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Obs: A consulta consolidada de pessoajurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n' 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei n" 13.460, de 26 dejunho de2017,Lein'13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto no 8.638 de 15, de janeiro de 201 6.
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas

realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade

pela veracidade do resultado da consulta é do Orgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da

Pessoa Juídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: l2l0'7 /2021 13'.39:41

Informa ões da Pessoa Jurídica:

Resultados da Consulta Eletrônica:
Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI.

Orgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI.

Gestor: Portal da Transparência
adastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
esultado da consulta: Nada Consta

acessar a ceÍidão ori do ór estor, cl ueA

Orgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI.

Razão Social: ULTRA LICITACOES LTDA
P J : 36.524.917 /0001-32

Obs: A consulta consolidada de pessoajurídica visa atender aos princípios de simplificação e

TRIBUNAL DE COIUTAS DA UÍUIÃO

no
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n" 12.965, de 23 de abril
de2014, Lei n'13.460, de 26 de juúo de2017,Lein" 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto no 8.638 de 15, dejaneiro de 2016.
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Processo Administrativo ns 43 l2O2t

Pregão Eletrônico ns 2781 2027.

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de móveis,

eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos de informática,

máquinas de costura, instrumentos musicais e outros, para suprir as

necessidades das Secretarias Municipais.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURíDICO

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o processo licitatório

Pregão Eletrônico ns 27 /202L, o qualtein por objeto registro de preços para

eventual aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos,

equipamentos de informática, máquinas de costura, instrumentos musicais

e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.

O pregão é regido pela Lei ne 10.520/2002, o Decreto ne 3.555/2000, o

Decreto 1e 5.450/2OOS [poro pregõo no formoto eletrônico] e,

subsidiariamente, a Lei ns 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3e da Lei ne 7O.52O(2OO2, e devidamente cumpridos

no momento oportuno.

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
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Constou a devida justificativa da autoridade competente quanto a

necessidade de aquisição e definição do objeto do certame, assim como as

cotações de preço para fixação de preço máximo para aquisição do objeto.

O edital convocatório previu as exigências de habilitação, os critérios de

aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento do objeto a

ser contratado.

Consta no processo, a designação dentre os servidores do quadro próprio,

do pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre

outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua

aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação

do objeto do certame ao licitante vencedor.

A minuta do edital e do futuro contrato, passou pela prévia aprovação da

procuradoria jurídica do Município.

Após a manifestação jurídica, a comissão de licitação deu início à fase

externa do certame (Art. 17 do Decreto ns 5.450/2005) e providenciou a

publicação do Edital, convocando os interessados a apresentarem suas

propostas. Saliente-se que entre a publicação e a abertura das propostas

fora observado o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis (Art. as, V da Lei ns

10.52OlO2 e 17 do Decreto ns 5.450/2005).

Na data prevista em edital, obedeceu-se o trâmite do Art. 22. Do Decreto

ns 5.450/2005: A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na

internet será aberta por comando do pregoeiro com a utilização de sua

chave de acesso e senha.
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No total, 41 (quarenta e uma) empresas se credenciaram para disputa por

lances, através de sistema eletrônico, junto ao sistema eletrônico utilizado.

Ato contínuo iniciou-se a fase de lances das empresas que apresentaram as

menores propostas dentro do percentual legal exigido.

Encerrada a fase de lances, o pregoeiro partiu para negociação direta com

as empresas classificadas, visando obtenção da proposta mais vantajosa.

Finalizada esta etapa e encerrada a fase de negociação das propostas, não

houve manifestação de interesse de interposição de recursos, abrindo-se

prazo para envio da documentação de habilitação das empresas

participantes e devidamente classificadas, estando habilitadas, lavrou-se

mapa final de classificação da empresa vencedora, juntou-se consulta no

cadastro de inadimplentes ou impedidos de licitar do Tribunal de Contas do

Estado do Paraná e do Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e

Suspensas - CEIS, oportunidade na qual se constatou que 02 (duas)

empresas classificadas estavam declaradas impedidas de licitar, serido elas:

EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS

ElRELI, CNPJ nq 31.768.037/0001-98 - impedida de licitar.

S.C TURQUINO MACKERT, CNPJ ns 12.654.502/0001-15 - impedida de

licitar.

A abrangência e a aplicabilidade das diversas sanções relacionadas a

licitaçôes e contratos administrativos são temas que, há muito, causam

dúvidas no campo doutrinário e jurisprudencial.

É bem verdade que as discussões sobre seu alcance têm obtido respostas

uniformes da jurisprudência do TCU nos últimos tempos, ocorrendo o
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mesmo com suas manifestações acerca da possibilidade de aplicação das

sanções previstas na Lei ne 8.666193 à modalidade pregão, uma vez que sua

lei de regência - Lei ne 70.520102 - também possui regime sancionatório

próprio.

Desde o acórdão 2530/2015-Plenário, o Tribunal de Contas da União tem

compreendido que:

[q]uonto à obrongêncio da sonção, o impedimento de controtor e licitor com

o ente federotivo que promove o pregão e fiscolÍzo o controto (ort. 7e do Lei

10.520/02) é peno mais rígida do que o suspensão temporário de

porticipoção em licitoção e o impedimento de controtor com um órgão do

Administroção (ort. 87, inciso lll, do Lei 8.666/93), e mois brondo do que o

decloroção de inidoneidode poro licitor ou controtor com todo o

Administroção Público (ort.87, inciso lV, do Lei 8.666/93).

Portanto, a jurisprudência do TCU orienta que as sanções previstas no art.

7e da Lei ne 10.520102 e nos incisos lll e lV da ne Lei 8.666/93 podem ser

ordenadas de acordo com sua rigidez e possuem graus de aplicação

distintos.

A declaração de inidoneidade (Art. 87, lV, LLC) tem abrangência sobre toda

a Administração Pública, na forma do art. 6e, Xl, da Lei ne 8666/93,

compreendida como a "a administração direta e indireta da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as

entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do

poder público e das fundaçôes por ele instituídas ou mantidas"
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lnfere-se da leitura dos dispositivos que o legislador conferiu maior

abrangência à declaração de inidoneidade ao utilizar a expressão

Administração Pública, definida no art. 6s da Lei 8.666/1993. Dessa

maneira, conseqüência lógica da amplitude do termo utilizado é que o

contratado é inidôneo perante qualquer órsão oúblico do País.

Quanto à sanção de impedimento de licitar e contratar do art. 7e da Lei do

Pregão, a jurisprudência do TCU é firme no sentido de que tal penalidade

"produz efeitos nõo openos no ômbito do órgõo/entidode oplicodor do

penolidode, mos em todo o esfero do respectivo ente federotivo (União ou

estodo ou município ou Distrito Federol) (cf. Acórdãos 26912019-

P, 8t9 I 2017 -P e 208tl2ot4-P).

Após revisar sua jurisprudência ampliativa que harmonizava com o

entendimento do STJ, o Tribunal de Contas da União passou a considerar

a suspensão temporária (Art. 87, lll, LLC) a mais branda das sanções

comparadaseaindicarq ue seus efeitos somente impossibilitam o apenado

de participar de licitações iunto ao órgão ou entidade que a aplicou (cf.

Acórdãos 2242 I 2073 -P e 8a2 / 2013 -Pl.

Portanto, acreditamos que essa interpretação não tem o condão de alterar

a jurisprudência já assentada do TCU de que os efeitos da suspensão

temporária restringem-se ao órgão ou entidade sancionadora.

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná confirmou que sanções de

impedimento de participação em licitações impostas em outras unidades

da federação não devem ser aplicadas no Paraná, sob o argumento que o
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dispositivo é expresso ao informar que a abrangência da sanção aplicada se

limita aos poderes da esfera do órgão sancionador.

Feitas as considerações acima, cabe proceder o retorno do processo a

pregoeira e equipe de apoio, para decisão e providências pertinentes

quanto as empresas acima citadas. Após a autoridade superior para

continuidade do processo.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital

convocatório, com seus anexos, nos termos, da Lei ne tO.52Ol2OO2 e

Decreto ne 5.450/2005 , cfc a Lei ne 8.566/93.

Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos

pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou

orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores

responsáveis e autoridade competente pela Administração Direta

Municipal.

É o parecer.

Atenciosa mente.

Nova Santa Bárbara ,03 de agosto de202I.

Procuradoria Jurídica

Carmen Cortez Wilcken
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Exmo. Sr.
CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitaçáo na modalidade "PREGÂo ELETRÔNICO" n." 27l2O2l -

SRP, para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou não deste processo

licitatório.

Simere Sotto
Pregoeira - Portaria n" O23 /2021

Rua Walfredo Binencourt de Moraes no 222, Cento, t 43. 3266.E100, I - 86.250-000 - Nova Santa BárbarÀ
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - wrmv.nsb.pr.sov.br

Nova Santa Bárbara, 03/O8/2O2L.

Órr*^t'-ffi
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TERMO DE HOMOLOGAçÃO E ADWDICAçÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 27l2o2l - SRjP

Aos 03 (três) dias do mês de agosto (O8) do ano de dois mil e

vinte e um (2O2ll, em meu Gabinete, eu Claudemlr Valérlo, Prefeito Municipal,

no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitaçâo

Pregão Eletrônlco n." 2712ol21, destinado ao registro de preços para eventual

aquisiçáo de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos de

informática, máquinas de costura, instrumentos musicais e outros, para suprir

as necessidades das Secretarias Municipais, a favor das empresas que

apresentaram menores preços, sendo elas: ADRIANA DOS SANTOS &

MACHÁDO CONFECCOES LTDÂ, CNPJ n' 29.890.36210001-87, num valor de

RS 13.934199 (treze mil, novecentos e trinta e quâtro reais e noventa e nove

centavos), ÂR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA

LTDA., CNPJ n" 31.314.488/0001-55, num valor de R$ 5.O5O,18 (cinco mil,

cinquenta reais e dezoito centavos), ASSIS VAZ IIISTRLIÍEIITOS MUSICAIS

EIR.ELI, CNPJ n" O1.721.4L51O001-17, num valor de R$ 1.824,OO (um mil,

oitocentos e vinte e quatro reais), C P SUZUKI, CNPJ n' 22.L29.469/0001-68,

num valor de RS 18.612180 (dezoito mil, seiscentos e doze reais e oitenta

centâvos), CAROL DISTRIBTIIDORA - EIRELI, CNPJ n' 07.654.231/0001-68,

num valor de RS 4.OO4r95 (quatro mil, quatro reais e noventa e cinco centavos),

E(rc COMERCIO E ATACN)ISTA DE IITFORMATICA E

ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ n' 31.768.037 1O001-98, num va.lor de

Rl$ 5.998,OO (cinco mil, novecentos e noventa e oito reais), ESCOLARES

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ n" 34.832.381IOOOI-97,

num valor de R$ 11.25O,OO (onze mil, duzentos e cinquenta reais), F.B.

BORGES EQTIIPAMEI{TOS - EIRELI, CNPJ n' 24.754.357 1O001-23, num valor

de R$ 5.OOO,OO (cinco mil reais), FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE

EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ n' 39.304.54610001-71, num valor de R!§

36.075,00 (trinta e seis mil e setenta e cinco reais), FERNAIIDO PEREIRA

EIRELI, CNPJ n" 17.227.691/0001-63, num valor de R$ 8.8O5,OO (oito mil,

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, CeÍtÍo, t 43.3266.E100, E} - 86.250-000 -Nova Santa Báóara,
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - urvw.nsb.pr.gov.br
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(oito mil e setenta e três reais).

Dar ciência 1n os, bservados âs prescrrçoes

legais pertinentes.

no
icipal

Rua Walfredo Biuencourt de Moraes n' 222, Centro,l 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara.
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.Dr.sov.br - rvrvrv-nsb.pr.gov.br

REFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

oitocentos e cinco reais), FILIPE MOISES GARCIA EIRELI' CNPJ n'
17.o34.87o 10001-84, num valor de Rô 3o.4o5,oo (trinta mil, quatrocentos e

cinco reais), FRÁNCIELE CRISTINE LÂMIN, CNPJ n" 23.964.82010001-07,

num valor de R$ 13.844 r2O (treze mil, oitocentos e quarentâ e quatro reais e

vinte centavos), ISRA.EL MOTTA DE SOUZA JITNIOR, CNPJ n'
28.862.607 10001-08, num valor de Rl$ 5.399,67 (cinco mil, trezentos e noventa

e nove reâis e sessentâ e sete centavos), J U V COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS DE IIIFORMATICA EIRELI, CNPJ n" 30.915.834/0001-98,

num vâlor de R$ 2.93O,OO (dois mil, novecentos e trinta reais), MIIYAS

SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA, CNPJ n' 39.619.837/0001-59, num valor

de R$ 26.OOO,OO (vinte e seis mil reâis), PATRICIA DE MORAES HINZ, CNPJ

n' 06.718.64610001-95, num vâlor de R$ 8.684,OO (oito mil, seiscentos e

oitenta e quatro reais), P C R DO AMARAI & AMARÂL LTDA, CNPJ n'
09.343.965/0001-51, num valor de R$ 31.246,OO (trinta e um mil, duzentos e

quarentâ e seis reais), RODRIGO BRÂATZ CAIIDIDO, CNPJ n'
13.141.137 /O001-08, num valor de RS 1O.41O,53 (dez mil, quatrocentos e dez

reais e cinquenta e três centavos), SOI{HOS COLCHOES- INDUSTRIA E

COMERCIo LTDA, CNPJ t" 00.967.67610001-59, num valor de R$ 14.560,00

(quatorze mil, quinhentos e sessentâ reais), S. C. TURQTIIXO MACKERT, CNPJ

n" 12.654.502/000l-15, num valor de RS 1.944,OO (um mil, novecentos e

quarentâ e quâtro reais), TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE

COLCHOES EIRELI, CNPJ n" 37.652.650/O001-21, num va.lor de R$ 5.O48,49

(cinco mil, quarenta e oito reais e quarenta e nove centâvos) e ULTRA

LICITACOES LTDA, CNPJ n' 36.524.917 /OO0l-32, num valor de R$ 8.O73,OO
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Nova Santa Bárbara - PR, 03 de AGO§TO de 2O2l - Diário Ohcial Eletrônico - Fdição

EXTRÀTO DO CONTRÂTO NO 482021

REF.: Pregio Eletrônico n' 262021

PÀRTES: Município de Noya §rntr Bárbârâ, pessoajuridica de dircito público intema, inscrita no CNPJ sob o n' 95.561.080/0001-60, com

sede admiÍisüativa tra Rua Watfiedo BitteDcouí de Moracs,222, neste ato rcprcsentado p€lo seu Prefcito Municipal, Sr. Clsudemir Valério,
e a empresa NATALI BRINK COMERCIAL EIRf,LI, pessoajuÍidica de diÍeito privado, inscrita no CNPJ sob tr". 36.556.4731000 t - 17, com
endercço à Avenida Rui Barbosa, 56? - CEP: 17900000 - Bairro: Parque São CaÍlos, Dracena./SP.

OBJETO: Aqúclçio de equiprmetrtos e msteriris permucotas prra r Arsochçío de Prh e Amigos dos Excepciorris dc Nova Slotr BÁrbrrs.

VÂLOR: R$ 7.800,00 (setc mil e oitocentos reâis).
PRÀZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessents) dias, ou seja, até 0l/10/2021.

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Assistência Social.
RECURSOST Emenda Parlamentar n' 202020380004.
RESPONSÁVEL JURÍDf CO; Carmen Correz wilcken, OAB/PR n" 22.932
DATA DE ASSINATURA CONTRATO; 03/08/2021.

EXTRATO DO CONTRATO N.4912021

REF.: Pregão Eletrônico n'26/2021

PARTES: Município de Novr Srtrtâ Bárbârâ, p€ssoajuridica de dircito público intema, inscrita no CNPJ sob o n' 95.561 .080/0001-60, com
sed 'minisüativa na Rua Walfredo Bin€ncouÍ de Momes, 222, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Clrudemir Vrlério,
e alttípresa PCR DO AMARÂL & AMARAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n". 09.343.965/0001-51, com
endereço à Avcnida Comendador Luiz Meneghel, 585 - CEP: 86360000 - Bairro: Centro, BandeiranteyPR.

OBJETO: Aquisição de eq[ipsmentos G materiais permaDentes pr18 a Associrçâo de Pâis e Amigos dos Etcepcionsis de Novs Santr
Bárbara.

PREG o co N' 2712021 - SRP

,{os 03 (tês) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil c viatc c um (2021), em meu Gabinetc, eu Claudernlr Valérlo, Prcfcito Municipal,
no uso de miúas atribuiçõ€s legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação Pregio Eletrôrlco n.'2712021, destinado ao registro de preços para
eventual aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos dc informática, máquinas de cosnrra, instrumenlos musicais e outros, para
suprir as necessidades das Secretarias Municipais, a favor das empresas que apresentaram rnenoÍBs prcços, sendo elas: ADRIANA DOS SANTOS &
MACHADO CONFECCOES LTDA, CNPJ n' 29.890.362/0001-87, num valor de R§ 13.934,99 (tÍcze mil, novecentos e trinta e quatro rcais e novenla
e n(! jentavos), AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA., CNPJ n'31.114.488/0001-55, num valor de R§
s.6dJt (cinco mil, cinqucnta rcais c dczoilo centavos), ASSIS vAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI, CNPJ no 01.?21.415/0001-17, num
valor de R§ 1.824,00 (um mil, oitocentos e vinte e quatro reais), C P SUZUKI, CNPJ n' 22.129.46910ül-68, nirm valor dc RS 18.ót2,80 (dezoito mil,
seisccntos c doze Íeais e oitenta centâvos), CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI, CNPJ n" 07.654.23110001ó8, nüm valor dc RS 4.004,95 (quatro mil,
quatro reais e noventa e cinco centavos), EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ
n' 3 L768.037/0001-98, num valor dc Rí 5.998,00 (cinco mil, noveccntos e novênta e oito reais), ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA, CNPJ n' 34.832.381/0001-97, num valor de RS 11.250,00 (onze mil, duzcntos c cinquenta reais), F.B. BORGES EQUIPAMENTOS
- EIRELI, CNPJ no 24.754.357/0001-23, num valor de R$ 5.000,00 (cinco mil rcais), FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE
EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ n'39.304.546/0001-?I, num valor de R§ 36,075,00 (trinta e seis mil e setenta e cinco reais), FERNANDO
PEREIRA EIRELI, CNPJ n' I 7.227.69 U0001-63, num valor de RS 8.805,00 (oito mil, oitocentos e cinco reais), FILIPE MOISES GARCIA EIRELI,
CNPJ n' 17.034.870/0001-84, num valor de Ri 30.405,fi) (trinta mil, quatrocenios e cinco reais), FRANCIELE CRISTINE LAMIN, CNPJ n"
23-964.82010n01-0'l, num valor de Rll 13.84410 (treze mil, oitocentos e quarenta e quatso reâis e vinte centavos), ISRÁEL MOTTA DE SOUZA
JIJNIO& CI.IPJ n" 28.862.607/0001-08, num valor de R$ 5J99,67 (cinco mil, trczenÍos e noventa e nove reais e sesseota e sete centavos), J U V
COMERCIO DE EQUIPAMEMOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ n' 30.915.834/0001-98, num valor dc R§ 2.930,00 (dois mil, novecentos
e trinta reais), MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDÀ CNPJ n'39.619.837/0001-59, num valor de Rll 26.000,00 (ünte e scis mil rcais).
PATRICIA DE MORAES HINA CNPJ n" 06.718.646/0001-95, num valor dc Ri 8.684,00 (oito mil, s€iscentos e oitenta c quatro rcais), P C R DO
AMARÁL & AMARAL LTDÀ CNPJ n' 09.343.965/0001-51, num valor de Rt 31.2,Í6,00 (trinta e um mil, duzentos c quarcnta e seis Ícais), RODRIGO
BRÂATZ CANDIDO, CNPJ no l3.l4l. t 3 7/0001-08, rum valor de Rt t 0.410,53 (dez mil, qua[oceotos e dez reais e cinquenta e três centavos), SONHOS
COLCHOES- INDUSTRIA E COMERCIO LTDÁ5 CNPJ nô 00.9ó7.ó7ó10001-59, num valor de RS 14.560,00 (quatorze mil, quiúeDtos e sesseDta
Íeais), S. C. TURQUINO MACKERT, CNPJ n' 12.ó54.502/00O l- 15, num valor de R§ 1.944,00 (um mil, novecetrtos e quarcDta e quatro Íeais), TOP
HOUSE COMERCIO E FÁBRJCACAO DE COLCHOES EIR-ELI, CNPJ n" 37.652.ó50/0001-21, num valor de R$ 5.M8,49 (cinco mil, qüarents e
oito reais e qu.rsnta e nove centavos) e ULTRÁ LICITACOES LTDA, CNPJ n' 36.524.917/0001-32, rum valor dc R$ 8,073,00 (oito mil e setenta e
tés rcais)-

Dar ciência aos interessâdos, observados as prescrições legais peÍtinentes.

Claudemir Valério
PÍefeito Municipal

MUNICIPIO DE
NOVA SANTA

Alen5o <r. ,qru
ó..i.r po. 

^^UN|<TP|O
clil^n trlarôôú

VÂLOR: R$ 2.925,67 (dois mil, novecertos e únte e cinco rerir e s$setrts c sete centavos).
PRÁZO DE VICÊNCIA: 60 (sessentr) dias, ou sej4 até 0l/10/2021.

SECRETARIÁ: SecÍetaria MuÍricipal de AssisrêDcia Social.
RECUR§OS: Emenda Parlamentar n' 202020380004.
REsPoNsÁvEL JUIúDICo: carmen conez witckeo, OAB tPR a" 22.932.
DATA DE ASSINATURÀ CONTRATOT 0310812021.

Dlário Oficial Eletrônico do Municíplo de Nova Santa Bárbara
Rus:Walíiedo Bittencourl de Mo6es n'222- Conlro

Fon€r'Fax: (43) 32663100



EDIIAISa. Procópio, segunda-Fêira, 09 de Agosto de 202í A CTDÂDE REGIOi{AL

Aôs 03(íês)dias domês
Claudemi.Válério, Prefêito M!.icipal, nô uso de minhâs alribui@s legais, HOITOLOGO o Pí@dimento
da ucitação Pregáo Elelrôni@ n.o 2712021, desliôãdo ao rcgislro de preços páíâ êvêôluâl aquisiÉo de
móveis. eletrodômésliG, elelroelêttnicos, equipâÍentos dê infmáti€, Ínáquinas .!e óslurã.
iísrture.los musicãis ê ouros. pâÉ supri. âs n@ssidades das Secíebnas MuniciFÉ â laYor da§
e.npiess qle apl&nlárãm menoÍe§ preçôs, sêndo elas: ÂORIANA DOs sANIos & MACIIADO
CONFEccoES LTDÀ CNPJ ." 29-890.362/0001-87. num vâloÍ de R$ 13.934.99 (lÍeze mil, nov@.tos e
rdnla e quâLo reais e nove.tâ e rcre @ntêvos), AR LIMP-COMERCIO E SERVICOSDE HIGIENE E
LIMPEZA LÍOÀ.. CNPJ n" 31-314-488/0001§5. Íum !âtor de R$ 5-050.18 (ci@ mil. c,nquentâ reáis ê
dezôiio centêG). ASSIs VAz lNsÍRui,lENÍOS MUSICAIS ElREL|, cNPJ .' 01 .721 .4 1510001_17, n!n
€lo.dê R51.824,00 (um mil. ôiio@nlos ê únle e q.atro Íeâis), c P sUzUK!, CNPJ t' 22- 129.469000t
68. nu6 varor de R§ 18.612,80 (deello Éil, seiÍefltos e d@e.êais e oilênla @ntarcs), CAROL
OISÍR,BUIDORA ElRELl, CNPJ n" 07.654-231/0001-68. nlm valor de RS4.004,95 (qúalío mil, qúatro
reais e nôve.tâ e cinco @nlavos), EGC CoMERCIO E ATACAOISTA DE INFORMATICA E
ELETROÊLETRoNICoS ElRELr, CNPJ n" 31 .768.037/000l'98. oum valot de RS 5.998,00 (c,n6 mí,
õov@eôlos ê novênla e oilo rêãis), ESCO!ÁRES INOUSTRTAE coMERclO DÉ MOVEIS [TOA. CNPJ
.' 34.832.381/0001'97, írm vâlo, de R511.250,00 (onze mil. dú4nlGecinquentâ teêis), É8. BORGE§
EOUIPAMENTOS - ElRELl. CNPJ n" 24.754-357/@01-23, nuú valoÍ dê R§ 5.000,00 {cinco milreãis).
FÁBBRO ITINOCOM E DISÍR,aurcAo DE EOUIPAMENTO§ EIRÉLI. CNPJ n" 39.304.í610001'71,
num varG dê R$ 36.075,00 (t inta e s€is mil e *lenta ê cin@,eais), ÊERNÁ"|'IOO PEREIRA ElRELl. CNPI
n'17 227691/000Í-63, num valoí de RS8805,00 {oilo mil, oilGnlo§ e cinco Íeais), FILIPE MOISES
GARCIAEIRELI, CNPJ n" 17.034.870/0001{4, num vald de R§ 30-405,00 {tinla mil, quatocéÍtG ê
cií6 reâis), FRANC,ELE CRISÍINE tAMlN, CNPJ n'23 9M 820/0001{7, num vâlorde RS 13-844,20
(Íeze mil, ôitoentós e quaíênlâ e qu.to €ais e vinle ceatavos), ISRÂEL MOTTA DE SOUZAJUNIOR,
CNPJ n'24 862 6O71000t-O8, nlD valor de RS 5.399,67 (.iÍco mil, úezenlG ê noventa e mve rcais e
sessenIae seleceolavos)..TUVCOMERCIO DEEOUIPA[TENTOS DE INFORMATICAEIRELI, CNPJ n"
30.915.434/0001-98, nuBvalo.de RS 2 930,00(doismil- novecentos e f.inlã reais). MINAS soLUcoES
EM lMPREssAo LÍDA, CNPJ n" 39 ô19 837/0001-59, íüm vâlor de RS 26.000,00 lvinle e sêis Õil rcais).
PÂTRlclA DE llloRAES HINZ, CNPJ n' 06 718646/0001-95, íum valo. ce RS 8.684.00 (ollo Êril,

seiscenlôsêôilenlâequaúo reãis), PCR DOAMARAL & AMARÂL LÍDA, CNPJ n'09.33 965/0001-51,
nlm váloí dê RS 31.246,00 itdnla e um mil, duzentos e qua.enl. ê sêis reãis), ROORIGO BRÁATZ
CANDIOO. CNPJ .' 13.141 .137/0001-04, num varo, de R§ 10.410,53 (dez mil. qual.ocentos e dêz €ais e
cinquenlâ e líts cêntavos), SoNHos GOLCHoES- INOUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ ."
00.967.676/0001-59, num valor de R§ 14.560,00 {quloze mil, quinnenlos ê sessênla reais}, S- C-
TURaUINO MACXERi CNPJ n' 12 6í.502/0oo1r 5. nud vãlú de RS 1 9,14,00 (um mir, we@ntc ê
qrarêntá ê quaao reáis). TOP HoUSE COMERCIO E FABR,CACAO DE COLCHOES ErRELl. CNPJ n'
37 652.650/0001-21. nlm vâItr de R§ 5 04a.49 (cin@ mil, qGrenta e oiL reais e quarenla e.o!ê
cenlavos) e ULTRATICITACOES LÍDA, CNPJ n'36-524.91 710001-32, .um valcr de RS 4.073.00 (oito m

Daí ciência aos lnteressados, obsewados as pÍês€nçôes lêgâis p€Ílifientes.
Claudemk Valério - P.eíeito Muniôipâl

Edição:2069 5

Prefeitura Municipal de
Congonhinhas - PR

EXTTIAÍO DE CONTRATO NO 06,/2021
pRocEsso N'056,2021 - otsPENsÂ oE LtctraçÁo 019,202í

CONTRATÀNTE: Muoicípio de Co8gonh'nhâs.
CONTRATADO: COPELIELECOMUNICAÇOES S/A
OBJETO| Cont.atação de se.viços de €omunicâção multimÍdia - SCM Para acêsso,

conêctivi&dê â anternet e oulros servi§.s, pâÍã ás Escolas Municipais Anazarêih Nunes Feíâz e
João Canêdo dá Silva, CMEI'SAnâ Lopo Canet e CíiãnÉ Espeía.ça e Secrêtaíiâ lúunicipâl dê

VALOR TOTAL: RS.5,195,20 (cisco mil ce.lo ê novenlâ e cinco rêâis ê vintê cêntavos).
CONDIÇÔÉS OE PAGAMENTo: O pâgamenlo será Íealizádo mênsalm€ote, até o Prazo de

vencirnento da FatrÍâ do mês subsequenle. alravés dê oÍdem banc,iria, para c.édito em banco,
dqénc,a e conld cônenlê !norcãdos pelo conkatado.

PRAZO oE ÊXECUçÂO: O prazo de vigêncaa deslê Te.mo de Contíâto é aquelê fxâdo no
Edi!ãI,.om inicio nadata de 191o1t2o21 e en@rànêÍrto em 19/07/2022, ê somênte podêrá seí
píoÍrogado nos termos do ârtigo57,§ 1ô,da têin.8.666. de 1993-

FORO Comarca de congonhinhàs. Eslàdodo Paraná.
DATA DAASSINATURA: ConqonhiÍrhas, 19 dê iulho dê 2021 . (4.) José Olegáíio Ribêto Lopes_

EXÍRÂTO OE CONTRATO {'0622021
pRocEsso N" 056/2021 - DISpENSA DE LtctraçÃo 0í9/2021

CONTRATANTE: Municipio de CongonhinMs-
CONTRATADO: BíasilnêtTelêcomuoicaçó€s Do Parãnà Ei.êli
OBJETO: ConlÍatagão de seruiços dê comsnicação multimídia - SCM pa.a acesso,

conêclividâde à inle.netê oukos serviços, paÍa as Escolas MunicipaisÀnazaÍêlh Nunes FêrÍâz ê
João Cânedo da Silvâ, CMEI'SAna Lopo Caoel ê Cíiança Esperánçâ e SecrêtaÍia Municipalde
:ducação.

VALORTOTALi RS.1.308,80 (Lm mill,êzenrose o o íears e ortênta cenlêvos)
CÇ. JES DE PAGAMENIO: O pàgamenlo será realizàdo mênsálmenlê. âié o pÍaro de

vencLída Faturd do mês subsequenle. atâvés dê oídem banÚria, paÍdsedrlo em bâncô,
áqéncra e conta conen te rndlcados pelocoqtíatado.

PRAZO oE EXECUÇÃO: O p.azo de vigência deste Temo dê Contralo é âquêle fixado no
Ediiâ|, com inicio na daiâ dê 19lo7Qa21 e enceÍamenro em 19/07/2022, e somente podeÍá ser
prorogado.os temos do arligo 57, § 1o,daLein.a.666, de 1993.

FORO: CoÍ'aÍca deCongonhrnhds. Eslddodo Para4á.
DATA DAASSINATURA: congonhinhas. 19 dê jllho de 202, . (a.) José Olegário Ribeko Lopes-

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR

16??
). em meu Gãbinele, eu

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara Estado do Paraná
EXTRATO 3" TERIlIIO DEADITIVO Reíeíênte âo Co.Lato n" 73Dfi4.

REF: P.egãô PÍêsnciál n.'.45/2014.
PARTES: Municipio de Noa Sânla Bárba.ã, pessoá juridicâ de dteilo plblieo inlêma, ins.dta no CNPJ

sob o n's5.56i 08010001-60. @m sede administrativa na Ruâ WalÍredo Bittencourl dê MoÂes. 222. e a
êmp.êsa AIO R€SiDuOS TRANSPoRTES LTDÀ pesa juridiÉ de dteito prieado, iõsc.ita no CNPJ $b
o n' 08.680. r 5a/0001$1, *diãdã em Cianone Esrâdo do PaÉná. silo á Rua Ab,ão Nãcles, n' 514,
Pã.q,€ lndustíâl e ComeícialAbráo Nacles, CEP 87207-500.

ÔBJETO: ConlGtaÉo de empresa pãra píeslãÉo de seMços dê @leta, l.anspone, Íêlâmento e
destioaçào fi nãlde.êsídlosdásáúde.

VALOR OO AOITM: R§ 2.751,0a {dois mil. selecê.los e cinqlenta e ún ,eais ê oito centalos),
iotalizando RS 33-01 2,S6 (ainb ê Lés mil, dozê rêâ s ê mvêntâ e eis enlavG).

SECRETARIA: Se.elaÍia Mu.icipâ' de Saúde, RECURSOST Sedetada Municipal dê Sarlde.
RESPONSÀVELJURIDICO: Ca6en ConezW cken, OAqPR.I'22 932.
DAÍr'SSINATURÂDOTERMOOEÂD|TIVO:05/08/20?1.

\- ExrRATo oÂ aÍa DE REGrsÍRo oE pREÇo N." 741202í - piiNsa
RErERÉNTEÂo pREcÀo ELErRóNGó N.2?,2021 - pMNsB

OBJETO - Registío de prêços pác eventuãl ãquisiÉo .lê móveis. elelrcdomést@s. êlet'oeletrôni@s,
,tuipamentos de inlo.máli€, máquinâs de @st ra. insitu@nlG musi€is ê out os. paÍâ spnr as
ree$&iadesdasSêcrêlariasMunidpâis. VALIDADE:D9A4oAAO21 aO3lO&2O22.

BÉNE| tctÁR'ADAAIA:ADctaNÀ Dos sa,\ Tos F MAcHÀDo coNt-ÊcÇÕts I TDA
CNPJ sob n' 29 490-362/0001'a7
Avenida Mandácârú, 779, Sálâ 02 - CEP: 47030200 - Báttu: JâÍdim LosÁr9ê16. MârinÉPR
RÉSPONSÁVEL JURiDICOT CâÍmeô Côrrêz W c*ên. OAB/PR n'22 932.
EsPEclFtcAçÁo Do oalEio E pREços REGtsrRÀoos

EXTRÂTO OA AÍA DE REGISIRO OE-PRÉçO N.O 75'2021 - PMNSB
REFERENTE ao pREcÃo ELETRóMCo N.2712021- pMNsB

OBJETO Reg,slro de p.eços ,ara eventlâl aquisjçao de Íúveis, êlelíodomêsticos, e,elíoelel!ônicos,
eqüipãmenlos dê infomáti@. Eáquinâs de @sluÉ, insttumenlG nosiÉis ê oulros, pâra supÍir as
neessidâd6dasSe@ta,iâs Mu.icipais

VAIIDADE: De 0,10&2021 a 0346i/2022.
BENEF,ctÁR,aDÀata.aR LtMp,coMERcto Ê sERvtÇos oE HtctENE E L|MPEZA!ÍDAcNpJ

sob n" 31 314.446/0001-55
Fuâ Flêrbôyànr. 1851 , Sala 0l - CEP 85807a60 - Baiflo'Coquer?1, C",Lavel/PR
RESPONSAvEL JURIOICO Càrr.en CodezWickeí\. OAB/PR no 22.912.
ESPECIFICAÇÃO DO OBJEfO E PREÇOS REGISTRAOOS

E:)(ÍRATO OAATA DE REGISTRO DE PRECO N.'761202' -PI!/INSB
REFERENTEÀo pREGÃo ELETRôNEó N'2?r2o2r - piaNsB

OBJETO - iegGtrc de pÍeços paía eventral âquisição de frneis. eletrcdomésücos, ê,elroelet óíicos.
equipâóentos de inaomálica, íÉqui.as de cluc, ins!rumenrG musiGis e oúríc. pâra slprir âs
nêcessidâdêsdãsSe€retârisMuíicipâis VALIDADE:OêO4ngm21 aÍ31O812O22-

BENEFICIARIADAAÍAÁSSIS VAZ INSTRUMENTO§ MUSICA]S EIRIEI
CNPJsob.o.01.72í.4Í5l00O1 17
RuaPousAlto,721,OD72!Tl2 CEP: 74525020 - Bâiúo: Seaor Caôpinâs. Goiânia/Go
RESPONSÁVEL JURíOrCO: Camen Cortêz Wircken. OAB/PR.'22.952.

lvEbó ádLrb iMú ácrío @ úúÍár. hn'dÉd :uN
k"u,*nro 

",i 
,"^a n'o,:uro aa.wi * *0. l,'":r"' I

a1 1011,00
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Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná

)egiÉod. pmnrb/*MÇ.

ÂOUEclOoR ELÉTRtco do lllísito Éi§rênrê
à âllá lnpêÉtuÉs, @m voiagem do 110
wlte. ooiênciâ de 1@ Éls. §lencie- @
dsposiliB de *!úÊôça m OÉdá ,i.{ê16,
báío ôetu dê erEgia, Gpácidadê d3
aq,ei@r, de aroirEdamentê dê 25 ,rf.
BÊBEDOUBO IllOUSlRlÁf 1«) LITROS En
iid tr 3 iôr.iÉs r00 rP, capa<idade de
1m ftros lffilório, m fikô áúli.lr,
aÚpanha.ô dê rotrqeid € 6êdtri
Aádê âlé l5O p§$íhqa. RêífuoêÉo r,.
1& lfi. 03 lreiE Í@rãÀr qdE&s.
ApaEdd & &E írcnLl ém .l.pâ dê áçô ibr
M drero. Co. Bre§imê^to ô)«emo êm .hápá
de ârn ind . R@litir de águ e, PP d a@
iôôr. ârrá esisléhcia, íã.jl rimp€za € @ledal
aónó l$brenró úmtô inj€bdo d
p.liuÍelãm êxpandllo- Sípertna inIem êm
àço inôr 3o4. Boias pm regllaqem do nivel d€
á9úâ. Gás êcdo§iú. noior heméíd t€nsão
l27v oú 220 u Íôroda de 3 pircs S:i&
cmumdê se,piâ RegulánqM da

ENCADÉRN OORÁÂ{/OaIClo- Oimênsõ.s dó
eqúpalMlo: 43.7 , 37,3 x 13,7 6. lú6 d6
lBàârhô minim: 3§,6 r 25,7 @. Énesão de
paíuÍãÉo: 3ô 6. Ouád'dâdê dê tuGi 610.

Capaddade dê p€turaç5o mínim: 20 iolh6.
4usle dê mÍqem: 2 alé 3mm. PNr 6 mm.

LMPRESSORÂ MATRICIÀL m:'sisià@ de
mprê$ãó pú imp?do 6m I êqu[És
1elô.!r€dê dê ;mpê55ãô de ,ré 6&l .p6
'6júto d€ 13 r€sõês dê B.cln6'íôntes
Cê oíi96 dê bams 6ân'1q s .3. inlêrídiãdo
2 de 5, $c€, upc{, oódq}39, oidscl2A,
poskrêt údâb, (tu7), i':dusl,úr 2 dê 5, erü
? da 5'@exõ6 cb e pa€lêh híd dê
123kh ',Ir6islB dê tE9ão de ímúái6
[elaÍ e lrôsetã'boróé de @!rre p@ Í61e,
Ésolucàô, Dáusái órlê áú6áriú, sêh(ãó dê
:lire.iâsão dá pâpêl {títa s.lià), âriruntaçao
Jê lnhã. alilmláÉo dê ÍodtuláÍio, arêgâí
:ieiai mi@i'st6, aiL§tê do lopo do ítÍúá,ô.
bloqueo do panel. €de!i'4 menu, seleÉo dê
áôrlcuÉcãô ÊâdÍãô '!â1âaêm 127 volE

2,C0

MÁOUNA D€ ÀIGOoÁO DOCE *di.
ÍôfisÉMr Biyôt PoEmia 120owi GSinêrá
m âç, iM diro m alç3s hE6ir g€Írdes
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EXTRATO DAArA DE REGTSTRO OE-PREÇO N..77t202r,- pMNSB
REFEdENTEAopREGÃoELETRóNICóN.27120à -'pMNsB

OBJETO Regist o de p.errs para evenlualaquisiçào de môveis, êretrodoméslicos, eleú@telróni.os.
equipamenios de iníormálio- màquinas de costurâ, i.stturentos musi€is e oul.os, pa!à supÍir as
.êersidádes das Sêcelor.ds Mun:c.pârs. VAI IDADE. Oe 04,0U2021 àAyOAt?0?2

BFN ETIC IAR lA OAA ÍA: C P Su/UKt CNPJ rob nD 22. I29.4691000 I 6a
Avonida Brasrl. 2.j04. Sob, êloja - cÊ P 87050000 - 8airc. Z@d 03. Múígá/PR
RESPONSAVEL JURIDICO: Car men Correz Wllcken, OA8/PR n'22 912.
ESPECIFICAÇÁO DOOBJETO E PREçOS REGISTRÁDOS

EXÍRATO OA ATA DE REGISIRO DE.PREçO N.'78/202I - PMNSB
REFERENTEAo pREGÃo ELErRôNtco N'27/2021 - pMNsB

oBJETo Regisrío de preçls pâ.a evenruâl âquÉiÉo de móveis. elelrodoméstco§. elêtroelêlrôôiós,
êquipâmenrG de inlormáli€, máqlinas dê @suE, inslrume.tos musicajs ê oulros, pe,â súPÍi. 6
ne@, \'dades dás Seqe€nas MLn upars VALIOADE.De04/o 2021àO3Oün22

BENEI.ICIARIADAÀIA:CAROLDtS TRIBUIDORA . EIRELI CNPJ SOb NO, O7 654 231/OOO1.6A
A!ênidâ Nêy B.ãgá, 440 CEP] 87160000 Bâi@: \,ib FB.chello, Ma.daguâçUPR
RESPONSÂVELJURIDICO: CaÍmên CorlêzWilcken, OAB/PR n'22.932-
EspECtFtcÁÇÃo oooBJETo E pREços REGtSTRADoS

EXTRATO DÂ AIA DE REGISTRO OE.PREçO NJ 79'2021- PIIINSB
REFERENTE ao pREGÃo ELEfRôNtco N. 27t2o2t - pMNsB

OBJEIO - Registrc de píeços pâ€ êventual aquisiçao dê nóveis, eteriôdomésUcos. etetroeleiróni.os,
eqripame.los de inÍoÍmáti€. máquinas de coslura, insttumenios musicais e out.os, pâ.ã supÍi. as
nees:dade. dás Se.rel"ràs Mu1 .:pa:s. VALIDADE. Dê0.ó8t202Í a03.08-'202?

BENEI lClARlA DA AÍA: EGC COMLRCIO t- AIACAD'STA OE tNfORMAllCA E
ELETROELEÍRON ICOS EIREU CNPJ sob ao. 31.7M.037/0001-98

Rodoviã8R101 KM 101 9N.Sala118-CEPj54322000-Bâiím:Conde,Conde/PB
RÊSPONSÀVEL JURiDtCO: Camen Conpwidel, oAB/pR no22.932.
ÉspEcrFlcAÇÃo Do oBJEÍo E pREÇos REG|STRADoS
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EXTÊÂÍO OAATADE REGISTRO DE.PREÇO N.'80/202', PMNSB
REFERENTEAo pREGAo ELETRóNtco N,27i2021 . pMNsB

OAJETO - Rêgistrc de pcços parâ evenluâl aquisiçáo de móveis. elêtodomésü@s, eletroebeônios,
equipamenlos de inÍomáliÉ, máquinâs de costu.a, instrume.los musi€is e oulíos, pa.ã supnr as
neess.dade. d"s Spúetrrias MLn.L,pã s. VALIDADE. De 04:0At2A2 I d 0\'AA 2A22.

BENÉTICIÀRIAOAATA, ÉSCOLARLSINDUSIRIALCOT.ILRCIODLMOVLISLIDA
CNPJ sob n'.34 832 38rrc00t S7
Rra Fíedêri6 \Mllig. 255 - cEP: 94910000 - Bâtíor Disrrito lndúsríjâI. TÍês dê Mâio/Rs
RESPONSAVEL JURIDIÇO: CaÍúe. Côílêz Wilcke., OAB/PR n'22 932
ESpEclFlcaÇÃo DooBJETo E pREÇos REGIsrRÀDos

EXTRATO DÀATÂ DE REGTSTRO OE.PREçO N..81r20r' 
"**"U 

n
REFERENÍE Ao pREGÃo ELETRóNtco N'27/2021- pMNsB

OBJETO - RegistÍo dê prcços paÉ eveôlual aqúis,ção de móleis. elelrodo6ésÍ6, eletoelet.ô.i@s,
êquipame.los de iníomá{câ, maqli.âs dê côstuÍa, i.slruftntôs musicâ,s ê odios. paia supnr as
necsdddsdás SÉelaÍiàsMuriooris VAL IDAOE' Dê UIOA|?021a ouoa2a? ).

BENLr ICARIAOAATA. t B BORGES EOUIPAMENTOS- EIREI lCNPJsóbír' 24 75n.357/000j ?3
Rua Robe.to BrezeziNk. I551 - CEP: 87302200 - BairÍo: Ceít o, Campo Mo!Íã.rPR
RESPoNSÁvEL JURlolco: câmen corêzWlcken, oAB/PR n'22.932.
ESPECIFICAÇÂO DO OBJFfO E PREÇOS REGISTRAOOS
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
FsrÂDô Dô nÂRANU ., .

ATA DE REGISTRO DE PREçO N.O 74/2021 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N" 2712021 - PMNSB

O MUNrcÍPlo DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público inlemo, inscrito no

CNPJ sob n" 95.56í.080/0001{0, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

Báóara - Paraná, CEP - 86250-000, represenlada neste ato poÍ seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, brasileiro,

casado, portador do RG n'4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409-10, doravante

denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementar Federal n.o 12312006 e n"

14712014, Lei Federal n.0 10.520/2002, Decreto Federal n.o 7.892/2013 e n' 8.250/2014, Decreto Federal N0

3.555/00, Decreto Municipal n0 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal no 8.6ô6, de 21 de junho de 1993, com

as alterações postêriores, em Íace da classlficaçâo das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO N"

2712021, homologado pelo Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os prêços para eventual aquisição de

móveis, eletrodomésticos, eletroêletrônicos, equipamentos de inÍormáüca, máquinas de costura, instrumentos

musicais e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, oferecidos pela empresa ADRIANA

DOS SANTOS E MACHADO CONFECçOES LTDA, pessoa jurÍdica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no.

29.890.3ô2/000'l{7, com endereço à Avenida Mandacâru,779, Sala 02 - CEP: 87030200 - Bairro: Jardim Los

Angeles, MaringíPR, neste ato representada pela Sra. Adriana dos Santos, inscrita no CPF sob n0.

750.098.ô29-72, RG n' 5.412.256-0, doravante denominado BeneÍiciária da Ata, cuia proposta foi classiÍicada,

observada as especificações, os preços, os quantitativos na licitaÉo supracitada, bem como as cláusulas e

condiçóes abaixo estabelecidas:

CúUSULA PRIMEIRA. OO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a evenlual aquisição de móveis, elêtrodomésticos,

êletÍoeletÍônicos, equipamentos de informática, máquinas de costura, instrumenlos musicais ê outros,
para supriÍ as necessidades das Secretarias Municipais, conÍorme especifcado no ANEXo 01, que integra o

Edital de Pregão Eletrônico N." 2712021, independenlementê de transcíiÉo. O Órgão Gerenciador náo se

obriga a adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 0'1,

podendo até realizar licitação específica para adquirir um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de

condições, o beneÍiciário do rêgistro terá preferência, nos termos do art. 15, § 4", da Lei n" 8.666/93, reafirmada

no art. 7o, do Decreto n" 6.906/03.

cúusuLA sEcuNDA - ESpEcrFrcAçÃo Do oBJETo E pREços REGtSTRADoS

ITENS

LOTE: 018
- Lote 018

40251 CADEIRA FIXA PE PALITO
possui assento e encoslo em
espumâ injetada de alta
resistência . Com estrulura inlema
em madeira lamínada, com o
contra encosto revêstido. Estrutura

Íixa, quatro pés palito com chapa

em aço reforçada e com pintura

epóxi preta. Cor: Preta

RMP
M213

UN 33,00 85,00 2.805,00

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.pr.qov.br - wrvw.nsb.pr.gov.br

Lote Item Código
do
produto

/serviÇo

Descrição do produto/serviço l\4arca

do

produto

Unidade

ie
medida

Quantidade Preço

unitário

Preço total

I
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cLAúsuLA TERcEm - ol vrcÊucn
0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eficácia legal após a publicação do seu exlrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa

Bárbara.

CLAÚSULA OUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRn

As despesâs demrrentes desta ata conerão por conta das seguintes dotaÉes orpmentánas:

LOTE: 027
- Lote 027

1 0na6 CONJUNTO COLETIVO INFANTIL

COM MESA EM FORMATO

SEKTAVADO estruturas tubos 1,5

e 7/8, tampo revestido em

laminado melamínim de alta
pressão e assento em formalo de

concha injetado em polipropileno.

Mesa com tampo medindo

âproximadamente: '120 cm. Altura:

60 cm. Cadeira :Laqura: 40 cm.

Altura Total: 60 cm. Altura até o
assento: 32 cm

RMP

R81

CJ 1 00 ooo oo

LOTE: 038
- Lote 038

1 5697 GAVETEIRO PARA ESCRIÓRP
volante 2 gavetas + 1 gaveta

arquivo mm conediça telescopia;

material MDP; dimensóes mínimas

altura de 66cm, largura 40cm,
proíundidade 48cm, com

fechadura lateral. Cor a definir.

RMP

M170C

UN 3,00 250,00 750,00

LOTE: 055
- Lote 055

1 7996 MESA PARA REFE|TÓRIO COM

BANCOS ESCAMOTEÁVEIS DE 8

LUGARES. Tampo - Material MDF

de no minimo 25mm, revestido em

fórmica. Cor: Branco. Bordas: Post

Forming 180 graus. Material MDF

de no mínimo 25mm. Revestido

PET.com cantos anedondados.

RMP

l\,,l12

UN 4,00 1.040,00 4.160,00

LOTE: 056
- Lote 056

,1

9051 MESA PARA REFEITÔRIO COM

BANCOS FIXOS DE 10

LUGÀRES. tampo - Material MDF

de 25mm, revestido em fórmica.

Cor: Branco. Bordas: Post Forming

180 graus. Banm: Material MDF

dê 25mm. Revêstido PET. Cor

Branco, mm cantos anedondados

RMP

M11

UN 6,00 870,00 5.220,00

IOTAL 13.934,99

Dotaçóes

2021 l+tO bS.001.04.1ZZ.00OO.ZOOO lO h.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 hao loa.oor.ol.rzz.oooo.eooo lsoa h.l.so.sz.oo.oo Do Exercício

2021 lgzO lOS.OOr.rS.rzz.OOzO.ZOOS lO I+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercícío

2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacaoí@nsb.or.qov.br - rvurv.nsb.pr.gov.br

ExercÍcio lConta da lFuncional programática lFonte de lNatureza da despesa lGrupo da Íonte

dâ hespesa I lrecurso | |

despesa I I I I I
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cúusuLA outNTA - DA VALTDADE DOS PREçOS

A presentê Ata dê RegislÍo dê Preços terá validade de í2 (doze) meses, a contaÍ da assinatura da mesma,

enquanto a proposta continuar se moslrando mais vantajosa para a Administração Pública e satisfazendo os

demais requisitos da norma, Art.57, § 4" da Lei 8.666/93 e Art- 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a

adquirir os produtos refeÍidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo Íazêlo através de ouka licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie à empresa beneÍiciána, ou, câncelar a Ata, nâ ocorrência de alguma das hipóteses legalmente

previstas para tanto, garantidos à beneÍiciáriâ, nesle caso, o contraditório e a ampla defesa.

cúusuLA sExrA - Do CANCELAMENTo DA ATA DE REGtsrRo DE pREços

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administraçáo:

- automaücamente:

- por decurso de prazo de ügência;

- quando não restarem fomecedores registrados;

- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse públim. 0 Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intêrmédio de processo adminislrativo especÍÍico, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estâr impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos fortuitos ou de força

maior;

- o seu preço registrado se toÍnar, comprovadamenle, inexequível em função da elêvação dos preços de

mercado dos insumos que mmpõem o custo do produto. A solicitação dos Íomecedores para cancelamento dos
pÍeços registrados deverá ser formulada com a antecedência de í5 (quinze) dias, facultada à AdministraFo a

aplicaÉo das penalidades previstas no edital, caso não âceitas as razões do pedido.

- por iniciaüva do Órgão Gerenciador, quando a vencedora: 
3

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266-8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br

2021 880 pS.OO,l.,ÍS.TZZ.OOZO.ZOOS 504 l+.+.SO.SZ.OO.oo Do Exercicio

2021 'r920 
IOO.OOZ.rZ.SOr.OZrO.ZOrO 103 la.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 1930 lOO.OOZ.rZ.lOr.OZrO.ZO1O 104 l+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercicio

2021 1940 pO.OOZ.rZ.SO1.OZrO.ZO1O 107 la.+.so.sz.oo.oo Do Exercício

zutt 2120 pO.OOa.rZ.aOr.OZSO.ZOre 102 I+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 2210 lOO.OOl.rZ.tOS.OZOO.ZOrS 102 [.+.OO.Sz,OO,OO Do Exercício

2021 2380 IOO.OOI.TZ.aOS.OZZO.ZOZO o h.4.90.52.00.00 Do Exercício

2021 2910 lOO.OOr.rO.aOr.OIZO.ZOZS o h.4.9o.s2.oo.oo Do Exercício

2021 2s2o loa.oor.ro.sor.oazo.zozs 303 I+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 2931 pa,OOr.rO.rOr.OaZO.ZOZS 5í8 l+.l.SO,Sz.OO.oo Do Exercicio

2021 3090 loa.ooz.ro,sor.olso.zoza 518 l+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 32'10 lOa.OOZ.rO.SO+.O3ZO.ZOaO sl8 la.l.so.sz.oo.oo Do Exercício

2021 3350 pS.OOr.Oe.Z+l.OmO.Zorr 0 14.4.90.52.00.00 Do Exercicio

2021 3630 pS.OOZ.Oe.z«.OIOO.ZOa+ o h.4.90.52.00.00 Do Exercício

2021 3640 lOS.OOZ.Oa.Zl+.0+OO,ZOa+ 70s l+.+.so.sz.oo.oo Do Exercício

2021 3ô50 lOS.OOZ.Oa.Z++.OaOO.ZOaa 725 l+.l.SO.SZ.OO.OO Do Exercícro

2021 3660 IOS.OOZ.OO.Z«.OIOO.ZO3+ 727 l+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercicio

2021 3662 pS.OOZ.Oa.Z«.0+OO.ZO3+ 741 la.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercicio

2021 3750 lOS.OOS.Oa.ZlS.OlrO.OOSS o h.4.90.52.00.00 Do Exercício

2021 3840 lOS.OOS.Oa.Zlr.O+TO.ZOSO o h.4.90.52.00.00 Do Exercício
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- não aceilar reduzir o preço registrado, na hipotese deste se tomar superior àqueles praticados no meÍcado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualiÍicação técnica exigida no processo licitatório;

- por razões de interessê público, devidamenle molivadas e justiÍicadas;

- não cumprir as obÍigaFes demnentes desta Ala de Registro de Preços:

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de Registm

de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das condiçóes eslabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela deconenles; A comunicaÉo do cancelamenlo do preço registrado, nos

casos previstos, seÉ feita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao regislro de preços.

cúusuLA sÉrMA - DAs oBRrcAçoEs DA BENEFTCÉRh DA ATA

A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Entregar o produto adjudicâdo estrihmentê de acoÍdo com as especiÍicaSes descÍitas no TeÍmo de Referência

- ANEXO 01, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela Prefeitura, responsâbilizando-sê

inteiramentê pela entrega inadequada;

- Todos os produtos deverão conter prazo de garantia mínima assegurada pelo fabricante, contados a partir do

recebimento deÍinitivo dos itens, sem prejuízo de qualquer política dê garantia adicional oferecida pelo Íabricante

de seu pleno funcionamento. Essa garantia deverá abranger todo e qualquer defeito de fabricação e

desempenho dos produtos, quando submelidos a uso e conservação normais, com todos os custos deconentes

de substituição dos produtos, por conta da BeneÍiciária da Ata.

- Manter-se regular (documentação obrigatória não podeÉ estaÍ vencida) durante toda a vigência da Ata de

Registro de Preps;
- Responder por todo o ônus reÍerente à entrega dos produtos, tais como, encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais e comerciais, deconentes da enkega do objeto;

cúusuLA orrAvA - DAS oBRTGAÇoEs Do MUNEípo
Caberá a Prefeitura:

- prestar as informações e os esclarccimentos, atinentes ao obieto, que venham a ser solicilado pela bêneÍiciária

da Ata;

- rejeitar os produtos entÍegues equivocadamente ou em desacoÍdo com as orientações passâdas pelo Órgão

Gerenciador ou com as especifica$es constanles do Alo Convocatório, em paÍlicula[, de seu ANEXO 01.

CúUSULÂ NONA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

0 prazo de entrêga seÍá de âté 10 (dez) dias útêis, contados a partir da autorização de fornecimento emitida

pelo DepaÍtamênto de Compras. Caso a entrega não seja efetivada nesle prazo, será imediatamente solicitada à

entrega para o próximo fomecedor classiÍicado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na

legislação e neste edital.

CúUSULA DÉcilA PRIMEIRA - Do PAGAMENTo

0 pagamento oconerá em âté o 30 (trinta) dias após a enlrega dos produtos, mediante apresentação da nota

fiscal acompanhada da certidáo expedida conjuntamente pela SecÍetaria dâ Receita Federal do Brasil (RFB) e

4
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CúUSULA DÉCIMA. DO LoCAL DA ENTREGA

Os produtos deverão ser êntregues nos endereços a serem inÍormados nas solicitações de Íomecimento, em

horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, cârga e descarga inclusos no valor da mercadoria,

ficando a Prefeiturâ Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidâdes.
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pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referenle a todos os créditos tributários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tÍibutários relativos às contribuições

sociais previstas nas alíneas "a",'b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.2'121991, às

contÍibuições instituídas a titulo de substituiçá0, e às contribuiçôes devidas, por lei, a terceiros e Certificado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência dê débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura

aguardará a regularização por parte da Beneficiária da Ata, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo

que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante deposito bancário. DeveÉ

constâr da nota Íiscal o nome do banco, agência e o N" da conla bancária receptora do deposito, e/ou outros

dados indispensáveis para a eÍetivação do pagamento. 0 MunicÍpio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do

montante a pagar os valores conespondenles a multas, indeniza@es, encargos, tÍibutos, etc., devidas pela

licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletrônico n" 2712021. Nenhum pagamento seÉ
eÍetuado a beneficiária da Ata enquanto pêndente de liquidação qualquer obrigaçáo Íinanceira, sem que isso

gere direito a reajustamento de preços ou a coneção monetária.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAs coNDIcÕEs GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneficiária da Ata devêrá obedecêr às seguintes exigências:

- Assumh inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as especificaçôes constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposla;

A beneÍiciária da Ata ficará obrigada a:

- Não conhatar servidor pertencenle ao quadm da Prefeitura, durante a execuçáo do obieto contÍatado.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da AdministraÉo dâ

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execuÉo da ata de regisho de preços lodas as condiÉes de habilitaçao e qualif,cação

exigidas na licitação.

CúUSULA DÉcmA TERCEIRÂ- DAs sANçÔEs ADMINISTRATIVAS

O descumpÍimento total ou parcial das obrigaçoês assumidas pelo fomecedor no momento da êxecução da Ata

de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou enüdade usuária, resguardados os pÍocedimentos

legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sançóes:

. Advertência;

r Multa de 10% (dez poÍ cênto) sobre o valor estimado total do ata, em caso de recusa do 1.0

mlocada do item em assinar a Ata de Regisúo de Preços;

. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fomecimento incompleto ou êm atraso, até o

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contrataçâo, além do desconto do

valor mnespondente ao fornecimento não realizado pela beneÍiciária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados oficialmente;

. Suspensão temporária do dirêito de participâr de licitação e de fomecer à AdminisÍação Pública,

por prazo dê até 05 (cinm) anos;

Em qualquer hipótese de aplicaçâo de penalidades será assegurado ao fomecedor o mnfaditório e ampla

defesa.

A aplicação das sançóes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lêi,

inclusive responsabilizaçáo do fornecedor por eventuais perdas e dânos causados à Adminishação.

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à beneficiária da Ata,

podêndo, êntretanto, confome o caso processar-se a mbrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sançôes cabíveis, seiam estas administrativas ou

penais, previstas na Lei no 8.6ôô/93 e alleraçôes.
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cúusulA DÉcrMA QUARTÂ - DA FRÂUDE E DA coRRUpÇÂo

A Beneliciária da Ata deve observar e fazer observar, por seus fomecedores e subconkatados, se admitida

subconkatação, o mais alto padrão de ética duranle todo o processo de licitaçã0, de contratação e de execuçáo

do objeto. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "pÉtica coÍrupta': oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetr'vo de inÍluenciar a ação de seMdor públim no processo de licita@o ou na execução da ata;

b) "prática fraudulenta': a íalsificação ou omissâo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de

licitação ou de execuçâo da ata;

c) 'prática colusiva': esquematizar ou estabelecer um acordo enke dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimenlo de representantes ou prepostos do órgáo licitador, visando estabelecer preços em niveis

artiÍiciais e não-competitivos;

d) 'pnática coerciliva': causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execuÉo da

ata;

e) 'prática obstrutiva': (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar pÍovas em inspEões ou fazer declaraçóes

falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o obietivo de impedir matenalmente

a apuração de alega@es de prálicâ prêvista, dêste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir

materialmente o exercício do direito dê o organismo financeiro multilateral pomover inspeçáo.

Parágrafo Primeiro - Na hipotese de Íinanciamenlo, parcial 0u integral, por organismo financeiro multilateral,

mediante adiantamento ou reembolso, este oÍganismo imporá sanção sobre uma êmpresa ou pessoa física,

inclusive declarando-a inelegível, indefnidamente ou poÍ prazo determinado, para a outorga de contratos

financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constataÍ o envolvimento da empÍesa, diretamente ou por

meio de um agente, em práticas conuptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da

licitação ou da execução um mntÍato financiado pelo organismo.

PaÉgrafo Segundo - ConsideÍândo os popositos das cláusulas acima, o licitante vencedor, mmo condição

para a contratâÉo, deverá mncordar e aulorizar que, na hipótese da atâ vir a ser finânciâdo, em parle ou

integÍalmente, por orgânismo financeiro multilateral, mediante âdiantamento ou reembolso, permitirá que o
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indícadas possam inspecionar o local de execuçáo da

ata e todos os documentos, mntas a registros relacionados à licitação e à execução da ata.

cúusuLA DÉcrMA euINTA - DAs DrspostçoEs FtNAts
lntegram está Ata, o edital do PÍegão Elêtrônico N" 2712021 e a proposta da empresa classiÍicâda em ordem

6
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Considerar-s+á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintês casos:

a)greves;

b) epidemias;

c) coÍles fiequentes de energia elétrica e água;

d)enchentes;

e) impêdimento de suprir os seÍviços com materiais devido à inteíupção das vias de acesso às mesmas;

Í) acréscimos de volumes ou modifica@s substanciais nos materiais:

g) escassez, falta de mateÍiais e/ou mão{ê{bra no meÍcado;

h) atrasos demnentes de ouhos serviços e/o|] instalação inerentes aos teÍmos contÍatados diretamente pelo

Município.



PREFEITURA IúUNICIPAL 167I
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

crescente respectivamente, no ceÍtame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com observância

das disposiçóes constantes das Leis no 1052012002, Lei8.ô66/1993 e demais legislaçóes peÍtinentes.

CúUSULA DÉcilA sExrA. Do FORo

Fica eleito o foÍo da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possiveis dúvidas oriundas desta licitaÉo.

E, para Íirmeza e validade do que foi pacluado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

rêprêsêntantes das partes, Órgão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamenlo

da ata.

nta rbara,0410812021

ct o
Prêfêito M ade-Competente

.039.382-0 SSP/PR

ADRIANA DOS Asrinado de foÍma digilal por ADRIANA DOS

SANÍOS:75009862972
Dados: 2021.08.,l0 20:20:29 {3'00'SANTOS:75009862972

Adriana dos Santos

Empresa: Adriana dos Sântos e Machâdo Coníe@es Ltda

CNPJ: 29.890.362/0001{7

An Ía ns

Chefe de Gabinete - Fi responsável pelo acompanhamento da ala

mon i Apa

Secretária Municipal dê Educação, Esportê e Cullura - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

Souza

Secretária Municipâl de Saúde - F pelo acompanhamento da ata

a Va

Secretária Municipal de Assistência al - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata
'7
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.O 75/202í - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N" 2712021 - PMNSB

O MUNrcíp|o DE NOVA SANTA BÁRBARA, mm peBonalidade juridica de direito público inlemo, inscrito no

CNPJ sob no 95.561.080/0001S0, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada nesle alo por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, brasileiro,

casado, portador do RG n' 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 5ô3.69í.409-'10, doravante

denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com â Lei Complementar Federal n.o 123/2006 e n'
14712014, Lei Federal n.o 10.52012002, Decreto Federal n.o 7.892/2013 e n" 8.250/2014, Decreto Federal N0

3.555/00, Decreto lVunicipal n0 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal n0 8.666, de 21 de junho de 1993, com

as âlterações posteriores, em face da classificaçáo das propostâs apresentadas no PREGÃo ELETRÔNICO No

271202í, homologado pelo Prefeito Municipal, que RESoLVE registrar os preços para eventual aquisição de

móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos de informática, máquinas de costura, instrumentos

musicais e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, oferecidos pela empresa AR LIMP -

COMERCIO E SERVIçOS 0E HIGIENE E LIMPEZA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ

sob no. 31.3'14.488/000í-55, com endereço à Rua Flamboyant, 1851, Sala 03 - CEP: 858074ô0 - Bairro:

Coqueiral, CascaveUPR, nestê ato representada pelo Sr. Reinaldo Sergio Alves, inscÍito no CPF sob n0.

045.163.089-08, RG n'69194524, doravante denominado BeneÍiciária da Ata, cuja proposta foi classiÍlcada,

observada as especificaçôes, os preços, os quantitalivos na licitaçáo supracitada, bem como as cláusulas e

condições abaixo estabelecidas:

CúUSULA PRIMEIRÂ. DO OBJETO

Constitui ob.ieto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de móveis, eletrodomésticos,

eletroeletrônicos, equipamentos de informática, máquinas de costura, instÍumenlos musicais e outros,

para suprir as necessidades das Secretarias unicipais, conforme especificado no ANEXo 01, que integra o

Edital de Pregão Eletrônico N| 27t2021, independentemente de transcriçá0. O Ôrgão Gerenciador náo se

obriga a adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 0í,
podendo até Íealizar licitação especíÍica para adquirir um ou mais itêns, hipótese em que, em igualdade de

condiçôes, o beneÍiciário do registro têÍá preferência, nos leÍmos do art. 15, § 4", da Lei n0 8.666/93, reafirmada

no art. 70, do Dêcreto no 6.906/03.

cúusuLA SEGUNDA - EspEcrFrcAçÃo Do oBJETo E pREç0s REcrsrRADos

LOTE: 052
- Lote 052

1 8642 MÁOUINA DE LAVAR tipo
tanquinho com capacidade
para 10 kg de roupa Semi-

automática, tampa

lransparente, timer com no

mínimo 5 programas de
lavagens, grade de proteçáo p/

Íiltrar Íiapos, nível inteligente,

voltagem 'l'10/220, cor branca.

Garantia do produlo de no
mínimô I ano.

NEWMA

O lOKG

UN 5,00 472,97 2.364,85
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ITENS

Lote Item Código

do

produto

/serviço

DescriSo do produto/sêrviço Nilarca do
produto

Unidade

ie
medida

Quantidade Preço

unitário

Preço total

I
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CLAÚSULA TERCEIRA . DA VGÊNCN

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e efúcia legal após a publicação do seu exlrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa

Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAçÂO ORçAMÉNTÁRA

As despesas deconentes dêsta âta correrão por conta das seguintes dotaçóes oçmentárias:

LOTE: 067
- Lote 067

1 3940 Rádio portátil Potência mínma

RMS 1000; Cor: Preto;

Voltagem: Bivolt; Reprodução:

cD lCD-R/RW lMP3 IWMA;
Entmda USB; EntÍada auxiliar
de áudio estéreo (AUX lN);

Saída para Íone de ouvido;

Display digital; Alça para

transporte; Antena telescópica;

Rádio FM estéreo com sintonia

digital; Funções PROGRAM I

REPEAT / RANDOM /INTRO;

Equalizador digitâl pré-

programado Modo STAND BY

Bluetooth V2.l + EDR
(Enhanced Data Rate);
Garantia mínima: 12 meses

Mondial

Up

UN 9,00 298,37 2.685,33

TOTAL 5.050,í 8

Dotaçoes

2021 470 lOa.OOr.Ol.rzz.OOOO.zOOO lO I+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 480 lOe.OOr.O+.TZZ.OOOO.ZOOO lSOq I+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercicio

2021 870 IOs.OO1.1S.1Z.OOZO.ZOOS lO [.a.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 880 IOS.OO1.,íS.TZ.OOZO.ZOOS lSOl [.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

Do Exercício2021 1920 pO.OOZ.rZ.rOr.OZrO.ZOrO lrOr l+.a.SO.Sz.OO.Oo

Do Exercicio2021 1930 IOO.OOZ.rZ.eOr.OZrO.ZO1O lrOl l+.+.SO.SZ.Oo.oO

Do Exercício2021 1940 pO.OOz.rz.SOr.OzrO.zOrO lrOZ I+.+.SO.SZ.OO.OO

Do Exercício2021 2120 po.oOr.rz.ror.ozso.zora loz [.+.so.sz.oo.oo
Do ÉxercÍcio2021 2210 IOO.OO+.1Z.3Os.OZOO.ZO1S ltOZ I+.+.SO.SZ.OO.OO

Do Exercício2021 2380 IOO.OOI.TZ.aOS.OZZO.ZOZO lO I+.+.SO.SZ.OO.OO

Do Exercicio2021 2910 lOA.OOr.rO.eOr.OaZO.ZOZS lO l+.+.SO.SZ.OO.OO

2021 2s2O pa.OOr.rO.eOr.OrZO.ZOZS ISOS I+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 2931 lOA.OOr.rO.SO1.OrZO.ZOZS lSrA I+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 3O9O lOa.OOZ.rO.aOr.OaSO.ZO2A lSrA l+.+.SO.Sz.Oo.oo Do Exercício

2021 Do Exercício3210 pe.OOZ.rO.aOl.OSzO.ZOeO lSrA I+.+.SO.SZ.OO.OO

2021 3350 lOS.OOr.Oa.zu.OeAO.ZOrr p 
F.+.SO.SZ.OO.OO Do ExercÍcio

2021 3ô30 IOS.OOZ.O8.Za.O+OO.ZOSI p 
[.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 3M0 ps.ooz.oo.z++.0+oo.zou Fos l+.+.so.sz.oo.oo Do Exercicio

2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 32ó6.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaoíg)nsb.or.gov.br - çrvw.nsb.pr.gov.br

Exercício lConta da lFuncional programática lFonte de lNatureza da despesa lGrupo da fonteja 
loespesa I lrecurso I I

despesa | | I I I
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cúusulA outNTA - oA VAL|DADE Dos pREços

A presente Ah de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) mêses, a contar da âssinatura da mesma,

enquanto a proposta continuar se moslrando mais vantajosa para a Administraçáo Pública ê satisfâzendo os

demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decreto no 6.90ô/03. Durante o pÍazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Báóara, não será obrigada a

adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo Íazê]o através de outra licitaçáo quando julgar conveniente, sem quê câiba recurso ou indenização de

qualquer espécie à empresa beneficiárla, ou, cancelaÍ a Ata, na oconência de alguma das hipoteses legalmente

previstas para tanto, garantidos à beneficiária, neste caso, o contraditório e a ampla deíesa.

cúusuLA sExrA - Do cANcELAMEiITo DA ATA DE REGtsrRo DE pREços

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

- aulomaticâmente:

- por deorrso de prazo de vigência;

- quando não reslarem fomecedores rEislrados;
- pelo Órgão Gerenciador, quando caracteÍizado o interesse público. O Proponênte lerá o seu regislro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla

deÍesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ala, por oconência de casos fortuitos ou de força

maior;

- o seu preço registrado se tomaÍ, mmprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do produto. A solicitação dos fomecedores para câncelamento dos
preços registrados deverá ser Íormulada com a anlecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a

aplicaçáo das penalidades previstas no edital, caso náo aceitas as razões do pedido.

- por iniciaüva do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- nâo âceitar reduzir o prEo registrado, na hipotese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer mndição de habilitação ou qualificaÉo técnica exigida no processo licitatório;

- por razôes de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

- não cumprir as obrigaçóes deconentes desta Ata de Registro de Preços;

- não comparecêr ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorÍentes desta Ata de RegisÍo
de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das condiçôes estabelêcidas nesta Ata de

Registro dê Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicação do cancelamento do preço registrâdo, nos

casos prêvistos, será feita pessoalmente ou por corespondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante aos aulos que dêram origem ao registro de preços.

cúusuLÂ sÉrMA - DAs oBRtGAçoES DA BENEFIcúRA DA ATA
A Adjudicatána obrigar-se-á a:

- Entregar o produto adjudicado estritamente de acordo com as especificaçóes descritas no Termo de Referência

- ANEXO 01, bem como no prazo estabelecido ê quantitalivo solicitado pela Prefeitura, responsabilizando-se

-)
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inteiramente pela entrega inadequada;

- Todos os produtos deverão conter prazo de garantia mínima assegurada pelo fabricante, contados a partir do

recebimento deÍinitivo dos itens, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante

de seu pleno Íuncionamento. Essa gamntia deverá abranger todo e qualqueÍ defeito de fabricação e

desempenho dos pÍodutos, quando submetidos a uso e conservação normais, com todos os custos decorrentes

de substituiçáo dos produtos, por conta da Beneficiária da Ata.

- Manterse regular (documentação obígatória não podeÉ estar vencida) durante toda a vigência da Ata de

Rêgistro de Preços;

- Responder por todo o ônus referente à entrega dos produtos, lais como, encargos trabalhistas, previdenciários,

Íiscais e comerciais, dêconentes da entÍega do obieto;

cúusuLA orrAvA - DAs oBRrcAçÕES Do MUNrcÍplo

Caberá a Prefeitura:

- prestar as informa@es e os esclarecimentos, aünentes ao obieto, que venham a ser solicitado pela beneficiária

da Ata;

- reieitar os produlos entregues equivocadamenle ou em desacordo com as orientâções passadas pelo Órgão

Gerenciador ou com as especificaçoes constantes do Ato Convocatório, em paÍticular, de seu ANEXO 01.

CúUSULA NONA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

0 prazo de entrega será de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da autorização de fornecimento emitida

pelo Departamento de Compras. Caso a entrega não seja eÍetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à

entrega para o próximo fornecedor classiÍicado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na

legislaçáo e neste edital.

CúUSULA DÉCIMA. Do LocAL DA ENTREGA

0s produtos deveÍão ser entregues nos endereços a serem inÍormados nas solicitaçôes de fomecimenlo, em

horário mmercial de segunda a sexta-feira, mm seguro, frele, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria,

Íicando a PreÍeitura Municipalde Nova Santa Bárbara isenla de quaisquer responsabilidades.

cúUsUI.A DÉcmA PRIMEIRA - Do PAGAMENTO

0 pagamento oconerá em âté o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota

fiscal acompanhâda da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receila Federal do Brasil (RFB) e

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referenle a todos os créditos tributários federais e à

Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os crédilos tributários relativos às contribuiçóes

sociais previstas nas alíneas "a",'b'e "c'do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.2121991, às

contribuições instituÍdas a título de substituiçã0, e às contribuiçoes devidas, por lei, a terceiÍos e CertiÍicado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto âos órgãos citados, a Prefeitura

aguardará a regularização por parte da BeneÍiciária da Ata, iniciando-sê novo pÍazo para o pagamenlo. Sendo

que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante depsito bancário. Deverá

constar da nota Íiscâl o nome do banco, agência e o N" da conta bancária receplora do deposito, e/ou outros

dados indispensáveis parâ a efetivaçáo do pagamento. 0 Município de Novâ Santa BáÍbara poderá deduzir do

montante a pagar os valores conespondenles a multas, indenizaÉes, encargos, tributos, êtc., devidas pela

licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletrônico n" 2712021. Nenhum pâgamênto será

efetuado a beneficiária da Ata enquanto pendenle de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso

gere direito a reajustamento de preços ou a coneção monetária.

CúUSULA DÉCffiA SEGUNDA - DAs CONDEÓES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneficiária da Ata deverá obedecer às seguintes exigências:

4
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- Assumir inteira responsabilidade pela enlrega dos produlos, de acordo mm as especifcações constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposla;

A beneÍiciária da Ata ficârá obrigada a:

- Não contrataÍ servidor pertencente ao quadro da Prefeitua, durante a execução do objeto contratado.

- Náo veicular publicidade acerca do objeto desla ata, salvo se houver préüa autoÍizaÉo da Adminiskação da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- Manterem duÍante a execução da ata de registro de preços todas as condiçóes de habilitação e qualificação

exigidas na licitaÉo.

cúusuLA DÉcrMA TERCETRA - DAs sANçoEs ADMTNTSTRATÍVAS

O descumprimento total ou paÍcial das obrigações assumidas pelo fomecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, sem jusüÍicativa aceita pelo órgáo ou enüdade usuária, resguardados os procedimentos

legais peúinêntês, poderá acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguinlês sanções:

. Advertência;

o Multa dê 100/0 (dez por cento) sobre o valor estimado lotal do ata, em caso de recusa do 1.0

colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

o Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de 100/o (dez por cento), incidentes sobre o valor eslimado da contrataÉo, além do desconlo do

valor correspondente ao fomecimento náo realizado pela beneÍiciáÍia da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados oficialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de Íomecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado âo fomecedor o contraditório e ampla

defesa.

A aplicação das san$es previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do fomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.

As importâncias relativas a mullas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à beneÍiciária da Ata,

podendo, entretanlo, conÍorme o caso processar-sê â mbrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem pnjuízo das demais sanÉes cabíveis, seiam estas administrativas ou

penais, previstas na Lei no 8.6ô6/93 e aÍteraçôes.

Considerar-se-á justificado o atraso no alendimenlo somenle nos sêguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) coÍtes Írequentes de energia elétrica e água;

d)enchentes;

ê) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à intenupção das vias de acesso às mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modiÍica@es substanciais nos materiais;

g) escassez, falta de matêÍiais e/ou mão{e{bra no mercado;

h) atrasos deconentes de outros serviços e/ou instalação inerenles aos têrmos contrâtados diretamenle pelo

Município.

cúusuLA DÉcilA QUARTA - DA FRAUDE E DA coRRUpçÃo
A BeneÍiciária da Ata deve observar e fazer observar, por seus fomecedores e subcontratados, se admitida

subcontÍatação, o mais âlto padráo de ética duÍantê lodo o processo de licitaçã0, de contratação e de execuçáo

do obieto. Para os propositos desta cláusula, definem-se as seguintes pÉticas:

Nova Santa Bárbara, Paraná- E -E-mail - licitaca b - rvrvw.nsb.or.gov.br
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a) 'prática coÍrupta': oíerecer, dar, receber ou solicitar, direta ou índiretamente, qualquer vantagem com o

obietivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na exêcuÉo da ata;

b) 'pÉtica fiaudulenta': a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de

licitação ou de execução da ata.

c) 'prática colusiva': esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em niveis

artificiais e não+ompetitivos;

d) "prática coercitiva': causar dano ou ameaçâr causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução da

atâ;

e) 'prática obstrutiva': (i) destruir, falsiÍicar, alterar ou ocultar provas em inspeçôes ou Íazer declara@es

Íalsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmenle

a apuraÉo de alega$es de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeçã0.

Parágrafo Primeiro - Na hipotese de llnanciamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,

mediante adiantamento ou reembolso, estê organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física,

inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos

financiados pelo organismo se, em qualquer momento, conslalaÍ o envolvimento da empresa, diretamente ou por

meio de um agênte, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da

licitação ou da execuçáo um mntrato Íinanciado pelo organismo.

Parágrafo Sêgundo. Considerando os pÍopósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como mndição

para a contratação, deverá concordar e autoÍizar que, na hipotese da ala vir a ser financiado, em paÍle ou

intêgralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, peÍmitirá que o

organismo financeiÍo e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução da

ala e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução da ata.

cúusuLA DÉctMA eutNTA - oAs DtspostçoEs FtNAts

lntegram está Ata, o edital do Pregão Eletrônico No 2712021 e a proposta da empresa classificada em ordem

crescente respecüvamente, no certame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com observância

das disposições mnstantes das Leis n" 1052012002, Lei 8.6ô6/1993 e demais legislações pêÍtinentes.

CúUSULA DÉcilA sExIA - Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de Sáo Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possiveis dúvidas oriundas desta licitação.

E, para Íirmeza e validade do que foi pacluado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

represêntantês das partes, Orgão Gerenciador e a beneÍiciá da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamenlo

da ala.

,04t0ü2021

ct

N

o
ade Competente

n'4.039.382{ SSP/PR

6
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AR LIMP COME
E SERVICOS

HIGIENE E LIM

Reinaldo Sergio Alves

Empresa: Ar Limp - Comercio e Servips de Higiene e Limpeza Ltda

CNPJ: 31.3í4.488/000'l -55

Beneficiária da Ata

Chefe de Gabinele - I responsável pelo acompanhamento da ata

S ma

Secretária Municipal de Educaçá0, Esporte e - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ala

m Valério

Secretária Municipal de Social - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata
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ATA DE REGISTRO DE PREçO N.O 76/2021 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÂO ELETRÔNICO NO 271202í - PMiISB

O MUNEíP|O DE NOVÂ SANTA BÁRBARA, com peBonalidade iuÍídica de direito público intemo, inscrito no

CNPJ sob n" 95.561.080/000'l$0, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250400, representada nesle ato por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, brasileiro,

casado, portador do RG n' 4.039.382{ SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.69'1.409-'10, doravanle

denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com a Lei Complemenlar Federal n.o 123/200ô e n'
14712014, Lei Federal n." 10.520/2002, Decrelo Federal n.o 7.89212013 e n'8.250/2014, Decreto Federal No

3.555/00, Decreto Municipal no 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal n" 8.ô66, de 2í de junho de 1993, com

as alterações posteriores, em face da classificaçâo das propostas apresentadas no PREGÂO ELETRÔNrco N'

2712021, homologâdo pelo Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os preços para eventual aquisiÉo de

móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos de informática, máquinas de costura, instrumentos

musicais e outros, para suprir as necessidades das SecÍetarias Municlpais, oferecidos pela empresa ASSIS VAZ

INSTRUMENTOS MUSICAIS ElRLEl, pessoa juridica de direito privâdo, inscrita no CNPJ sob n0.

01.721.41510001-17, com endereço à Rua Pouso Allo,721,0D 72 LT 12 - CEP: 74525020 - Bairro: Setor

Campinas, Goiânia/GO, neste ato representada pelo SÍ. Elielson Santa Vaz, inscrito no CPF sob no.

000.310.151-74, RG n' 460493, doravante denominado BeneÍiciária da Ata, cuja proposta foi classificada,

observada as especificações, os preços, os quantitativos na licitaÉo supracitada, bem como as cláusulas e

condiçóes abaixo estabelecidas:

CúUSUI.A PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui obieto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de móveis, eletrodomésticos,

elêtroêlêtrônicos, equipamenlos de inÍormática, máquinas de costura, instrumentos musicais e outÍos,

para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, confoÍme especificado no ANEXo 0í, que integra o

Edital dê Pregão Elekônico N|27t2021, independentemente de transcrição. O Órgão Gerenciador não se

obriga a adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXo 01,

podendo até Íealizar licitação específica para adquiÍir um ou mais itens, hipotese em que, em igualdade de

condiçoes, o beneÍiciário do Íegistro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reafirmada

no arl. 7o, do Decreto no 6.906/03.

cúusuLA sEcuNDA - ESpEcrFrcAçÃo Do oBJETo E pREÇos REGrsrRÂDos

I

ITENS

LOTE: 078
- Lote 078

1 8006 Violáo adulto Nylon; acústico; cor
natural; acabamento em vemiz;

modelo clássico; com capâ.

michael
vml5ny

UN 2,00 406,50 813,00

LOTE: 079
- Lote 079

1 8007 Violão infantil 34' nylon; acúsüco:

6 cordas; cor naluÍâl;
acabamento verniz brilhanle;
modelo clássico.

michael

vm1 1e

UN 3,00 337,00 1 .011 ,00

TOTAL 1.824,00
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CLAÚSULA TERCEIRA . DA UGÊNCA

0 prazo de ügência da Ata de REisto de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eficácia legal apos a publicaÉo do seu exlralo no Diádo Oficial do Município de Nova Santa

BáÍbara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRh

As despesas demrrentes destâ ala conerão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

CúUSULA QUINTA . DA VALIDADE DOS PREÇOS

A prêsente Ata de Registro de Preços terá validade de'12 (doze) mêsês, a contar da assinatura da mesma,

enquânto a proposta conünuar se moslrando mais vantajosa para a Administraçáo Pública e satisfazendo os

demais requisitos dâ norma, Art. 57, § 4" da Lei 8.ô66/93 e ful.4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Báóara, não será obrigada a

adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamênte pelo Sistêma de Registro de Preços,

podendo fazêlo através de outra licitaÉo quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenizaçâo de
qualquer espécie à emprêsa beneficiária, ou, câncelar a Ata, na oconência de alguma das hipoteses legalmente
prêvistas para tanto, garantidos à beneficiária, nesle caso, o contraditório e a ampla defesa.

cúusuLA sExrA - Do cANcELAilENTo DA ATA DE REGtsrRo DE pREÇos

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

Dotaçôês

0 14.4.90.52.00.00 lDo Exercício2021 l+zO 103.001.04.122.0060.2006
504 p.+.SO.sz.oo.oo lDo Exercicio2021 hAO pa.OOr.O+.TZZ.OOOO.ZOOO

2021 IAZO IOS.OO1..1S.TZZ.OOZO.ZOOS o 14.4.90.52.00.00 lDo Exercício

2021 leeO pS.OOr.rs.rZ.OOZO.ZOOS 504 l+.+.so.sz.oo.oo lDo Exercicio

2021 hgzO pO.OOZ.rZ.SOr.OZrO.ZOrO 103 l+.+.go.sz.oo.oo lDo Exercício

2021 hgeO pO.OOZ.rZ.SOr.OZrO.ZOrO 104 l+.+.sO.sz.oo.oo lDo Exercício

2021 lrS+O po.OOZ.rZ.SOr.OZrO.ZOrO 107 l+.+.so.sz.oo.oo lDo Exercício

2021 lztzO IOO.OOS.rZ.eOr.OZSO.ZOra 102 l+.+.so.sz.oo.oo lDo Exercício

2021 IZZ|O IOO.OO+.TZ.SOS.OZOO.ZO1S 102 l+.+.so.sz.oo.oo lDo Exercício

2021 IZS8O IOO.OOn.TZ.SOS.OZZO.ZOZO o 14.4.90.52.00.00 lDo Exercicio

2021 lZgrO lOs.OOr.rO.eOr.OSZO.ZOZS o h,4.90.52.00.00 lDo Exercício

2021 DSZO lOO.OOr.rO.rOr.OSZO.ZOZS 303 l+.+.so.sz.oo.oo lDo Exercício

2021 hg3r lOa.OOr.rO.aOr.OlzO.zOZS 518 h.+.gO.sz.oo.oo lDo Exercício

2021 bOSO lOA.OOz.ro.aOr.OesO.eOea 5í8 l+.+.so.sz.oo.oo lDo Exercício

2021 laZrO lOA.OOZ.rO.lO+.OezO.ZOlO 5í8 [.+.so.sz.oo.oo lDo Exercício

2021 ISSsO lOS.OOr.OA.Z«.OraO.ZOS1 o 14.4.90.52.00.00 lDo Exercício

2021 ISOSO bg.OOZ.O8.Z&.0+OO.ZO34 o h.4.90.52.00.00 lDo Exercicio

2021 b64O |OS.OOZ.O8.Z44.04OO.ZO34 705 h.c.so.sz.oo.oo lDo Exercicio

2021 bOSO |OS.OOZ.OA.Z44.04OO.ZO34 725 h.l.go.sz.oo.oo lDo Exercicio

2021 B6OO IOS.OOZ.OA.Z«.0+OO.ZOeI 721 l+.c.So.sZ.oO.Oo lDo Exercicio

2021 IrOOZ lOS.OOZ.Oa.Z++.0+OO.ZOr+ 741 l+.a.SO.sz.Oo.OO lDo Exercício

2021 ISZSO 109.003.08.243.0410.6035 0 h.4.90.52.00.00 lDo Exercício

2021 ls84o los.oor.oa.z+r.o+to.zolo 0 h.4.90.52.00.00 lDo Exercício

2
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- aulomaticamente:

- por decuBo de prazo de vigência;

- quando não Íestarem fornêcedores registrâdos;

- peb Ôrgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. 0 Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por inlermédio de processo administraüvo especifco, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar imposibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos fortuitos ou de força

maíor;

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevaÇão dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do produto. A solicitação dos fornecedores para cancelamenlo dos

preços registrados deverá ser fomulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a

aplicação das penalidades previstas no edital, câso náo aceitas as razões do pedido.

- por iniciaüva do Órgáo Gerenciador, quando a vencedona:

- nâo aceitar reduziÍ o prêço registrado, na hiÉtese deste se tomar supeíor àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitâtório;

- por razões de intêresse público, devidamente motivadas e justificadas;

- não cumprir as obrigaÉes decorrenles desta Ata de Registro de Preços;

- náo comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes dêsta Ata de Registro

de Preços;

- caracterizada qualquer hi$tese de inexecuSo total ou parcial das condi@es estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela demnentes; A mmunicaçáo do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será feita pessoalmente ou por conespndência com aviso de recebimento, juntando-se o

mmprovantê aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusulA sÉTrMA - DAS oBRrcAçóes ol aeNertctÁnn ol lra
A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Entregar o produto adjudicado estritamenle de acordo com as especificaçóes descritas no Termo de Referência

- ANEXO 01, bem mmo no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela Prefeitura, responsabilizando-se

inteiramente pela entrega inadequada;

- Todos os produtos deverão mnter prazo de garantia minima assegurâda pelo fabricante, mntados a pârtir do

recebimento definiüvo dos itens, sem prejuizo de qualquer plíüca de garanüa adicional oferecida pelo fabricante

de seu pleno funcionamento. Essa garantia deverá abranger todo e qualquer defeito de fabricaçáo e

desempenho dos produtos, quando submetidos a uso e conservação normais, com todos os custos deconentes

de substituição dos produtos, por conla da Beneficiária da Ata.

- Manter-se ÍegulaÍ (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante loda a vigência da Ata de

RegistÍo de Prêços;

- RespondeÍ por todo o ônus referente à enlrega dos produtos, tais como, encargos trabalhistas, previdenciários,

fscais e comêrciais, dêconentes da entrega do obieto;

CúUSULA oITAvA - DAS oBRIGAçoEs Do MUNEíPD

Cabera a PreÍeitura:

- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneÍiciária

da Ata;

- rejeitar os produtos enfegues equivocadamenle ou em desacordo com as orientaÉes passadas pelo Órgão

Gerenciador ou com as especificaçoes constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO 0í.

Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.or.sov.br - www.nsb.pr.sov.br

J

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250-000

PREFBTURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA



PREFEITURA lvluNlCl PAL 1690

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARÂNA

CúUSULA NONA- DO PRÂZO DE ENTREGA DO OBJETO

0 prazo de enlrega será de até í0 (dez) dias útêis, contados a paÍtir da autorização de fomecimento emitida

pelo Departamênto de Compras. Caso a enlÍega não seja efetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à

enkega para o próximo fomecedor classiÍicâdo, cabendo ao licitante inadimplente as sançoes previslas na

legislação e neste edital.

CúUSULA DÉCMA. DO LOCAL DA ENTREGA

0s produtos deverão ser entÍegues nos endereços a serem informados nas solicitações de fornecimento, em

horário comercial dê segunda â sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria,

ficando a Prefeitura Municipalde Nova Santa Bárbara isenta de qualsquer responsabilidades.

cúUsuu DÉCIMA PRIMEIRA - Do PAGAMENTo

O pagamento oconerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentaÉo da nota

fiscal acompanhada da certidão expdida conjuntamente pela Secretaria da Rêceita Federal do Brasil (RFB) e

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), Íeferente a todos os créditos tributários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçÕes

sociais previstas nas alineas 'a", 'b' e 'c' do parágrafo único do aÍtigo 11 da Lei Federal n.o 8.21?1991, às

contribuiçõês instituídas a título de substituiÉo, e às contíbuiçôes devidas, poÍ lei, a terceiros e Certificado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgáos citados, a Prefeitura

aguardará a regularização pr parte da Beneficiária da Ata, iniciandose novo prazo pana o pagamento. Sendo

que a Preíeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante deposito bancário. Deverá

constar da nota fiscal o nome do banm, agência e o N' da conta bancária receptora do deÉsito, e/ou outros

dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. 0 Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do

montante a pagar os valores conespondentes a multas, indenizaçôes, encargos, tributos, etc., devidas pela

licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregâo Eletrônico n" 2712021. Nenhum pagamento seÉ
efetuado a beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso

gere direito a reajustamento de preços ou a coneçáo monetáÍia.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDICÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneficiária da Ata deverá obedecêr às seguinles exigências:

- Assumir inteira responsâbilidade pela enkega dos produtos, de acoÍdo com as especifcações constanles do

presente Edital e Anexos, bem como da respecliva proposta;

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Não contratar seNidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do ob,ieto contratado.
- Nâo veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da Adminislração da

Preíêltura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- ManteÍem durânte a execuÉo da ata de registÍo de preços todas as condiFes de habilitação e qualificação

exigidas na licitação.

cúusulA DÉcilA TERCE|RA- DAs sANÇôEs ADM|N|STRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obriga@s assumidas pelo fomecêdor no momenlo da execução da Ata

de Registm de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou enüdade usuária, resguardados os pmcedimentos

legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou cumulativamenle, nas seguintes sançoes:

. Advertência;

. Multa de '100/o (dez por cento) sobre o valor estimado total do ata, em caso de recusa do l.o

colocada do item em assinar a Ata de Regislro de Preços;

. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de íomecimento incompleto ou em atraso, até o

4
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máximo de 100/o (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contrataçã0, além do desconto do

valor mnespondente ao fornecimento não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de '15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados oficialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fomecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades seÉ assegurado ao Íomecedor o contraditório e ampla

defesa.

A aplicaÉo das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicaçáo de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do fomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administraçã0.

As importâncias relativas a multas serão desmntadas dos pagamentos a serem efetuados à beneÍiciáriâ da Ata,

podêndo, entretanto, conforme o caso processar-se a mbrança judicialmente.

As penalidades sêrão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, se.iam eslas administrativas ou

penais, previstas na Lei n0 8.666/93 e alteraçoes.

Considerar-seá justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes frequentes de energia elétrica e água;

d) enchenles;

e) impedimento de supÍir os serviços com rÍEleriais devido à interÍup,Éo das vias de acesso às mesmas;

í) auéscimos de volumes ou modificaÉes substanciais nos materiais;

g) escassez, Íalta de matedais e/ou mâo{e{bra no mercado;

h) atrasos deconenles de outÍos serviços eiou instalaÉo inerentes aos teÍmos contÍabdos diretaÍnente pelo

Município.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA coRRUPçÃo
A BeneÍiciária da Ata deve observar e Íazer observar, por seus fomecedores e subcontratados, se admitida

subcontrataÉo, o mais alto padrão de élica duranle todo o processo de licitaçá0, de contrataÉo e de execuÉo

do objeto. Para os propositos desta cláusula, defnem-sê âs sêguinles práticas:

Parágrafo Primeiro - Na hipotese de financiamenlo, parcial ou intêgral, por organismo financeiro multilateral,

5

a) 'pnitica compta': oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamenle, qualquer vantagem com o

objetivo de influenciar a açáo de servidor público no procêsso de licitação ou na execução da ala;

b) 'pÉtica fraudulenta': a falsificaçáo ou omissáo dos Íatos, com o objet o de influenciar o processo de

licitação ou de execução da ata;

c) 'prática colusiva': esquematizar ou estabelecer um amrdo entÍe dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de representantes ou pÍeposlos do órgão licitador, visando estabelêcer preços em níveis

artifi ciais e náo+ompetiüvos;

d) 'pÉtica coercitiva': causar dâno ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoâs ou sua

propriedade, visando influenciar sua participaçáo em um processo licitatório ou afetar a execução da

ata;

e) 'pÉtica obstrutiva': (i) destruir, Íalsifcar, alterar ou ocultar provâs êm inspeções ou fazer declarações

falsas aos representantes do organismo financeiÍo multilateral, com o objelivo de impedir maleÍialmênle

a apuração de alegaÉes de prática prevista, desle Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeçã0.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, B - 86.250-000
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mediante adiantamento ou reembolso, esle organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa Íisica,

inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a oulorga de conlralos

financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por

meio de um agente, em pÍáticas conuptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da

licitação ou da execução um mntrato Íinanciado pelo organismo.

Parágrafo Segundo - Considerando os propositos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição

para a contratâçâo, deverá mncordar e autorizar que, na hipótêse da ata vir a ser financiado, êm parte ou

integÍalmente, por organismo Íinanceiro multilaleral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o

organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmenle indicadas possam inspecionar o local de execução da

ala e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitaÉo e à êxecução da ata.

cúusuLA oÉc[itA eutNTA - DAS DtspostçôES FtNAts

lntegrani está Ata, o editâl do Pregão Eletrônico No 2112021 e a pÍopostâ da empresa classificada em ordem

cres@nte respecüvamente, no ceÍtame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com observância

das disposiçoes constantes das Leis no 10520/2002, Lei 8.ô66/1993 e demais legislações pertinentes.

CúUSULA DÉOMA SExrA. Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de São Jeónimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitaçã0.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

represenlantes das partes, Órgão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ata.

04t08t2021.

Prefeito de Competente

4.039.382-0 SSP/PR

TLELSOX

v 2firrolt E.ú,r
111

Elielson Santa Vaz

Empresa: Assis Vaz lnstrumentos Musicais EiÍlei

CNPJ: 01.721.415/000íí7

Beneficiária da Ata

N

mo ma

Secretáía Municipâl de Educaçã0, Esporte e Cullura - responsável pelo acompanhamenlo da ata

6
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ATA DE REGISTRO DE PREço N.0 771202í - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO NO 2712021 - PMNSB

O MUNrcíPlo oE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade iurídica de direito público intemo, inscrilo no

CNPJ sob no 95.561.080/0001S0, com sede na Rua Walfredo Bittenmurt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste alo por seu PreÍeito, Sr. Claudemir Valério, brasileiro,

casado, poÍtâdor do RG n" 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 563.691.409-10, doravante

denominado Orgão Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementar Federal n.o 123/2006 e n'
14712014, Lei Federal n.o 10.52012002, Decreto Federal n,o 7.89212013 e n'8.250/2014, Decreto Fedenal No

3.555/00, Decreto Municipal n0 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal n" 8.666, de 21 dejunho de'1993, com

as altêrações posteriores, em face da classificaçáo das propostas apresentadas no PREGÃo ELETRÔN|Co No

271202'1, homologado pelo Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os preços para eventual aquisiÉo de

móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos de informática, máquinas de costuÍa, instrumentos

musicais e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, oferecidos pela empresa C P
SUZUKI, pessoa .jurÍdica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no. 22.129.469/0001-68, com enderep à

Avenida Brasil,2.304, Sobreloja - CEP: 87050000 - Baino: Zona 03, MaringíPR, neste ato representada pela

Sra. Carolina de Paula Suzuki, inscrita no CPF sob no. 085.317.009{5, RG n'9.752.97'l-0 SSP/PR, doravante

denominado Beneficiária da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especiÍicações, os preços, os

quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condiçoes abaixo estabelecidas:

CúUSULA PRIIIiEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a evenlual aquisição de móveis, eletrodomésticos,

êletroêlêtÍônicos, equipamentos de informática, máquinas de costura, instÍumêntos musicais e outros,

para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, conÍoÍme especificado no ANEXO 01, que integra o

Edital de Pregão Eletrônico N." 2712021 , independentemente de tanscriçã0. O Órgão Gerenciador não se

obriga a adquirir os pÍodutos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 01,

podendo até realizar licitação específica para adquirir um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de

condiçoes, o beneÍiciário do registro terá prefeÍência, nos termos do aÍt. í5, § 40, da Lei n0 8.666/93, reafirmada

no art.70, do Decreto no 6.906/03.

CúUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAçÃO DO OBJETO E PREçOS REGISTRADOS

LOTE: 003
- Lote 003

1 8019

resistente a altas
p€ÍatuÍas, com voltagem dê

10 volts, potência de 1500

, silencioso, com dispositivo

segurançâ, com grade

, baixo consumo de

Ígia, capacidade dê

uecimento de

roximadamente de 25 m'.

ECEDOR de Mondial

A-08

UN 10,00 1 16,20 1.'162,00

I
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LOTE: 0'14

- Lote 014
1 8631 BEBEDOURO INDUSTRIAL 1OO

LITROS Em inox mm 3

tomeiras í00 LP - Capacidade

de 100 likos reservatório, com

fi ltro embutido, acompanhando

de mangueiras e coneclores.
Atende até í50 pessoas/hona.

Refrigeração de 180 UH. 03

torneiras frontais cromadas.

Aparador de água frontal em

chapa de aço inox com dreno.

Com revestimento extemo em

chapa de aço inox . Reservatório

[e água e, P.P ou aço inox, atta

resistência, fácil limpeza e

material atóxim. lsolâmentô

[é-i, inl.trdo ., poliuretano

expandido. Serpentina intema

em aço inox 3M. Boias para

regulagem do nívêlde água.

Gás emlogim. motor hermélim.
Itensão 127v ou 220 v. Tomada

de 3 pinos. Baixo consumo de

energia. Regulangem da

temperaturâ da água.

KTN

KS100

UN 4,00 2.049,90 8.199,ô0

LOTE: 030
- Lote 030

1 7998 ENCADERNADORA A4/OFÍCO
Dimensões do equipamento:

43,7 x 37,3 x 18,7 cm. Área de

trabalho mínima: 39,6 x 25,7 cm.

Extensão de perfuração: 36 cm.

Quantidade de fums: 60.

Capacidade de pefuração
mínima: 20 Íolhas. Ajuste de

margem: 2 até 8mm. Passo: 6
mm. Diâmetro do furo: 4mm.

Lassan

e
Plaspira

I

UN 2,00 541 00 í.082,00
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CLAÚSULA TERCEIRA . DA VGÊNCN

0 prazo de vigêocia da Atâ de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contâÍ da assinatura do mesmo,

com validade e eficácia legal apos a publicação do seu extrato no Diário ofcial do Município de Nova Santa

Báóara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRL\

As despesas demnentes desta ata coneráo por conta das seguintes dotaçoes orçamentárias:

LOTE: 042
- Lote 042

1 8ô35 IMPRESSORA MATRICIAL

com: 'sistema de impressáo por

impacto com I agulhas
*velocidade de impressão de até

680 cps 'mnjunto de '13 versóes

de caracteres 'fonles de códigos

de banas ean-'l3, ean-8,

interfoliado 2 de 5, upc-a, upc+,
côdigo-39, codigoí 28, postnet,

codabar (nw-7), industrial 2 de 5,

matriz 2 de 5 'conexões usb e
paralela -buffer 

de 128kb

'mecanismos de tração de

Íormulários Írontal e traseina

'botões de controle para fonte,

resolução, pausar, corte

automático, selêção de

alimentaçáo de papel (Íolha

solta), alimentação de linha,

alimentação de formulário,

carregaÍ, ejetar, microajuste,

ajuste do topo do formulário,

bloqueio do painel, redeÍinir,

menu, seleçáo de configuração
padrão 'voltagem 127 volts

Epson

LX35O

UN 2,00 2.869,60 5.739,20

LOTE: 049
- Lote 049

1 5702 MÁQUINA DE ALGoDÃo DocE
semi-proÍissional Bivolt; Potência

1200W; Gabinete em aço inox
polido com alças laterais
grandes para manuseio; Painel

de controle complelo com
lntenuptores de molor,

resislência, controlâdor de

temperafura e luz piloto que

indica o aquecimento; deve

acompanhar um Kit com 'l Funil
pâra Ensâcâr Algodão Doce;

lnovam

aq AD-
qJ

UN 3,00 810,00 .430,00

TOTAL í8.6í2,80

hzo 109.00r.04.122.0060.2006 p [.+.so.sz.oo.oo lDo Exercicio2021

J

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E] - 86.250-000
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PREFEITURA h4UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

CúUSULA QUINTA . DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de í2 (doze) mesês, a contar da assinatura da mesma,

enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Públicâ ê salisfazendo os

demais requisitos da norma, Art.57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a

adquirir os pÍodutos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie à empresa beneÍiciária, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma dâs hipótêses legalmente

previstas para tanto, gârantidos à bêneficiáÍia, neste caso, o conhaditório e a amplâ defesâ.

2021 480 IOS.OO'1.OI.TZZ.OOOO.ZOOO 504 la.+.so.sz.oo.oo Do Exercício

2021 870 lOS.OOr.rS.rZZ.OOzo.ZOOS o h.4.90.52.00.00 Do Exercício

2021 880 IOS.OO1.,1S.TZZ.OOZO.ZOOS s04 l+.+.so.sz.oo.oo Do Exercício

2021 1920 IOO.OOZ.rZ.rOr.OZrO.ZOrO 103 I+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 1930 IOO.OOZ.rZ.aOr.OZrO.ZOrO
'r04 

l+.l.so.sz.oo.oo Do Exercício

2021 1940 pO.OOZ.rZ.rOr.OZrO.ZOrO 107 I+.+.SO.Sz.OO.OO Do Exercício

2021 2120 lOO.OOt.rZ.lOr.OZSO.ZOre 102 l+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 2210 IOO.OO+.rZ.aOS.OZOO.ZOrS 102 l+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 2380 IOO.OO+.TZ.aOS.OZZO.ZOZO o h.4.90.52.00.00 Do Exercício

2021 29'rO pA.OOr.rO.rOr.OSZO.ZOZS o h.4.e0.52.00.00 Do Exercício

2021 2920 IOA.0Or.rO.l0r.O3Z0.ZOZS 303 l+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 2931 lOe.OOr.rO.rOr.OaZO.ZOZS 518 I+.+.SO.SZ.OO.OO Do ExercÍcio

2021 3O9O lOa.OOZ.rO.aOr.OSSO.ZOZa 518 I+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 3210 lOA.OOZ.rO.lO+.O3ZO.ZOeo 518 l+.+.SO.sZ.OO,OO Do Exercício

2021 3350 lOS.OOr.OO.Z++.OmO.ZOlr o 14.4.90.52.00.00 Do Exercício

2021 3630 IOS.OOZ.OA.Z++.0+OO.ZOt+ o h.4.9o.s2.oo.oo Do Exercicio

2021 3640 IOS.OOZ.OA.Z++.0+OO.ZOS+ 705 l+.+.SO.Sz.OO.OO Do Exercício

2021 3650 pS.OOZ.Oa.Z++.0+OO.ZOU 725 l+.+.SO.Sz.OO.OO Do Exercício

2021 3660 IOS.OOZ.OA.Z++.0+OO.ZOS+ 727 I+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exêrcício

2021 3662 lOS.OOZ.Oa.Z++.0+OO.ZOl+ 741 I+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 3750 pS.OOr.OA.Z+r.O+rO.OO3S o l4.4.9o.s2.oo.oo Do Exercício

2021 3840 lOO.OOe.Oa.Z+S.O+rO.ZOrO o h.4.9o.s2.oo.oo Do Exercício

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pt getlb[

ESTADÕ DO PARANA

cúusulA sExrA - Do CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

- automâticamênte:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores registrados;

- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse públim. O Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrâtivo específico, assegurado o mntraditório e ampla

defesa:

A pedido, quândo:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as êxigências da Ala, por oconência de casos fortuitos ou de força

maior;

- o seu prêço regishado se tomar, comprovadamente, inexequível em Íunçao da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do produto. A solicitação dos Íornecedores para cancelamento dos

4


