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E, por estarem justos e acertados, firma o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de
duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara,08 de 2013.

Jozias

Preíeito

Agenor Mic

Piva Piva Comercio de Materiais de Ltda-EPP-Contratada
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Paolo Adriano Feracin
Engenheiro Civil do Município - Responsável pelo acompanhamento do contrato
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CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA

eÁnaaRA E A EMpRESA RHo EeurpAMENTos ELETRoMEcANTcA LTDA. Epp,

TENDo poR oBiETo A coNTnnrnçÂo DE EMnRESA ESeEcTALTzADA eARA

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DE SISTEMA DE

ABASTEcTMENTo DE AGUA No MUNIcípto oe NovA sANTA BARBARA,

ATENDENDO AO TC/PAC 0736/2011.

Referente Pregão Eletrônico n.0 40/2013.

Pelo presente instrumento p.articular de contrato, vincula.do ao Pregão Eletrônico n.0 40/2013, de um

lado, a PREFEITURA D0 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA, pessoa jurídica de direito público

interno, inscrita no CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n"
222 - Cenlro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito em Exercício, Sr. Jozias
Piza de Moraes, brasileiro, casado, portador do RG n" 3.906,161-9 SSP/PR, inscrito no CPF sob, o no

485.994,259-00, a seguir denominado CONTRATANTE, do outro lado a empresa RHO EQUIPAMENTOS

ELETROMECANICA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob n' 03.132.76110001-95, com sede na Avenida

Brasília, n' 1868 - CEP: 86070020 - Bairro:Jardim Shangrilá B, Londrina/PR, neste ato representado pelo Sr.

Rodrigo Cesar Scaramal Fernandes da Cruz, inscrito no CPF n' 004.869.979-95, RG n" 6.745,658-0

SSP/PR, doravante denominada CONTRATADA, celebram entre si o presente contrato, decorrente do

processo de licitação Pregão Eletrônico No 40/2013, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral

dos contratos, as disposiçÕes de direito privado e cláusulas estipuladas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE materiais destinados a obra de sistema de

abastecimento de água no município de nova santa bárbara, atendendo ao TC/PAC 073612011, tudo

conforme especificado no edital convocatorio e proposta apresentada no Pregão Eletrônico n.o 40/2013"
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de comando e proteção de motor

elétrico trifásico, potência 1OCV,
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tensoes e para - raios e de

instrumentos de leitura. Demais

especificações no memorial
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CúUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA

0 prazo de entrega será de até 20 (vinte dias) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato

Parágrafo único - No ato da entrega os produtos deverão passar por avaliação de uma Comissão

constituÍda pela Administração, que emitirá parecer atestando que os mesmos atendem as

especificaçôes constantes no edital.

CLÁUSULA TERCEIRA. DO LOCAL DE ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues no SAMAE de Nova Santa Bárbara, sito a Rua Antônio Joaquim

Rodrigues, n' 340, centro, em horário comercial de segunda a sextaJeira, com seguro, frete, carga e
descarga inclusos no valoÍ da mercadoria, ficando a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de
quaisquer responsabilidades.

CLÁUSULA QUARTA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguinles documentosr

a) Pregáo Eletrônico No 40/2013 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 24 de julho de 2013.

Parágrafo Primeiro - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos mencionados nesta

cláusula, serão considerados suficientes para, em conjunto com este contrato, definirem seu objeto e a sua
perÍeita execuçã0.
Parágrafo Segundo. Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contrato, vale o contrato.

Parágrafo Terceiro . A paíir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as atas de

reuniões e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alteraÇoes de qualquer

condição contratual, desde que devidamente assinados pelos representantes legais das partes.

cúusuLA QUTNTA. DO PREçO
Para o fornecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à
CONTRATADA o valor total de R$ 27.000,00, (vinte e sete mil reais).

CLÁUSULA SEXTA. DO PAGAMENTO
0 pagamento ocorrerá apos a entrega dos produtos cotados em até o 30 dias, mediante a apresenlação da

nota Íiscal/fatura e logo após a aceitação da nota pela secretaria solicitante lançada na respectiva Nota de

Empenho, sendo o mesmo fixo e irreajustável

PREFEITURA N4UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
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conjunlo moto bomba do poço

trifásico de 100 CV, 60 Hz, 3.500
Ípm, com tensão de enrolamento
de 2201380 e tensão de
funcionamento de 380V,
montado com chave estática tipo
soft starter. Demais

especiÍicações no memorial
técnico descritivo de Quadro de
Comando de Motores.

TOTAL 27.000,00
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Parágrafo Único - A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor

correspondente ao ajustado na Cláusula Quarta.

CLAUSULA SÉTIMA- DO PRAZO DE VIGÊNCA.
O contrato terá vigência por 60 (sessenta) dias, entrando em vigor logo apos a assinatura do contrato,
podendo o mesmo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com as partes.

CLAUSULA OITAVA- DAS GARANTIAS
A CONTRATADA se obriga a prestar garantia de que os produtos serão entregues em perfeitas condições de

uso e de acordo com as especificações do edital, podendo ser rejeitados e substituidos de imediato, caso não

atendam as especificações deste contrato,

CLAUSULA NONA. DA RESCISÃO CONTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administraçã0, nos casos

enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93, e amigável, por acordo entre as

partes, mediante autorização escrita e fundamentada das autoridades competentes, reduzida a termo no

processo licitatorio, desde de que haja conveniência da Administraçã0.

Parágrafo Único - Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do contrato, além de multa de 20%

(vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades previstas, fica sujeita a uma das

seguintes sanções:

a)Advertência;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração

pelo prazo de até 02 (dois) anos.

c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem

os motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitação perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a Administração pelos

prejuízos resultantes, apos decorrido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra "b",

GLAUSULA OÉCrUn. DAS SANçOES
Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçoes assumidas neste contrato motivado pela

CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integral, Sem prejuizo das disposiçÕes

anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 200/o (vinte por cento) da avença.

CLAUSULA DÉC|MA PRIMEIRA - DA D0TAçÃ0 ORçAMENTARIA

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária havida pela conta n0

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a solução das questoes oriundas do

presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acertados, firma o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de

duas testemunhas
8J6
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Nova Santa Bárbara, agosto de 2013,

Contratante

RHO -E Contratada

?*,{" Qp..i,s (-
Paolo Adriano Feracin

Engenheiro Civil do Municipio - Responsável pelo acompanhamento do contrato

E

mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br w
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo peRaruÁ

Contrato no 4712013

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA

BÁRBARA E A EMPRESA RSG STOPPA PAINEIS ELETRICOS . EtRELt, TENDO

POR OBJETO A CONTRATAçÃo DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DE SISTEMA DE

ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNIC|PIO OC NOVA SANTA BARBARA,

ATENDENDO AO TC/PAC 0736/2011.

Referente Pregão Eletrônico n.0 40/2013.

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão Eletrônico n.o 40/2013, de um

lado, a PREFEITURA D0 MUNICípIO Oe NOVA SANTA BARBARA, pessoa jurídica de direito público

interno, inscrita no CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no

222 - Centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito em Exercício, Sr. Jozias
Piza de Moraes, brasileiro, casado, portador do RG n'3.906.161-9 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no

485.994.259-00, a seguir denominado GONTRATANTE, e a empresa RSG STOPPA PAINEIS ELETRICOS -

ElRELl, inscrita no CNPJ sob n'16,694.196/0001-00, com sede na Rua Roberto Koch, no 219 - CEP:

81010220 - Bairro: Vila Lindoia, Curitiba/PR, neste ato representado pelo Sr. Marco Antonio Stoppa, inscrito

no CPF n'487.865,279-91, RG no 3,346.638-2 SSP/PR, doravante denominada CONTRATADA, celebram

entre si o presente contrato, decorrente do processo de licitação Pregão Eletrônico N0 40/2013, aplicando-se

supletivamente os principios da teoria geral dos contratos, as disposições de direito privado e cláusulas

estipuladas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE materiais destinados a obra de sistema de

abastecimento de água no municipio de nova santa bárbara, atendendo ao TC/PAC 073612011, tudo

conforme especificado no edital convocatório e proposta apresentada no Pregão Eletrônico n.0 40/2013.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA

0 prazo de entrega será de ate 20 (vinte dias) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato

Parágrafo único - No ato da entrega os produtos deverão passar por avaliação de uma Comissão

constituída pela Administração, que emitirá parecer atestando que os mesmos atendem as

especificações constantes no edital.
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lTENS

6 1 5143 Cabo eletrico trifasico 3 X
95,0mm2 isolamento de 0,6 /
1,0 KV, perfil redondo, sem
emenda.

PHELPS
DODGE

MTS 300,00 114,00 34 200,00

TOTAL 34.200,00

CLAUSULA TERCEIRA. DO LOCAL DE ENTREGA

Lote Item Gódigo
do

produto/
serviço

Descrição do
produto/serviço

Marca do
produto

Unidade
de

medida

Qtde Preço
unitário

Preço total
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ESÍADO DO PARANA

Os produtos deverão ser entregues no SAMAE de Nova Santa Bárbara, sito a Rua Antônio Joaquim
Rodrigues, n" 340, cenho, em horário comercial de segunda a sextaJeira, com seguro, Írete, carga e
descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de
quaisquer responsabilidades.

CLÁUSULA OUARTA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
a) Pregão Eletrônico No 40/2013 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 24 de julho de 2013.

Parágrafo Primeiro - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos mencionados nesta

cláusula, serão considerados suficientes para, em conjunto com este contrato, definirem seu objeto e a sua
perfeita execução.

Parágrafo Segundo - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contrato, vale o contrato.

Parágrafo Terceiro - A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as atas de

reuniões e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alteraÇões de qualquer

condição contratual, desde que devidamente assinados pelos representantes legais das partes.

CúUSULA QUINTA - DO PREçO
Para o fornecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à

CONTRATADA o valor total de R$ 34.200,00, (trinta e quatro mil e duzentos reais).

CúUSULA SEXTA. DO PAGAMENTO
O pagamento oconerá após a entrega dos produtos cotados em até o 30 dias, mediante a apresentação da

nota fiscal/fatura e logo após a aceitaçáo da nota pela secretaria solicitante lançada na respectiva Nota de
Empenho, sendo o mesmo Íixo e ineajustável.

Parágrafo Único - A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor

correspondente ao ajustado na Cláusula Quarta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

O contÍato terá vigência por 60 (§essenta) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do contrato,
podendo o mesmo ser pronogado por igual perÍodo e/ou de acordo com as partes.

CLAUSULA OITAVA- DAS GARANTIAS
A CONTRATADA se obriga a prestar garantia de que os produtos serâo entregues em peíeitas condiçôes de

uso e de acordo com as especificaçôes do edital, podendo ser rejeitados e substituidos de imediato, caso não

atendam as especificações deste contrato.

CLÁUSULA NONA. DA RESCISÃO CONTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administraçã0, nos casos

enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93, e amigável, por acordo entre as
partes, mediante autorização escrita e Íundamentada das autoridades competentes, reduzida a termo no

processo licitatório, desde de que haja conveniência da Administraçã0.

Parágrafo Único - Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do contrato, além de multa de 20%
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades previstas, fica sujeita a uma das

seguintes sançóes:

q"§.,a) Advertência;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, E 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa Btubar4 Paraná - E - E-
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO OO PARANA

b) Suspensáo temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administraçáo
pelo prazo de até 02 (dois) anos.

c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a AdministÍação Pública enquanto perdurem

os motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a Administraçáo pelos

prejuizos resultantes, após deconido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra "b".

cúusulA DÉcrMA - DAs sANçÕEs
Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçÕes assumidas neste contrato motivado pela

CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integral. Sem prejuizo das disposiçoes

anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

cLÁusuLA DÉcrMA PRTMETRA. DA DOTAÇÃO ORçAMENTARTA

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária havida pela conta no

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Sena - Paraná, para a soluçáo das questões oriundas do
presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acertados, firma o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de

duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, 0p de agosto de 2013.

oz

PreÍeito - Contratante

Marco Anton t0 ppa

RSG Stoppa Painéis Eletricos - Eireli - Contratada

P.*t g-.\n-* í---'
Paolo Adriano Feracin

Engenheiro Civil do Município - Responsável pelo acompanhamento do contrato

(r:,
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Avtso DE ucrrAçÀo pREGÃo ELETRôHCo nJ oalrmt3 . sRp
Obioto:Áqublçâo úa ulbÍÍr.3 para supÍÍ âs ngcdsldâdes d* SacEtríla6 Í\ÀinkJpsb.
lipo: Moffi pGço, ptr loto. RECEBIMENTO DAS PROPOSTA§; de! 08:m hdã do di8

15D8/20í3 às loh5gmh. do di6 2ü06f2013. ABÊRTURA DAS PROPOSTAS: d8s 1í:00
hoar âs 13h59Íran do dâ 28/O8r2O13. INIClo OA SESSÃO OÉ OTSPUIA OE PREÇOS: à
14:00 ttrÉ do diâ 2808/2013, po. relo d6 S§Gm & PEgâo ElalÍànico 0iÍsçô6) da
Bd6o do Llctagôe3 o Leilôesdo Bmsil, *'w.hll.úg.br'Àêas l&ndlcrdomlÍ* - [dirÉos'.

Pnço Máxhro: Rt 24.338,0O (vlnte c gueto mll, fszentcs s lrinle o oito Íeb ).
lnímâçõs Cmderent6res: poderâo sê. oblúss Êm hqârio dô cxpôdíslê nr

PEíôitm iú{túSd tle à,lwr Sants BáÍbsíã, sito à Ruâ lâ/eltrBdo BittmÍt dr }rtors n'
222, pelo boc; (4$326ffi 100), @ poÍ Eruil: licibct@úà.Fro.tr. §tc w.ub.pr.go.br
Novâ Sântâ BáÍbsrE, 09/08,/20í 3.

EdurÍdo Mont nhâr d. Soura - Prrgolro Portaí|. n' 050Íil0lí

Avrso DE Ltctr^çÂo pRÉGÃo piElEt{c[ÀL }r.0/tia20í!
Oàldo: Cqlfst'çáo de crnpw 68p6datzâ& paí' crocuçao da úlrâdâ dc sí!oí!h

cfnrba aóíÊa (p6dráo & ânorgial psâ 30 (ts'nts) Bldánd8 popdsBs do PÍogm llnhs
Ce$ Mlnhâ Vidr, lo€llzadaE nas srâdÍsr 03 e O'l ô lrr{áatrsrto Alto dâs PâknaiE3 am
Nwâ Sântâ B&m - PR. Íipo: [,]êís pírço gloôal. Rsbilmb .bs mwlopês: Até
27108/20í3. às 13:30horas.lnldodopÍegÉo: Ob270812013, & 14:00 hüã. Preço M&lmo:
Rt 15.000,00 (qdnzâ Ídl Gáls). lnfuímsçôB Cqnplemntâío3: podrrâo !ôí o,àdda! om
Míto de axpêdltrte no PÍlÍoltuÍa Mundpal ds nbvs Santa Bâíbâft, sito à Ru6 Welfrodo
Blttoncourt dc Morars no 222, palo íonâ: (oxx ,13, 3266-8í00), ou por Emsll:
lich4oo6}sb.pr.toebÍ,silc*w.nsb.pr.gov.tr t{oESrf,tr 8áôffi,09/08120í3.

Edu.rdo Íúiltmh* d. Som - PreoolD PütJlr n'o5armlí

Àu§_o-_qE-t!çlIA!Ág_L8E-cjsEBEsllrqAL_u_ssor?sü
Oucto: Âquiliçáo & cssla! básicas, p6r. srrpÍk âs ffisldad$ de S.€âtârb do Bam

EstaíSocial6doTrabâlho. lipo: lúorup.êçoglobâ|.
Rubimntodc wdopor:Âté2980120í3, às 13:30 hqss.
hidodopícaão: Oia 29/082013, às t4:00hms.
PEço Máxkno: R3 4t.43,1,20 (quãrênta s m ril, quâlrDcênl6 e tinta c quto roâis â vhts

6ta$). lníorÍrlsÉ€ Cmolffitrâm: podsâo s obtHÉ om hüáÍio dc .xpedbnE m
Prcíehum ltunlclpal d€ Nm Santr BáôaE, sito à Ruâ Walírsdo BlüolrdÍt da Mo.G no

222, pelo tooe: (oxx 43. 3266-8100), ou poÍ Emsil: Iicitrcro@rcb.pr.gov.br, elle
wc.nrb.p.gor'.br Nffi Santa BárbaB, 09/812013.

Eduüdo Uontrnhs dr §u - Prcgolro Poíarlr n' 05í201í

Aylso DE ucÍÍaçÃo pRÊclo ELErRôMco n.. o5rr2oí3 - sRp
Obieto: Aquisiçáo de mEÍidgrâfi@ ê uUÉ. Ípo: lteEpíeço. poí lts-
RECEBIMENTO DAS PROPqSÍAS: deê 08:00 tses ô{,la 15/0€i/2013 à3 07h5hn. do

da 29/08/2013. AAERÍUR DAS PROPOSTAS: d8 08:00 hores â§ 08h5hn. rb dlâ
29/08/2013. NICIO DA SESSÀO OÊ DTSPUIA DÉ PREÇOS: às 09SO húás & dir
29/08/2013, po. mio do Sistm do PÍâgáo Elot6nioo (lidtâçõ$) d8 Edsde Lidtâçõ.! c
Lêfltles do Bmsll, lw.bll.dB.br'A6is kístilic€do m fink - lidtâçõ6". PÍ€go Máxnm: Rs
24.275.60 (üntc r quatÍo mil, duzêntG € 3êtcnta 3 cin@ Gai! ê ssssnta eÍttarcs).

lníormçõa! Complsmntans: podoÍão seÍ obtidss m horêrb de €xpcdbnle nâ
PÍeíohuD Munldp€l do lúovs Sânta Báôá8, sío à Rus Wâtledo Biúel]urt dâ Msffi n'
222, pGlo tm!: (4$326Ê810O), @ poí E{ail: licibc@\sb.Fto.br. StÊ w§'.Éb.F.gw.hí
l'{d8 Santa 8áôera, 0908/201 3.

Edurrdo lúonlânhrr d. Soua - PrGg6lro PoÍtarl. n' 05020íl

Avrso DE ucrrAÇÃo pREcÂo ELETRôNrco n.t 052not3 . sRp
Obiêto: Aquls@o da ôlêo lubÍifrcants, íltÍc, pmlB, câmEs d€ âÍ 6 pÍolslses, psíE

mnutênçáo dG wlslos da írotâ mnicipd..Ilpo Íi,tenoípre9o. poÍ ltêm.
RÊCEBIMENTO OAS PROPOSTAS: das 08:00 hm3 do dis í5rc8/2013 à3 07h59min. do

diâ 3O,OU2013. ABERTURÀ DAS PROPOSTAS: das 03:00 htrar às 09h59rin. do dis
3oo€r/2013. tNlcto DA SEssÀo DÊ DtspufA DE pREÇos: & to:oo hsas do di8
30mâ/2O13, poí reio ds Sklm de Prêgâo Eletónico (kjtaçô$) de Bokâ de Lidtaçô$ c
Leilôgr do Brasll. *uv.blt.oÍg.k'Ams ldsüiêdo m lhk - licitâçócs'.

PBço MáxiÍm: R$ 252.186,00 (duzênto6 o drlquontâ ô dols nrll, €nto c oltanlâ o solr
rBeis). hlcÍmçó€s Cmpbmntrôs: podtrâo sí obüdas ôm ho.áÍb de expodlenle ne
PÍaíaíurs MmlcitEl da N@â Srntâ Báôâr., síto À Rm WuÍÍedo ElitmÍt d€ Llsas no
222, pslo Íonc: (Oxx 13. 32ô6-8f00), ou por E-mail: licirscro@nsb.pÍ.lov.br. Site
wv.nsb.pr.govbr Nda Santâ Báíõan, í2n8/2013.

Edmrdo il6t nh.r da Souu - PÉOOlrc Pdt.dr n'05612011

ReÍarste m
Oblêto: Cfftrâtâçáo d6

ü| .d?r..r

lhiIaoclEb.Írgú.br.
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Listagem de Contratos 3.9 4

Págim1fquiplarc

lnlclo vlgôncla Flnal vlgôncla
08/08/2013 06t10t20.t3
Gestor
36171 . PAOLO AORIANO FERACIN

Local

Fornecedor
37869-1 CAMILO & VALARINI LTOA. ME

lnlcioexec.gestor Flmexec.gestor

4 Secretaria de Serviços Públicos Externos
Llcitação
Pregão - 96 000040/2013

Súmula
contrataçáo de enpresa especializada para fornecinento de nEteriais destinados a obra de sbterÍE de abastecinento de água no nunicípio de
lrlova Santa Bárbara, atendendo ao TOPAC 073612011

Dotação:

Conta despesa Fonte Natur6za dosposa Funclonal
001 300 0716 Transf erências Voluntárias Públicas 4.4.s0. s1.00.00 - oBRAs E rN STALAÇôES 1 7.512.0205.1007

Requisiçõos do omponho:

NrknoÍo Tipo Data de oml3são Vslor da roqulslção No Empenho Oif. de Valor
000441/201 3 Ordinário

Valor original do contralo:

(') Valor atualizado do contrato:

Valor das requisiçôes de empenho:

Valor dos estornos de requisiçáo de empenho:

(') (Valor original + Valor dos aditivos) ' Limite admissivel (oÁ)

08/08/201 3

Su btotal:

COMPOSICÃO DO SALDO

36.409,24

36.409,24

002207

Valor dos empenhos sem rêquisigâo:

Valor dos eslomos de empenho sem requisição:

Valor dos cancelamentos de rap sem requisiçâo:

Valor das reversôes de estorno de empenho:

Saldo para novas roqulslçõos de empenho:

36.409,24

36.409,24

(36,409,24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL

Velor original do contrato:

(') Valor atualizado do contrato:

Valor das íequisiÇôes de empênho:

ValoÍ dos êstornos de requisição de empenho:

(') (Valor originel + Valor dos aditivos) ' Limite admissível (oó)

36.409,24

36.409,24

(36.409,24)

0,00

Valor dos empenhos sem requisigão:

Velor dos estomos de êmpenho sem requisigão:

Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:

Velor das reversóes dê estorno de êmpenho:

Saldo paÍa novas requisiçõea de empenho:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Crltérlos de selocão:

- Contrato: 938
- lmprimir as dotaçôes
- lmprimk os atos contratuais
- lmprimirrequisições / empenhos / cancelamentos dê rap e seus rêsp€ctivos estornos

Eritido poí: El€iÍE Cristina ldtk na \êrsáo: 5504 y 2í102013 15:19$

..rsequôÍrcia:938 Contrato:000042-1/2013 silr/t-A\it,42
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Listagem de Contratos 395

Págim:1

re
lnlclo Ylgâncla Flnal vigôncla
08/08/2013 06/í0/2013
Gestor
36171 . PAOLO AORIANO FERACIN

Local

Fornecedor
37867-4 H.D.S, COMERCIAL, HIDRAULICA E SANEAMENTO LTDA- EPP

lnlcio exec,gestor Flm exec.gestor

4 Secretaria de SeNiços Públicos Externos
Licltâção
Pregão - 96 000040/2013

Súmula
contratação de enpresa especializada para fornecinento de neteriais destinados a obra de sistenn de abastecinBnto de água no mrnicípio de
l.lova Santa Bárbara, atendendo ao TOPAC 073612011

Dotação:

Conte despe3a Fonte Natureza despesa Funcional

001 300 0716 Transferências Voluntárias Públicas 4.4.90. sr.oo.oo - oBRAs E rNsrALAÇôEs 17 .512.0205.1007

Requisições de empenho:

Nwnero Tlpo Data do emissão ValoÍ da roqulslção No Empenho Dif. de Valor

000464/201 3 Ordinário

Valor originel do contralo:

(') ValoÍ atualizado do contrato:

Valor das requisiçóes de empênho:

Valor dos estornos d€ requisição de empênho:

(') (Valor original + Valor dos aditivos) ' Limitê admissÍvêl (oÁ)

12108t2013

Su btotal:

coMPostcÃo oo sÂLpo

I 1.992,00

I1.992,00

002255

Valor dos empênhos sem requisiÇão:

Valor dos estomos de empenho sêm requisição:

Valor dos cancelamentos de rap sem requisiçáo:

Velor das reversõês de estorno de empenho:

Saldo paÍa novas requlsições de empenho:

'11.992,00

1 1.992,00

(1 1.992,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTÁL GERA

Valor original do contrato:

(') Valor atualizado do contrato:

Valor das requisiçóes dê empenho:

Valor dos estornos de requisição de empenho:

(.) (Valor original + Valor dos aditivos) ' Limite admissÍvel (%)

1 1.992,00

1 1.992,00

(1 1.992,00)

0,00

Valor dos empenhos sem requisição:

Valor dos estomos de empenho sem Íequisição:

Valor dos cancelamentos de rap sem requisiÇão:

Valor das reversôes de estorno de empênho:

Saldo para novas requlsições de empenho:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Critórlos de selecão:

- Contrato: 939

- lmprimir as dotaçôes
- lmprimir os atos contratuais
- lmprimir requislçôes / empenhos / cancelamentos de rap ê seus respectivos estornos.

eniri@SOav 2S1U2013 151945
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Listagem de Contratos 396

EquiÊm Pagim;'l

t?I?!l*?,Ir
lnlclo vlgêncla Flnal vlgâncla Fornecedor
08/08/2013 06/10/2013 23744-2 MARGEM - coMERcto DE MATER|A|S HtDRAULrcos LTDA - Epp
Geetor lniclo oxoc.gostor Flm exec.gestor
36171 . PAOLO ADRIANO FERACIN

Local Llcltação
4 Sêcrêtaria de Sêrviços Públicos Externos Progão - 96 000040/2013

Súnula
contrataçáo de enpresa especializada para fornecinento de nuteriais destinados a obra de sbterna de abastecinento de água no m.rnicípio de
l,lova Santa Bárbara, atendendo ao TOPAC 0736/201 1

Dotação:

Conta dosposa Fonto Naturêza despesa Fu ncional

00í 300 07'16 Transferências Voluntárias Públicas 4.4.90.sl.00.00 - oBRAS E TNSTALAÇóES 17 .512.0205.1007

Requlslções de empenho:

Número Tlpo Data de omlssão Valor da requlslção No Emponho Dlf. de Valor

000442t2013 Ordinário

Valor original do contrato:

(') Valor etualizado do contrato:

Valor das requisiÇôes de empenho:

Valor dos estomos de rêquisição dê emp€nho:

(') (Valor original + Valor dos aditivos) ' Limite admissivel (oÁ)

08/08/201 3

Subtotal:

coMPosrcÃo Do sÁLDo

7.286,29

7.286,29

(7.286,2e)

0,00

002208

Velor dos empenhos sem requisiçáo:

Valor dos estomos de empenho sem requisiçáo:

Valor dos cancelamentos de rap sem requisiçáo:

Valor das reversões de estomo de empenho:

Saldo para novas requisições de empenho:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERA

Valor original do contrato:

(') Valor atualizado do contrato:

Valor das requisições de empenho:

Valor dos estornos dê requisiçáo de empênho:

(') (Valor original + Valor dos aditivos) ' Limitê admissível (o/o)

7.286,29

7.2A6,29

(7.286,2e)

0,00

Valor dos empenhos sem requisigão:

Valor dos estomos de empenho sêm rêquisição:

Valor dos cancelamentos de rap sem requisiçáo:

Valor das reversóes de estorno de empenho:

Saldo para novas Íeguislçõ€s de empenho:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Crltérlos de selecão:

- Contrato: 940

- lmprimir as dotações
- lmprimir os atos contraluais
- lmprimir Íequisiçóes / empenhos / cancelemêntos de Íap e sêus respêctivos estornos.

Emitido por: Elaim CÍistim luditk m wsáo: 5504 y 2í1020'13 í5:19:58

Contrato:

7.286,29

7.286,29
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Listagem de Contratos 307

Equiplm Pá0ina:1

lnlclo vlgôncla Final vlgôncla Fornecedor
08/08/2013 06/10/2013 3785$.8 PIVA PIVA COMERCIO OE MATERIAIS OE CONSTRUCAO LTOA - EPP
Gestor lnlclo oxoc.gostor Flm oxec.geator
36171 . PAOLO AORIANO FERACIN

Local Llcltação
4 Sêcrêtaía de SeÍviços Públicos Extemos Prêgão - 96 000040/2013

Súmula
contrataçáo de enpresa especial2ada para fornecinento de nEteriab destinados a obra de sbtenp de abastecinento de água no m.rnicípio de
lúova Santa Bárbara, atendendo ao TOPAC 0736/201 'l

Dotação:

Conta desposa Fonto Natureza despesa Funclonal

00'1300 0716 Transferências Voluntáries Públicas 4.4.90.si.oo.oo - oBRAS E TNSTALAÇôES 17 .512.0205.1007

Requi3lções de empenho:

Número TIpo Data de emiesão Valor da roqulslção No Emponho Dif. do Valor

000439/201 3 Ordinário

Valor original do contrato:

(') Valor atualizado do contrato:

Valor das requisiçóes de empênho:

Valor dos estomos de requisição de empenho:

(') (Valor original + Valor dos aditivos) ' Limite admissível (7o)

08/08/201 3

Su btotal:

cOMPoSIcÃo Do SÁLDo

23.329,41

23.329,41

002205

23.329,41

23.329,41

(23.329,41)

0,00

Valor dos empenhos sem requisição:

Valor dos estomos de empenho sem requisição:

Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:

Valor das reversões de estomo de empenho:

Saldo para nova! requlsições de empenho:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTA GERAL

Valor original do contrato:

(') Valor atualizado do contrato:

Valor das requisiçóes de empenho:

ValoÍ dos estomos de requisiçáo de empenho:

(') (Vator original + Valor dos aditivos) - Limit€ admissivel (%)

23.329,41

23.329,41

(23.329,41 )

0,00

Valor dos empenhos sem requisiçâo:

Valor dos estomos de empenho s€m requisição:

Valor dos cancelam€ntos de rap sem requisiÇáo:

Valor das reversóes de eslorno de empenho:

Saldo para novaa requisições de empenho:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CÍitóÍios de selecão:

- Contrato: 941

- lmprimir as dotaçóes
- lmprimir os atos contratuais
- lmpíimiÍ requisiçóes / empenhos / cancelamentos dê rap 6 seus respectivos estornos.

Enitiô poí: Ela,rx: L,stlna lúith m ssáo: 5604 y 2í102013 15:2OG

941 46
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Listagem de Contratos 398

Etluiplm Pá9iE:1

@
lnlclo Ylgôncia Flnal vlgôncla
08/08/2013 06/í0/20í3
Gestor
36í71 - PAOLO ADRIANO FERACIN

Local

FoÍnocador
37787.2 RHO EOUIPAMENTOS ELETROMECANICA LTDA. EPP

lnlcio exec,geetor Flm exoc.gostor

4 SecretaÍia de Serviços Públicos Externos
Llcltâção
Pregão - 96 000040/2013

Súnula
contratação de erçresa especializada para fornecinento de rÍEteriais destinados a obra de sistenra de abastecinBnto de água no nunicípio de
l,lova Santa Bárbara, atendendo ao TQPAC 073612011

Dotação:

Contâ desposa Fonte NatuÍeza desposa Fu nclonal

00't 30 ü 07í6 Transf erências Voluntárias Públicas 4.4.90.si.oo.oo - oBRAS E TNSTALAÇóES 17 .512.0205.1007

Requlsiçôes de êmpenho:

Número Tlpo Data de emissão ValoÍ da rogulslção l{o Empenho Dif. de Valor

000436, r013 Ordinário

Valor original do contrato:

(') Valor atualizado do contralo:

Valor dâs requisições de empenho:

Valor dos estomos de requisição de emp€nho:

(') (Valor original + Valor dos aditivos) ' Limite admissível (%)

08/08/201 3

Subtotal:

coMPosrcÃo Do sÂLpo

27.000,00

27.000,00

002204

Valor dos empenhos sem requisição:

Valor dos estomos de empenho sem requisiçáo:

Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:

Valor das reversõ€s dê estomo de empenho:

Saldo paÍa novas requlsigões de empenho:

27.000,00

27.000,00

(27.000,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL

Valor original do contrato:

(') Valor atualizado do contrato:

Valor das requisiçóes de empenho:

Valor dos estornos d€ requisição de empenho:

(') (Valor oÍ;9inal + Valor dos aditivos) ' Limite admissivel (%)

27.000,00

27.000,00

(27.000,00)

0,00

Valor dos empenhos sem requisiçáo:

Valor dos estomos de empenho sem requisição:

Valor dos cancelamentos de rap sem Íequisiçáo:

Valor das reversóes de estomo de empenho:

Saldo para novas requlsiçÕes de empenho:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Critérios de selecão:

- Contrato: 942
- lmprimir as dotaçôes
- lÍnprimir os atos contratuais
- lrilprimir requisiçóes / êmpenhos / cancelamentos dê rap e seus respectivos estornos

Enitiô por: I ., rÉ CristirE ludth rE \ssáo: 5504 y 2ífif?o1315:tu17

Contrato: 000046-t/20'13 .,, . Sll/tAVl: 46.:
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m
lnlclo Ylgêncla Flnal vlgôncla
08/08/2013 06/10/2013
Gestor
36171 . PAOLO ADRIANO FERACIN

Local

Fornecedor
37866.6 RSG STOPPA PAINEIS ELETRICOS. EIRELI

lnlcloexec,gestor Flmexec.gestor

4 Secretaria de Serviços Públicos Extemos

Súmula

Llcltação
Prêgâo - 96 000040/20í3

contrataçáo de enpresa especializada para fornecinento de nsteriais destinados a obra de sbtema de abastecinento de água no nunicípio de
nova santa bárbara, atendendo ao TCYPAC 0736/201 1

Dotação:

Conta despese Fonte Natureza despesa Fu ncional

001 3ou 0716 Transferências Voluntárias Públicas 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÓES 17 .512.0205.1007

Requlsições dê êmpenho:

N úmero fipo Data dê emlssão Valor da Íequislção No Empenho Dif. de Valor

000440/201 3 Ordinário

Valor orioinal do contrato:

(-) Valor atualizado do contrato:

Valor das requisiçôes de empenho:

Valor dos estornos de requisição de empenho:

(') (Valor original + Valor dos aditivos) ' Limite admissivel (o/o)

08/08/201 3

Subtotal:

coMPosrcÃo po sALpo

34.200,00

34.200,00

002206

Valor dos empenhos sem requisição:

Valor dos estomos de empenho sem requisiçáo:

Valor dos cancelamenlos de rap sem requisição:

Valor das reversóes de estorno de empenho:

Saldo paÍa novaa roqulslçõ6s de empenho:

34.200,00

34.200,00

(34.200,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERÁL

Valor original do contrato:

(') Valor atualizado do contrato:

Valor das requisiçôes de empenho:

Valor dos estornos de requisição de empenho:

(-) (Valor original + Valor dos aditivos)' Limite admissivel (oÁ)

34.200,00

34.200,00

(34.200,00)

0,00

Valor dos empenhos sem requisição:

Valor dos estomos de empenho sem requisição:

Valor dos cancelamentos de rap sem requisiçáo:

Valor das reversóes dê €storno de empenho:

Saldo para novas requislções de empenho:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CÍitéÍios de selecáo:

- Contrato: 943
- lmprimir as dotaÇões
- lmprimiros atos contraluais
- lmprimirrequisições / êmpenhos / cancelamentos d€ rap e seus respectivos estornos.

Emitiô poí: Elâire Cristim ludith m !êÍsá): 5504 y 2910r?01315:tu6

Contrato: 000047-í/2013 i' Sllr/lAlil: 47
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recebimento materiais empresa PIVA
9 mensagens

SAMAE NSB <samaensb@onda.com. br>
Para: licitacao@nsb. pr. gov. br

21 de outubro de 2013 '14:19

Material recebido:

Boa tarde Elaine,

Faror repassar e-mail para empresa PIVA PIVA, solicitando a troca dos seguintes materiais que foram

entregues fora das especificaçÕes que consta no edital de pregão eletrônico de no 040/2013.

Especificação no edital:

- 46 Luras em aço galranizado a fogo, diâmetro 4", classe 300 pressão de 2000 psi, com rosca NPT,

fabricado conforme norma NBR 6925 (ANSI8 16.3).

- 02 Válwla de retenção lertical intermediária, para tubo edutor de 4", com rosca NPT, com as seguintes
características: - corpo - ferro fundido nodular; bucha guia -

borracha nítrica; - mola-aço inox; - disco-bronze; - anel o'ring- bonacha nítrica.

- 46 luras simples com rosca BSP e nenhuma delas é de classe 300 pressão de 2000 psi conforme
solicitado.

- As 02 válwlas foram entregues com rosca BSP e não rosca NPT conforme Íoi solicitado

Atenciosamente,

Gerson Nogueira Junior

Diretor Presidente do Samae

https://nrail.goog le.conÍnail/ry'0/?ui=2&ilç 1463514Md&üeurpt&search=inbox&th='141dbd06e144e5c4 1t4
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Setor de Licitações - Prefeitura Municapal de Nova Santa Bárbara
< licitacao@ns b. pr. gov. bP
Para: Pila Pila < pila_licitacoes@hotmai l. com>

21 de outubro de 2013
14:25

Boa tarde,

Em relação aos materiais referente ao Pregão Eletrônico n' 040/2013 recebidos pelo Sr. Gerson, segue
pedido de troca de alguns produtos:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Solicitamos a troca dos referidos materiais num prazo de 5 dias úteis, contados a partir deía data

OBS. FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE EMAIL.

Elaine Cristina Luditk
Setor de Licitações
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Telefone (43) 3266€100

Piva Piva <pila_licitacoes@hotmail.com> 21 de outubro de 2013 14:38
Para: Setor de LicitaçÕes - Prefeitura Municipal de Nora Santa Bárbara <licitacao@nsb.pr,gov.br>

Confirmo o recebimento do e-mail

Att,
Pamela Giacomelli

Date: Mon, 21 Ocl2013 14:25:55 -0200

Subject: Fwd: recebimento materiais empresa PIVA
From: licitacao@nsb. pr. gov. br
To: pir,a_licitacoes@hotmail. com
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
< I icitacao@ns b. pr. gov. br>
Para: Pila Piw <piw_licitacoes@hotmail.com>

29 de outubro de 2013
09:1 9

Bom dia,

Fawr informar o prazo de entrega dos materiais que foram solicitados troca, pois o prazo concedido já se
esgotou.

Att,

Em 21 de outubro de 2013 14:38, Piw Pila <pira_licitacoes@hotmail.com> escre\eu
[Texto das mensagens anteriores oculto]

https//nnil.google.conúnail/t/O/?ui=2&ilç 1463514Md&üew=pt&search=inbox&th= 141dbd06ê'144e5c4 214

Att,
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[Texto das mensagens anteriores oculto]
4f\2

Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
< I icitacao@ns b. pr. gov. br>
Para: gerson nogueira junior <gersonsamaensb@hotmail.com>

Gerson eu enüei o email pra eles também.

29 de outubro de 2013
09:1 9

Att,

Mensagem encaminhada 
---De: Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara <licitacao@nsb.pr.gov.br>

Dala:21 de outubro de 2013 14:25
Assunto: Fwd: recebimento materiais empresa PIVA
Para: Pila Pila < pila_l icitacoes @hotmai l. com >

[Texto das mensagens antenores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Piva Piva <pila_licitacoes@hotmail.com> 29 de outubro de 2013 09:40
Para: Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Now Santa Bárbara <licitacao@nsb.pr.gov.br>

Como foi hlado com Sr. Gerson por telefone semana passada referente ha algumas duüdas foram
esclarecidas na sexta feira, gostaria de solicitar mais ptazo, pois a fabrica demora para entregar o material
que temos que trocar

Att,
Pamela Giacomelli

Date: Tue, 29 Oct 2013 09:19:19 -0200

Subject: Re: recebimento materiais empresa PIVA

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
< I icitacao@nsb. pr. gov. br>

-Rara: Piw Pira <piw_licitacoes@hotmail.com>

Qual o prazo necessário para entrega?

29 de outubro de 2013
09:44

Att,

Em 29 de outubro de 2013 09:40, Pira Pila <plla_licitacoes@hotmail.com> escre\eu
[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Att,
Pamela Giacomelli

https://nnil.google.con/nail/ú0/?ui=2&ile1z163514Md&üeuept&search=inbox&th=141dbd06e1,14e5c4 3t4

Piva Piva <pila_licitacoes@hotmail.com> 29 de outubro de 2013 09:47
Para: Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Now Santa Bárbara <licitacao@nsb.pr.gov.br>

30 dias
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Date: Tue, 29 Oct 2013 09:44:49 -0200

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
< I icitacao@ns b. pr, gov. br>
Para: Pira Piia <pila_licitacoes@hotmail.com>

Ok, prazo concedido.

Att,

Em 29 de outubro de 2013 09:47, Piw Piw <pila_licitacoes@hotmail.com> escre\eu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

29 de outubro de 2013
10:0'1

https//nrail.gmgle.contlneil/r-t/OPui=2&ilç1463514Md&üeuept&search=inbox&ft=141dhc106e14'1e5c4 414
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MODALIDADH: PREGÃO

(x) HLETnorulcO ( ) PRESEaüCIAL

No o{o

lrlo HSPE0tF[0AÇA0 ü0c ütss
1 Capa do processo ÕYr
2 Ofício cla secretaria solicitando Ô\L
e Licitação à Contabilidade (Pedido cje clotação) ôu,
Ar$ Contabilidacie à [-icitaçáo (Ftesposta dotação) ov,

Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) (y-
0 Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) ol-
7 AutorizaÇão do Prefeito para abertura ctt
I PoÉaria nomeaÇâo da CornissÉio de Licitaçâo a/
CI Resumo do Edital 0u"

10 Parecer Jurídico (Edital) ô/
11 E:.c,!ital (r/

12 Publicações (Diário Estado, Diário União e Jornal Reçlional). {Y
13 Publicação Mural de Licitaçao ('l-CH) ôr
14 Docirmentos de Credenciamento Dy
15 Fropostas de PreÇo 0r
x6 Documentos de habilitação ôl(
17 Ata de abertura e julgarnento OL
18 Proposta final das empresas vencedoras cut
"tg Licitaçào ao Jurídico (Resultado cla Licitação) ÔK
20 Parecer J uríd ico (Julgamento) otL
21 Licitação ao Prefeito (Homologação) CI6
22 Homologação do Prefeito o,L
L\) Publicaçâo da Homologação (Jornal l'tegional) ÔK
24 Ordern de contrataÇão cu.
25 Contnatcl 0r
26 Publicação do extrato do contrato (Jornal Regional) OL
27 Relatorio de acompanlramento rjo contrato (Listagem cle contratos) 0,L

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

Bárbara, Paraná - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.Êov.br
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TER.&{O DE E,NCERRAMENTO DE PROCESSO LICXTATORIO
pnpcÃo mr.nrnoNrco N" 040/2013 - voLUME II

Aos 04 dias do mês de novembro de 2A13, travrei o presente termo
de encerramento do processo licitatório de Pregão Eletrônico no 0401201.3,

registrado em 08/0712013, que tem como primeira folha a capa do processo e as

folhas seguintes nurneradas do no 261 ao no 404, que corresponde a este termo.

Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,Centro, Fone 43. 3266,8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbar4 Paraná

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


