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oBJETo - Aquisição de equipamentos de informática, materiaispermanentes e outros para manutenção das secretarias Municipais.

RECEBIMENTO DAS pRoposrAS: das 08:00 horas do dia o1to4r2o13
às 07h59min do dia 19t04t2013.
ABERTURA DAS pRoposrAS: das 08h0imin às 09h59min do dia19t04t2013.
truícto oa sessÃo DE DTSPUTA DE PREÇOS: às 10:00 horas do dia
19t04t2013.
LOCAL: www.bll.orq.br ,,Acesso ldentificado no link _ licitações,,

".

VALOR MÁXIMO - R$ 147.055,20 (cento e quarenta e sete mit,
cinquenta e cinco reais e setenta centavos).
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DOrAÇÃO -
03 - Secretaria de Serviços Públicos lnternos;
03.001 - Secretaria de Serviços Públicos lnternos;
04.122.0070.2006 - Manutenção das atividades da secretaria de serviços públicos
lnternos;
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material permanente; 440;
06.125.0090.2008 - Divisão de Segurança pública Municipal;
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material permanente; S40;

04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
04.001 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
15.122.0100.2009 - Manutenção das atividades da secretaria de serviços públicos
Externos;
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente; 730;

05 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura;
05.002 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas;
12.361 .0220.2017 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas;
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente; 1600; 1610;
05.003 - Divisão de Ensino Fundamental - FUNDEB;
12.361 .0260.2020 - Manutenção das Escolas Municipais - FUNDEB;
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente; 1800;
05.004 - Manutenção da Educação lnfantil;
12.365 0270.2021 - Manutenção da Educação lnfantit - FUNDEB;
4490.5200.00 - Equipamentos e Material Permanente; 1870;
12.365.0280.2022 - Manutenção da CEINF Noemia B. Carneiro;
3390 30.00.00 - Material de Consumo; í 930; 1940; 1 950,
4490.5200.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2000; 2010;

Rua Walíredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, A $.3266.1222, Z - g6.250-000
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ESTADO DO PARANÁ

OBJETO Aquisfrr de equipamentos de infornflica, materiais
permanentes e outros para manutenÉ das Secretarias Municipais.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 horas do dia O1tO4t2O13b
07h59min do dia 1910412013.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h0ímin à 09h59min do dia
19104t2013.
lÀiclo DA SESS DE DISPUTA DE pRpS: à 10:00 horas do dia
19t04t2013.
LOCAL: www.bll.orq.br "Acesso ldentificado no link - Iicitfrs,,
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ESTADO DO PARANA

07 - Secretaria de Saúde;
07.001 - Fundo MuniciPal de Saúde;
10.301.0320.2026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2210;2220;
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2360; 2361;

07.OO2 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;
10.304.0370.2031 - Bloco de Vigilância de Saúde - Sanitária;
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente; 2490;

08 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
08.OO1 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
08.244.0390.2033 - Manutençáo da secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;

4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2620;

08.OO2 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0410.2036 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;

4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2940; 2950; 2960;

08.003 -Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

08.243.0430.6037 - Manutençáo do Fundo Municipal dos Direitos da criança e do

Adolescente;
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 3030;

08.243.0440.2038 - Manutenção do Conselho Tutelar;

4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 3100

VALOR MÁXMO - R$ í47.055,70 (cento e quarenta e sete mil,
cinquenta e cinco reais e setenta centavos).

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenlro, S 43.3266.1222, X - 86'250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná-E-E-mails-l ao nsb. r ov.br - www.nsb I br
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coRRESPowUÊNcrA TNTERNA

DE: Secretaria Municipalde Saúde No 055/2013

PARA: Secretaria Pública de Serviços lnternos DATA:'t$lozl13

Mediante autorizaçáo desta Secretaria Municipal de Saúde,

encaminho ao Setor de Licitaçáo a Lista de Material Permanente dos setores

de Odontologia e Enfermagem, conforme segue Lista em anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento subscrevo-me.

Atenciosamente,

.I )
a

*&

Recebido por:
atura Data

Rua WalfÍedo Bittencourt de Moraes no 222, +t1433266j222) CNPJ no 95.561 .080/0001 -60
E-mail: prusbÍ@9rula.gglLbl - Nova Santa Bárbara - Paraná
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ASSUNTO: Lista de Material Permanente de Odontologia e Enfermagem

Secretária icipal de Saúde

d, -J< r aL r2t!3
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fl Nome
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QTDE DESCRTçÃO VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

1 AtAtGAlilADoR CAPSULAR DIG|TAL, Vibrador para

amálgamas e ionômeros em úpsulas pre-dosiÍcadas com
sistema univeÍsal permitindo todos os modelos de cápsulas,
tampa pÍotetora em acrílico de alto- impacto transparente,
díspositivo de segurança com micro{have lswitch
intenompendo o Íuncionamento do equipamento com a

aberlura da tampa, haste batedora com 4200 oscilaçoes por
minú0, gÍande amplitude e movimentos helicoidaís , sistema
de amortecedores que anulam as vibraçôes transm,lidas
pela Íreqüência da haste, Capa injetada em abs com película

de poliuretano, temporizador eletrônico com escala de 0 a 30
seg, bivolt, frequência de 50/60 Hz, Dimensões (LxAxC):
'18,5 x 14.8 x 21,5 cm, peso de 3,17 kq

700,00 700,00

2 APARELHO DE FAX cor preto, l lovolts com, papel térmico,
identiÍlcador de chamadas. 10 números para discagem
rápida. Alimentador automático de papel. Agenda para 100

números. Tecla monitor/ viva voz. Discagem rápida.
Multitransmissã0. Monitor de ligações. Função ajuda em
porluguês. Tecla de navegação, Painel e visor em
português, FunÇáo cópia - transmissão pmqramada.

420,00 420,00

01 UNID APARELHO DE PROFILAXIA - Aparelho para prevenção

com ultra-som piezoelétrico conslituido de um circurto
oscilador que envia tensão com freqüência de 28 Khz para a
peça de mão (Íansdutor) monlada com quatro pastilhas de
cerâmica montadas intermitenles uma a outra e vibÍação
com movimento linear ântero posterior longitudinal ao cabo,
peça de mão leve e anatômica, capa do transdulor removível
e autoclavável, 3 tips (pontas) de raspagem autoclaváveis,

chave seletora de potência em 4 estágios (amplitude de
vibração da ponta de 0,05 a o,'lmm), circuito eletrônico com

estabilizador de Íreqüência com seleção automática de 28

Khz constante que mantém a vibraçáo.Prolongador que

impede o contato manual com as pontas, eliminando o nsco

de Íerimentos ao usuário. Mangueiras lisas, leves e flexíveis,

corpo em abs com superficie lisa de alta durabilidade e fácil
limpeza e desinfecçã0, pedal de comando em formato
redondo com acionamento, removível para autoclavagem,
reservatóÍio de água incorporado no aparelho com bomba
peristáltica.

2.360,00 2.360,00

O1 UNID ARtÁRlO DE AçO - duas portas com chave de travamento

simultâneo, quatro prateleiras intemas com reÍorço na parte

central, confeccionado em chapa de aço 24. iledidas: 198 x
900 x 400 cm. Cor cinza.

320,00 320,00

5 O1 UNID ARtlÁRlO Ell ÍíDF - com bordas arredondadas, na cor
gelo, nas seguintes dimensôes: 3m de comprimento, 0,90

1.500,00 1 500,00

SüVq S
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O1 UNID,

O1 UNID
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Lista de Material Permanente Odontologia e Enfermaqem
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cm de altura e 0,60 cm de proÍundidade. Com 5 gavetas

sendo as gavetas do lado esquerdo do armário, e 5 portas
com uma pÍateleira intema. Com puxadores cromados e com
pés em ABS de alta resistência com regulagem de altura.

6 04 UNIDS ARQUTVo Eil AçO 4 PORTAS PARA PASTA SUSPENSA

- arquivo com tampo construído em chapa de aço 24; com
sapatas niveladorast puxadoÍes de alumínio; puxadores de
aluminio; com 04 gavetas crm rolamento de aço e caninho
telescopio; pintura eletrostática epóxi na cor cinza.
Dimensões: altura 133,50 cm, largura 47,00 cm,
profundidade 70,50 cm.

400,00 1.600,00

7 01 UNID 260,00

I 1.980,0002 UNIDS BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL Fabncada

exclusivamente para pesagem de pessoas. Construída em
material resistente e de Íácil higienizaÉo. Mostrador
(display) digital com indicadores de peso com no minimo, 5

dígitos.

Capacidade de pesagem de, no mínimo, 200 kg. Graduação
(precisão) de pesagem de, no máximo, 100 g. PlataÍorma
para apoio dos pes constituídos de material antiderrapante e
resislenle ao uso. Pés reguláveis, revestidos de material
antidenapanle. Chave seletora de tensão de 110/220 V. Ter
antropometro acoplado com escala numérica de, no mínimo,

200 cm úteis. É indispensável que o produto apresente
certificaÇão pelo IPEM/INMETRO (lnstituto de Pesos e
Medidas/ tnstituto Nacional de Metrologia, Normalização e

Qualidade Industrial). Equipamento acompanhado de estojo

exclusivo paÍa protesão e transporte. Equipamento

acompanhado de manual de instrução em português.

Garantia, mínima, de 01 ano.

990,00

04 UNIDS
BARRA DE APOIO AçO INÓX PARA BAI{HEIRO
Produzidas em aço cromado ou em inox, com ranhuras que

com qualquer tipo de acabamento (pintum, azulejo). Uso:
Auxilia pessoas com dificuldade de equilíbrio ou mobilidade

no uso de banheiros (vaso sanitário, chuveiro, banheira).

lnox 40cm - BC 1524-40. lnox esquerda - BC 1526-E

Inox direita-BC 1526-D. Resistência - 150k9, Diâmetro -
3,2cm. De acordo com a ABNT - NBR 9050

m ser fixadas em paredes
iminuindo o nsco deas tornam anti

480,00 1.440,001t 03 UNIDS CADEIRA LONGARINA COill 4 LUGARES, assento e

encosto em polipropileno, estrutura em aÇ0, sem braço. Cor

Bl.J q s

I

AVENTAL DE CHUMBO COÍTI PROTETOR DE IREÓIDE
oDoNTOLÓG|CO, tamanho 0,60 x 0.90, íabricados em
borracha plumbifera com proteção equivalente a 0,25mm
PB. Revestimento em tecido bagun lavável, para fácil
limpeza e assepsia. Acabamento em viés e fechamento com
cinto ou velkron para fácil regulagem. Cor verde claro

260,00

L 756,00189,00

*,/uà

Rua Walter Guimaráes dâ costa no 512, A (€.266.1222) CNPJ no 95.561 .080/000'l-60 E-maili
omnsb@onda.com.br - Nova Santa Bárbara-Paênâ
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Verde
1 CADEIRA SECRETÁRh - espuma injetada com densidade

de 45 K(m3, espessuras: assento 40 mm, encosto 35 mm,
com braços, com 5 pás de rodízio, regulagem de assento
mecânico. cor orafite.

225,00 900,00

1 CÂüARA ESCURA PARA REVELAçÃo DE Rx, peso

del,8kg, largura 34cm, profundidade 29cm, allura 22cm.
Dimensões intemas: largura 24cm, produndidade 30cm,
altura 17cm.

130,00 130,00

1 O1 UNID
cÂilARA PARA FR|A PARA vActNAS Equipamento

desenvolvido especiÍicamente para armazenamento de
vacinas e medicamentos. Capacidade: í2.500 dosês (sml .

ampolas). Sistema de comando digital micro processado

lndrel com trabalho de +2"C a +8'C, ajustado de fabrica em
+4"C com memória de máxima e minima
temperatura.lntenor totalmenle construido em aço inoxidável
para longa vida útil do pmduto com sjstema especral de
gavetas (04 a 06 gavetas) deslizantes construídas

totalmente em aço inoxidável. Sistemas de alarmês de
temperatuÍa alta e baixa, falta de energia elétrica de rede

comeroal mm exclusivo sistema de baterias recaÍregáveis
para funcionamento da parte eletrica durante queda de

energia.

lsolamento térmico de alta densidade com no mínimo 70 mm

nas paÍedes, para alta capacidade e armazenamento do
produto interno.

- Sistema de emergência para falta de energia elétrica.

Possibilita uma total controle e segurança dos produtos

armazenados por longos períodos sem energia elétnca

comercral.
- Sistema de discadora a distância para falta de energia

elétrica comercial,
- Registrador grafico de temperatura contínuo de 7 dias.
- Saida serial / data logger, para lotal conlrole dos produtos

com acompanhamento através de gráficos por computador.
- Porta de vidro especial, podendo ser dupla ou tripla

camada de vidros.
- Exterior construido em aço inoxidável.
- Gavetas ou prateleiras adicionais em aÇo inoxidáve.

13.800,00 13.800,00

1t 01 UNID COLPOSCÓP|O BINOCULAR - com cabeça óptica

esteoscópica com regulagem de altura e distânoa, lmagem

de alta deÍinição obtida através dê pnsmas e lenles de

cristal. Binóculo reto e angulado, focalização ajustável

através de macroregulagem realizada com a movimentação

da estativa e da microregulagem de distância rêalizada por

aiuste manual através da alavanca lateral mm cremalheira,

6.500,00 6.500,00

Düvq 
s
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Rua Walter Guimaráes da costa no 5'12. I (43.266.1222) CNPJ no 95.56'1 .080/0001-60 E-mâil
omnsb@ â.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

04 UNIDS

O1 UNID.

0pcionais paÍa o produto:
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Macro regulagem de altura entre a mínima de 85 cm até a
máxima de 130 cm e a micro regulagem de altura pela

alavanca lateral com cremalheira. objetiva de alta resolução
com distância focal de 30 mm. Diâmetro do campo de visão:
22 mm e campo iluminado 40 mm.

Grande angular 12,5x, uma Ílxa e outra móvel e regulável
através do ajuste de dioptrias, utilizada para que sejam
coincidenles à linha de visão com precisão da distância
interpupilar (DlP) regulável. Aumento de 16x com excelente
deÍinição de imagem. FiltÍo móvel de luz verde, Voltagem
'110 ou 220v. 50/60h2, Lâmpada halógena 6v. x 20w.
Regulagem de intensidade de luz. Pintura epoxi a 25OC
evitando conosã0. Modelo R(L.P.A.) de dimensão
50x250x130 cm.

15 04 UNID COiIPUTADOR COMPLETO: Processador de dois núcleos,

3.06 GHZ, 4 MB cachê e controlador gráÍico integrado; Placa

mãe com vídeo ON, som de alta deflniÇão, rede 10i100/1000
integrada, 2 soquetes ddr3,1 slot PCI expressl6x, 2 slots
PCl, 1 slot PCI 1x; 02 módulos de memória 2 GB cada; Hard
disk (HD) 5009b sata2 7200rpm; Gravador de DVD preto

sala2 20x52x3b52; Gabinete 4baias preto com fonte ATX
450w; Leitor de cartÕes de memóna intemo 32x1 com USB

2.0; Teclado preto padÍão ABNT2; Mouse optical preto com

scroll; i{OBREAK 700 VÂ/1í0 volts, 4 tomadas padrão,

microprocessado, rendimento/autonomia de 25 minutos;

iIONíTOR LCD í8,5" widescreen cor preto; Pixel pitch: 0,3

mm; Bnlho: 250 CD/M2I Relação de contraste : 30000:1
(relação de con^traste dinâmico)t Tempo de res^posta do

monitor: 5 MS; Angulo de visão horizontal: 1700; Angulo de

visão vertical: '1600; Freqüência de varredura honzontal: 30 k
80 kh4 Freqüência de vanedura veÍtical: 55 75 HZ;

Resolução máxima: 1360 x 768 @ 60 HZ; Suporte de cores:

maior que 16 milhões; Conectores de vídeo: analógico
(RGB); DCB (ampliflcação dinâmicâ de cores); DCR (relação

de contraste dinâmica); Fonte: intema; Consumo: ligado <25

watts - standby <1 watts; Vollagem: bivolt.

1.500,00 6.000,00

1t 01 UNID CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE í8.O()O BTUS,

Capacidade de 18 mil Btus, Cor branco, @nsumo
aproximado de energia para aquecimento 34,524 W,

consumo aproximâdo de energia para resfnamento 34,524.

Com painel eletrônico, saída de ar regulável, funçoes de

refrigeraçã0, aquecimento, desumidiÍicação e ventilação.

Potência de 1644 W, vazão de ar de 800 m3/h, dimensôes

da unidade intema (AxLxP): 313 x 920 x 223 mm e peso de

12k9. Dimensoes da unidade extema (AxLxP): 637x

830ú85 mm e peso de 49kq

1.600,00 1.600,00

11 O1 UNID CONDICIOI,IADOR DE AR SPLIT DE 7.()()() BTUS,

Capacidade de 7.000 BTUS, consumo aproximado de

energia para aquecimento de 13,398 W, consumo

aproximado de enerqia para íesfriamento de 13,398 W, com

1.100,00 1.100,00

tsI{qs
Lrg ?

I{)

Rua Walter Guimarães da Costa no 512, A(€.266.1222) CNPJ no 95.561 .080i0001 -60 E-mail
omnsb@onda.com.br - Nova Santa Bárbara-Pa,aná
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painel eletrônico, funçoes de refrigeraçao, aquecimento,
desumidiÍlcaçao e ventrlaçao, potência de 638 W, vazão de
ar de 420 m3/h, dimensões da unidade extema: altura de
48,2cm, largura de 71,5 cm, comprimento de 24cm e peso

de 22k9, Dimensões da unidade intema: 25,2 cm de altura,
75 cm de largura, 19,2 cm de comprimento e peso de 7kg,

cor branca.
1t 01 UNID COT{DICIONADOR DE AR SPLIT DE 9.()()() BTUS,

Capacidade de 9.000 BTUs/h,cor branco, funçoes de
refrigeraçã0, aquecimento, desumidificação e ventilaÇão,
potência de 821 W, vazão de aí de 460m3/h, dimensões da
unidade interna (AxLxP): 252x750x192mm, peso da unidade
intema de 8kg, dimensões da unidade externa (AxLxP):

482x715x240mm, peso da unidade eÍema de 27k9,
consumo de eneçia mensal de l7,2kwh/mês

1.250,00 1.250,00

1( 03 UNIDS, ESTANTE DE AÇO 6 prateleiras com reÍorço x de fundo e
lateral planos de armazenagem regulável; indicada para

materiais leves, suportando 20 kilos bem distribuidos. caso
deseja em outras chapas mais reforçadas ( chapa 24

0,64mm de espessura e chapa 0,78mm ),

235,00 705,00

tl 01 UNID 1.490,00 1.490,00

21 02 UNIDS
MÁQUINA FoToGRÁFIcA DIGITAL coil cARTÃo DE

MEUÓRn DE rcB, 14.1 Megapixels, Tela LCD 2.7', zoom

óptico 4x, zoom digital (14 I/P Aprox. 8x / '10 MP Aprox. 4,7x
/ 5 MP Aprox. 6,7x / VGA Aprox, 27x / 2 MP (16:9) Aprox.

9x). Gravação de video, Suieep Panorama e iAUTO

Dimensões (mm): 92,9 de largura, 52,4 de altura, 19,3 de
profundidade. Peso aproximado de 979. Bateria de Lítio N.

300,00 600,00

2i 02 UNID tllESA AUXILIAR em epoxi, tampo e prateleira em chapa de

aço inox, 0,40 x 0,60 m. pés em tubo redondo de 1 x '1,25

mm, com ponteiras de bonacha.

152,00 152,00

2i 01 UNID irESA AUXILIAR em epoxi, tampo e práeleira em chapa de

aço inox, 0,40 x 0,40 m. pés em tubo redondo de 1 x 1,25

mm, com ponteiras de bonacha.

163,80 '163,80

24 01 UNID, MESA oVAL DE REUNIAo, de medidas 2,40m x '1,'10m x
74cm com tampo em L,IDP de 30mm

700,00 700,00

01./q s

r
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Rua Walter Guimaráes da Costa no 512. U143.266j222) CNPJ no 95.561 .080/0001 -60 E-mail
pmnsb@onda.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

|ÁVAIIORA DÊ ROUPAS, automática (lava, enxágua e

cenúiÍuga), capacidade de 15 kg de roupa seca, timer com

no mínimo 12 programas de lavagens, tampa transparenle,
com dispenser para sabão, amaciante e alvejante, com

compartimentos individuais, com grade de proteção para

Íiltar fiapos, capacidde de água de 197 litros de água por

ciclo, ericiência energética A, nível inteligente, voltagem de
110/220 volts, cor branca. Garantia do produto de no minimo
1 (um) ano.

lr7
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2! 01 UNID ÍúESA PARA COilIPUTADOR, confeccionada em MDP, 18

milímetms de espessura. Sem gavetas. Nas medidas 1,00 x

0,70 x 0,75. Na cor cinza.

170,00 170,00

2t 03 UNIDS I{OBREAK 700 VA/í10 volts, 4 tomadas padrão,

microprocessado, rendimento/autonomia de 25 minutos.

230,00 690,00

2i 01 UNIDS POLTROT'IA RECLINÁVEL PARA HIDRATAçÃO estrutura
em tubo de aço carbono com tráamento antioxidante e

acabamenlo em exclusiva pintura epoxi É, EstoÍamento

anatômico com espuma de alta densidade e revestimento

em courvin, com sobreposição de encaixe rápido, retirável e

lavável.Braços articuláveis que se movimenlam junto com a
inclinação do leito. i,4ovimento de encosto e peseira

independentes, acionados por meio de manoplas late.ais

com acabamento em PVC. Concha para apoio dos braços e

regulagem de altura por meio de manipulo. Sistema de

acionamento do encosto dotado de cilindro pneumátim, que

evita deslocamento rápido ao baixar e auxilia no retomo a
posição normal. Pês com sapatas plásticas protetoras, com

ajuste de altura para pequenas variações de desníveis.

Allura:
- Assento: 450mm
- Encosto: 1.020mm

Largura
- 780mm

C,ompnmento:
- 1.000mm/ 1.600mm (Íechado/aberto)

2.448,00 2.448,00

2t 05 UNIDS VENTILADOR DE PAREDE, Diâmetro de 60cm, velocidade

de 1500 rpm, 200W de potência, bivolt, vazão de 220

m3/min., cor preta.

160,00 800,00

50.534,80

Dú{q5

{g}-

C
Campos ves Almeida

rOu»-,, ir"
Deise Suemi Hayashi Kotaka

Enfermeira

Jossa e Daniele Silva
Cirurgiá-dentista

Rua Walter Guimaráes da Costa no 512, A(43.266.1222) CNPJ n' 95.561 .080/000'l-60 E-mail

TOTAL

Enfermeira

l

I

omnsb@onda.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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Escolo Municipal Edson 6onçolves polhono- EF
Ruo: Vt/qlf1s6. Biftencourt de Moroes,735 - Jordim Álto do Boo Vista

Novo Sonto Bárbqra - pR

C o nnn s p oNoÊw c u I N ro nN.,q

DE: EscolÁ MutudpetEosor GouÇewes petuexo

N'07/2013

Data:l9l02l13

O presente tem a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria
solicitação de compra de equipamentos de informática e materiais permanentes.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

fttL"^,;*
Adélia M. Cardoso Ferreira
Diretora - Portaria no 006/12

O-\-t í1pZ1r3
Data

Peae: SSPI-nrvrsÃo DE coMpRAs

AssuNro: SoLtcrutÇÃo DE CoMpRA

Recebido por:
Nome

\r{+c OO

FonelFox: (43)3266-t195 - CEpt 86250-000 - E-moil: emegonsb@hormoil.com



NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

DE: Escola Municipal Edson Gonçalves palhano

PARA: SSPI - DIVISÃO DE COMPRAS

Solicitação de Gompra no 001/13

EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

DESCRTÇAO DE MATER|A|S OU SERVTÇOS

012

Ite Descrição Previsão
de Compra

Unid Preço
Máximo
Unitário

Preço
Máximo

Total
01 COMPUTADOR completo UZ Unid í.200,00 2.400,00
02 IMPRESS0RA MultiÍuncional (lmprime,Digitaliza,Copia) . 02 538,00

TOTAL, 2.938,00

Solicitante DIV. COMPRAS Drv. LICTTAÇAO ATENDIDO
Adelia M. Cardoso Ferreira

ASSINATURA

Àçl-^-;
19 de fevereiro de 2.013

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n" 222, Centro, T 43. 3266.1222, X - 8ó.250-000 - Noya Santa 1
Biárbara, Paraná - E - E-mail - Iicitacaonsh@gmai l.com-Site-www-nsb .pr.qov.br

I

Unid.. 269,00

NOME

t/
DATA \__-/

nnfi,
-rtlwP't'z



&
It*§ NOVA SANTA BARBARA

013
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADo oo panaNÁ

DE: Escola Municipal Edson Gonçalves Palhano

PARA: SSPI - DIVISÃO DE COMPRAS

soltcrTAÇÃo oe coMPRAs No oo2l13

MATERIAL PERMANENTE

Ite

\TA

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Cerrlo, t 43.3266.1227, X - 8ó.250-000 - Nova Santa 1

Previsão
de Compra

Unid Preço
Máximo

Total
RIO DE AçO - 2 podas ct 4 prateleirasARMA 02 Unid 456,00 912,00

02 MESA P/ PROFESSOR sem gavetas 120x60 material

MDP.Pés de Feno.

10 180,00 '1.800,00

03 APARELHO DE FAX 01 Unid 390,00
04 CADEIRA ESCOLAR adulto

Polipropileno Estrutura 7/8
anatômica / 10 Unid 95,00 950,00

4.052,00

DIV. LICITAÇÃO ATENDIDO
NOME Adelia M. Cardoso Ferreira z/

j.64,--*.
19 de fevereiro de 2.013

Bárbara. Paraná - E - E-mail licitacaons ail Site - www.nsb.pr.eov.br

DESCRTçÃO DE MATER|AIS OU SERVTçOS

rq\wp'ol5

Descrição Preço
Máximo
Unitário

01

Unid..

390,00

Solicitante DIV. COMPRAS

ASSINATURA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA.
ü14

Data:14102/2013

Rua Walter Guimarães da Costa no 512, ú 43.3266.1222 C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: p4!!5!1@g!l!4g9gE - Nova Santa Bárbara - Paraná

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL "NOÊMIA
BITTENCOURT CARNEIRO".

Rua: Walfredo BittencouÍ Moraes No 1025, (43) 3266-ll-75 - email:cmeinsbarbara@gmail.com
Nova Santa Bárbara - Pr.

Corres ondência Interna
DE: Centro Municipal de Educação Infantil "Noômia B. Carneiro",

ASSUNTO: Licitação de Materiais Permanentes

PARA: Departamento de Educação N" 0212013

Veúo por meio desta solicitar da Vso que autorize os Pedidos de Materiais
,'ermanentes, a serem licitados para este Centro de Ensino.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente

Lucinéia Quintino Mendes
Chefe de divisão lnfantil

Port - 005/12 W,
-^++'o*

Recebido por:
1l*ome Assinatura

[\"S rz. v $2,9o

Data



LICITAÇÃO DE COMPRA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL "NOENIIA B. CAITNEII{O".

MATERIAIS PERMANENTES - 2OI3
015

ITEM QUANT VALOR
UNIT.

VALOR TOTAL

0l Armário de Aço (Tipo Escolar).
medindo 198x090x040, com chave.
com 4 prateleiras, chapa 26, na cor
cinza.
- sistema de f,echantento nas
extrenlidâdes da pona por rneio de
varâo conectado à fechadura tipo yale
ou à maçaneta.
- com 2 chaves.
- portas pivotantes por meio de
dobradiças estampadas e unidas por
mcio de ino zincado.

05 .100.00 2.000,00

0?
Aparelho D\D corn Íunção de
karaokê. Entrada USB, Filmes: DVD,
DVD+R/RW, DVD.fuRW.VCD C

SVCD.Música : CD,CD-R/RW e CD-
MP3.Folos CD (ipeg). Desenrpenho de
Video, Progressive Scan. Decod ilicador
de Vídeo: MPEG-2" MPEG-t.Formaro
do Vídeo:4:3 / I6:9, sisterna de
vídeo:PALNTSC, conversor A de
vídeo: l2 bits / 108 MHz. Desempenho
de Áudio. conversor DA de Áudio:24
bits / 96 kHz. FunçÕes de loto CD&
MP3 CD, reproduz fotos. unla a unla.
automaticamente.Zoonl na irnagent.
perrnite gilar a imagem, inveÍer a
imagem. Alinrentaçáo:l}} - 240 v , 50 /
60 Hz ( BIVOLT). Acompanha cabos,
manual de instrução e garantia de I ano_

08 r25.00 t.000.00

0l Bf,RÇO - cor:branco. grade de
proteção. Dirnensões aprox. do colchão
li0x70cnr, Regulagem da allura do
coichão.

20 299,59 5.99q-80

04 Bebedouro elétrico de Galão -,
Bandeja coletora de resíduos removível,
c/ Torneiras p/Água natural e gelada,
I lOW, - Dimensões aproximadas do
produto - (Axlxp)
96,6x30,5x3 l,9cm,Cor:
Branco.Garantia

l2 Meses

0l 499,00 499.00

05
Caira de Som Multiuso Acústica - 2
canais de entrada com volurnes
in dc dentes:

0l 560.00

»rscRlçÃo-

560^00
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ll Freezer Horizontal - Capacidade
(litros) 305
I Porta
Cor Branco
Tensão/Voltagêm: I l0V
Carantia l2 meses
Pés com rod ízio
Travamento portas conr chave
Crade interna
Feclradura conr clrave autoexpu lsiva:
Segurança, permite o travanrento do
freezer.
Dupla função: freezer e
conservador. Puxadores ergonôm icos

0l I 850.00 1850.00

t2 Ferro elétrico á Vapor - Funciona a

vâpor e a seco, Ajuste autonlático de
vapor. saídas de vapor na base. Cabo
anatômico, visor de nível de água,
Reservatório de água .

0l 99.90 99.90

1l Lavadora de Roupas - Capacidade 7

kg Semi-utomática. Níveis de
água:Alto. ll0 v. Alavanca
liga/desliga, 5 programas de lavagem,
Cor Branco. Garantia l2 rneses

02 380.00 700.00

t,1 Rádio portátil com AM, FM, toca cd.
com entrâda USB. Com potência de no
mínimo 3.5 Rnrs .

05 16e.00 84 5,00

t5 Televisor em cores 29", entrada
videocornponente para DVD. Digital
Comb Filter- processa digitalmente os
sinais de brilho e cores. reproduzindo
nitidanrente as imagens. Modulador de
velocidade- avançado circuito que
realça o contorno das cores.Controle
Remoto para TV /DVD.Estéreo / SAP.
Cores Personalizadas PictLrre Menu.
Funçào Wabe Up (Despertador).Tirner
Progranrável.2 entradas de Áudio e

Video.Saida de Àudio e vídeo. Funçâo.
Tela Plana. Slinr

05 850.00 4.250,00

t6 Ventilador de Parede - cor preta,
potência 2 l0w, Comprimento 66.lcrn,
largura 23.4, altura 58,6, trava de
segurânça. tipo de acionantento botão,
silencioso. trava de segurança. níveis de
velocidade 3. ajuste de velocidade,
ajuste de inclinação, quantidade de
hélices:3, material N/E, grade
removível. fusível de segurança.
rotação- 1430 rpnr, voltagem I lOvlts.

05 t15.00 725.00

..................RS J 1.801,70

017
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
SECRETARIA DO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

c.N.P.J. N.. 95.561.080/OOO1 60

6*, LL

h«. OL

019

CORRESPOND CIA INTERNA

DE: SECRETARIA DO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
N" 1612013

PARA: Secretaria de Serviços públicos Intemos

citação de Material PermanenteAssunto: Li

Vimos por meio da presente, solicitar a Vossa Seúoria a abertura de licitação para
aqúsição de materiais perÍnanente para a Secretaria Municipal do Trabalho e Bem Estar Social e
CRAS.

Desde já agradecemos à disposição de Vossa Seúoria e reiteramos votos de estima e
consideração.

Atenciosamente,

ffi
Tamires Diogo Ito

Secretriria Mun. do Trabalho e Bem Estar Social

Recebido por: DatatiJ toLtt|
raNome

CI2l,t

l.
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 119 - Centro CEp: g6250_000

$ 8 lbo,oo

DATA

13/02/2013



PREFEITUBA II,IUNICI PAL

}IOVA SANTA 020
fslado do Paraná

Aquisição de mâteriais Permanetes pâra o CRAS e Secretaria Municipal do trabalho e Bem
Estar Social,

Item Descrição do Material Qrde Valor
unit.

Valor
Total

l IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - Scanner,
Fax, Copiadora, lmpressora, com cabo USB para
comunicação. canucho de tonner

02 I.000,00 2.000.00

2 APARELHO DE FAX - Com identificador de
chamadas, copiadora papel A4,

300,00

CADEIRA ERGONÔMICA - giratórias - em coLrro
sintético com função relax Possui: encosto anatômico,
Rodízios Sistema de Regulagem de Altura a Cás,
Sistema de Relax. Carâcteristicas: Modelo: ERGO

Suporta até:140,0 kgs. Cor preta

r0 330.00 3.300.00

4 CADEIRA FIXA - 4 pés, estrutura preta, espuma
injetada anatômica. Cor: preta

i0 80,00 800.00

5 NOTEBOOK NA COR CINZA/PRETO com
processador 2.13 GHZ, cachê 3 MB, tecnologia
32nm e controlador de vídeo integrado, memória
RAM 3 GB tipo ddr3 l066mhz expansível ate 8

GB, HD 250 GB SATA, tela NLED 14" wxgag
resolução 1366 x 768 widescreen, gravador 8x
DVD-super multi double-layer, leitor de cartão
multi-in-1, rvireless 802.llb/g/n rvi-fi certified,
teclado qwerty (poúuguês), touch pad
eletrostático, placa gráfica media accelerator HD
com l28mb dedicada, webcam e microfone
integrado, som 5.1 surround high-definition
áudio e dois auto falantes estéreo, I saida VCA,
I saida HDMI, I rede RJ 45,3 entradas USB 2.0,
fonte de alimentação cal00-240v, bateria de 6

células li-ion (4400 mah)

0r 1.500.00

Totâl 8.200,00

Rua Walfredo Bifiencourt de Moraes no 222, Centro, I 4i. 3266.1222, X - 8ó.250-000 Nova Santa Bárbara. I
Paraná - E - E-mails lic itacao(ànsb.pr. qov.br - y1ylv-45b- pr.gov. b r

02 600,00

-).

1.500,00



4oL

{r"c .

b3
6:

coRRESpoNoÊHcn TNTERNA

PARA: SEGRETARTA DE SERVTçOS púeLtcos INTERNO

DE: SECRETARIA DE SERVIços PÚBLlcos EXTERNOS

021

No 004/20Í3

Data:
07t0a2013

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ABERTU
PERMANENTE E DE INFORMATICA.

na oe ucrreçÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS

A presente tem a finalidade solicitar a Vossa
senhoria, abertura de ricitação para aquisição de equipamento de
informática e materiar permanente para secretarias de serviço
Publico Externos.

Sendo o que se apresen ara momento, subscrevo-
me.

A OS BIGNARDI
SEC IO DA SSPE

Recebido por:

Nome sinatura Data

oLloZ

p{ u.ssooo

Lista em anexo.



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BARBARA 422

Estado do Paraná

Material Permanente - SSpE

os Bignardi

S rio da SSPE

Item Descrição dos Produtos Qtde Unid. Preço

Unit.

Máximo

Valor

Total

01

quênte/frio. Display de Temperatura Digital,
controle remoto com display em cristal líquido,
entrada supeÍior de ar, silencioso, sistema de
tripla Íiltragem. Garantia de no minimo 2 anos.
(Deverá ser instalado no local a ser indicado

AR CONDICIONADO 9.(l(}(} BTUS

).

Ar 01 Unid 1 250,00 1,250,00

02

65 cm de diâmetro oscilantê, c/ garantia de 
.l 

ano,
voltagem 110/220V, com controle de velocidade,
peso 7,5 kg

PARENTVE LADOR DE ED ti LP medindop0 01 Unid 200,00 200,00

03 roMic com Íputado completo. 02 Unid 1 300,00 2.600,
04 Cadeira secretaria - giratória, acênto e encosto

em tecido, altuna a c0m ulável
02 Unid 200,00 400,00

TOTAL 4.450,00

Rua Walfredo Biftencourt de Moraes nl
Nova Santa Biârbarq Paraná - E - E-rn

222. Centro. ? 43.3266.1
ails - obrasíinsb.tr.sov.br

222.8 - 86.250-000
.rrr.gev.br

I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av.:Walter Guimarães da Costa no 512, Z (4313266.1222 C.N.P.J. N." 95.561 .080/0001-60

E-mail: pnúsb@onda.com.br - Nova Santa Bárbara-PaÍaÍá

ESCOLA MUN. MARIA DA CONCEIÇÃO KASECKER
Rua: Walftedo BittencouÍt de Moraes no 760, I (43) 3266.1498

E-mail: escolamck nsb@hotrnail.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

IY

tsq

connosporoÊNca INTERNA

DE: ESCOIÁ MT]NICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO KASECKER

a23

N." 02l20t3

Data:.1410212013

ASSUNTO: COMPRÁ DE MATERIAL PER]'TANENTE

Tem o presente a finalidade de solicitar de Vossa Senhoria a compra de

Materiais Permanentes para suprir a necessidade da Escola Municipal Maria da Conceição

Kasecker. Os materiais que estão sendo requisitados são, em Sua maioria, necessários

para equipar a cozinha que deverá funcionar a partir do mês de abril deste ano, na escola

citada acima.

Sendo o que se apresenta para o momento, e esperando contaÍ com o vosso

pronto atendimento, subscrevo-me.

Atenciosamente

Caúiona Euaile

.*{À'
A'l'

4

tYatsRecebido por:
Data

A),Y,;1.,

L$ &l :iz'o

PARA: DEPARTAMENTO MI]NICIPAL DE EDACAÇÃO

çz\t'otuIt

Diretora

Nome



024

Item Previsão

de Compra

Unid Preço

Unitário

Prêço Totâl

,1

FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 5í9 LITROS -
Desuição: Tipo de freezer: Horizontal; Função

Refrigerador Freezer; Capacidade Bruta: 526 litros;

AÍmazenamento: 519 litros; Quantidade de portas 2;

Material: gabinete intemo e externo em chapa de aço

pintado, Painel de mnÍde frontal.Recursos Extras:

Compartimentos especiais - grades: divisória

removíveli puxadores: 02 puxadores. Temperalura:

Freezer - l8'C a -25"C; - Refrigerador - +1'C a

+5"C. Porta reversível: não; Condensador embutido:

não; Luz indicadora: sim; Porta balanceada: não;

Energia: 1'10 Volts Peso do produto: 94 Kg; Peso do

produto mm embalagem: 99 Kg. Dimensoes

aproximadas do Produto: (L x A x P): 147,3 x 96 x 78

cm. Prazo de garantia: 01 ano (sendo os 3 primeiros

meses de garanlia legal e mais I meses de garantia

especial mncedida pelo fabricante). Termostato no

painel frontal - permite a selqão de uso como Íreezer

ou reÍrigerador; Pés: 04 pÉs com rodízios.

01 Unid 1.699,00

1,699,00

2. REFRIGERADOR 1 PORTA 3I8 LITROS DEGELO

AUTOLIMPANTE - Descrição: refrigerador com 1

porta com sistema de degelo autolimpante, prateleiras

removiveis na portâ e no refrigerador, termostato

extemo, portalatas para 3 unidades, espaço para 16

ovos, trava de segurança para garafas de até 2,5

litros e capacidade de armazenagem total de 262

litros, sendo 236 litros no reÍrigerador e 26 no

congelador. Possui gavetão transparente para frutas e

legumes, gaveta extra-fria para alimentos como

cames, fÍios e laticinios, pes niveladores que Íacilitam

o deslocamento do produto e puxador extemo feito em

ABS liso que evita o acúmulo de sujeira. Modelo:

RDE30. Material: porta em aço galvanizado e puxador

em ABS. Tipo de degelo: sislema de degelo

Autolimapante : Prateleiras: - Prateleiras aramadas

removiveis mm altura regulável ; Prateleira funda na

porta do reÍrigerador mm travas para ganaÍas -

espaço para garftlías de até 2,5 litros,

01 Unid 1.200,00

1.200,00

3 FORNO MICROONDAS - 30 LITROS INOX BMT45,

Capacidade (Litros): 30; Grill/Dourador; Sim; Tip:
Microondas Potência (Watts): 820; Funções:

Descongelamento de cames; Rêcêitas pré-

oroqramadas; Descongelar; Detalhes do produto:

Visor de LCD; Sensor Touch; Relogio;; Trava de

ssquÍanca; Teclas Rápidas; Cancelar; Parar; Teclas

01 Unid 650,00

650,00

Ruâ WâlÊedo Bittencourt de Moraes 8 43. 3266.1498. X - 86.250-000 - Nova Santa BáÍbam, Paraná - 1

ESCOLA MUNIC|PAL MARTA DA CONCETÇÃO XaSeCreR
NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

Material Permanente (10 semestÍe de 2013)

Descrição



EScoLA MUNtcrpAL MARIA DA coNcE!çÃo rasecreR
NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO OO pAnLXÁ 025
de seleção para; ajuslar tempo ou peso de cozimento ;

+ 5 Minutos; Níveis de Potência: minimo, máiio,

máximo; Acessórios: Prato giratório; l/icroondas;

Suporte Metálico; Manual de instruções;

Dimensões(LxAxP): 53,9 x 30 x 42 cm; Peso: 16 Kg;

Voltagem: 110V ou 220V; Garantia: 1 Ano

4 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM PORTA

PANELAS - características: fogão com 6 Bocas; 3

Queimadores simples; 3 Queimadores duplos; Po(a
Panelas; Produzido em aço galvanizado; Registro

cncmado; Grelhas e queimadores em feno fundido:

ToDolnformacões do Produto: DIMENSÕES: Altura:

82,5 cmLargura: 107 cmt Profunddade: 83,5 cm; Peso

38,6 Kg

1.200,00

'1.200,00

5 FORNO INDUSTRIAL COIJ! CAVALETE

Características: Fomo lndustrial com Cavalete; Fomo

produldo em aço galvanizado; Registro em 5

pGi@s; Pintura eletrostática a po que resiste a alta

temperatura; Tampa mm vidro; Revestido

intemamente com lã de vidro, proporcionando maior

isolação térmicai Funciona a Gás: GLP DIMENSOES:

Nlura: 122 cm; Largura: 62,5 cm; Profundidade: 85

cm; Peso: 36 Kg

7n,00

729,00

6 CADEIRA FIXA PÉ PALITO - Descriçâo: cadeira

possui assenlo e encosto em espuma injetada de alta

resistência Com estrutura interna em madeira

laminada, com o contra encosto revestido.

Estrutura flxa, quatro pes palito mm chapa em aço

reforçada e com pintuÍa eÉxi preta, Cor: Preta

12 62,00

744,00

7 MESA RETANGULAR PARA REUNIAO DE 1,10 X

2,50 M PARA 6 LUGARES. Descrição: produzida em

[4DP 15 mm, mm revestimento na cor a deÍinir

01 Unid 360,00

360,00

I GABINETE DE CoZINHA COM TAIIPO, em aço

Triplo com 03 portas e com 04 gavetas, mm 02 (duas)

prateleiras, medindo em torno de '1,60 metros, possui

a sua eslrutura e dobradiças em aç0, puxadores

metalizados à vácuo, pes e conediças em

polipropileno, Cor a definir,

01 Unid 620,00

620,00

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS -
CARACTER|STICAS DO PRODUTO: AIIUTA: 760

mm;Frente: 250 mm; Fundo: 220 mm; Peso: 9,100

kg; Voltagem: 1101220 v', Produção: I kg/h;

Capacidade: 8,000 kg ; Motor 1/2 cv

01 Unid 750,00

750,00

10 BATEDEIRA PLANETÁRA INDUSTRIAL BPS-OíN,

5 LITROS, 1í0V. Possuem estrutura em alumínio

fundido, revestida com pintura de alta resistência e

cuba em aço inoxidável. Acompanha 03 (três)

batedoíes intercambiáveis (globo, raquete e gancho),

Es pecifica@es Técnicas: Modelo BPS-0S-N;

01 Unid 2.300,00

2.300,00

Rua WalAedo Bittencourt de Moraes t 43. 3266.1498. 8 - 86.250-000 - Nova Santa Biirbara, Pamná - 2

01 Unid

01 Unid

U nid

9.



026
Voltagem 110V; Tensão Elétrice Monofásica;

Potência do Motor 500W; Capacidade 5 litos;

Rotação ilínima 10 rpm; Rotação tláxima 240 rpm;

Consumo Aproximedo 0.50 KW/h; Dimênsões do

Prodúo Altura: 42; Largura: 23; Profundidade: 38

Peso: '12,8 Kg

11 ESPRE EDOR DE FRUTAS Grande em lnox 3Lb
(Eírator de Suco), Características do produto: Bica e

tampa em Alumínio; CoÍpo inteiro em Aço lnoxidável.

Acompanha: Cop de 03 litros; Peneira; 02

Castanhas, uma pa€ laranja e uma para limão;

Caraclerísticas Tecnicas: Motor bivolt; - Motor 'll3 HP.

- Monofásico 50hz e 60hz; - Rotação: 3545 Rpm; -

Attura: 400mm; - Capacidade eÍração: 700 ml/min. -

01 Unid 220,00

220,N

12. CILINDRO ELÉTRrcO 3()OIIÍII COT ROLOS DE

IIADEIRA PARA PÃES E iIASSAS . CATAC1EíSIICAS

do Produto: Bica e Proteção Laterais em lnox.; Rolete

aço 30cm x ftm diâmetroi - Rolo Madeira; Regulagem

abertura conjugada; Abertura de 0 a 12mm;

Características Técnicas: Peso: 28 Kg; Altura: 33 cm;

Motor: 1/3 HP 60Hz; Rotação: 115 RPM; Voltagem:

110v e 220v.

01 Unid 990,00

990,00

íe lnlrlno ÀÉneo 0E PAREDE EM AçO INOX 03

PORTAS- Caracteristicas Gerais: Eslrutura em

chapa d€ @; Puxâdores em ABS, acabamenlo

rnelalizado e proteção de vemiz UV ; Acabamênto:

Pintura eletrostática a po brilhante; Iúaterial: Chapa

de aço; Tipo de fixaçàr: Buchas e parafusos

(inclusos); Altura: 55,00 Centimetros; Largura: 1,20

Metros; Profundidade: 30,00 Centimekos; Peso

'16,80 Quilos

02 Unid 510,00

1.020,00

14 I-AVADoRA RE 108 í10 V - Dados Técnicos:

mangueira de alta pressão: 8,00 mekos; Peso (kg)

í8,3; Potencia (Dr0 í.afl.8; Pressão máxima (bar):

í00/120; Tensão da Íede (v) 1271220i Yetr'ão

máxima de água (irh) tl40/5í0; hens da série:

Pistola mm acoplamento por encaixe; Alça

telesópica de aluminio; Amplamento da mangueira

anti torÉo; Sistema de engate rápido paÍa troca dos

bicos; Compartimento para armazenagem de bicos;

Bico de pulverizaÇão de detergente; Armazenagem de

acessorios e Lavadora de superÍícies

01 U nid 700,00

700,00

COMPUTADOR COMPLETO COM:

-processadoÍ de dois núcleos, 3.06 ghz, 4 mb cachê

e controlador gráÍlm integrado
-placa mãe com video on, som de alta definição, rede

10100/1000 integrada, 2 soquetes ddr3,1 slot pci

expressl6x, 2 slots pci, 1 slot pci 1x.

-02 modulos de memória 2 gb cada

02

-hard disk hd b sata2

U nid '1.500,00

3.000,00

Rua walfÍedo Bittencou.l de Moraes t 43. 3266.1498, A - 86.25G000 - Nova SantÂ BitubarÀ ParEíá - 3

ESCOLA MUNTCTPAL MARIA DA CONCEIçÃO XASeCXen
NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

15.



EScoLA MUNtctpAL MARTA DA coNcEtÇÃo xlsecreR 02?NOVA SANTA BARBARA
EsrADo Do penaxÁ

to. ROTEADOR WRELESS íIÚBPS 8O2.,II BG COII
- duas antenas Íixas omnidirecional 2dbi
- 4 portas rj45 10/100mbps Íull duplex (lan), 1 rj45'10/100mbps (wan)
- padÉo ieee 802.1íg/b, 802.3u, 802.3, 802.1x,

802.1|Ue
- segurança : rlepÁrpa/wpa2, spi firewall, dos
pÍevention

- fun@es Wn
- leds indicador po$rer, dmz, wireless, intemet, lan 1 2

34
- tecnologia rangebooster
- isolamento de usuarios wireless
- modo rvds
- adaptador tÍvolt

01 Unid. 400,00 400,00

17 IIONITOR EDUCACIONAL . Têla Plana 29 COÍtl
Entrada usb para uso de pen drives . Closed

caption: Sleêp timer: permite ajustar um tempo para
que a W desligue sozinha. Timer: permite programâr

a TV para ligar dou desligar num horáno específim.
Liga/Desliga automático. Menu: inglês, português,

espanhol e Írancês, ProgÍamação aulomática de

canais. Relogio. Calendário. Controle remoto. Ajuste

da imagem: Brilho, Cor, Contraste, Nitidez. EÍeitos de

áudio: Função Mute - silêncio instantâneo, Canais pré-

selecionado§: programação de canais Íavoritos. Alte
Íalantes integrados. lndicador de nível de sinal:
sintonia Íina DADOS TÉCN|CoS: AlimentaÇão:

02 1.000,00 2.m0,00

Rua Walliedo Bittencouí de MorÀes t 43. 3266.1498. B - 86.250-000 - Nova Sants Brtubara- PôIâná - 4

-gÍayadoÍ dê dvd pÍelo sala22k5b32x52
{atinele 4baias preto com Íonte atx 450$/
- leitor de cartões de memória intemo 32x1 com usb
2.0

{edado preto padÍão abnt2
-mouse optical preto com scroll
- nobreak 700 va/110 volts, 4 tomadas padrão,
microprocessado,

Íendimento/a ulonomia de 25 minutos
- monitor lcd Í8,5' widescreen mr pÍelo
- pixel çÍtch: 0,3 mm
- brilho: 250 dlnT
- relação de contrasle : 30000:1 (íelação de contraste
dinâmico)
- tempo de resposta do monilor : 5 ms
- ângulo de visão honzontal: 17ü
- ângulo de visão veÍtical: 16ü
- Íreqüêrria de vaÍredura horizontal: 30 k - 80 khz
- freqüêrcia de vanedura vertical: 55 - 75 l'tz
- resolução máxima: 1360 x 768 @ 60 hz
- suporte de cores: maior que 16 milhões
- @nedores de video: analogico (rgb)
- dcb (amplific€$âo dinâmica de cores)
- dcr (relaÉo de contraste dinâmica)
- fonte: intema
- @nsumo: ligado <25 watts - standby <1 watls
- voltagem: bivolt

Unid.



028

bivolt. Consumo aprox. de energia: 108 kwh.
Polência: 2x3 Watts RN,IS. Sistema de cor PAL-M,

PAL-N, Auto e NTSC. Diagonal visual: 66,9 cm 3

anos de garantia, Gabinete laranja ou azul .

INCLUSÃO DO LOGOTIPO DA PREFEITURA NA

IMAGEMAPÓS LIGAR

ARMÁRlo DE AçO - Duas portas com chave de

travamento simultâneo, qualro prateleiras intemas

com reforço na parte central, confeccionado em chapa

de aç0. Medidas: 198 x 900 x 400 cm. Cor Cinza.

02 Unid 400,00 800,00

í9 VENTII-ADORES DE TETO - Descrição Cor: Preto,

1300 rpm, 60 cm, Bivolt, Peso aproximado 7 kg.

05 Unid 180,00 900,00

LAVADORA DE ROUPAS - Tipo tanquinho com
capacidade paÍa 4 kq de toupas

01 Unid. 300,00 300,00

TOTAL R$ 20.582,00

Rua Walliedo Bittencoun de Momes 8 43.3266.1498. E - 86.250-000 Novâ Santa Btubara. PaIa á- 5

ESCOLA MUN|GIPAL MARIA DA CONCEIçÃO XASeCXen
NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADODOPARÀNÁ

'18.

20.
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PRTFEITURA MUNTL:IrAL 1oL E1

NOVA SANTA BARBARA f.o' eôzs

ESTADo oo pnnaNrÁ

coRRespotroÊ NCIA INTERNA - NO

D E S Ec RETAR IA D E S E RVIçoS PU BL coS I NTERNoS

PARA:SETOR DE LtCtTAçÕes

Nova Santa Bárbara, 19 de março de 2.013.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me

Atenciosamente,

lEn frí.orgalo
Secretário de Serviços Púb cos lnternos

ç_

Rua Walfredo
Bárbara, Paraná - E Site - rvww.nsb.or.sov.br

Ns 27.2tea

)

ii

Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.1222, X - g6.250-000 Nova Santa 1

Tem o presente à finalidade de solicitar que seja aberto procedimento

licitatório para aquisição de equipamentos de informática e material permanente,

conforme especificações anexas, para atender as necessidades da secretaria de

Serviços Públicos lnternos.
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PRLI-tIIURA MUNIUIPAL

Item

NOVA SANTA BARBARA 030
ESTADo oo paRaxÁ

MATERIAIS nERMANENTE _ SEcRETARIA DE sERVtços púgr_lcos
INTERNOS

01 M QUINA DE LAVA ROUPA TIPO 350,00

03 CADEIRA SECRET RIA GIRA RIA 750,00
COM BRAÇO, concha dupla, espuma
com gomes e com perfil de proteção
nas bordas, braços fixos revestidos em
poliuteretano injetado integral skin,
mecanismo de regulagem de altura de
assento mecânica. Cor a definir

04

CADEIRA DIRETOR, GIRAT RIA, 900,00
BRAçOS FIXOS, regulagem de attura
a gás, sistema de inclinaçâo através
do mecanismo relax, Pés: Rodízios em
P.U., Revestimento do assento e
encosto: tecido, Sistema Relax, na cor

reta

Descrição dos Produtos Qtde Unid. Preço
Unit.

Valor
Total

Unid. 350,00

02 RNO DE MICROONDAS, 18 titros,
com painel digital, prato giratório, timer
contador regressivo de tempo, trava de
segurança do painel. Cor branca.
Garantia mínima de 01 ano

FO 01 Unid 240,00 240,00

05 Unid 250,00

IRA EXECUTIVA POLTRONA
PRESIDENTE, áreas de contato do
assento e do encosto estofado com
couro, laterais e traseira em couro
ecológico. Apoios de braço em pp.
Base em nylon, rodízio em pU,
regulagem de altura por pistão a gás,
regulagem de reclínio por sistema
relax, altura do assento, regulável de
44 a 54 cm, Iargura do assento 51 cm,
largura do encosto 51 cm, altura do
encosto 72 cm, na cor

CADE

reta

Unid 500,00 500,00

450,00

06 tampo em BP 18 mm, com
rfil de PVC modelo

MESA,
stformin

01 Uni 500,00 500,00

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222 , Centro, 8 43.3266.1222, E - 86.250-000 Nova Santa 2
Bárbara, Paraná - El Site - yylv.nsb.pr.eov.br

TANQUINHO semi-automática,
capacidade de 3 Kg roupa seca, tampa
transparente, timer com no mínimo 6
programas de lavagens, grade de
proteçâo para filtrar fiapos, capacidade
de água na cuba nível máximo de 45
litros, eficiência energética A, nível
inteligente, voltagem 100t220, cor
branca. Garantia do produto de no
minimo í ano.

05

01

01

02 Unid



PHE,FE,I I UHA MUNIUIPAL

ESTADO DO PARANÁ

NOVA SANTA BARBARA
031

O

Rua Walfredo BiÍencoun de M

E I Estevão Nun Morgado
Secretário de Serviços públicos lnternos

oraes no 222, Centro, ? 43.3266.1222 ,x

ses em BP 18 mm(180o), laterais e ba
idcom fita de bo ard edM aS Ê 0 x

70 xÃ 70 5 cm

R$ 3.740,00
TOTAL

Bárbara, Paraná - E Site - www .nsb.pl. v.br
- 86.250-000 - Noya Santa 3

1
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PRE]-EI I URA MUNIL:IPAL

ESTADo oo paRaNÁ

MATERtAtS pERMANENTES oe lruronruÁlcn

01

03

04

032

3.800,00

1.900,00

7.250,00

Item Descrição dos ProdutoJ Qtde Unid. Preço
Unit.

Valor
Total

, com processador dois nucleo, 2.4
3MB

4 GB Memória Ram DDR3't333Mhz
Gravador de DVD Double-Layer
Disco Rígido de 500 Gb
Tela de led 15,6" HD (1366x768)
Placa de vídeo HD com Acelerador gráfico
dedicado com 128 MB
Teclado português BR abnt2/com numérico
Wireless lan B/G/N, Web cam HD, áudio dolby V4,
leitor de cartÕes 5 em 'l integrado
Bateria de lithium 6 celulas 4400 mAh
lnterfaces: RJ45, Usb 3.0 ,2.0, HDMt e Vga para
monitor externo.

NOTEBOOK
ghz e Cache

Maleta e cabo de alimenta o inclusos

02 Unid. 't.900,00

verso automática, 127 volts, tecnologia auto
on/off, bandeja p/ 250 folhas, toner e cabo USB
inclusos

MPR SSE oRA sLA RE oM oN cR Mo T cA
62 PP M reso U ao 006 0x6 D0 P nco oexaç 2 U
dre eth rne 0t1 1 ntefre e

01 Unid 850,00 850,00

IMPRESSORA LASER
Copiadora, lmpressora,
Ethernet, Duplex autom

MULTIFUNCIONAL,
Fax, Digitalização, Rede
atico, memória 128 mb,

alimentador automático para S0 folhas, gaveta
com capacidade para 2S0 folhas (com
possibilidade de opcional de gaveta), rendimento
de aproximadamente 5.000 imprêssôes, toner e
USB 2.0 inclusos , 127 volts

Unid. 1.900,00

PUTADOR COMPLETO COM-PROCESSADOR 
DOIS NUCLEO, 3,10 GHZ,

CACHÊ 3MB
" PLACA MÃE COM VIDEO, SOM E
REDEíO/,IOO/1OOO ONBOARD, lSLOT PCI
Express x16, 1 PCI Express 2.0 xj6,1 Slot pCl, 2
SLOT MEMORIA DDR3
-01 MODULO MEMORIA 4GB DDR3 1333MH2,

HD 5OOGB/7200 RPM SATA, BUFFER ,16 MB ,-GRAVADOR DE DVD 2OX, DUAL LAYER, 2 MB
BUFFER , INTERFACE SATA, -GABINETE COR
PRETO 4 BAIAS COM FONTE ATX 450 WATTS,
BIVOLT, PORTAS USB FRONTAIS, LEITOR DE

coM

ÃoCARTOES MEMORIA , DUTO DE VENTILA

05 Unid. 1.450,00

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.1222, E - 86.250-000 Nova Sanra
Bárbara, Paraná - E Site - wrvrv.nsb.or.gov .br

4

02

Usb
00, emimpressão

01
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ll*li NOVA SANTA BARBARA
033

LATERAL,
.MousE óplco usB SooDpt-TECLADO PADRÃO ABNT2
"CAIXAS ACUSTICAS 1W RMS

Rua Walfredo Binencourt de Morae

- MONITOR LED COR PRETO 18,5', BIVOLT,
FORMATO WIDESCREEN EMPO DE
RESposrAS MS, coNEcron oEvioeo
ANALOGtco (RGB), DVl, BRTLHO 250
CD/M'?,CONTRASTE .t 000:.1, RESOLUÇÃO ATÉ
1366 X 768. NO_BREAK 7oovN127 VOLTS
c.oM 4 ToMADAS, E AuToNolatn ureoÀ-oe zo
MINUTOS

PREI-EIIURA MUNICIPAL

ESTADo oo paRaNÁ

s no 222, Cenrro, Z 43.3266.t222,

06

08

1.600,00

1.200,00

1.950,00

980,00

07

- 80 COLUNAS
- 9 AGULHAS
-.coMUNtCAÇÃo PARALELA BtDtRECIONAL E
USB1.1
- IMPRESSÃo RAScUNHo uTrRe-RÁpIoo oao
CARACTERES POR SEGUNDO (12CPP).
- ENTRADA DE pApEL supeRlciR e riorurnr
FOLHAS SOLTAS; FORMUúRIO COrurir.rUó 

-'
.VOLTAGEM 1íOV
- BUFFER I2KB

IMPRESSORA M
DE:

ATRICIAL MONOCROMATICA 01 Unid. 't.600,00

NT/ROcA Ec sS oP TEADoR m to comp
SSroce ado dI ep m hz m om na ed 1 MB28

DD R 46 BM d me om I da ae arm nze ma nE to
n Í da a P rtao FS Sa E th rn 1t 0t1 0U

õ lots raa rtoca ESp P ftvvSO ra com
nce n VE rtaoça p 0 1 ca eS em

aço om o roteado I 0 1 rtaa o p
da Iao 2 4 hzp tbt mcos 5J m0s nc apot

com ud AS trn da Sa ed neco Icto FU L 0 1 ta
FU L NÍeme ea nfo te ah aVE ad 1 oIts 3A

com ivel com roteador

01 Unid. 1.200,00

TA

MoN RTO EL cD Ro PRE oT I1 5 B o TL
F R MATo D E C§ ER NE ET M PO D E

ER PS oS Ã Ms C No E To DR E D oE
NAA LóG oc R BG D B( R L) oH 2 n

2DC IM c No TRASTE 1 0 0 1 R SE Lo U Ã ATÉÇ
31 o6 7X 6B

05 Unid 390,00

-I DENTIFICADOR DE CHAMADAS-VISOR 
EM PORTUGUES-AGENDA 

PARA 1OO NOMES
tES-OLUÇÃo DE TMAGEM: PADRÃO/ FtNO/
FOTO/ SUPERFINA

APARELHO DE
PRETO COM:

FAX PAPEL TERMICO NA COR

-FUN
O COPIAS

02 Unid 490,00

Bárbara , Paraná - E Site - rrwrr.nsb .pr.qov .br
- 86.250-000 Nova Santa s

05

680

MicroSD
3Mbit, Mini

5, serial Db9 rs232,
compativel mtnt

de
pig
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ESTADO DO PARANÁ

NOVA SANTA BARBARA 034

Rua Walfredo Bittencoun de

nde
de lnformática

Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.1222,

-VOLTAGEN 
127

-TEC LA MONITOR
VOLTS

18.480,00
TOTAL.

R$

Bárbara, Paraná-ESite-www nsb.or.gov .br
- 86.250-000 - Nova Santa 6x
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PREFEITUBA MUNICIPAL

coRRpsporuÊrcra II{TERNA

Nova Santa Bárbara, 2Z l03l2OL3.

De: Departamento de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aquisição de equlpamentos de informática, Eateriaispermanentes e outros para manutenção das secretarias nrunicipais. 
-

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaÇaoorçamentária para aquisição de equipamentos de informática, ,rrãiàiiui"permanentes e outros para manutenção das. .secretariás-i""i"ü.i",conforme . soricitado pei"s secretarias 
- 
MÀrcrpars, num varor deaproximadamente R$ t4.Z.OSS,ZO (cento e quarenta e sete mil, cinquenta ecinco reais e setenta centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Ela c itk
Se

L
S

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222. Fone 43.266.1222 C.N.p.J. N.o 95. 561.080/0001_60E-mail: licitacao@nsb. pr.qov.br _ ttova Santá áarbara _ paraná
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADR
coRRnspoNDÊNcra TNTERNA

senhoria em dara o, r, o!Êo ililtÍi".i,#ff ':":xilirT.,I':T'r:Jff **.x":.J::::
orçamentários para aquisiçâo de equipamentos de informática, maieriais permanentes e
outros para manutenção das Secretarias Municipais, conforme solicitado pelas Secretarias
Municipais, num valor de aproximadamente R§ 147.055,70 (cento e quarenta e sete mil,
cinquenta e cinco reais e setenta centavos).

Ouhossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

03 - Secretaria de Serviços públicos Intemos;
03.001 - Secretaria de Serviços públicos Intemos;
04.122.0070.2006 - Manutenção das atividades da secretaria de serviços públicos Intemos;
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material permanente; 440;
06. 125.0090.2008 - Divisão de Segurança pública Municipal;
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material permanente; 54d;

04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
04.001 - Secretaria de Sewiços públicos Extemos;
1 5 122.01 00.2009 - Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços públicos Extem,s;
4490.52.00.00 Equipamentos e Material permanente; 730;

05 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura;
0!.002 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas;
12.361 .0220.2017 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas;
4490 52.00.00 Equipamentos e Material permanente; 1O-OO; tOtO;
05.003 - Divisão de Ensino Fundamental - FUNDEB;
12.361.0260.2020 - Manutenção das Escolas Municipais _ FUNDEB;
4490.52.00.00 Equipamentos e Material permanentej lg00;
05.004 - Manutenção da Educação Infantil;
12.365.0270.2021 - Manutenção da Educação Infantil _ FUNDEB;
4490 5200.00 - Equipamentos e Material permanente; lg70;
12J65.0280.2022 - Manutenção da CEINF Noemia B. Cameiro;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1930; 1940; 1950;
4490.5200.00 - Equipamentos e Material permanente; 2000; 20 l0;

07 - Secretaria de Saúde;
07.001 - Fundo Municipal de Saúde;
10301 0320.2026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; Z2lO;2220;

1190t:2.q0 00 - Eqüpamentos e Material permanente; 2j60;2361;
07.002 - Fundo Municipal de Saúde pAB/SUS;
10.304.0370.2031 - Bloco de Vigilância de Saúde _ Sanirária;
4490.52.00.00 Equipamentos e Material permanente; 2490;

08 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
08.001 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;

9l?!1101?0:?031- Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material permanente; 2620;

Rua warfredo Bittencourt de Moraes,22tj"il?:*::]3:i:J p.J. N o e5 561.080/0001_60



PREFEITURA MUNICIPAT

teüfr§#il#He
08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0410.2036 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
4490. 52. 00. 00 - Equipamenros e Material permanente; 29 40 ; 29 50 ; 29 60 ;

91 993 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08.243.0430'6037 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos áa criança e do
Adolescente;
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material permanente; 3030;
08.243.0440.2038 - Manutenção do Conselho Tutelar;
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material permanente; 3 100;

03?

Sendo o que se apresenta paÍa o momento.

Nova Santa Biirbaru, 27 / 03 /2013.

Laurita o
Contadora/CRC 096/O-4

RuawalfredoBittencourtdeMoraes,222.Fone43.266j222c.N.p.J.N.o9s.s61.0go/ooo1-60
Nova Santa Bárbara _ paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

coRRESpoNoÊncra TNTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2710312013

Prezada Senhora,

038

Em atenção .às correspondências expedidas pelas SecretariasMunicipais, soricitando a aquisição oe'equipàÀãntos de informática, materiaispermanentes e outros p_ara manutençâo das secretarias Municipais, 
'num' 

vatorprevisto de R$ 147.055,70 (cento e quarenta e sete mir, cinquenta e cincã ieais esetenta centavos) e informado pera Divisão de contabiridaoe ãa-erisiãncia oaprevisão orçamentária através da dotação:

03 --Secretaria de Serviços públicos lnternos;
03.001 - Secretaria de Serviços públicos lnternos;
04j22.0070.2006 - Manutenção das atividades da secretaria de serviços púbricos
lnternos;

119.0: !2^ 99-09,- Equipamentos e Material permanente; 440;
06.í25.0090.2008 - Divisáo de Segurança púbticá úunicipat;
4490.52.00.00 - Equipamentos e Mãterial permanãnte, 540;

04 - Secretaria de Serviços públicos Externos;
04.001 - Secretaria de Serviços públicos Exteinos;
15.122-0100.2009 - Manutenção das atividades àã secretaria de serviços púbricos
Externos;
4490.52.00.00 Equipamentos e Material permanente; 730;

05 - S-ecrelaria de Educação, Esporte e Cultura;
9! 99? -lE ytenção da Secretaria de Educaçáo/Escotas;
12.361.0220.2017 - Manutênção da Secretariá déÉOucaçaotscolas;
1110:!2 0_0 00 Equipamentose Material permanente;1600; 16í0;
05 003 - Divisão de Ensino Fundamentat _ fUNDÉÉ;
12.361.0260.2020 - Manutenção das Escolas Municipais _ FUNDEB;
449^0: 52. 00. 00 Eq uipamentoe e Material permanànteT t aOO;
05.004 - Manutenção da Educação lnfantil;
12.365.0270.202'l - Manutençaó da Educaçao lnfantil _ FUNDEB;
119^0: !10-0. 90 Eq u ipamentos e Materiat permanÀntà ; t aTO ;12.365.0280.2022 - Manutenção da CETNF ttoemú á. Carneiro;
3390.30.00.00 - Materiat de ionsumo; rgSO; ióaô; 19SO;
4490.5200.00 - Equipamentos e Materiat perránãnte; 2000; 2010;

07 - Secretaria de Saúde;
01 001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0320.2026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;

Moracs.222 - Cçp. 86250-000 - FondFax 1043) 3266. t222 - C.N
Rua WalÍiedo Bittencoun de

E-mail I icitucao ir-tnsb.or. eov. br
P.J. N.. 95.561.080/000 t-60

- Nova Sanla Barbara - paraná
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3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2210; ?220:
Íi 

t"r;:, 
?g ^r-,1- "Çoy 

jq.a 1e1o_s e Mateiia I peiÃã nánte ; 2360 ; 236 1 ;y1 yyÍ _ flloo Munrcipat de Saúde pAB/SUS;
10.304.0370.203.1 - Bloco de Vigitância de Saúde _ Sanitária;4490.s2.00.00 Equipamentos e úateriat Éàrr"nít"l z+SO;

0B - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
08.001 - Secretaria do Bem Estar Sociat e doiiàJárf,o;
08.244.0390.2033 - Manutenção da secretari. Jo gã, Estar sociar e do Trabarho;
ÍÍr"0;:, 90_09 

-.Equipam.entos e Materiat permanená, zoZO;
lI yyÍ 

^ f lllo- Municipar de Assistência Sociat;
08.244.0410.2036 - Manute.nção d.o Fundo trluÁicipat de Assistência Social;
iÍr^rÀ:, 99^r"1-^T.t!:T"l"i e MateriaL Éermãnãn'ie; zg+o; 2es0; 2e60;uo.uur -runoo Muntcipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08 243'0430.6037 - Manutenção do Fundo úri"úJ'oor Dir",t"r;; criança e doAdolescente;

119^0j12t00.00 - Equipamentos e Material permanente; 3030;
0.8.243.0440.2038 - Manutenção do Consetho futàfai
4490.52.00.00 - Equipamentoi e Materiat Éãr.rn"-nI"; Sf OO;

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elai eCr udi
S

oun de Momes, 222 - Cep. g6250-000 - Fone/Fax (043) 3266. t222 - C.N

d çoe

Rua Walfiedo Bittenc

E-mail: li ta(ao'Íi sb r.br - Nova Santa BaÍbara - paüná
P.J. N." 95.56 r .080/000 t_60

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha oparecer jurídico.
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pREFEITURA MUNtctpAL DE NovA sANTA aÁReene

Av. Walter cuimarães da Costa no S12, Fone/Fax (0431266-1222 - Cf.tp.l tt.. gS.iO t.OAOIOOOt -OO
E-mail: pmnsb{àonda.com br _ Nova Sanla BáÍbaÍa _ paíanr-

040

Origem: Dep. Jurídico

Destino: Setor de Licitações

conforme expediente encaminhado a esse Departamento Jurídico em data
de 27 de Março de 2013, visando emissão de parecer sobre o prôcesso de ricitação, referente à
Aquisição de equipamentos de informática, materiais permanentes e outros para manutenção das
secretarías Municipais, sendo que o varor aproximado e estimado da contratação será de
aproximadamente R$ 147.0ss,70 (cento e quarenta e sete mil, cinqüenta e cinco reais e setenta
centavos) e a despesa será suportada com recursos das Secretarias Municipais deste Município,
conÍorme informação prestada pelo Departamento de Contabilidade do Município, atendendo ao
contido no artigo'14, da Lei no 8.666/93.

Houve a manifestação do Departamento de contabiridade do Munrcípio
indicando disponibiridade orçamentária, estando desta forma cumprido o disposto no artigo 14, da
Lei no 8.666/93., o quar preceitua que: nenhuma compra ou serviço será feita ou contratada sem a
adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários paÍa o seu
pagamento, sob pena de nuridade do ato e responsabiridade de que rhe tiver dado causa.

Diante do preço máximo e para melhor aproveitamento do procedimento
sempre para garantir a maior competitividade e transparência possível, a licitação deverá ser feita
na modalidade de Pregão Eretrônico ou presenciar, nos termos da regisração em vigor, ou seja, da
Lei Federal n" 8.666/93 e Lei Federal no 10.520 e Decreto 5.450.

rtins PereiraA
ogada

PARECER JURíDICO

É o parecer, S.M.J.

Nova Santa Bárbara, 27 de Março de 2013.
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitação sob a modalidade de PRElGÃo ELETRÔNICo no o19/2o13, que
tem por objeto aquisiçáo de equipamentos de informática, materiais
permanentes e outros para manutençáo das Secretarias Municipais,
normatizaçáo de procedimentos administrativos, consultas, e em todos os
demais assuntos correlatos à ârea, de conformidade com a Lei Federal n"
10.520, de 17 l07 l2OO2, Lei Federal n" 8.666, de 2110611993, Republicada
em 06l07 11994, Decreto Federal n" 3.555 de 08/08/2000, Decreto Federal
n" 3.697 , de 2l I 12 I 2000 e demais legislaçÕes pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria o" O1512072, designando os

membros da Comissáo Permanente de Licitaçáo e Portaria n' 056/ 20 I 1 ,

nomeando o Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de
Licitação seja publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e

onde mais convier para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitação pâra AS

Nova Santa árbara, 2810312013.

al

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.1222, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NovA sANTA aÁRaene
ESTADo Do PARANÁ 044

Avrso oe uclraÇÃo
pRecÃo elernômco n.o o1gt2o1g

Objeto: Aquisição de equipamentos de informática, materiais
permanentes e outros para manutenção das Secretarias Municipais.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 horas do dia 0í/04/20i3 às
07h59min do dia 1210412013.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h0ímin às 09h59min do dia
12t04t2013.
lNicto DA SESSÃo DE D|SPUTA DE PREÇOS: às 10:00 horas do dia
12104t2013.

..-.. LOCAL: www.bll.orq.br "Acesso ldentificado no Iink - licitações,'

VALOR MÁXIMO - R$ í47.055,70 (cento e quarenta e sete mil, cinquenta e
cinco reais e setenta centavos).

lnformações complementares: Poderá ser oótrdas em horário de expediente
na Prefeitura Municipal de Nova santa Bárbara, sito à Rua walfredo Bittencourt
de Moraes, 222, pelo fone: (0 xx 43. 32661222, ou ainda por E-mait:
licitacao@nsb.pr. ov.br oupe/o sife www. nsb. pr.qov. br

Nova Santa Bárbara, 2810312013.

Eduardo Montanher de Souza
Pregoeiro

Portaria 05612011

)

o
o,

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I43.3266.1222,X-86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@n sb.or.sov.br - www.nsb.pr.gov.br

1 -60
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PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

Assessoria Jurídica

Ref. Pregão Eletrônico n" OL9 l20l3 - Aquisiçáo de equipamentos de
informática, materiais permanentes e outros pa-ra manutençáo das
Secretarias Municipais.

O presente Processo, bem como o Edital convocatório
atende às exigências da Lei Federal n" 1O.520, de 17 lO7 l2OO2, Lei
Federal n" 8.666, de 2110611993, Republicada em 06107 11994, Decreto
Federal n" 3.555 de 08/08/2000, Decreto Federal no 3.697, de
2l I 12 I2OOO e demais legislações pertinentes.

Nova Santa Bérrbara PR, 2 J 2013.

uridica
A
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lT', NOVA SANTA BARBARA 046
--!.'-'É=- esrmo oo ptRauÁ

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 19/2013.

A pREFETTURA MUNIcIPAL DE NovA seNte gÁRaaRA, Estado
do Paraná, através do Pregoeiro, designado pela Portaria no

056/2011, torna público, para o conhecimento dos interessados, que

Íará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do
tipo Menor Preço, Por item, para a aquisição de equipamentos de
informática, materiais permanentes e outros para manutenção
das Secretarias Municipais, conforme descrito no Anexo I do edital.

o procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal no 10.520, de 17 de lulho de

2Oô2 e Decreto 5.450. de 31 de maio de 2005 e subsidiariamente. a Lei Federal no 8.666, de 21

de junho de 1993. com as alteraçóes posteriores.

RECEBTMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 horas do dia 01/04/20í3 às 07h59min do dia
12t04t2013.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h0ímin às 09h59min do dia 1210412013.

tNícro DA sEssÃo DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10:00 horas do dia1210412013.

LOCAL: www.bll.orq.br "Acesso ldentificado no link - licitações"
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

oBJETO - Tem por objeto o presente Edital de Pregão ElekÔnico para aquisição de

equipamentos de informática, materiais permanentes e outros para manutenção das
Secretarias Municipais, conforme descrito no Anexo I do edital.

ANEXO 01

ANEXO 02

ANEXO 03

ANEXO 04

ANEXO 05

ANEXO 06

ANEXO 07

ANEXO 08

ANEXO 09

ANEXO,IO

Descrição do Objeto

Minuta do Termo do Contrato

Exigências para Habilitação

Modelo de Declaração de ldoneidade

Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação

Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da

empresa empregadora
Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital

Procuração nomeando representante Legal

Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP

Ficha técnica descritiva

I
1.1

DISPOSIçOES PRELIMINARES
o Pregáo Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNEÍ, mediante

condiçôes de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do

sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do MunicÍpio de Nova Santa Bárbara,

denominado Pregoeiro, mediante a inserçáo e monitoramento de dados gerados ou

transferidos para o aplicativo "Bll compras" constante da página eletrônica da Bolsa de

1.2

Licitações e Leilões do Brasil www.bll.o br

O presente edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42,43' 44' 45 e 46 da

LC 123/2006, atendendo o direito de prioridade para microempresa de pequeno porte para

Rua walliedo Bittencoun de Moraes n'222, Centro. t 43. 3266.1222, E] - 86'250{00 Nova

mails - lic itacaoial n sb.pt.say.b! DÍ.sov.br
Santa Bárbara" Paraná - E - E-

Compõem este Edital os seguintes anexos:

13
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3

NOVA SANTA BARBARA 047
::Ti.: E ESTADO DO PARANA

efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de preços.

RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a inscrição e
cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário paÍa
início da disputa.

CONDIçOES PARA PARTICIPAçÂO

31 Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente
estabelecida no Pais, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça
todas as exigências, especificações e normas contidas neste edital e seus anexos;

5.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a
documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitaçôes e
Leilões do Brasil;

3.3 E vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas;

3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso
de cÍedores, dissoluçáo, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada
inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente.

3.5 Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente ou
através de uma corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do
Brasil, telefone: (041) 3042-9909 - até horário fixado neste edital para apresentaçáo da
proposta e início do pregão.

3.6 A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscriçáo e credenciamento
do licitante, até o limite de horário previsto, e deverá ser requerido acompanhado dos
seguintes documentos:

c) inserção no sistema do valor inicial do lote

O custo de operacionalizaçâo e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrÔnico, o equivalente aos
custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela
fornecida emitida pela entidade, nos termos do artigo 50, inciso lll, da Lei no 10.52012002.

3.8 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da
declaração constante no Anexo 09 para Íins de habilitação, deverá, quando do
cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar no
campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto consoante com o modelo do
Anexo í0, o seu regime de tributação para Íazer valer o direito de prioridade do
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mai ls - Iicitaçaoí.?i)nsb.or.Âov.br - rvrvw.rsb-pr.gov.br
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2.1

a) Termo de Gredenciamento (instrumento particular de mandato), declarando cumprir

as exigências do Edital, bem como outorgando poderes específicos de sua representaçâo
(direta ou indireta) no pregão, conforme modelo do N@Qg.

b) Ficha técnica descritiva (única) com todas as especificações do objeto da licitação em
conformidade com o 81ry!! "Se a ficha técnica descritiva conter a identificação da
empresa participante, implicará na desclassificação da mesma"; e
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desempate. Art.44 e 45 da LC 12312006.

REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em
especial, as seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao ceíame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de

menor preço;
g) verificar a habilitaçáo do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessáo com o auxílio eletrônico;
k) encaminhar o processo à autoridade supérior para homologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicaçãô de

penalidades previstas na legislação.

CRED CIAMENTO NO SISTEMA LI TA OES DA B DE LICITA ESE
LEIL ES DO ARAS/L

As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do
instrumento de mandato previsto no item 3.6 ,,a,,, com Íirma reconhecida, operador
devidamente credenciado em qualquer corretora de mercadorias associadà à Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil, ou pela própria Bolsa de Licitaçóes e Leilões do Brasil,
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e
operações no sistema de compra s do site: www. bll oro. br

4.1

4.2

43

44

45

4.6

4.7

A participação do licitante no Pregão eletrônico se dará por meio de corretora contratada
para representá-lo, ou diretamente pela BLL, que deverá manifestar em campo próprio do
sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação
previstas no Edital.

O acesso do operador ao pregâo, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e
lan-ces sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prêvia
definição de senha privativa.

A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil;

É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transaçáo eÍetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa
de Licitações e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

o credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade
técnica para realizaçáo das transaçóes inerentes ao pregão eletrônico;
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A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferivel do representante credenciado (operador direto, ou da corretora de
mercadorias) e subseqüente cadastramento para participar do pregão e encaminhamento
da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e
horário limite estabelecidos.

4.10 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida
pelo número (41) 3042-9909, e-mail: contat bll.ora br, ou através de uma corretora de
mercadorias assocrada

ABERTURA DÁS PROPOSIÁS E FORMULACÃ O DOS LA'VCES

4.11 A partir do horário previsto no edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento
da proposta inicial de preço, terá inÍcio à sessão pública do pregão eletrônico, com a
divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a
aceitabilidade das propostas;

4.12 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados
ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor;

4.13 O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menoÍ lance registrado,
desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido
para o lote;

4.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar;

4.15 Não será aceita ficha técnica com valores superiores ao máximo fixado no edital. O
descumprimento desse requisito implicará na desclassificação do licitante;

4.16 Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados
errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances;

4.17 Durante o transcurso da sessão pública os participantes seráo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos
demais participantes;

4.18 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregâo
EletrÔnico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame,
sem prejuizos dos atos realizados;

4.1 I Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão
Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa àos
operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mal)
divulgando data e hora da reabertura da sessão;
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49 caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessâo
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do
seu representante;
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A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrÔnico, após o que transcorrerá periodo de
tempo extra. O periodo de tempo erlra oconerá em um intervalo que poderá ser de 0l
(um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrÔnico,
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em
hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances; (FECHAMENTO
RANOOMTCO)

Devido à imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu
valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá
resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;

A empresa vencedora deverá encaminhar a proposta detalhada, devidamente adequada ao
lance final, discriminando o preço, e os documentos relativos à habilitação, solicitados
no Anexo 3, e Anexos,4, 5,6 e 7 deste Edital (e quando a empresa se enquadrar no
regime ME/EPP enviar também o Anexo 9), em ate 03 horas após a finalização da etapa
de lances, para o FAX (43) 3266-1222 ou para o email licitacao@nsb.or.qov.br. O original
ou cópias autenticadas, deverâo ser encaminhados no prazo máximo de 03 (três) dias
úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços,
para a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, localizada na Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, 222 - Cento - Nova Santa Bárbara - PR - CEP - 86250-000. Fone 43-3266-
1222. Responsável pelo recebimenlo: Elaine Cristina Luditk. O não cumprimento do
referido prazo acarretará a desclassificação da proposta vencedora, passando-se
assim, para a segunda colocada. Após a conferência dos documentos enviados, se
estiverem de acordo com o solicitado será declarada a empresa vencedora do lote e aberto
o prazo para manifestação de intençáo de interposição de recurso;

A sessão pública fica suspensa,ou seja, permanece em fase de classificação/habilitaçâo
até o recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item 4.23.
Será informado no chat o horário e a data exata em que se continuarão os trabalhos;

050

4.20

4.20.1

4.23

4.24

4.25

4.26

4.27

4.21 Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante
encaminhamento de aviso de fechamenlo iminente dos lances e subseqüente transcurso
do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso,
antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico
contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço,
para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação;

4.22 O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após
o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo
pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor;

O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima
estabelecido, acarretará nas sanções previstas no item 11.2, deste Edital, podendo o
Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subseqüente;

Se a proposta ou o lance de menor valor náo for aceitável ou se o fornecedor desatender
às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente,
verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda o edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para
que seja obtido preço melhor;

Caso não sejam apresentado lances, será veriÍicada a conformidade entre a proposta de
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menor preço e valor estimado para a contrataçáo;

4.28 Constatando o atendimento das exigências Íixadas no edital, o objeto será adjudicado ao
autor da proposta ou lance de menor preço;

@ PREFBTURAMUNICIPAL

4.29 Quando for constatado o emoate. conÍorme estabelece os artiqos 44 e 45 da LC
12312006. o Preooeiro aplicará os critérios para o desempa te em Íavor ME/EPP. Após
o desemoate. poderá o oreqoeiro ainda neqociar um melhor preco caso ela não
atinia o valor de referência definido pela administracão pública.

5 PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
5.1 O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e

atendimento às exigências de habilitaçáo previstas no Edital. O Licitante será responsável
por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

Na ficha técnica deverá, obrigatoriamente, ser informado no campo próprio as
ESPECIFICAÇÔES, MARCAS e quando for o caso, informar se a empresa é MEiEpp. A
não inserção do arquivo com a proposta ou informações contendo as
especificações e marcas neste campo, implicará na desclassificação da Empresa,
Íace à ausência de inÍormação suficiente para classiÍicação da proposta;

5.3 O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO 0í,

5.4 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão
pública do Pregão;

5.5 Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a inÍormac ão desse reqime fiscal
no camDo DróDrio da Íicha técnica (anexo í0) sob oena do licitante enquadrado
nesta situacão não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o

6
o

desemo ate conÍorme estabelece a Lei Como lementar '12312006i

PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
A empresa vencedora, deverá enviar em até três dias úteis, a documentação referenle à
habilitação e demais anexos, juntamente com a Proposta de Preços escrita, com os
valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas
e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa cilado nos documentos de
habilitaçâo, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão
Social, CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, lnscrição Estadual, endereço
completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária, no prazo
estipulado no item 4.24, deste Edital;

6.2 Na proposta escrita, deverá conter:

a) Os valores dos impostos já deveÍão estar computados no valor dos produtos;

b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da
abertura das propostas virtuais;

c) Especificação completa e marca dos produtos oferecidos conforme descrito no ANEXO
01, deste edital;

d) Data e assinatura do representante legal da proponente;

ttua \\'alliedo Bittencourt de Moraes n' 222, Ccnrro, t 43.3266.1222,8 - 86.250{00 Nova Santa Brárbara. paraná - EIE
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6.3 Atendidos todos os requisitos, será (ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que
oÍerecer (em) o Menor Preço, Por item.

6.4 Os preços cotados deveráo estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos
inerentes ao produto e até sua entrega no local Íixado neste Edital.

7

6.5 serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da
legislação em vigor;

6.6 Serão desclassiÍicadas as propostas que:

6.6.1 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente
edital, ou seja, manifestamente inexeqüíveis, por decisão do pregoeiro;

6.6.2 Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes
úllimos.

CRITERIOS DE JULGAMENTO
Para julgamento será adotado o critério de Menor preço, por item, observado o prazo
para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de
qualidade e demais condiçóes definidas neste edital;

7.2 Em atendimento ao disposto no capítulo v da Lei complementar no í2312006, serão
observados os seguintes procedimentos:

7.2.1 Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por
microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve
proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até
Solo(cinco por cento) superior à proposla de menor lance, será procedido o segúinte:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, seiá convocada
pelo sistema eletrônico, via "chat" de comunicaçáo do pregáo eletrônico para, no prazo de
5(cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior aquela considerada
vencedora do certame, situaçáo em que, atendidas as exigências habilitatórias, será
adjudicada em seu favor o objeto do pregão;
b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas de

pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 9.2. 1, o sistema
rcalizaá um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro será
convocada paÍa apresentar melhor oferta, na forma do disposto na alÍnea .a,.

c) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da alínea "a"'anterior, serão convocadas as remanescentes, quando
houver. na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

7 2.2 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 8.2.1 , o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, delde de que
atenda aos requisitos de habilitação.

7.4

o Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor,
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for
o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor
valor;

se a proposta ou o lance de menor valor náo for aceitável, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subseqúente, na ordem de classificaçáo, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. se for neóessário, repetirá esse
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
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objeto licitado, ensejará aplicação da penalidade de
e contratar com a Administraçáo pública por até 03 (três)

adjudicação, frustrando
impedimento de licitar e
meses.

o
d

10 3 Pela recusa em assinar o instrumento contratual nos mordes e prazos especificados, a
licitante vencedora estará sujeita a aplicação de multa de 5% (cinco por centày ioÀre o
valor total contratado.

fu multc imputada à ConHada ajo morrtante seja supa'ior ao mínimo es{abeleciJo pelo Ministerio da
Fazenda e não paga no prazo concedlio peh AdiTrinsfaçao, serão irscrihs em D'rviOa Awa da Uniao
e cobradas corlr base na Lei 6.83o80, sem ge1'uÍzo da coneçá: rnonetária pelo lGp{\r ou ouro índiE
que poÍventura venha a substitrí..1o.

FORMALTZAçÃO DO PROCESSO
Homologada a licitação pela autoridade competente, o Município de Nova santa Bárbara
firmará. contrato específico com o proponente Vencedor visando à execução ao ãu;eto
desta licitação nos termos da minuta anexo 02 que integra este Edital;

A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar a Minuta do Contrato dentro doprazo estabelecido no presente lnstrumento, o sujeitará à aplicação das penalidades
previstas nos itens 11 .1 e 11.2, deste Edital, podendo a iontratante convidar,
sucessivamente por ordem de classificação as demais licitantes, após comprovação da a
sua compatibilidade de proposta e habilitação, com esta licitação, para celebração do
Contrato;

PRAZOS E CONDTçOES DE ENTREGA DO OBJETO
o contrato terá vigência por 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo após a assinatura
do mesmo, podendo ser prorrogado por iguar período e/ou de aàordo ão, ãr part""

o pÍazo de entrega será de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da autorização
de fornecimento emitido pela prefeitura.

os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas solicitações de
fornecimento, em horário comerciar de segundã a seÍa-feira, com seguro, rr"t", láig" 

"descarga inclusos no varor da mercadoria, ficando a prefeituia uunicipàt à" Nár"êrnt.
Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

os produtos ao serem entregues deverão estar em conformidade com o que foi solicitado
no edital;

PAGAMENTO
o pag-amento será efetuado, após a entrega dos produtos, em até 30 dias após o protocolo
da NF/Fatura;

112 O proponente vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação,
para assinar o Contralo, 

_ 
quando deverá comparecer à Prefeitura ivlunicipal sito a Rua

walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - cenlro - Nova santa Bárbara/pR, poderá serprorrogado uma vez, por iguar período, quando soricitado pero proponente vencedor
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito'pelo Município de
Nova Santa Bârbara.
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13 2 A despesa com a presente licitação correrá à conta da Dotação: 03 - Secretaria de Serviços
Públicos lnternos; 03.001 - Secretaria de Serviços Públicos lnternos; 04.122.0010.2006 -
Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Públicos lnternos; 4490.52.00.00 -
Equipamentos e Materiar permanente; 440; 06.125.0090.200g - Divisão de segurança

oraes no 222, Centro, Z Cl. nAe .i222, - 86.250-000 Nova Santa BárbaG paranRua Waltiedo tsinencourt de M
mai ls - I icitacaoir.i-nsb.pr.eor..br Dr.go\.br
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