
PREFEITURA MUNIClPAL

NOVA SANTA BARBARA
ATA DE REG|STRo DE PREçO N.0 í06/2015- PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL NO 43/2015 - PMNSB

O MUNICíPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrita no

CNPJ sob n0 95,561,080/0001-60, com sede na Rua WalÍredo Biüencourt de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Sr, Claudemir Valério, RG n"

4,039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691,409-10, doravante denominado Orgão Gerenciador, em

conformidade com as Leis N" 10.520102, N' 8.666 de 21106/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal No

3.555/00, Decreto Municipal n0 041/2009 do dia 04/09/2009, em Íace da classiÍicação das propostas

apresentadas no Pregão Presencial No 43/2015 - SRP, homologada pelo Prefeito Municipal RESOLVE registrar

os preços para eventual aquisição de cestas básicas, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de

Assistência Social, conforme especiÍicado, oferecido pela empresa INVICTA ALIMENTOS LTDA ME, pessoa

juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n0. 10.771.77010001-91, com endereço à RUA Pioneiro Paschoal

Lorenceti, 259 Fundos - CEP:87065210 - Bairro: Parque lndustrial, MaringíPR, neste ato representada porsua

procuradora, Sra. Larissa Scandelai, inscrita no CPF sob n0. 039.034,899-64, RG n" 7875666-7, doravante

denominada beneficiária da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificaçÕes, os preços, os

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

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, o registro de preços para eventual aquisição de cestas básicas,

para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especiÍicado no

ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Presencial No 43/20í5 - PMNSB, independentemente de transcriçã0.

O Orgão Gerenciador não se obriga a adquirir os produtos relacionados dos licitantes vencedores, nem nas

quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais

itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneÍiciário do registro terá preferência, nos termos do art.

15, § 40, da Lei no 8.666/93, reafirmada no art. 70, do Decreto n0 6.906/03.

cúusuLA SEGUNDA- EspEctFtcAçÃo Do oBJETo E PREços REGlsrRADos
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ITENS

Codigo lDescriçaodol
produto/l

serviço I

do produto/serviço Preço

unitário

Preço

total

Lote

001

1 760

lCesta 

básica contendo 20 itens N ,00 103,45 7 ,241,50

TOTAL 7.241,50

Ite

m

Unid Qtde por
cesta

Valor
unit.

Valor
total

1 Açúcar cristal-coloração uniÍorme, sabor característico,

isento de materiais terrosos, parasitas, detritos animais

ou vegetais, odores estranhos, acondicionado em

embalagem de polietileno atóxico, transparente,

resistente, contendo 5 quilos, Validade Mínima 12

MESES

Pcte 02

7,40 '14,80

2 Anoz tipo 1 longo fino polido que contenha laudo de

classiÍicação constando umidade máxima de 140/o

quebrados atê 9,5%, embalagem de poliqlleno atoxico

Pcte 02

13,44 26,88
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CLAÚSULA TERCEIRA. DA VIGÊNCA

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do mesmo,

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

Bárbara' 
cLAúsuLA euARTA- DA DoTAÇÃo 

'RçAMENTÁR'AAs despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÕES

Conta da lf úncronat programática

despesa 
I

lFonte lNatureza da lcrupo

lo. ldespesa I

lrecurso I I

da fonte

2780 log.oo r .08.244.0410.2041 lo ll s.so.so.oo.oo lDo Exercicio

CLAUSULA QUTNTA - DA VALTDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do mesmo,

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

demais requisitos da norma, Art. 57, § 4o da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto n0 6,906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não se obriga a adquirir

os produtos 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

às empresas beneÍiciárias, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipoteses legalmente previstas para

tanto, garantidos à beneficiária, neste caso, o contraditorio e a ampla defesa.

cúusuLA sExTA - Do CANCELAMENTo DA ATA DE REGISTRo DE PREçoS

, transparente, resistente contendo 5 kg, Validade
Minima 12 meses

3. Café em po torrado, moído, tipo arábica, conilon bebida
dura, torração média, puro, extra Íorte, alto vácuo c/
selo de pureza ABIC, embalagem 500 gramas.

Validade Mínima I meses

Pcte 02

6,68 13,36

4. Chá mate - Íolhas e talos tostados de erva-mate, para

infusão - Cx 250 qramas. Validade Mínima 8 meses

Pcte 02

3,97 7,94

5. Farinha de mandioca com "biju" pacote I kilo Validade

Mínima de 8 meses
Pcte 02

4,94 9,88

6. Feijã0, classe cores, pacote 'l kilo Validade Mínima 8

meses

Pcte 02

4,395 8,79

7 Fubá de milho amarelo pacote 1 kilo Validade Mínima 8

meses

Pcte 02

1,65 3,30

8 Macarrão c/ ovos tipo espaquetti ou n0 8 pacote 1 kilo

Validade Mínima de I meses

Pcte 02

4,98 9,96

I Ôleo de soia, refinado, Írasco c/ 900 ml Uni 02 2,98 5,96

10 Sal, Íinado iodado, cloreto de sodio, iodato de potássio

e anti-umectante INS-535 (ferrocianeto de sodio)
pacote de 1Kg Validade Mínima 8 meses

Pcte 02

1,29 2,58

Total 20 ltens
por cesta

Valor
total
por

cesta
R$

103,45

2
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A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fornecedores registrados;

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

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específic0, assegurado o contraditorio e ampla

deÍesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de Íorça

maior;

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em Íunção da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compÕem o custo do objeto. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos

preços registrados deverá serformulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, Íacultada à Administração a

aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razôes do pedido.

- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipotese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

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

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

- não cumprir as obrigaçoes decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

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

de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos

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

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

CLÁUSULA SÉTIMA. DAS OBRIGAçÔES DA BENEFICIARIA DA ATA

A Adjudicataria obrigar-se-á a:

- Entregar o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especiÍicaçoes descritas no Termo de ReÍerência -
ANEXO l, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela PreÍeitura, responsabilizando-se

inteiramente pela entrega inadequada;

- Manter-se regular (documentação obrigatoria não poderá estar vencida) durante toda a vigência da Ata de

Registro de Preços;

- Responder por todo o ônus reÍerente à entrega dos produtos, tais como, fretes, impostos, seguros, encargos

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes do Íornecimento do objeto;

cLÁusuLA otTAVA- DAS oBRTGAÇoES DO MUNICíPIo

Caberá a PreÍeitura:

- prestar as informaçoes e os esclarecimentos, atinentes aos produtos, que venham a ser solicitado pela

beneficiária da Ata;

- rejeitar os produtos entregues equivocadamente ou em desacordo com as orientaçôes passadas pelo Orgão

Gerenciador ou com as especiÍicaçoes constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO l.

CLAUSULA NONA - DA AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA

A entrega do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Orgão

Gerenciador. A emissão das autorizações de entrega, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será

ig ualmente autorizado pelo org ão requisitante,

a
J
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CLAUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

O prazo de enkega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da autorização de Íornecimento emitido

pela Prefeitura, caso a entrega não seja eÍetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o
proximo Íornecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na legislação e neste

edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Do LocAL DA ENTREGA

A entrega deverá ser Íeita na Secretaria Municipal de Assistência Social em horário comercial de segunda a

sexta-feira; com seguro, Írete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, Íicando a prefeitura isenta de

quaisquer responsabilidades,

PARÁGRAFO ÚrulCO - 0s produtos cotados Íarão parte de uma "Cesta Básica", ou seja, todos os itens

relacionados na lista do Anexo l, Lote I e ll, deverão fazer parte do pacote a ser entregue na Secretaria Municipal

de Assistência Social, da Prefeitura de Nova Santa Bárbara, que emitirá um "vale social" para cada cesta ou para

cada lote de cestas, vale este que será assinado pela Assistente Social, Íicando ainda sob responsabilidade da

respectiva secretaria a distribuição das cestas aos beneÍiciários.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DO PAGAMENTO

Em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da nota Íiscal acompanhada da certidão

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por

elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçoes sociais previstas nas alíneas "â", "b"

e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituÍdas a título de

substituiçã0, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao

FGTS. Na existência de débitos junto aos orgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização por parte da

beneficiária da Ata, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a PreÍeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara fará o devido pagamento mediante depósito bancário, Deverá constar da nota fiscal o nome do banco,

agência e o N' da conta bancária receptora do deposito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do

pagamento. 0 Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores

correspondentes a multas, indenizaçoes, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em

leiou nos termos do Pregão Presencial n' 4312015 - PMNSB. Nenhum pagamento será eÍetuado a beneficiária

da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a

reajustamento de preços ou a correção monetária,

CLÁUSULA OÉCIUA TERCEIRA- DAS CONDICÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneÍiciária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:

- Entregar produtos de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços,

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega do objeto, de acordo com as especiÍicaçoes constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Entregar o objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ata;

- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a entrega do objeto.

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

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execução da ata todas as condições de habilitação e qualiÍicação exigidas na licitaçã0.

4
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAs SANçÔES ADMINISTRATIVAS

0 descumprimento total ou parcial das obrigaçoes assumidas pelo fornecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo orgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos

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

o Advertência;

. Multa de 10% (dez porcento) sobre o valorestimado total do contrato, em caso de recusa do 1.0

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

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

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contrataçã0, além do desconto do

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

de 15 (quinze)dias corridos, uma vez comunicados oÍicialmente;

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

por prazo de ate 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fomecedor o contraditorio e ampla

deÍesa.

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

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

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

podendo, entretanto, conÍorme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabiveis, sejam estas administrativas ou

penais, previstas na Lei n0 8.666/93 e alterações,

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

a) greves;

b)epidemias;

c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

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

f) acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais;

g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;

h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados diretamente pelo

Município.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DO CONTRATO

Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no parágrafo 40 do artigo 62 da

Lei n0 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los os seguintes instrumentos:

a) este Edital com seus anexos;

b) as Propostas de Preços;

c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

Se o classificado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da Nota de Empenho, ou

recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificaçã0,

para substituí-la em igual prazo e nas mesmas condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim

sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sançoes cabiveis previstas neste Edital,

cúusuLA oÉctue sExrA - DAS Dlspos!çôEs FtNAts

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial N0 43/20í5 e as propostas das empresas classiÍicadas em

ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com

5
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observância das disposições constantes das Leis n0 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações

pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA. DO FORO

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

privilegiado que seja, para serem dirimidas possiveis 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

representantes das partes, Órgão Gerenciador e a beneficiária da Ata,

Bá 17t09t201

Preíeito Competente

4.039.382-0 SSP/PR

M"*^L_t*_
Larissa Scandelai

Empresa: lnvicta Alimentos Ltda ME

CNPJ: 1 0.771 .770/0001 -91

BeneÍiciária da Ata

F, ini Rainieri

Secretária Municipal de Assistência Social pelo acompanhamento do contrato

199
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ATA DE REGISTRO DE PREço N.o 105/2015 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL NO 43/2015 - PMNSB

0 MUNICíP|O DE NOVA SANTA BARBARA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrita no

CNPJ sob no 95.561,080/0001-60, com sede na Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlrq Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu PreÍeito, Sr. Claudemir Valério, RG n'
4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob, o no 563.691.409-10, doravante denominado Orgão Gerenciador, em

conformidade com as Leis N" 10,520102, N'8.666 de 2110ô/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal N0

3,555/00. Decreto Municipal n0 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classificação das propostas

apresentadas no Pregão Presencial No 43/2015 - SRP, homologada pelo Prefeito Municipal RESOLVE registrar

os preços para eventual aquisição de cestas básicas, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de

Assistência Social, conforme especificado, oferecido pela empresa D MILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no.

12.148.000/0001-12, com endereço à Rua Luiz Carlos Zanni,3315 - CEP: 86200-000 - Bairro: Parque lndustrial

5, lbiporã/PR, neste ato representada pelo seu procurador, Sr. Tiago Augusto Ranieri, inscrito no CPF sob n0.

037.065.349-16, RG n'80585250, doravante denominada beneficiária da Ata, cuja proposta foi classificada,

observada as especiÍicações, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e

condiçÕes abaixo estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, o registro de preços para eventual aquisição de cestas básicas,

para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificado no

ANEXO l, que integra o Editalde Pregão Presencial No 43/2015 - PMNSB, independentemente de transcriçâ0,

O Orgão Gerenciador não se obriga a adquirir os produtos relacionados dos licitantes vencedores, nem nas

quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitação especíÍica para aquisição de um ou de mais

itens, hipotese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preÍerência, nos termos do aft,

15, § 40, da Lein0 8.666/93, reafirmada no art.70, do Decreto n0 6.906/03.

cúusuLA SEGUNDA- ESpEcrFrcAçÃo Do oBJETo E pREços REGrsrRADos

200

ITENS

Lote do Quantidade Preço

unitário

Preço

total

Lote

002

1 1 EM UN '150,00 199,00 29.850,00

TOTAL 29.850,00

Item
Descrição Unid Qtde

por
cesta

Valor
unit.

Valor total

I Achocolatado em po instantâneo, vitaminado,

embalagem polietileno leitoso atóxico/resistente. Pote

400 gramas. Validade Mínima de 8 meses MARCA -

FANCY

Pcte 02

5,65 11,30

2 Açúcar cristal-coloração uniforme, sabor característico,

isento de materiais terrosos, parasitas, detritos animais

Pcte 03

7,35 22,05
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ou vegetais, odores estranhos, acondicionado em

embalagem de polietileno atoxico, transparente,
resistente, contendo 5 quilos, Validade Mínima de 12

meses MARCA - SUPER SUCAR

3

Arroz tipo 1 longo fino polido que contenha laudo de
classificação constando umidade máxima de 14o/o

quebrados até 9,5%, embalagem de polietileno atóxico

, transparente, resistente contendo 5 kg, Validade
mÍnima de 12 meses. MARCA - TUQUINHO

Pcte 03

13,30 39,90

4 Bolacha "tipo doce" embalagem de polietileno atoxico

transparente, resistente, hemerticamente fechado

contendo até 400 grs. Validade mínima de 8 meses

MARCA. LUAM

Pcte 01

3,40 3,40

5 Bolacha "tipo salgada" embalagem de polietileno

atoxico transparente, resistente, hemerticamente

fechado contendo ate 400 grs. Validade mínima de I
meses MARCA - LUAM

Pcte 02

3,50 7,00

6 CaÍé em po torrado, moído, tipo arábica, conilon bebida

dura, torração média, puro, extra forte, alto vácuo c/

selo de pureza ABIC, embalagem 500 gramas,

Validade mÍnima de 8 meses MARCA - ODEBRECHT

Pcte 02

6,55 13,10

7 Chá mate - Íolhas e talos tostados de erva-mate, para

infusão - Cx 250 gramas. Validade mínima de 8 meses

MARCA. D'MILLE

Pcte 02

3,90 7,80

8 Extrato de tomate, embalagem c/ 375 gr. Validade

mínima de 8 meses. MARCA - BONARE

Unid 02

2,30 4,60

I Farinha de mandioca com "biju" pacote 1 kilo. Validade

mínima de 8 meses MARCA - JAJÚ
Pcte 02

4,90 9,80
't0 Farinha de milho amarela com "biju" pacote 'l kilo

Validade minima de 8 meses MARCA - D'MILLE
Pcte 01

3,30 3,30

11 Farinha de higo especial, pct c/ 01 kg Valdidade

minima de 8 meses MARCA. V|TOR|OSA
Pcte 02

4,70 9,40

12 Feijã0, classe cores, pacote 1 kg Validade minima de 8
meses MARCA-GRAO REAL

Pcte 03

4,35 13,05

13 Fubá de milho amarelo pacote 1 kg Validade minima de

8 meses MARCA - ZANIN
Pcte 02

1,70 3,40

14 Macarrão c/ ovos tipo espaquetti ou no I pacote 1 kilo

Validade mínima de 8 meses MARCA - D'MILLE
Pcte 02

5,20 '10,40

15 Margarina vegetal com sal, cremosa, Pote com 500
gramas Validade mínima de 8 meses MARCA .

COAMO

Uni 02

3,35 6,70

16 Oleo de soja, refinado, frasco c/ 900 ml MARCA -

COCAMAR
Uni 02

2,95 5,90

17 Papel higiênico, pcte com 04 rolos de 30 mts cada

MARCA. DELLY
Pcte 02

5,45 10,90

18 Sabão em pedra, pacotes com 5 (cinco) pedaços

MARCA- BARRA NOVA
Pcte 02

4,95 9,90

19 Sabonete sólido, 90 grs , massa base, essência,

corante Cl 45100 e EDTA, teor de voláteis 19%.

MARCA. SOFT

Uni 04

1,45 5,80

20 Sal, Íinado iodado, cloreto de sódio, iodato d epotassio

e anti-umectante INS-535 (ferrocianeto de sodio)
pacote de 1Kg Validade mínima de I meses MARCA -

Pcte 01

1,30 1,30
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POP

Total 42

Itens
por

cesta

Valor total
por cesta
R$ 199,00

CLAÚSULA TERCEIRA. DA UGÊNC|A

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do mesmo,

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

Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA- DA DOTAçÃO OnçnmeNTARrA

As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

CLAUSULA QUTNTA - DA VALIDADE DOS PREçOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do mesmo,

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

demais requisitos da norma, Art. 57, § 4o da Lei 8,666/93 e Att. 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 se obriga a adquirir

os produtos 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

às empresas beneficiárias, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipoteses legalmente previstas para

tanto, garantidos à beneflciária, neste caso, o contraditorio e a ampla defesa.

cúusuLA sExrA - D0 CANGELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

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

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando nâo restarem fornecedores registrados;

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

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

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de Íorça

maior;

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüivel em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compoem o custo do objeto. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos

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

aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.

- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipotese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatorio,

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

- não cumprir as obrigaçôes decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

DOTAÇÕES

Íontepo daConta da lFuncional programática lFonte de lNatureza da lCrudespesa I lrecurso ldespesa I

2780 log.oor .oa.244.o4to.zo41 lo lg.r.go.ro.oo.oo lDoExercicio

a
J
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- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos

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

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços,

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAçÔES DA BENEFICIARIA DA ATA

A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Entregar o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especiÍicaçoes descritas no Termo de ReÍerência -
ANEXO l, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela PreÍeitura, responsabilizando-se

inteiramente pela entrega inadequada;

- Manter-se regular (documentação obrigatoria não poderá estar vencida) durante toda a vigência da Ata de

Registro de Preços;

- Responder por todo o ônus reÍerente à entrega dos produtos, tais como, fretes, impostos, seguros, encargos

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes do Íornecimento do objeto;

CLAUSULA OTTAVA- DAS OBRTGAçOES DO MUNEíP|O

Caberá a PreÍeitura:

- prestar as inÍormações e os esclarecimentos, atinentes aos produtos, que venham a ser solicitado pela

beneficiária da Ata;

- rejeitar os produtos entregues equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo Orgão

Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO l.

CLAUSULA NONA - DA AUTORIZAçÂO DE ENTREGA

A entrega do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Orgão

Gerenciador. A emissão das autorizações de entrega, sua retiÍicação ou cancelamento, total ou parcial, será

igualmente autorizado pelo orgão requisitante,

CLÁUSULA DÉCIMA- DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

0 prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da autorização de fornecimento emitido

pela PreÍeitura, caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o

próximo fornecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na legislação e neste

edital.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Do LOCAL DA ENTREGA

A entrega deveÉ ser feita na Secretaria Municipal de Assistência Social em horário comercial de segunda a

sextaJeira; com seguro, Írete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a prefeitura isenta de

quaisquer responsabilidades.

PARAGRAFO ÚrutCO - Os produtos cotados farão parte de uma "Cesta Básica", ou seja, todos os itens

relacionados na lista do Anexo l, Lote I e ll, deverão fazer parte do pacote a ser entregue na Secretaria Municipal

de Assistência Social, da Prefeitura de Nova Santa Bárbara, que emitirá um "vale social" para cada cesta ou para

cada lote de cestas, vale este que será assinado pela Assistente Social, Íicando ainda sob responsabilidade da

respectiva secretaria a distribuição das cestas aos beneficiários.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DO PAGAMENTO
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NOVA SANTA BARBARA
Em até 30 (trinta) dias apos a entrega, mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da certidão

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Divida Ativa da União (DAU) por

elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alineas "â", "b"

e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a titulo de

substituiçã0, e às contribuiçÕes devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao

FGTS. Na existência de débitos junto aos orgãos citados, a PreÍeitura 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 depósito bancário. Deverá constar da nota Ílscal o nome do banco,

agência e o No da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do

pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores

conespondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em

leiou nos termos do Pregão Presencial n'43/2015 - PMNSB. Nenhum pagamento será eÍetuado a beneficiária

da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a

reajustamento de preços ou a correção monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:

- Entregar produtos de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega do objeto, de acordo com as especificações constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneficiária da Ata Íicará obrigada a:

- Entregaro objeto nas condiçôes, no preço e nos prazos constantes desta ata;

- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a entrega do objeto.

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

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execução da ata todas as condiçoes de habilitação e qualificação exigidas na licitaçã0.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS SANçÔES ADMINISTRAT]VAS

0 descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, sem justiÍicativa aceita pelo orgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos

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

o Advertência;

e Multa de 10% (dez porcento) sobre o valorestimado total do contrato, em caso de recusa do 1.0

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

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

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contrataçã0, além do desconto do

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

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

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

por prazo de ate 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipotese de aplicação de penalidades será assegurado ao Íornecedor o contraditorio e ampla

defesa,

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

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

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem eÍetuados à beneÍiciária da Ata,

podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.
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As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas ou

penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.

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

a) greves;

b)epidemias;

c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

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

f) acréscimos de volumes ou modiÍicações substanciais nos materiais;

g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;

h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados diretamente pelo

Município.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA. DO CONTRATO

Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na Íorma do disposto no parágraÍo 40 do artigo 62 da

Lei n0 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los os seguintes instrumentos:

a) este Edital com seus anexos;

b) as Propostas de Preços;

c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

Se o classificado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da Nota de Empenho, ou

recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante, observada a ordem de classiÍcaçã0,

para substitui-la em igual prazo e nas mesmas condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim

sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis previstas neste Edital.

cLÁusuLA DÉclMA sExrA - DAS DTSPoSçÔES FINAIS

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial No 43/2015 e as propostas das empresas classificadas em

ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. 0s casos omissos serão resolvidos com

observância das disposições constantes das Leis n0 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações

pertinentes,

CLÁUSULA DÉCIMA SÉrIua. DO FORO

Fica eleito o Íoro da Comarca de Sâo Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

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

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

representantes das partes, Orgão Gerenciador e a beneficiária da Ata,

Nova Santa

Prefeito Mu Autoridade Competente

4.039.382-0 SSP/PR
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Ranieri

Empresa: D Mille lnd e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda - EPP

CNPJ: 1 2,1 48,000/0001 -1 2

Beneficiária da Ata

ini Rainieri

Secretária Municipal de Assistência Social- pelo acompanhamento do contrato

.A
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Executivo

Ano lll
IMPRENSA OFICIAT -
Lei n' 650, de 02 de abril de 2013.

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N'43/20í5 - PMNSB

OBJETO - Registro de preços para eventual aquisição de cestas
básicas, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de
Assistência Social.

VALIDADE DA ATA: De 17/09/2015 à 16/03/20í6.

BENEFICÉR|A DA ATA: D MILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. EPP

CNPJ sob no. 12.148.000/0001-12

Rua Luiz Carlos Zanni, 3315 - CEP: 86200-000 - Baino: Parque lndustrial

5, lbiporã/PR

ESPECTFTCAçÂO DO OBJETO E PREçOS REGTSTRADOS

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: WalÍredo Bittencourt de Moraes n"222 - Cenlro

Fone/Fax: (43) 3266-81 00
E-mail: diariooÍicial@^nsbpr.9ov.br

Ite

m

Documento assinado por Certifiedo
Digital - Nova Santa Bárbara PreÍeitura Municipal:
95561080000160-AC SERASA- Sua autenticidade é
Baíantida desde que visualizado através do site:
htlp://w.trampârcnciaDârana.com. br/doensb/

ITENS

códi
g0

do

prod

uto/s

erviç

0

Preço

total

Lot

002

1 3671 Cesta básica contendo
42 itens

EM

ANEX

0

UN 150,00 199,0

0

29,850,

c0

TOTAL 29,850,

c0

Descrição Uni
d

Qtd
e

por
cest

a

Valor
unit.

Valor
total

1 Achocolatado em pó

instantâneo, vitaminado,

embalagem polietileno leitoso
atóxico/resistente. Pote 400
gramas. Validade Mínima de 8

meses MARCA - FANCY

Pcte 02

5,65 1 1,30
n Açúcar cristal+oloração

uniforme, sabor caracteristico,
isento de materiais tenosos,
parasitas, detritos animais ou

vegetais, odores estranhos,

acondicionado em embalagem
de polietileno atóxico,

transparente, resistente,

contendo 5 quilos. Validade
Mínima de '12 meses MARCA -
SUPER SUCAR

Pcte 03

7,35 22,05

Paraná

t-

J

Anoz tipo 1 longo Íino polido que

contenha laudo de classiÍicação

constando umidade máxima de
14Yo quebrados até 9,5%,

embalagem de polietileno

atóxico, transparente, resistente

contendo 5 kg. Validade mínima

de 12 meses. MARCA
TUQUINHO

Pcte 03

13,30 39,90
4 Bolacha "tipo doce" embalagem

de polietileno atóxico
transparente, resistente,
hemerticamente Íechado
contendo até 400 grs. Validade
minima de 8 meses MARCA -
LUAM

Pcte 01

3,40 3,40
5 Bolacha "tipo salgada"

embalagem de polietileno

atóxico transparente, resistente,

hemerticamente Íechado
contendo até 400 grs. Validade
minima de I meses MARCA -
LUAM

Pcte 02

3,50 7,00

6 Café em pó tonado, moído, tipo

arábica, conilon bebida dura,

torração média, puro, extra Íorte,

alto vácuo c/ selo de pureza

ABIC, embalagem 500 gramas.

Validade mÍnima de I meses

MARCA. ODEBRECHT

Pcle 02

7 Chá mate - Íolhas e talos
tostados de erva-mate, para

infusão - Cx 250 gramas.

Validade mínima de 8 meses

MARCA - D'MILLE

Pcte 02

3,90 7,80

8 Extrato de tomate. embalagem

c/ 375 gr. Validade mínima de I
meses. MARCA - BONARE

Unid 02

2,30 4,60

I Farinha de mandioca com "biju"

pacote 1 kilo, Validade mínima

de 8 meses MARCA. JAJÚ

Pcte 02

4,90 9,80

10 Farinha de milho amarela com
'biju" pacote í kilo Validade
mínima de I meses MARCA -
D'MILLE

Pcte 01

3,30 3,30

11 Farinha de Íigo especial, pct c/
01 kg Valdidade minima de 8
meses MARCA - VITORIOSA

Pcte 02

4,70 9,40
tl Feijã0, classe cores, pacote 1 kg

Validade mínima de 8 meses

MARCA -GRÃO REAL

Pcte 03

4,35 13,05

13 Fubá de milho amarelo pacote I

kg Validade mínima de I meses

MARCA. ZANIN

Pcte 02

1,70 3,40
14 Macarrão c/ ovos tipo espaquetti

ou no 8 pacote 1 kilo Validade
Pcte 02

5,20 10,40

cial Eletrônico
Municípi.ô; de,,Nova Santa Bárbarf,l ;- Paraná

Quinta-Feira, 17 de Setembro de 2015.

do Poder Executivo
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mínima de 8 meses MARCA -
D'MILLE

'ls Margarina vegetal com sal,

cremosa. Pole com 500 gramas

Validade mínima de 8 meses

MARCA - COAMO

Uni 02

3,35 6,70

16 Oleo de soja, refinado, frasco c/

900 ml MARCA - COCAMAR
Uni 02

2,95 5,90

17 Papel higiênico, pcte com 04

rolos de 30 mts cada MARCA -

DELLY

Pcte 02

5,45 't0,90

18 Sabão em pedra, pacotes com 5
(cinco) pedaços MARCA
BARRA NOVA

Pcte 02

4,95 9,90

19 Sabonete sólido, 90 grs , massa

base, essência, corante Cl

45100 e EDTA, teor de voláteis
19%. MARCA. SOFT

Uni 04

1,45 5,80

20 Sal, finado iodado, cloreto de

sódio, iodato d epotassio e anti-
umectante INS-535 (fenocianeto

de sódio) pacote de 1Kg

Validade mínima de 8 meses

MARCA - POP

Pcte 01

1,30 1,30

Total 42

Iten

s
por
cêst

a

Valor
total
por

cesta
R§

1 99,00

Nova Santa Bárbara, 17 de setembro de 2015

À
FERMA ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ n" 76.703.40410001 -03

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO No 6/2015

Prezado (a) Senhor (a),

Temos a satisfação de comunicar a V. Sa que esta
comissão de licitação fixou a sessão de abertura do
envelope no 2, concernente a proposta de preços, para as
14:00 horas. do dia 18 de setembro de 20í5, na sede da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222, Bairro Centro, Nova
Santa Bárbara - PR.

Sem mais, e no aguardo de sua presença,
subscrevemo-nos mui

DECRETO N.o 047/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA

BARBARA, resolve, no uso de suas atribuições legais,

diante do exposto no procêsso administrativo disciplinar no

0O112015 instaurado pelas portarias no 035/2015 e no

04312015, alem das provas carreadas aos autos, com

atenção ao devido processo legal, aplicar a demissão, com

fulcro no artigo 158, inciso lll, daLei20112004.

DEMITIR

Art. 10 - A Sra. CARMEN CORTEZ WILCKEN,
portadora do RG no 5.327.6504 SSP/PR, do Cargo
Advogado do quadro Servidores Estatutário, habilitado no

Concurso Público 001/2001, da Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara, por ter incorrido no inciso lll, artigo 163, da

Lei 20112004 - Estatuto do regime Jurídico único dos

Servidores do Município de Nova Santa Barbara.
Art. 20 - Este decreto entra em vigor nesta datp

revogadas as disposições em contrário. 's

Nova Santa Bárbara, 17 de setembro de 2015.

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

@
TOMADA DE PRECO N" 7/20í5

Objeto: Contratação de mão de obra especializada para
execução de pavimentação em pedra irregular,
drenagem pluvial, meio fio e sarjeta em ruas do
Município de Nova Santa Bárbara.

Tipo: Menor preço global.

Recebimento dos envelopes: Até às 13h30min. do dia
08t10t201s.

Abertura dos envelopes: Dia 08/10/20í5 às 14:00 horas.

Preço Máximo: R$ 191 .206,23 (cento e noventa e um mil,
duzentos e seis reais e vinte e três centavos).

lnformacôes Comolementares: poderão ser obtidas em
horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,
pelo fone: 43-3266-8100, ou por email:
licitacao@nsb.or.oov. br Site www. nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 1710912015

Nivaldir Silvestre
Presidente da Comissão de Licitação

Portaria n" 07012014

Atenciosamente,

Nivaldir Silvestre
Presidente da comissâo de licitaçáo

Portaria n'07012014

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n'222 - Qentro

FoneiFax: (43) 3266-81 00
E-mail: diariooÍicial@nsb.pr.gov.br

www.nsb.pr.gov.br

Documento assinado por Certlficado
BárbaÍa Prefeltura Munlcipal:
SERASA- Sua autonticidade é

- Nova Santa
0800001 6o-AC

através do

Digital
95561

que
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o

OBJETO - Registro de preços para eventual aquisição de cestas báslcas, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

VALIDADE DAATA: De 17109/2015à í6/03/20í6.

BENEFICIARIA DA ATA: INVICTA ALIMENTOS LTDA ME

CNPJ sob no. 10.771.770/0001-91

Rua Pioneiro Paschoal Lorenceti, 259 Fundos - CEP: 87065210 - Bairro: Parque lndustrial, Maringá/PR.

ESPECTFTCAçÀO DO OBJETO E PREçOS REGTSTRADOS

208

ITENS

básica contendo 20 itens 03,45 .241,50

TOTAL t.241,50

Item Unid Qtde por cesta Valor unit. Valor total
1 Açúcar cristalcoloração uniÍorme, sabor caracteristico, isento de materiais

tenosos, parasitas, detritos animais ou vegetais, odores estranhos, acondicionado

em embalagem de polietileno atóxico, transparente, resistente, contendo 5 quilos.

Validade Mínima'12 meses

Pcte 02

7,40 14,80

2. Anoz tipo 1 longo fino polido que contenha laudo de classiÍicação constando

umidade máxima de 14% quebrados até 9,5%, embalagem de polietileno atóxico,

transparente, resistente contendo 5 kg. Validade Mínima 12 meses

Pcte 02

13,44 26,88

3. Caíé em pó tonado, moído, tipo arábica, conilon bebida dura, tonação média, puro,

extra Íorte, alto vácuo c/ selo de pureza ABIC, embalagem 500 gramas, Validade
Mínima I meses

Pcte vt

6,68 13,36

4. Chá mate - folhas e talos tostados de erva-mate, para infusão - Cx 250 gramas.

Validade Mínima I meses
Pcte 02

3,97 7,94

5. Farinha de mandioca com 'biju'pacote 1 quilo Validade Mínima de I meses Pcte 02 4,94 9,88
Â Feiiã0, classe cores, pacote 'l quilo Validade Mínima 8 meses Pcte 02 4,395 8,79
7 amarelo meses Pcte 02 1,65 3,30

8 Macanáo c/ ovos tipo espaguete ou n0 I pacote 1 quilo Validade Mínima de 8

me§es

Pcte 02

4,98 9,96
a ml Uni vt 2,98 5,96

10 Sal, finado iodado, cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante IN5-535
(fenocianeto de sódio) pacote de 1Kq Validade Minima 8 meses

Pcte 02

1,29 2,58

20 ltens por
cesta

Valor total
por cesta
R$ 103,45

Total

ll - Atos do Poder Legislativo

Não há publicações para a presente data.

Não há publicações para a presente data.

Diário Oficlal Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: WalÍredo Bittencourt de Moraes n'222 -Cenlro

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-mail: diariooÍicial@nsb.pr.gov.br

www.nsb.pr.gov.br

Documênto assinado por Certificado Digital - Nova Santa
Bárbara PreÍ€ituÍa Municipal: 95561080000160-AC
SERASA- Sua autênticidade á garantida desde que visualizâdo

atravésdosite:@

-ote do do do ds )reço total

-ote
)01
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o

odontolÓgicos.
Tipo MEnorprsço, por ltcm.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: des 08h00mln do dia 2209/2015 às

09h59mln do dia 05/10/2015.
ABERTURA OAS PROPOST S: das 10h00min às 13h59min do dia

05t10t2015.
lNlcro DA sEssÃo DE D|SPUTA OE PREÇOS: âs. 13h00min do diâ

05/102015, por mêio do Sistêma do Prsgão ElotÍônlco (llcitagõês) da Bdlsa
de Licitações € Loilões dô Brasil, wrvw.bll.org.bt'466sso ldenüÍicado no
link - lícitBçôss'.

Preço Máximo: R$ 9.086,47 (noyo mll. oítonüâ e seis reais e quarentâ e
sete centavos).

lnformaÉes Complêmontrâres: podsrào sor obüdas em horáíio do
êxpedl€nte ns Preíeifura Munhipal de Nova Sanla Bárbara, sito à Rua
Walíredo BittencourÍ do Moraes no 222, pelo hne 43.3266-8100. ou por E-
mail: licitac.o(Pnlb.pÍ.gov.bÍ Nova SantB Éáúara, 1 &109/201 5.

Fablo Henrlque Gomgt - PEgoolÍo - Portarla n'0í5P0í5

Objato: obra de

Tipo:

Ab€rtura
Preço Máximo: (conto ê novenla ó um mil. duz€ntos ê s€is

Íealg êvinto etrê§
em hôÉrlo de

â Bua
ou por

Nova
Nlvâldlr Sllvertr. . dô Llcltsçao

d6..c8§ta3 básioas,

De 17109/20'15 â 16/03201e
DA ATA: D MILLE INOUSTRIA E COMERCIO OE

Nr
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PMNSB

0BJETO - Contratação de empresa para prestação de serviços médicos.

VALIDADE DA ATA: De 1í106/20í5 à í0/06/20í6.
DETENTORA DAATA: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RÍTA DE ASSAI LTDA,.I,IE
CNPJ sob no. 77.561.934/000í -27

Rua Manoel Ribas, 1530 Caixa Postal 93 - CEP: 86220{00 - Bairro: Centro, Assaí/PR
RESPONSÁvEL JURíDrcO: Angelita Oliveira Martins Pereira, OAB-PR n" 48857.

PUBLICACÃO TRIMESTRAL DO EXÍRATO DA ATA DE REGISTRO OE PRECO N.'54/2015 - PMNSB . REFERENTE AO PREGÁO PRESENCIAL N'20/20í5 -
PMNSB

0BJETO - Contratação de empresa para prestação de serviços médicos.

VALIDADE DA ATA: De í1106/2015 à 10/06/20í6.
DETENTORA DA ATA: M. C. C. CAVALCANTE - CLINICA MEDICA - ME

CNPJ sob no. 18.078.926/0001€5
Rua João Jurandi de Moraes, 360 - CEP: 86250400 - Baino: Centro, Nova Santa Bárbara/PR
RESPONSÁVEL JURíDrcO: Angelita Oliveira Martins Pereira, OAB-PR n'48857.

DO OBJETO E REGISTRADOS

PMNSB

OBJETO - Reglstro de preços para ovontual aqulslção do cestas báslcas, para suprir as necessidades da Secretarla Munlcipal de Assistôncla Soclal.

VALIDADE DAATA: De í7109/20í5 à í6/03/20í6.

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bitt€ncourt de Moraes n"222 - Cenlro

Fone/Fax: (43) 326&.8100
E-mail: diariooÍicial@nsb.pr.gov.br

www.nsb,pr.gov.br
www.transparenciaparana.com.br/doensb

qEr
Poder

Executivo

001 2 lueorco coM ESeEcTALTDADE EM GrNEcoLoGrA E oBsTETRicrA I HoRASI

ISEMANAIS ATENDIMENTo E NEIIZnÇAo DE PROcEDIMENToS AMBUuAToRnLI

loruEcolóorcos E ATENDTMENTo oBSTETRrco. sENDo 2 DIAS DA SEMANA (81

lnonns ser,rauArs). MEDrcos coM FoRMAÇÃo E rNScRrÇÃo No coNSELHol
IDA CATEGORIA. CRM E ESPECIALIZAÇAO EM GINECOLOGITÚ OBSTETRICIA. I

5886 MESES 12,00 4.900,00 58.800,00

to a^^ 
^^ÍOTAL

001 1 Iueorco cLÍNrcO GERAL . 20 HORAS SEMANAIS ATENDIMENToI

hMsuLAronAL DE sEcuNDA-FETRA A sExrA- FETRA, DAS 19:00 AS 23:001

lxonns. rNcLUSrvE FERTADos NAcroNAs, ESTADUATs E MUNrcrpArs,l

Irncluruoo os REcESSos DURANTE A sEMANA. MEDrcos coM FoRMAÇÂo El

lrNScRrÇAo No CoNSELHO DA CATEGORTA - CRM. I

5884 MESES 12,00 4.350,00 52.200,00

IPLANTÃO MEDTCO - SÁBADO NO PERÍoDO DTURNO PI-ANTOES DE 12 HORASI

l(oRs ro:oo AS 22:00). ExcETo FERIADo. pI-ANTóES MEDtcos REALtzADosl

lRoR ueocos coM FoRMAÇÃo E rNScRrÇÃo No coNSELHo ol clreooRrR -l

lcnu. I

5885 UN 52,00 s00,00 26.000,00001 3

7n ,ôn nnTOTAL

Ano lll
IMPRENSA OFICIAL -
tel n'660, de 02 de abril de 2013.

- Atos do

Documento assinado por C€rtifi€do
Digital - Nova Santa BáôaÍa PreÍeitura Municipal:
95561080000160-AC SERASA- Sua âutontiddade ó
gâíântida desde que visualizado atrôvés do site:
bttD;,'/\ffi.tÉnsDarenciaoüata,com.br/docNb/
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BENEFICÁRA DAATA: D MILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- EPP
CNPJ sob no. 12.148.000/0001-12
Rua Luiz Carlos Zanni, 3315 - CEP: 86200-000 - Baino: Parque lndustrial 5, lbiporã/PR
RESPONSÁVEL JURÍDrcO: Angelita Oliveira Maíins Pereira, OAB-PR n" 48857.

E REGISTRADOS

Lote

002

I 367'l

lCesta 

básica contendo 42 itens EM ANEXO UN '150,00 199,00 29.850,00

TOTAL 29.850,00

Item
Descriçáo Unid Qtde por cesta Valor unit, Valor total

1 Achocolatado em pó instantâneo, vitaminado, embalagem polietileno leitoso
atóxico/resistente. Pote 400 qramas. Validade Mínima de 8 meses MARCA. FANCY

Pcte 02

5,65 11.30

2 Açúcar cristal-coloração uniforme, sabor característico, isento de materiais lenosos,
parasitas, detritos animais ou vegetais, odores estranhos, acondicionado em
embalagem de polietileno atóxico, lransparente, resistente, contendo 5 quilos.

Validade Mínima de 12 meses MARCA - SUPER SUCAR

Pcte 03

7,35 22,05
Anoz tipo 1 longo fino polido que contenha laudo de classificaçâo constando umidade

máxima de 14% quebrados até 9,5%, embalagem de polietileno atóxico ,

transparente, resistente contendo 5 kg. Validade mínima de í2 meses. MARCA .
TUQUINHO

Pcte 03

'13,30 39,90

4 Bolacha tipo doce' embalagem de polietileno atóxico hansparente, resistente,
hemerticamente fechado contendo até 400 grs. Validade minima de 8 meses MARCA
. LUAM

Pcte 01

3,40 3,40

Bolacha'tipo salgada'embalagem de polietileno atóxico transparente, resistente,
hemerticamente fechado conlendo até 400 grs. Validade mínima de I meses MARCA
. LUAM

Pcte 02

3,50 7,00

CaÍé em pó torado, moído, tipo arábica, conilon bebida dura, tonação média, puro,

extra forte, alto vácuo c,/ selo de pureza ABIC, embalagem 500 gramas. Validade
mínima de I meses MARCA - ODEBRECHT

Pcte 02

6,55 13.10

6

7 Chá mate - Íolhas e talos tostados de erva-mate, para infusáo - Cx 250 gramas.

Validade mínima de 8 meses MARCA - D'MILLE
Pcte 02

3,90 7,80

I Extrato de tomate. embalagem d 375 gr. Validade mínima de I meses. MARCA -

BONARE
Unid 02

2,30 4,60

I Farinha de mandioca com "biju'pacote I kilo. Validade mínima de 8 meses MARCA -

JAJU
Pcte 02

4,90 9,80

10 Farinha de milho amarela com 'biju" pacote Í kilo Validade minima de 8 mêses

MARCA - D'MILLE
Pcte 01

3,30 3,30

11 Farinha de trigo especial, pct c/ 01 kg Valdidade minima de 8 meses MARCA -

vn0RlosA
Pcte 02

4,70 9,40

Pcte 03

4,35 13,05

12 Feijã0, dasse cores, pacote I kg Validade mínima de 8 meses MARCA 4RAO
REAL

't3 Fubá de milho amarelo pacote I kg Validade mínima de 8 meses MARCA - ZANIN Pcte 02
1,70 3,40

14 Macarrão c/ ovos tipo espaguetti ou no I pacote 1 quilo Validade mínima de I meses

MARCA - D'MILLE

Pcte 02

5,20 10,40

15 Margarina vegetal com sal, cremosa. Pote com 500 gramas Validade mínima de I
meses MARCA - COAMO

Uni 02

3,35 6,70

Uni 02
2,95 5,90

16 Oleo de soja, reÍinado, frasco c/ 900 ml MARCA - COCAMAR

Pcte 02

5,45 10,90

't7 Papel higiênico, pcte com 04 rolos de 30 mts cada MARCA - DELLY

Sabão em pedra, pacotes com 5 (cinco) pedaços MARCA - BARRA NOVA Pcte 02
4,95 9,90

18

19 Sabonete sólido, 90 grs

voláteis 19%. MARCA -
, massa base, essência, corante Cl 45100 e EDTA, teor de

soFr
Uni 04

1,45 5,80

20 Sal, Íinado iodado, cloreto de sódio, iodato de potássio e anü-umectante lNS.535
(Íenocianeto de sódio) pacote de lKq Validade mínima de 8 meses MARCA - POP

Pcte 01

1,30 1,30

Total 42

Itens por
cesta

Valor total
por cesta
R$ í99,00

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittoncourt de Mora€s n' 222 - CenlÍo

Fone/Fax: (43) 3266€í00
E+nall: diariooÍcial@nsb.pr.gov.br - Slte: www.nsb.pr.gov.br

www.transparenciaparana.com.bíldoensb

Digital - Nova Santa
9s561 08000016o-AC

Oocurento assinado por CertiÍicado
Báóara Prefoitura Municipal:

TENS

Lote Item Código do
produto/serviç
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Preço total
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PUBLICACÁO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREco N.. lO6nOí5 - PMNSB . REFERENTE Ao PREGÃo PRESENCIAL No 43/20í5 - PMNSB

OBJETO - Registro de preços para eventual aquisição de cestas básicas, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

VALIDADE DA ATA: De 17/09/20í5 à í6/03/2016.
BENEFrcÁR|A DA ATA: INVICTA ALIMENTOS LTDA ME
CNPJ sob no. 10.771.770/0001-91
Rua Pioneiro Paschoal Lorenceti, 259 Fundos - CEP: 8706521 0 - Bairro: Parque lndustrial, Maringá/PR.
RESP0NSÁVEL JURíDrcO: Angelita Oliveira Martins Pereira, OAB-pR n" 48857.

ESPECTF]CAçÂO DO OBJETO E PREçOS REGTSTRADOS

Lote 001 I 760 Cesla básica contendo 20 itens UN 70,00 03,45 7.241,50

TOTAL 7.241,50
Item Descrigão Unid Qtde por

cesta
Valor
unit.

Valor
total

1 Açúcar cristal*oloração uniforme, sabor característico, isento de materiais terrosos, parasitas, detritos
animais ou vegetais, odores estranhos, acondicionado em embalagem de polietileno atóxico, transparente,
resistente, contendo 5 quilos. Validade Mínima 12 meses

Pcte 02

7.40 14,80

2. Anoz tipo 1 longo íno polido que contenha laudo de dassificação constando umidade máxima de 14%
quebrados até 9,5%, embalagem de polietileno atoxico , transparente, resistenle contendo 5 kg. Validade
MÍnima 12 meses

Pcte 02

13,44 26,88

3. CaÍé em po tonado, moído, tipo arábica, conilon bebida dura, tonação média, puro, extra forte, alto vácuo c/
selo de pureza ABIC, embalaoem 500 qramas. Validade Minima 8 meses

Pcte 02

6,68 13,36

4. Chá mate - Íolhas e lalos tostados de erva-mate, para infusão - Cx 250 gramas. Validade Minima I meses Pcte 02 3,97 7,94

5. Farinha de mandioca com "biiu' pacole 'l quilo Validade Mínima de 8 meses Pcte 02 4,94 9,88

6. c0res, meses Pcte 02 4,395 8,79

7 Fubá de milho amarelo pacote 'l quilo Validade Mínima 8 meses Pcte 02 1,65 3,30

8. 0v0s 0u P 02 4,98

9. de 900 ml Uni 02 2,98 5,96

10, Sal, finado iodado, cloreto de sódio, iodato de potássio e antirmectante INS-535 (fenocianeto de sódio)
pacote de lKq Validade Mínima 8 meses

Pcte 02

1,29 2,58

Total 20 ltens
por cesta

Valor
total
por

cesta
R$

í03,45

EEBATA

VeriÍicamos erro de digitação do Decreto n'064/2015, publicado no Jornal A Cidade Regional, em 16 de dezembro de
2015 e no Diário OÍicial Eletrônico do Município No 655, em 15 de dezembro de 201 5:

Onde se lê:

3100 - 3.3.90.39.00.00 706 - Outros Serviços de Terceiros Pes. Jurídica. ........... 1.200,00

Leia-se:

3100 - 3.3.90.39.00.00 706 - Outros Serviços de Terceiros Pes. Jurídica,,

Nova Santa Bárbara, em 16 de dezembro de 2015.

CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

l"-_-----'--__-_l

Não há publicações para a presente data.

Diário Oficia! Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: WalÍredo BittencouÍt do Moraes n' 222 - Cenlro

Fone/Fax: (43) 32664í00
Emall: diariooÍcial@nsb.pr.gov.br - Slte: www.nsb.pr.gov.br

www.transpar€nciaparana.com.br/doensb

4.388,34
1.200,00
1.700,00

Documento assinado por Certilicado
Bárbara Prêfêitura Municipal:

- Nova Santa

atravésdosite:@

ITENS

Lote Item Código do .

produto/servico
Deqcrição do prod uto/serviço Marca do

Droduto

Unidade de
medida

Preço Preço

total



213

a

ouEStÁo ÍoÍ L

loÍ
@Elrlo
ussEr rva

IOÍAL

& 11]i- --1r
t_

IA
lo n' 08t/2015. publicado no Jornal A
2015 e no Oiário Oíicial EletÍônic! do

)15:

s e Rastituições .. -................. 4.388,34
i Palronais ............................ 1.700,00
Seryiços dê Terceiros Pes. JuÍidica..

,s e RestitúiÉes.....,.............. 4.388,34
s Patronais........................ .. 1.200,00
Seruiços dê Terceiros Pes. Juridicá

,dezembm de 20'15.
- Preíeito Municipal

iro OE ADITIVO
npreitada de Obía.
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TRATO OAATA OE REGISTRO DE

'53/20í5
SENCIAL NO 20/2015 - PMNSB
a prestaÉo de serviç!s médicos.
10612016.

Parque lndustrial, MaringáiPR.
RESPONSÁVEL JURIDICO: Angelira

48857. ESPECTFTCAÇÂODOOBJETO
Oliveira MaÍtins P€r6ire, OAB-PR n'

REGISTRADOS

suprir as Municipal
VALIDADE DAATA: De í7i09l201 5 à 16/03/2016.
BENEFICIARN DAATA. INVICTAALIMENTOS LTDAME
CNPJ sob no. 10.771.770/000'l-91
Rua Pioneiro Paschoal Loíenceti, 259 Fundos - CEP: 87065210 - Baino:
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo peRenrÁ

CHEK LIST

MODALIDADE: PREGÃO - REGISTRO DE PREçOS

( ) ELETnÔrurCO ü) PRESENCTAL

ru' f3 l"2ol5

Rua WalÍiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa

Bárbara Paraná - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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NO ESPECTFTCAÇÃO DOC OBS.
1 Capa do processo
2 Ofício da secretaria solicitando
3 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação) OK
4 Contabilidade à Licitação (Resposta dotaÇão) NK
5 Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) OR
6 Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade)
7 AutorizaÇão do Prefeito para abertura
I Portaria nomeação da Comissão de Licitação/ Portaria

nomeação da Comissão de Pregão ok
I Resumo do Edital
10 Parecer Jurídico (Edital)
11 Edital completo
12 PublicaçÕes (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade

Regional/ Diário Oficia! Eletrônico/ Em alguns casos:
Diário da União).

0f-
13 Publicação Mural de Licitação (TCE) (
14 Documentos de Credenciamento (
15 Propostas de PreÇo í
16 Documentos de habilitação
17 Ata de abertura e iulgamento
18 Proposta final das empresas vencedoras Ot
19 Licitação ao Jurídico (Resultado da Licitação) 0t
20 Parecer Jurídico (Julgamento) At
21 Licitação ao Prefeito (Homologação) (.tl
22 HomologaÇão do Prefeito nr
23 Publicação da Homologação (JornalA Cidade Regional/

Diário Oficial Eletrônico) 0k
24 Ata de Reqistro de PreÇos
25 Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços (Jorna!

Reqional/ Diário Oficial do Município) OK
26 Se houver aditivo:

26.1 Ofício da secretaria solicitando aditivo
27 Se o aditivo for de preço:

27.1 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação)
27.2 Contabilidade à Licitação (Resposta dotação)
28 Termo aditivo
29 Publicação do Extrato do Termo Aditivo (Jornal Regional/

Diário Oficial do Município)

I

( t

( )K
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PR EFEI TU RA l'v4UN I Cl PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO PRESENCIAL N" 4312015

Aos 2l dias do mês de dezembro de 2015, lavrei o presente termo de
enceramento do processo licitatório de Pregão Presencial n' 43/2015, registrado
em 19/0812015, que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas
seguintes numeradas do no 001 ao no 2I5, que corresponde a este termo.

lEkhu
Responsável pelo Setor de S

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 8ó.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná

- E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br


