital e iníomnções poderão ser obtidas no Paço Municipal de
Cascavel. Tel.: Oxx 45 3321 2216, e-mail: josez@cascavel.pr.gov.br.
Site: www.cascavel.pt.gov.br.

Bandeiralltes-PR, t2 de .Nho de 2016.
JUL10 CÉéAK DÉ SOUZA

Secntário

Em ]4 de .julho de 20]6
MARIY DO ROC]O CORREM

Dintom Depto de Cocopms

PREFE]TURA MUN]CIFAL DE CAFEZAL DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N! 23/2016

PREFEITURA MUNICllIAL DE FIGUEIRA

Aquisição de um veiculo OKM, pam atenda' a Secretaria
Mtmicip81 de Ass. Social. Abcrtum OS de Agosto de 2016. ás
08:4Sbrs, Paço Municipal de Cafezal do Sul, Av. halo OrwlH, 604
Cafêzal do Su]/PR do Município, Recurso SEDS/ERAS/FEAS

PROCESSO Llcrl:ATÓRJO Ne. 070n016 -IN N' o04/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Estado do Pamrl& pes-
soa juddica de dinib publico interno. inscrito no CNPJ sob Õ n='
78.063.732/0001-18. çom sede na Ruía Zoilo Meia limões. 410
Figucim Pr, aüavés.da Comissão de licitação cowtitüda, legalmmü
designado através.da Portaria He. 087/2016 de 30/06/2016. .torna pú-
blica que esta aderindo ü 4:113.do Registro de .Preços do Pregão
Ele&fiaico ne15a015/ANDE/MEC, pam .conüatação da enaprwa de-
tmtom da Aü: MAOMÓVEIS E 'kii)MÉRclO l5E MÓVEIS 1;mA
CNPJ n'. 54.826.367/0004-30, cad: Avenida Dt. Jogo de JoiBe De 378
zona stü-actor industrial B, Taquaritinga SP.
. Objcto Mobiliário Escolar a gaba:
225 Conjunto Aluno/ CJA-04 RS 168,40 fatal RS 37.890.00
?2 Çoqmt' 4.l«no / CJAgÓJtS.i9Q,09 ]oyl RS.tS.0lP,9Q .
07 CotÓunto Pior«sot'/ CJP-OI RS 245,00 Total RS 1.715.00
07 Mias Pessoaan üdeirade Rodas/MA-02RS 148.00 Tbta] Jt$ 1.036,00
Toül Geral RS 55.651,00 (cinquenta c cinco mil seiscentos e cin-
quenta e um reais) DIFICIO DA PREFEI'r'URA MUNICIPA.L DE
FIGUERA, em 11/07/2016 VHdir Gania- PnfeitoMtmicipal

EXTRATO DE ADESÃO A REG6TRO DE PREÇOS

ASCO\.N10 AN'10N10 DE IKULA
PR6eiÜ0

PREFEI.rURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

AWSO DE LICllKÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLiéÁ N' SnOló

A Pnfhtum Municipal de Campo Leigo, PR, cotnuaia aos
interessados que re«Lerá até às 14:00 boro do dia 16 de agosto de
2016. ezn sua sede, na Avenida Padn Natal Pigato, n' 925 - Bloco 07,
pmpostns pam a coaüatBção de cmpnm especializada pam cxwução


