
ITENS

Lote Codip do Unidade de
medida

Preço
unilário

oTE:001 Iiquido. Embalagem com 100 ml UN 8,00 07 16,56
OÍE:001
Lole ()0'l

10 18 Agulhinha lipo 1 loruo fno Com laudo de classificâçáo
umidade máxima 14% e quêbrados âté 9,50/0, embal
atóxico, transparenle d 5 kg, Caíacterislrcas Fisicas,

ímicas, Biológicas e da embalagem devem obedecer a
Vigente

ORTE SUL l-N 331,00 10,49 3.472,19

oTE: 001

Lote 001

1 2 337 m solido em óleo. Lala 1709r Atum, óleo de soja, água, sal e
vegetal em po. Contém faços de sojâ. Pode conter baços

aipo, gergelim e leite / derivados. Não contém lúten

ERO N 0c ,65 0,00

- Lole 001

OTE:001 5 170

boÍes: tutli-liutli, mo , uva, abacaxie banâna

la macia. Embalagem plástica com í00 unidades. DjveEos RANA PCTE 70,00 00

5749 Biscoito amanteigado de leite 330

LOTE|001
Lole 001

691 Bolacha (biscoilo) salgado água e sâl Pacote com 400 grâmas
Farinha de lÍigo íorlifcada com íêío e ácido íólico, gorduía vegetal
soja palma), amido, extrato de malte, açucar invertido, sal,

biologico, femento quimico, bicarbonalo de sodio, (lNS
0 ii), acidulante, ácido láclico (lNS 270), mêlhoradores de lainha

, (lNS 1'101 i) metabissulfito de sodio (lNS 223). enzima
lanase

RACINE N 455,00 1,99 .885,45

OTE:001 aldo de Galinha, com l2lableles de 579Í

63 hocolate granuladoc-. 001

rr: 001 reme de cebola, pacote 68 gr CAÍE[,íAR

LoTE:001 788 de tomate 340 G.amas BONARE

7752 FECULA DE BATATA 4OO GRAMAS IL CTE

7ô2

sachets de 10 cáixa mm 48x 1094dez Érnas
Fêrmento biológico seco Utjlazado para panii€çáo. Acondicionado FERMIX

708 Fermento em po quimico, embala de 100 I DONA BENTA

LOTE:001
Lote 001

5261 Flocos de milho açucaÍado logredienles: Milho, aqrcrr, exfato de
malte, sal, eslabilizante, lecilina de soja, vitaminas: A, 81, 82, 812,

, niacina e ácido fólico, minerais: íerío e zinco. Contém glúlen
Peso líquido 2 kg

FALCKES N 00 15,69 13.179,60

7754 FRUTAS CRISTALIZADAS 1 KG TEI\,14R E

119 Gelatina em po Sabor a deÍlniÍ. Embalagem c./ 85 gramas, caixa

m 36 unidades.

7165 Geléia 250 gr. Sabor a deÍink

7166 Goiabada êmbalagem mm 400 gr

78,00738 Leile condensado. Lala com 395 9í NENE

00 720,00N 00POLLYLOTEj 001

Lote 001

7112 Leile em po SEM LACTOSE. 380 GR Protelna eíensâmente
idmlisada de soÍo de leite, maltodexiÍina. óleos vegetâis (palma,

nola, coco. girasol), fibras âImenEre (galacloolqossacarideos e

), fosíato licáho, doÍeto de polásio, óleo de
peixe, doreto de magnésio, cilÍato tÍissódico. óleo de morjtirella

lpina, carbonato de lnco, nucl€otldeos (uídina, cilidina,

denosina, inosina, guanosina),vilamina E,L{amilina, niacina.

cido pãntotênim, biotjna, sulfato de cobre. ácido fólico, útamina A,

mina 812, útamina 81, vitamina 82, vitamina D, vitâmina 86.

lfato de manganês, iodeto de polássio, vitamina K, selenito de

, emulsifcanle ésteres de ácido citÍico e mono e diglicerídeos.

áo contém lüten

,13 043,60CTE 7.120,00728 em É, integral, instântâneo Sem adiçào de açúcar e soro,

obtido por desidratação do leile de vâca integral apto paÍa a

mentaçâ) humana mediante processos iecnologicamentê

equados. Na inÍomaÉo nul cionâlo produto deve conler

mtos, proteínas, gorduras totais ê satuÍadas, sodio e cálcio

mbalagem de papel metalizada, SO o de 400

OTE:001
Lote 001

1,45 ,50PCTE 310,00ORTOLINILoÍE:001
Lole 001

1 câÍÍão Ave Mana Com ovos, vitaminado, @mposto dê matéÍia

ma de pÍimeira qualidade, sãs e limpas, isentas de mateÍial

o, parasihs. embalado em pamtes cam 500 gI. A mmposição

têsimal apÍoximada deveÍá sen proteinas = 12,59; lipÍdios

; e glicídios =7
15 1.155,00E 0,00oLOTE:001

Lote 001

3667 Macanão para sopa tipo letÍinha coloído Seca, com ovo§, ÍabÍicada

a partir de maláias+Íimas selecimâdas sàs, limpâs e de boa

lidadê. PreFrada com 03 ovos poÍ quilo, no minimo,

a 0,0459Í de colesteml por quilo, sem adiçáo de

Tendo, no máximo, umidade de l3gr poÍ 1009r. Livrê de

leÍÍosa, parasitos, larvas e detrilos animais e

dilg
ilr
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5dur
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Ímossoldado, contendo peso li uido de 5009r

alagem: Primáia: sacos de polieÍleno atoxico, resistentes.

LoTE:001
Lote 001

717 Maionese Frasco dástico emulsâo cremosa obtida com ovos e
eos vegetais com condimentos, subslancia comeslivelsem

nle, 500 gr

N 00 84,40

0ÍE:001 na 0% gordura tÍans, com ômega 3 e 6, sem sal. Pote YBOM PT ,00 .75 337,50
OTE:001 110 çoca de amendoim. pacote com 50 unidades UÍRIBON PCTE 1,00 981,95
oTE:001 19 51 VITHO OOCE 5OO GRAMAS ATEMAR TE 30,00 85 145,50

Lote 001

E:001 2A parmesão ralado Elaborado mm leite, feÍmenlo lácüco,
sâl e @nsêNadoíácido sóôico. Embalagem

SELET] cÍE 80 140,00

OTAL 064,85

DO TO DA ATA DE R
REFERENTE AO PR PRESENCIAL N" 7/2018 - PMNSB

N.o 16/2018 - PMNSB

OBJETO. Reqistro de prêço para aquisição de gênêros alimenticios

VALIDADE DA ATA: Dê 'l2ltt*2018 até 111Mt2019.

BENEFICIÂRIO DA AÍA : ALI ET{TARE. ATACADO DE PRODUTOS ALI}IEI{TíCPS . EIRELI- ME.
CNPJ sob no. 23.123.54í0001-90.

Rua ouiniino Bocaiwa,2'16 -Cep:84200000 - Bâiro:Vila Pinheko, JaguaÍiaíva/pr.
RESPONSÁVEL JURÍD|CO: GabÍielAtmeida de Jesus, OAB/PR n" Bi.963.

ESPECIF Ão Do oBJETo E PRE OS REGISÍRADOS
ÍtNS

Codrgo do
prcdutoisewiço

Lote Item Des€ÍiÉo & produto/seMço Marcâ do produto Uoidade de
medida

Quantidade Preço
unitário

Pre§, total

LoTE:001
- Lolê 001

6 7758 KG 350,00 9,75 3.412,50ALMÔNDEGA BOVINA CONGELADA (159) produto composro por

came bovina, água, cêbola, proteina de soja, faÍinha de rosca, sal,

condimentos naturais e outros componentes caracleristicos do produto.

Congelado individualmente (lQF). 0 produto deve apresentar-se
a[edondado, com coloraÉo marrom clara, texluÍa macia, odor e sabor
caracteÍísüco. Deve estar acoodicionado em embalagem primáÍia de
polietileno atóxica, kansparente e resistente, com etiquela interna dê
idenffcaÉo, com vedaÉo lermossoldâda, com peso líquido de 2Kg de
produto. Não apresentaÍ peíurâ@es. A embalagem searndária deve

ser caaxa de papeliio ondulada reÍoÍçada, hcrada com fila adêsiva, sem
apÍesentar danos. e identifcada com etiquela tesleira conlendo
inÍorma@s sobre o produto e êmpresa. No momento da entrega o
prcduto deve apresentar validade mínima de 3 mese§.

NOVILHO NOBRE

KG 3.156,00 15,90 50.180,4039 729 CaíÍIe boüna (acém I) Sem osso, limpa, sem nervos, sem tendÕes,

sem aponeMoses ê sem gorduras com câracteristicás organolêplicás
(cor, sabor, odor calacterislicos). Apresentar CeÍtiicado de lnspeção
Estadual/ Federal ou Municipal. Embalada, devidamenle identifi cada

com etiquelas inlemas de âcordo com a Legislação vigenle e
especificâção de prazo de validade.

NOVA VIDA

8.738,10

LOTE:001
- Lote 001

LL -.001
- Lote 001

89 4357 Linguiça câlabresa delumadâ lngrêdientes: Carne suína, came bovina,

cáme mecanicamente sepaÍada de aves, toucinho, proleina texlurizada

de soja, sal, leite em É, açúcar, pimentas: Calabresa e pÍeta, extralo de

anoz feÍmentado, reguladorde acidez lactato de sodio (lN5325),

estabilizante polifosíato de so?io (lNs4s2i), realçadoÍ de sabor
glutamato monossodico (lNS621 , antioxidantes: Eritoóato de sodio
(lNS31 6) aromas: Natural de fumaça e de pimenta píeta,

conservadores: Nitrato de sodio (lNS250) e nitato de sodio (lNS251) ê
coÍante oaturâl câÍmim (lNS120).

FRIGO KG 630,00 13,87

KG 4.280,00 8,69 37.193,20LoTE:001
- Lote 001

1 1 1 711 Peito de Frango, sêm lempeÍo, com pele ê osso. Prcduído e embalado

em coníoÍmidadê com âs nomas da legjslaçao sanitária úgente.
PIONEIRO

NOVA VIOA KG 1.500,00 8,89 13.335,00LoTE:002
- Lote 002

6 7756 Came de poÍm - pemil sem osso e coum. Embalada, deüdamenle
identifcada com etiquetas intemas de acordo com a legislaçáo vigente e

especifcação de prazo de validade. Apresentar Certificado de lnspeção

Estadual/Federal ou Municipal.

FRIIVESA KG 380,00 19,20 7.296,00LoTE:002
- Lote 002

783 Prêsunlo cozido de suino magro sem capa dê gordura, obtido de peínil

ou ouba pâítê de suino sadio, com aspecto, cheiÍo, cor e sabor

ÊúpÍios, isenlo de sujidade, parasito e larvas. FATIADo

FRIIVESA KG 380,00 20,50 7.790,00LOÍE;002
- Lote 002

17 4369 Queijo, Tipo Mussarela de leite de vacâ de boâ quâlidade, náo
prensado, de consistência semi dura, rígida, textura mmpacta, com

odoÍ e sabor suave e levemenle salgado. FATIADO

121.945,20TOTAL

PUBLICACÃO TRITIESTRÂL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N." 
,I7120,í8 - PMNSB

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittêncourt dê Moraes n'222 - Centro

Fone/Fax: (43) 32664100
E-mail: diariooícial@nsb.pr. gov.bí

www.nsb.pr.gov.bÍ
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NTE AO GÃo PRESE 12018 - MN

OBJETO. Rêgistro de preço para aquisição de gêneros alimêntícios.

VÂUDADE DA ATA: Dê 1Z0i{2010 aré í í /0412019.
BENEF|CÁRD DAATA: oFíco 2 pApEtARtA LÍoA - Epp.
CNPJ sob no. M.026.757/000145
Rua PÍesidente Gelúlio Vargas, 908 Sata 01 . Cep: 86220000 - Bairo: Centro, AssaípR
RESPoNSÁVEL JUR|D|CO: cabÍietAtmeida de Jesus, oAB/pR n. 81.963.

ES DO OBJETO E PRE OS REGISÍRÂOOS
ITENS

Lote Ma.ca do Uoidade

de medida
PÍeço

unitáío
LoTE:001
- Lotê 001

de âmendoim tipo paçoca rolha embalada individualmente em
mbalagem plásticâ ou papel impermeável, cáda unidade deve

rde 20 a 25 gramas, contendo externamente os dados de
enlificação e procedência, número de lote, data dêíabricação,

nlidade do produto. Pacote mm 50 unidades.

PAÇOQUITÂ PCTE 1,00 19,59 ,19

oIE:001 7 ô378 oce de leite. Caixa crm 50 unidades no minimo 20 gr cada doce ULOSINÂ cx 11,94 238,80
oTE:001 701 acânáo lnstantâneo embalagem com 8 de sabores vaíiados 88,80

739 Miltlo pâra pipoca üpo 1 Embal. poleühno atóxico, lÍansp. cJ 500 MAFIL

AL

OA ÂTA DE

FERENIE AO

OBJEÍO. Rêgisko de prcço para aquisiÉo de gênêros alimentícios.

VALIDADE DA ÂTA: Dê 12J0112018 alé 11101120'19.

BENEFICIARIO DAATA : COMERCIAL A F B EIRELI EPP.

CNPJ sob no. 28.257.952000144

Av Tuiuti, 2412 Sala 4 - Cep: 87043629 - Baino:Jardim Pinheiro, MaringaiPR.

RESPoNSÁVEL JURIDICO: GabrietAtmeidâ de Jesus. OA8/PR n" Bi.963.

- PMNSB

ÉSPECIF DO OBJETO E PRE REGISTRADOS

ITENS

Lote Item CodrSo do
yodutdseÍt iço

DescriÉo do pÍoduldseíviço Mâ.ca do
produio

Uoidde de
medida

Quanlidade Preço
uniÉíio

Preço totâl

32 712 Caldo de galinha 1 kg concêokado em É, pÍeparâdo à base de extralo de
came de Írângo, proleina vegetal hidrolisada, condimefltos. Composlo de
sal, amido, glutamato monossodico, açúc€í, alho, cebola gordura vegelal
composto de sal, amido,glutamato monossodico, âçucar, alho,cebolâ,
goÍduÍa vegetal, ertrâto de cême de frango, acondicioírado em

embalagem plástico com 1 k9. A embalagem deveÍá conler extemãmente
os dados de identjfcaÉo e procedência, informa$es nulÍicionais, número

do lote, data de validade, quantidade do produto, número dê regisÍo e

alenderas especificáÉes técnicas dos órgãos de vigilância sanitária.

apli PCTE 160,00 3,88 620.80

LC . 00'l

LoÍE:001
- Lote 00'l

36 804 CANELA EM P0 100 gÍ d mille PCTÉ 15,00 2,35 35,25

LOTE:001 128 6168 Salgadinho de milho, sabor a deÍinrr. Pcte 100 Gí PCTE 80,00 1,35 108,00

764,05ÍOÍAL

P N." 19/20't8 - PMNSB

REFERÊNTE ÂO PRE PRESENCIAL NO 15/2018 - PMNSB

OBJETo - Regisko de preço para êvêntual preslação de serviços dê pintura dos imóveis próprios ou locados pela Âdministraçào Municipal,

VALIDADE DÂ ATÂ: De 18Í),m018 a l7lM2019.
BENEFtcÉRo DA ATA: RUAN FELTPE cÂRvALHo. ÍtBAGr- ME

CNPJ sob nô. 24.733.141/0001-81

Rua Padre Fenucjo, 1175 - CEP: 84300000 - Bairo: Ce0lÍ0, Tibagi/PR

RESPoNSÁVEL JURíDlco: cabrielAtmeidâ de Jesus, oAB/PR n" 81.963

ESpECTFTCAÇÁO D0 OBJETo E pREÇOS REG|SÍRADOS

ITENS

Lote llem Ctuigo do oescÍição do pÍodutdserYiço Desmnlo ofertado Unidade dê
medida

Preço
unitáÍio

Preço tobl

Lote 001 1 1817 lPÍestaçáo ds seÍviços de pintuÍa dos imóveis propÍios ou

lbcados 

pela AdministíaFo Muniipal
400/.

Sobre a Tabela Oficial

do PaEná Edifrcâ@s

UN 1,00 60.000,00 60.000,00

ÍOTAL 60.000.00

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walíredo Bittencourt de lúoraes n'222 - Cêntro

Fone/Fax: (43) 3266J100
E-maii: diarioofi cial@nsb.pr.gov.br

www.nsb.pr.gov.br

Codigo do DescÍiÉo do p.odutdseryiço Preço tolal

Eri4
]rr".t -

lLoTErol lro, EcrE 182-oo---IP?
lBoRÍoLrN-Pcrtre]rzopo-- lo,zr

Eoro

FCr



947

6 A CIDÀDE RECIO]'ÂL

Prefeitura M

úôd6.ili.í..úd.

'...d..r-.l§.e.r}ÉÉÔi,.í-l5frr

Fú'eó,dodE.Ôe
É.Úrêdüd.É,rqi(

l.!.'É6\*{úó.e.ã.

OBJETO.
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CNPJ 3.b n'. (ra 116 757m0!{5
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PREFEITURA I,,,1UNICI PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo pARANÁ

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATORIO
pnrcÃo or,rrRôluco No 7/2018

Aos 04 dias do mês de fevereiro de 2019, lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo de Pregão Eletrônico n' 712018, numeradas do n" 929 ao no

948, que corresponde a este termo.

tEbiw Santos
Responsável pelo Setor Licitações

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n" 222, Centro, Fone ,13. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BárbârÀ PaÍaflá

- E-mail licitacâoAnsb.pr.eov.br - wrrrv.nsb.pr.sov.br

li*lr
_§"rr5"Ê:j



Nov2sâÀlâBárbãIã.- PR,{1 de.F€y€Iekêdê+Sls-OiâIiooÍeial-Etetronim - Edição: 1413/2019 _l2l

TRIM XTRATO OA AT oN."í
AO Presen SB

OBJETO - Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios_

950

VALIDADE DA AIA: De 1204/20í8 até 11/0,U20'19.
BÉtlEFlClÂRlA DA ATA: ANA ELrA DÊ JESUS ALMETDA & C|TA LTDA - IrtE.
CNPJ sob n'. 17.020.810/0001{2.
Rua Antonio Joâquim Rodrigues, 506 casa, CEP:86250000, BAIRRO: CENTRO, Nova Santa Bárbara/pR.
RESPONSÁVEL JURID|CO: GaúielAlmeida de Jesus, oABipR n.81.963.

ESPECIF DO OBJEÍO E REGISÍRADOS

JTE:002 -
Lote 002

TRIM L EXTRATO DÂ ATA OE RÉGISTRO OE PRE N." 1

REF PR ENCTAL N" 7/201 - PMNSB

'-rJETo . Reqistro dê prêço paÍa aqulslção de gêneros alimenticios

VALIDADE DA ATA: De 1z04m18 até 11Mn019.
BENEFrcÁRIDA ATA: ANIONO FRANCISCO RIJY & CIA LÍDA-EPP.
CNPJ sob 0". 05.306.008/0001{2.

Rua José Mendes de Moraes, 144 Meícado - CEP: 86250000 - BAIRRO: Centro, Nova Santa Báóara/PR

RÉSPONSÁVEL JURÍO|CO: GabrielAlmeida de Jesus, OAB/PR n" 81.963.

ESPECIFI DO OBJETO E P REGISÍRAOOS

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Ruai Walfredo Bittencoúrt de Moraes n'222 - Centro

Fonê/Fâx: (43) 3266{1 00
E-mail: diaíiooÍicial@nsb.pr.gov-br

www.nsb.Pr.gov.br
www.trânspaÍênciaparana.com.br/doensb

ITENS

Unldade de
medida

Preç!
unilário

Prê§, tolal

LOTE: 002 -
Lote 002

1 7190 Bolo recheâdo e conÍeitado (tipo aniveÍsaíio). Com massa de
Cobeíura de chocolale. Recheio de creme com leile

nsado ou lruÍado de chocolate

ANÂ ELITA OE JESUS
ALMEIOA & CIA LTDA

75.00 18,00 1.350,00

LOTE: 002 -

Lote 002
7747 Bob recheado e confeilado (lipo aniversário). Com massa de

nca. Cobertura de úarúilly Recheio de creme com leite
nsado ou doce deieite e írutas

ANA ELITA DE JESUS
ALMEIOA & CIA LTDA

KG 50,00 18,00 900,00

LOÍE: 002 -
Lote 002

7764 HOCOTONE 4m a 5O0g ANA EIIÍA DE JESUS
ALMEIDA & CIA LTDÀ

4351 de quêiio (sâlgâdo) ANA ELITA DE JESUS
ALMEIDA & CIA LTDA

KG 470,00

LOTE:002 -
Lote 002

assa paía piza grandê No minimo 270 qr ANA ELITA DE JESUS
ALMEIDA & CIA LTDA

UN 200,00

LOTEj 002 -
Lote 002

ANA ELITA DE JESUS
ÂIMEIDA & CIA LTDA

KG 180.00 20,00

LOTE: 002 -
Lote 002

12 4363 ini Pão francês 25 aramas (kilo) ANA ELIÍA DE JESUS
ALMEIOA & CIA LTDA

r.220,00 5,00 6.100,00

LOTEi 002 -

Lole 002

13 CX 500.00 4,00 2.000,00com uvas passas e frulas cristalizadas Âco0dicionado
em individual - de 400 a 500 gramas

ANA ELIÍA DE JESUS
ALMEIDA & CIA LÍDA

LOTE: 002 -
Lob m2

14 5,00 32.800 00704 ANA EtIÍA DE JESUS
ALI\IEIDA & CIA LTDA

KG 6.560,00

LoTE: m2 -
Lole 002

16 KG 300,00 18,00 5.400,007747 .ecieado e conÍeitado (trpo aniversáno). Com massa de

Cobe.tura dechanlilly. Rêcheio de creme com leite

ou doce de leite e ííulas

ÂNÂ ELITÁ DE JESUS
ALMEIDÀ& CIA LTDA

25,00 11.500,00LOTE:002'
Lole 002

18 6166 assado üpo EsfiÍa. Sabor a deÍinir ANA ETITA DE JESUS
ALME'DA 8 CIÂ LTDA

KG 460,00

91.362,00

I
E
TI

ITENS

Prcço
unitário

Preço totalMarcâ do
píodulo

Unidadede
medida

QuanÍdadeLote 11êm Cródúo do
produlolsewiço

D€sariÉo do prodúar'seM@

4,99 94,81ADOCIL UN 19,00LOTE: 001
- Lote 001

7746 ÀDOÇANTE DIEIÉÍ|CO LíQUtOO Stevia. lngredientes: 4lua,
Edulcorantes Naturais Gliclsideos de Steviol, conseívantes: benzoato de

sodio e soíôato de polássio. acidulantê: ácido cítico. Sem aspartâmê, sêm

ciclamato, sem sa.arina, sem acesulfame{. Unidades de 80m1. Prazo de

valjdade minimo 2 anos a conlar a partjr da data de eÍrlÍega.

2.035,00DORI CX 185,00 11,00Bala de goma, üpo americana Embalado indMdualmenle, cada barÍa

deverá apresenlar pêso liquido de 20 a 25gramas. Saboí íÍutas sorlidas:

Abacaxi,laranja, limáo, morango, e uva. Coloridas artilicialmente.

lngredientes: Âçúcár, xarope de glicose, amido dê milho modifcado,

aromalizantes, corantes aíiliclais e aciduhnte ácido cibico. Caixa

contendo 30 embahgens

LOTE;001
- Lote (n1

14

PRODASA PCÍE 185,00 7.07 1.307,958ah masüqável, saborês soÍtkJos, pacole de lkgLoTE: 001 16 140

] ffi,so do

lolodutdservicÍ

Lote Descdéo do podutdserviço Marca do pmduto

Jouanhdad€

1748

Mioi Croissant (salgâdo)

Pão írancês 50 gBmas

I uH 
I 

sg6,oo 
l 

ro5o 
I 

s $a,oo

24.00 I 11.280,m l

,,ee | 5es oo 
I

r-



23 5748 Biscolo recheado 335 gr. Sabor a dêÍnir GALO PCIE 150,00 3,59 538,50
LOÍE:001
- Lotê 001

28 6885 Bombom soítjdo. Caixa com no míniÍno 350 gc Caixa de bombom soítido
mm as miniatulas de chocolatê, bombom de chocolate com leile e
c.ocânle, bombom íecheado de caramelo e leitê maltado, bomboín de
chocolate com recheio de morango, bombom dê chocolate coíI coberlura
de Ílocos, bombom recheado com coco, wâÍer coberto com chocdale meio
amargo. bombom de chocolale recheâdo de amendoim caramêlizado.

UN 1.792,00 7,85 14.067,20

LoTE| 001
- Lolê 001

29 4338 Eombom, pacole lkq Embalaqem com aproximadamenle 47 unlJades
conlendo AçucaÍ, gordura vegetal hidrogenada,Íarinha de trigo ênriquecida
com íeíÍo ê ácido fólico,mas$ de cacau,cacau em pó, soro de leite em
po.manteiga de cacau,taÍinha de soja integral, leile em É inlegnl,gorduía
vegetal.avelã,caslanha de caju,leite em É desmtâdo,Íermento quimico
bicaóonalo de sodio.

SONHO DE

VALSA
PCTE 230,00 27,90 6.417,00

LoÍE:001 38 4U5 Canudo filo (salgado)valo s/.echeio pacote cl36 und HUSKER PCTE 143,00 10,80 1.544,40

IOTE:001
- Lote 001

40 722 Came bo/ina (moida 2!) Limpa, sem nervos, sem lendoês, sem
aponeÍvrosês e sem gorduras, com caÍacteÍislic€s organolépicas (coÍ,

sabor e odor c€racterísticos). Apresentar Ceíificado de lnspeção
Estadual/ FedeÍal ou Municipal. Embalada, devidamenle idenlificada com

eliquetas internas de acordo com a legislaçáo vigenle e especificação de
prazo de validade.

MINAS MEAD 3.030,00 11,50 34.845,00

41 Caínê boúnâ em bíe co0gelada. Came de píimei.a coxáo mole.

P.ovenientes de maclos bovinos, sadios, abatdos sob inspeFo
veleÍjnáda, liwe de parasitas e dê qualqueí substáncia contaminante.
Devê ser íealúda a âparâg€ln reünando o excêsso de goídura e
cadibgem. Embalada à vácuo, corEelada. Embalada em caixa de papeláo

hcÉda. com ethueta de aco.do com legislaÉo ügente, conlendo SlF,
nome e endereço do abatedouro, identificaÉo comphla do pÍoduto, data
de íabricaÉo, validade e pêso lhuido. Produto suJeito à veÍifcação no ato
da entrega aos procedimenlos administralivoG determioados pela ANVISA.

MINAS MEAD KG 1.400,00 19,60 27.440.00

LOTE:001 44 791 Chiclete caixa com 100 unid sabor tutti Írutli BUZZY 60,00 4,15 249,00

LOTE:001 50 124 Cora e sobre coxâ de Írango À,4ARINGA 1.460,00 6,90 10.074,00

LoTE:001 51 4348 Corinha da asa de Íango (Drumel) LlARINGA KG 1.980,00 '10,40 20.592,00

LOTE:001 53 797 Creme de Leite 200 gíCreme de Leite 200 gí LIDER UN 228,00 1,80 410,40

LOTE:001 54 6377 Doce de abobora. Caixa com 50 u.idades BARONEZA 20,00 18,00 360,00

LOÍE:001 56 6376 Doce de bâlata doce. Caixa com 50 unidades BARONEZA cx 41.00 18,00 738,00

LOÍE:001
- Lole 001

5E 792 ooce de leite. Pote de 4009r lnq.edienles: Leile, açúcar, amido de milho,

bicaóonato de sódio INS 500ii, conservante soôalo de potássio INS 202

e enzima letase. Não Conlém Gluten

TRIANGULO 382 00 2,85 1.088,70

LOTE:001 Doce tela de nega. Caixa com 50 unidades BARONEZA 41,00 18,00 738,00

LOÍE:001
- Lote 001

ô8 7M Feijáo lipo 1 lsênto de materiais tenosas, parasilas detíltos animais ou

vegelais e odores estranhos bolor e umidade, embalagem de polietileno,

atóxico, transparente, resislente, d 1 kg.

EFRAIi,4 PCIE 2.554,00 7.ô3ô,46

LoTÊ:001 69 735 Fermenlo biológico embalagem 500 gr. FabricaÉo recenle FLESCHMAN UN 45,00 800 360,00

LOÍE:001
- Lole 001

7B 736 Gêneros âlimenlicios a base defarinha de milho Composição: açúc€r,

amido, sal, sais minerais, aromalizantes e vitaminâs embalagem de 400
gramas.

NESTLE UN 500,00 8,90 4.450,00

B1 4355 Goma de mascaÍ Com recheio liquido saboí aítifcial de tutlijrutti, colorija
aÍtiícialmentê.:r{çrrc3r, xarope de glicose, goma base, ó,eo vegelâ|,

aromalizante, umeclantes: gliceÍina e triacetina, corante aÍtilicial: vermelho

40, acidulanter ácido citÍico. Náo contém glúten. Valoí energéüco: l6kcal,
CaÍboidralos: 49 Proteinas: 09, Gorduras totais: 09, Gorduías saluradas:

09, C'oÍduras lÍans: 09. FibÍa alimentar:09, Sódioiomg, Valores diários

clm base êm uma dieta de 2.000 caloÍias. Embalagem: í caixa com 60

unidades indiúduais Peso liquido: 3009

BOBBALTO cx 130,00 8.60 1.118,00

LOÍE: 001
- Lote 001

82 52ôô logurle com polpa de frutas Sabor coco e morango. 5409r. Ba0deja com 6

unidades. Contêm glúteo.
BATAVO UN 100,00 3,65 365,00

LOÍE: 001
- Lote 001

83 5262 logurle integralsabor morango lngÍedieoles: Leite inlegíal, preparado de

mordngo (morango em pedaços, íÍutose, água, amido modificado, arorna

mtural de moaarEo. corante natural cârmim e conseÍvante sorbato de
potás§o), leiie em É integral, feímênlos lácteos ê mishr6 de

eslabilizanles e espessantes (concentrado píotéico de leite e soro de leite,

amiio modificado, espessante pecüna citdca e estabilizante goma gua0.

Não conlém glúen.

TACTOBOM LÍ 1.300,00 3,30 4.290,00

LOTE: 001 BB 3659 Leile lôlegÍál uHÍ Longa Vida, caixa com 12 embalagêns de 01 ljfo (12x1 ). LIDER cx 571,00 29,00 16.559.00

LOTE: 001

' Lole 001

9B 71M MargaÍjna COM SÂ1, produzida êxclusivamente de gordura vegêtal sem

gordura lrans, d no minimo 80% de lipidios, em potes de polipíopileno

com lacre de papel aluminizà do enlÍe a lampa e o pole, íêsistentes, que

qarantam a integÍidade do produto até o momento do coÍlsumo. Conlendo
peso llquido 5009. A embalagem deverá conteÍ extemamênte os dado§ de

adentificaçào e procedência, iníormação nuticjonal, número do lote, data

COAMO UN 2.496,00 3,20 7.981,20
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LOTE:001
. Lole 001

E:001
- Lole 001
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de validade, quanüdade do prcdulo e númeÍo do registÍo. pote c/ $0
gramas

LOÍE:001
- Lotê 001

105 istura pâ.a bolo prontâ 500 gr. Saboíes:Chocolate, baunilha, laíanja
cenoura, fubá, limão, abacaxi, aiÍim e milho

GTOBO UN 5.10.00 2,38 1.285,20

LOTE:001 107 1092 de sjrassollÍasco com 900 ml UN 12 00 5.99 71,88
LoÍE: 001 108 Embalâgem PET conteMo g00ml.de COAMO E[IB 2 026.00 2.98 6.037,48
LOÍE:001 112 5747 Pimentâ do íeino, preta, moida. Pcte 30 gí THIARA PCTE 20 00 2,48 49,60
LoTE|001
- Lole 001

117 4367 Pó pâra íefÍesco Com açúcar, váÍio6 saboíes (laranja, wa, moÉmgo,
laranja, tangeÍim, abacaxie Éssego) pcte 1 Kg.

OUALIMAX PCTE 446,00 5,30 2.363.80

LOTE: Cú1 118 7750 POLVILHO ÁZEDO 5OO GRAMAS THIARA 30.00 5.20 156,00

LOTE:001
- Lole 001

122 714 Refigerante 2 litros Fardo com 06 unidades - Água gaseifcada, âçúc€rê
exlrâto vegetalde guaraná, aroma nâluíâI, acidulante: ácido cítrico,
mnservadores: soóato de potássio e benzoâto de Sdio, corâ0tê:
caramelo tipo lV.

GUARATUBA FD 135,00 16,00 2.160,00

LOTEi 001 4370 Refrigerante 2,5 litros - fardo com 06 unidades FD 150,00 35,00 5.250,00

LOÍE:001
- Lote 001

127 706 Sal refinado Com iodalo potássio, conforme legislaçáo, sem umidade,
amndiciooado embal. polietileno atóxico. 1 kg

UNIAO PCTE 366,00 1.20 439,20

LOÍE: 001 130 5265 Suspiro docê. Caixa com 50 unidades. No minimo 20 qrcada doce BARONEZA CX 41,00 18,00 738,00

LOTE:001 132 732 VINAGRE DE ALCOOL COM LIMAO Embalagem de 750 ml CASTELO UN 175,00 2.74 472,50

LoÍE: 002 4 7773 Camê de porco - Bisteca MINAS MEAD KG 36.00 10,80 388,80

! 693 Frango inteiro coígelado com miúdo§, sem tempeío, pesando enlre 1 ,9 e
2,5k9. Produzjd6 e embalados de acordo clm âs no.mas da legislaçâo
sânitária vigenie.

iJlARINGA 156.00 6,90 1.07ô,40

LOÍE: 002
- Lole 002

19 734 7,95 4.054,50Sal§cha Came mêcanicameote separada de ave e suino,4rua, píoteina

de soja, sal iodado, amido, regulador de acidez, glicose, estâbilizante,
condimenlos nafurais, coÍanle nalurâ|, anüoxidante e @nservanle.

IIANÀ KG 510,00

LOÍE: 002

- Lote 002

20 4372 Toucinho defumado, lipo bâcon lsenlo de adilivo6 ou subsláncias
eshanhâs que sêiam impópÍias ao @nsumo e que allerem suas
caracteríslicas nahnais (Íísicas, quimi..s a orgânoléÊ'.86),

SAD Á KG 320.00 16,35 5.232,00

OTAL 195.080.98

952

LoTE: 002

ote 002

OBJETO . Registlo de preço para aquisição de
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TRIMESTRAL EXTRA DÂ ÂÍA DE REGISTRO DE N.o 't2i2018 -
REFERENTE AO PR PRESENCIAL N" 7/2018 - PMNSE

nticios.

VAL|DADE DA ATA: De lAÍ 2018 até 111ÍA12019.

BENEFrcúRÁ OA ATA: SUPRAACESSÓRDS DE ITiFORMÁTrcA ÊIRELIÍIIE.
CNPJ sob no. 25.048.205i 0001-78.
Rua Ponugâ|, 711 Anero A - Cep:86300000- BairÍo: Centro, Comélio PÍoópio/Pí
RESPOiISAVEL JURIDICO: GabíielAmeida de Jesus, OABiPR n" 81.963.

ESPECIF DO OBJETO E OS REGISÍRADOS

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santâ Bárbara
Rua: WalÍrêdo Bittencourt de Moraes n"222 - Centro

Fone/Fax (43) 3266{'100
E-mail: diariooíicial@nsb.pr.gov.br

www.nsb.Pr.gov.br l

www.trânspârenciaparana.com.b/doensb

IIENS

Codigo do

P(úúdserui@

Unidade de
mêdida

Ouântidâde PÍeço

unitáno

Píeço totalMarca do

troduto
Item DescriÉo do pÍodutdseryiço

5,38LIANE PCTE 130.0018 f771 Biscdto cÍeam cracker SEM LACÍOSE. Pctê 4crogr ontéín (Fainha de

trigo enrhuecida coÍn ÊrÍo e ácílo 6lico, amido de milho, açucár invertido,
goÍdura vegelal hilÍogenada, sal, Íermeoto químio, bicarbonato de sodio,

bicarbonato de ammb e pimfosíalo dissódico), melhoÍador de ÍaÍinha

(metabissulfto dê sodio), emulsificânte (lacticina de soia) e aíomatizante.

LOÍE:001
- Lole 001

713,70LIANE PCÍE 130,00LOTE: 001

- Lole 001

19 7767 Biscoito de leite SEM LACTOSE. Pcte 4009. contêm (Fadnha de líigo
eníiquecida com Íerro e ácido Íôlico. amido de milho, açucaÍ inveíiido,
gordura vegetal hidrogenada, sal, ÍeÍmento quimico. bicaôonalo de sodio,

bicâíbonato de amônio e pnofqsÍato dissodico), melhorador de Íarinha

(metabissllÍito de sodio), emulsifcânte (laclcina de soja)e aromatizanle

6,34 824,20PCTE 130,00LIANE2A 77ô8 Biscoito de MÀSENASEM LACToSE. Pcte 400 gr contém (Farinha de

trigo enriquecida com lerÍo e áciCo fólicr, amido de milho, açuc€r invertido.

goÍdura vegetal hidrogenada, sal, íermento quimico, bicarbonato de sodio,

bicãrbonato de amônio e piroíosÍalo dissódico),melhoradoí de Íannha
(metabissulfilo de sodio), emulsiícante (lacticinâ de soia)e aromatizante.

LoÍE:001
- Lole 001

5.17 672,10PCTE 130,00LIANEBiscoito doce rosqüinha de chocolate SEM LACÍOSE. Pcte 4009r conlém

(FaÍinha de líjgo enriquecida com ÍeÍo e ácido Íólic!, amido de milho,

aÇucar invertdo, go.dura vegetal hidrogenada, sal, íermento quimic!,

bicaÍbonato de sodio, bicaÍbonato de amôoio e pirofosíalo dissodico),

mehorador de ÍaÍinha (metabissulÍilo de sodao), emulsiíicante (lacticina de

soia) e aromalizânb.

LOÍE:001
- Lote 001

21 7769

672,10130,00 5.17LIÁNE PCTE7770 Biscdlo doce rosquioha de coco SEM LACÍoSE. Pcte 4o0gr contém
(Farinha de lÍito enriquecida com feno e áckjo íolio, amido de milho,

açucar invêltido, gpÍduÍa vegelal hidíogênada, sal. íeÍmento quimico,

LoÍE: 001
- Lote 001

22

COCAMAR

ANTÁRTICA



rbonalo de sodio, bicârbonato de amôoio e droÍosfalo
ssodrco demeJhorador Íarinha debissulfito em iíicanlessódio(mêtâ

iacl ci de e aÍ0matzâlrlê
LOTE: 00 63 3662 de tomate 840 gÍamas. BONARE UN 730 00 4.818.00

LOÍE:001
- Lote 001

1 1 5 6173 psicodélico. CobÍido aíificiaimente, tamanho
15 crn de allura,4,5 cm de diámeto. Coín câbo de

ou madeirâ.- Cada unidade deveíá eslarembahda
ndividualmente com plástico lransparenle. Pcte coín 30 unidades.

pequeno. Medindo MIGUELITO PCTE 120,00 26.77 3.212.40

LOTE:001
- Lote 001

1 1 6 745 de 6(n gí lÍlgredienles: Xarope de glicose, açúcar,
hijmgênada, acidulantes, ácido c[nc., ácido táttco,

lecitjna de soja, monoesteaíato de glicenla, corantes,
40 (Eí29), indigotina (E132), azul bÍithânte (E.t33), carameto

pâcote

ttarl vegêta

i 50c âromâlDânle. Não contém

ARCOR PCTE 110,00 15,18 1.669,80

13.281,70

953
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EXT REGISTRO DE P
FERENTE ENCIAL N" 7

OBJETo. Regisko de preço para aquisição de gêne,os âlimenticios.

VALIDADE DA AÍA: De I U042018 dté 11tÍN2019.
BENEFTúRIo DAATÀ: IUBARAO LICTTAçÕES EIRELI- EPP.

.4{IPJ sob no. 29.310.5330001 -51 .

,a Cambe, 90 - Cep: 8ô200000 - BaiÍo: Jardim San Rafael, lbipod/pr.
RESPONSÁVEL JURÍDrcO: GabrietAtmeida de Jesus, OAB/PR n" 81.963

ESPECIF DO OBJETO E P REGISTRÂDOS

001

uTEi 001

Diário Oricial Eletrônlco do Município de Nova Santa Báóara
Rua: Walrredo Brttencourt de Moraes n"222 - Cêntro

Fone/Fax: (43) 3266{1 00
Efi ail diariooÍicial@nsb.pr.gov.br

www.nsb.Pr.gov.br
www.hânspârênciaparana.com.br/doensb l

ITENS

Código do

troduldsêÍviço

Lole llem DescÍiÉo do pmdulds€Mço l,taÍca do
pÍodulo

Unídâde de
medÍda

Ouantidade Preço

uniláno
Preço totâl

- Lote 001

001 1 3966 Achocolatâdo em po instantáneo o ólulo deve possuir todas as
informa@s nutÍicionais, modo de preparo, validade e dala de produçao,
indicaçoes de consumo e conservação. Aquantidade indicada deve ser
exatâmenle a medida. Composição: Açúcar, Cacau em pó, Maltodexfina,
Sal íefnado, soÍo de leite em po, aromatizanles, vitaminas (PP, 86, 82,
81, 812 e ácido fólic!)e eslabjlizanle lecitina de so,a. lsento de soja ou
farinha, sujidadês e mateÍiais eslranhos. Porçáo 209 (2 colheÍes de sopa)

= Vâlor Eneruéüco 80 kcá|. Embalagem 400 gramas.

LA REND ,lN 2.606 00 215 5.602,90

LoTE:001
- Lote 001

4331 Açúcar Cristal 5 kg Açucar obtido da cana do açúcar, cristal; com aspecto,

coÍ, cheim pópr,os e sabo. doce; com teor sâcorose manimo de 90,3%

P/P, admitindo umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermenlação, isento de

suiidades, parâsitas, maiedais teÍrosos e detritos animais ou vegetais;
acondicionado em pláslico atóxico.

DOCE SUCAR UN 1.356,00 745 10.142.24

LOTE:001 3 43X2 AçúcaÍ Reinado 1 kg SABOR DOCE UN B0.tlc 156.00

LOIE:001 7 7755 AMEIXÀ PREIA. Pcte 1 kg D'[íILLE PCTE 20,00 .5.2A 304,00

8 4335 Amendoim cru embalagem de 500 gí D IJ ILLE uf.,1 240 00 5,20 1.248 00

794 Amido de milho embalagem de 1 kg D'MILLE UN 156 00 2,60

LOTE:001
- Lote 001

'11 688 Anoz pafunfizado lipo 1 longo ino Com laudo de classrficâção conslando
umidade maxima 14yo e quebrados até 9,5 %, embal. polietileno atoxico,
banspaíenle, d 5 Kg, Caraclerísticas Fi§cas. ouimicâs, BioLsicas e da

embalagem deveín obedecêr a legislação Vlgênte.

D ÀI.IÂNT: UN r.230 00 889 10.s34.70

L0TE:001 13 5752 Azeitona verdê com ca.oc, sadlê com 200 qÍ ARAGONES ult 40 00 340 136,00

LoÍE:001 24 5750 Biscoito, tipo Wafer. Embalagem com flo mlnimo 150 gr. Sabor a deÍnir RENATA PCTE 2.100,00 1,15 2.415,00

LoTE:001
- Lote 001

2a UN 3.358,00 2,19 7 .354,02692 Bolacha (biscoilo) doce sabor maisena Pacote de 400 gramas Farinha de
trigo Íodific€da com íero e ácido íólico, açucaí, gordura vegetal, cíemê de

milho, açucar invêrtido, amido, sal, eslabiljza0te lectina se soja, femenlos
químicos (bicarbonado de amônia e de sodio), acidulante, ácido láctico,

arcmatizante e melhoradorde Íârinha protease, (lNS 1101 i)

RACINE

1.096,00 0,64LOTE:001
- Lote 001

27 5259 Bolinho, lipo pronto paÍa consumo. Sâbor baunilhâ com rêcheio de

úocolale. Acofldicionado eín embalagem individual ds 40 gr.
RENATA UN 741,44

PCTE 1.754,00 6,55 i1.488,70LOTE:001
. Lote 001

30 3660 Café, de primeira linha, em É homogêneo, lorÍâdo moido tipo
TRADICIONAL, FORTE ou EXTRAFoRTE, com pâdráo de qualidad€

global, obÍúatoriamente TRÁDICIONAL. Embalagem a vácuo com 500 gr

CEREJA

40,00 0,83 33,20LOÍE:001 3l 4339 Caldo de câme com 6 tabletes de 57gr APTI UN

0,83LoTE] 001 31 1311 Caldo de Galinha, com 6lableles de 57gr APTI UN 88 00 73,04

LoÍE:001 35 5746 Caldo de legumes, com 6 hbletes de 579í APT CX 085 34.00

UN 550 00 1,52 836 00LoÍE:001 37 819 Canjica kanca - lipo 1 Pcle d 500 gíamas

FRIGODASKO KG 1.436,00 2A 3A 29.150.80LoTE:001 12 T159 Carne boúna em liras coírgelada. Came de píimera clrão rnole.

-

I

@
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- Lote 001 PÍovenientês de machos bovinos, sadios, abalidos sob inspeçáo
veteínária, livre de parasilas e de qualquêr subslâncta conlaminanle.
Devê ser realizada â aparagem rcliraodo o excêsso de gordura e
carülagem. Embalada à vácuo, congelada, em cada pacole. Embalada êm
caixa de papelão lacrada, com eljqueta dê acordo com legislaçâo vigente,
.lntendo SlF, nome e endereçodo abatedouro, identiÍcaÇáo cDmpleta do
prcduto, dala defabricaçâo, validade e peso liquido. Produto sujeito à
verilicação no ato da entrega aos procedimenlos âdminist.alivos
determinados pela ANVISA.

LOÍE:001 43 69i Chá male lolhas e labs tostados de eÍva-mate, pârâ intusão. Cx 200 D'MILLE cx 1.730,00 2,45 4.238,50
LoTE:00í
- Lote 001

45 1757 CHOCOLATE EM PÓ SOLúVEL, cacau em po solúvel, açúcare
aromatizantes. Pcte 200 gr

PCTE 't10,00 5,80 638.00

LoTE:001
- Lote 001

47 718 Coco Râlado, pacote 100 gÉmas Ingredientês: polpâ de coco
parcialmente desengordurada, desidratada- Sem adiçâo de açúcar

D'MILLE PCÍÊ 336,00 1,69 567,84

LOTE:001 48 723 Colorau (coloríficio) êm po pacole cJ 500 gramas D'IíILLE PCTE 217,00 3,35 726,95

LOTE:001
- Lole 001

60 4353 Eruilha 200 gr Preparada com vegetais selecionados, e produzida em
mnÍormidade com a legislação vigenle. CaÍacleristcas Íísic€s, químicas,

biologicas e de embalagem deve rigomsamente seguir as noímas da
legislaÉo coírespondenle. Embalagem primáíia em latas com peso

líquido e drenado com 200 gr, impresso as identificaçõe.s completas
exigidas porlei.

GOÁS VERDE 130,00 1,20 156,00

61 4352 Ervilha lala com 2 Kg. Preparada com vegetâis selecionâdos, e produzida

em confoÍmidade com a legislação vigênte. Característjcas físicas,
químic€s, biologicas e de embalagem deve .igomsamente seguir as

normas da legislaçáo conespondente. Embâlagem pímáíia em lalas com
peso líquido e drenado com 2 kg, impresso as identifcaçoes completas
exigidas porlêi.

GOIÁS VERDE LÂTA 50,00 14,28 514,00

LOTE|00l 64 756 Faínhâ de Mandioca toÍada tipo búu Pacote em polipropileno com 1 kg AIt,íAFIL PCTE 82,00 5,24 426,40

LOTE: 001

- Lole 001

65 812 Faínha de milhoamarelo em Flocos Embalagem de polieüleno, alóxico,
transparente, resistênte, c/ 1 kg.

D'MILLE PCTE 492,00 3,70 1.820,40

LOTE: 001
- Lote 001

ô6 716 Faíinha de lÍigo especial c/ 5 Kg PÍodulo composto de 1 00% íanôha dê

tigo especial para consumo, oblido através da moagem de tÍigo e

enriquecida com fero e acido fólico. Contám GlúteÍ}.

BADOTI PCTE 394,00 7,75 3.053,50

LoÍE: 001
- Lote 001

74 3666 Fubá de milho amarelo lsento de maleriais teÍosas, parasitas dêlÍitos

animais ou vegelais e odorcs estranhos bolor e umidade, embalagem de

polietjleno, atóxico, lranspâÍênte, resistenle, c./ 1 Kg.

NUTRINOVO PCTE 777.04 1,85 1.437.45

LOTE:001
- Lote 001

77 137 Gêneros alimenlícios a base deÍaÍinha de aÍÍoz Composição farinha de

aÍoz, açúcaÍ, amido, sais minerais (caÍbonato de cálcio, fosfato de údio
dibásico, fumarato íeí.oso, sulfalo de zinco), vitaminas (vitamiÍia C,

niacina, vitamina E, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina 81, vitamina

86, ácidoÍólico, vitamjna D)e aromalizante vanilina. Conlém Glúiefl.

Cootém traçrs de leile. Embalagem de 400 gramas.

ALL NUTRI UN 500.00 9,00 4.500,00

LOTE:001
- Lote 001

85 81ô Leite de coco lngredientes: Leite de coco, estabilizantê, INS 460i,

espessanle INS 466, mnservantes INS 211, INS 223 e acidulânle INS

330. Náo contém glúten. Vidro com 200 ml.

SERGIPE VD 80,00 2,15 172,00

90 4358 Linguica, tipo toscana Preparada mm came não misla, toucinho e

condimenlos com aspecto nomâl,f rme,sem umidade,náo pegajosa; isenla

dê sujldades,parasitas e laNas mantrda em têmpêmtura e refÍigercção

adequada; acondicionadaem sacodepolielileno.

FRIGODASKO KG 2.036.00 10,00 20.360,00

LoTE: 001

- Lole 001

94 800 MacaÍão parafuso Com ovos, normal, vitâminado, composto de matéria
prima de píimeira qualidade, sás e limpas, is€nlasde maleÍial telroso,
parasitas. embalado em pacoles com 500 gr aproximadamente. A
composição centêsimal aproximada deverá seri prolêinas = 12,59; lipídios

=2S; e Slicídios =73g

D'MILLE PCTE 820 00 1,45 1.189,00

LOTE:001
- Lole 001

814 Macanão lípo espaquete seca, com ovos Conlendo como ingaedientes

básicos: fadnha de lrigo especiale ovos, sem adiçáo de coraÍtles. Livre de

malériâ têírosa, pârasitos,laryas e detritos animais evegetais- Cor:

ligeiramente amarelada, sabor ê odor cáraclerístico. Tempo de cozimento:

10 minuto§. Contendo peso liquido de 5009r.

D'MILLE PCTE 428,00 1,45 620,60

LOTE:001
- Lote 001

99 6380 MargaÍina SEM SAL, produzida exclusivamente de gordu.a vegetalsem

gorduía lrans, d no mínimo 80% de lipidios, êm potes de polipropileno

mm lacre de papel aluminizado entre a lamp3 e o pote, tesistentes, que

garantam a integÍidade do produio até o mome.to do con§umo. Contendo

peso líquido 5009. A embalagem deve.á contel exlernamente os dados de

identiÍ.2çáo e pocedência, iníormação nutricional, nÚmero do lote, data

de validade, quanlidade do pÍoduto e número do regislÍo. Pote c/ 500

gramas

DELICIA PÍ 510,00 4,24 2.142,00

LoTE: 001 101 744 Milho para caniiqulnha (quirerinha) Embalagem de 500 gr D'MILLE PCTE 440,00 1,20 528,00

LOTE: 001

- Lole 001

103 813 Milhoverde. Lata com 2 kg Em conseNa (Grãos de milho) selecionados,

oriundos de plantas sadias. A composição centesimal aproximada deverá

GÔÁS VERDE 80,00 11,20 896.00

L0TE: 001

001

001

Jte 001
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ina â lêgislaçáo- AcoÍtdiciomdo em lâtas, com peso liquido díemdo
e apÍoximadamente 3,2 kg, com ótulo conlêndo todas as informações do

r]âs 3 7 ídios 1 1 1cti diosiepÍole Produzido egi p 2.s4g 5g
baiaco dêntro dos r0es Produzido eTae 2bã dopâd confomelegais

conforme deleÍmina a vigente
LOTE: 001
- Lole 001

104 751 lho verde. Lata coín 200 gr. Em conseNa (Grãos de milho)
o§, oíiundos de plantas sadias. A composiçáo cenlesimal

coíÍormê deteÍmina a legislaçá). Âcondicionado em latâs, coíÍr
liquido drenado de aproximadamente 200 gí, com ótulo contendo
as iníorma@s do pÍoduto coníorme delermina â

deverá nas 3 7 1 e iosprote lLpídios ,49
21 l eProduzido ê ado denlro C .S rôes roduzidoP5g pad legais

legislação vigente.

GOIAS VERDE 216.00 1.25 270,00

L0TE:001 10ô 731 Molho de soja, embalagem contendo 900 ml. DUSUL JN 114,00 ô,60 752.40
LOTE:001 109 795 orégano desidratado. Pcte com 50 gr D'MILLE PCTE 136,00 2.09 2U,24
LoTE:001
- Lol6 001

1 1 4 6174 Pirulito doce de iutas. Embalado individualmênte, sabor morango peso
unilário de 15gramas. Entrega em pacotes com 50 unidâdes.

PECIN PCTE 145.00 5,10 739,50

LoTE:001 121 6394 Refrêsco em po instanlâneo. Adoçado. 30 gr. Varios sabore§. UN 160 00 1,35 216 00
LOTE:001 124 5264 Reírigerante 350 ml. Caixa crm 12 unidades SCHINCARIOL CX 40.m 21,10 868,00

LOTE: 001
- Lole 001

125 4371 Requerão cremoso tadicional 2509r lngredientês: Cremê de leite, leite
desnatado, soro de leite, caseinato de cálclo, água, sal, clorêto de cálcio,
lermenlos lácleos, coalho, estabilizante polifosÍalo de sodjo e fosíato
dEsodico, conseÍvanlê soôato de poussio.

PÁ UN 60,00 511,80

126 761 Rosquinha de coco 4009 Bis@ito docê sem Íecheio: Íosquinha de coco;
de fadnha de lrigo, goÍdura vegetal, sal: aqLar e outras subshncias
peímiüdas;

LUÁNI PCTE 2.600 00 2,90 7.540.00

LoTE:001
- Lote 001

129 6169 Suco concenbado. Embalagem 500 Ml lngrediente: Âgua @nseryadoras,
melebissulíalo de údio e benzoato de sodio, acidulafltes ácido cilíco.
Sabores larania e maracujá.

SERGIPE uN 50.m 8.90 115 00

LoÍE:001 13'1 7753 UVA PASSA. pcle 1 kg 20 00 r5,ô0 312,00D'MILLE PCTE

LOTE:001 133 7766 90,00 4,50 405,00VinagÍe de maça. Embalagem de 750 ml HEINIG UN

LOTE:001 134 3,65 584,00733 VanagÍe de ünho bÍanco: 750 ml HEINIG UN 160 00

LOÍE:001 135 7,60 684,00802 Xârope artiÍcial sabor groselha, embalaqem de 1 Litro WILSON u!l 90,00

LOIE:002
- Lote 002

3 7761 Came de ÍBngo, flezinho, congelâda, embalagem média de 1 kg

nspecionada pelo MinisléÍio da AgÍicullu.a.

LAR KG 3ô0 00 12,50 4.500,00

FRIGODASKO KG 1.156,00 11,25 '13.005,00LOTE|002
- Lote 002

730 Came de porco -coslelinha ApÍesenlar CeÍtificado de lnspeÉo Esladual/
Fedêral ou Municipal. Embalada, devidamenle identificada com êliquetas
inlemas de acordo com a legislaçáo vigenle e especiÍcaÉode prazo de

validade.

156.079,18TOÍAt

ERENTE
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oBJETO . Registío de preço para aquisiÉo de gênêÍos alimenÍcios.

.LIDADE DA ATA: Dê l2Í!92018 até Í1f0{r20r9.
BEiIEF|CúRIO DAATA: RtO SUL COitERCtO DE PRODUTOS ALlrtEr{ÍtCOS E PROI|OÇÁO 0E EVEN. CNPJ só n0. 07.6m.072m01-98.

Rua Dr. Munhoz Da Rocia, 911 TeÍÍ€o - Cêp: 86800110 - 8aiÍÍo: Cenlro, Apucarana/Pr.

RESPoiISÁVEL JURíDrcO: GabÍier Àmeida de Jesus, OÂB/PR n" 81 .963.

ESPECI DO OBJEÍO E PRE S REGISTRÀDOS

7

]TENS

Preço

unitário

Preço lotalMarca do produtol t.lnidade

lde medida
ltúl cód,so do II I produtoiseMÇo I

DescriÉo do pÍodulo/serviçoLote

179,101.99lcorante liquido vermelho Íprango 1 OMLLorroor pfioz
179,r0TOTAT

L EXTRATO DA A
PRE PRESENCIÂL

OBJEÍo - Reglsllo de pÍêço pam aquisiÉo de gêneÍos alimênticlos.

VALIDADE DA ATA: 0e'lZoímí8 até I tllN/2019.

BENEFEÉRD DAATA:J H Gonçalves Silya AliÍnentos Eireli-ME.
CNPJ sob no. 27.351.50ím0l-57.
Rua lzauÍa Gamba ViloÍim, 583 Sala 01 - Cep: 87cô5140 - BaiÍÍo: Pq. lnduslÍiâ|, Maringá/Pr

RESPOilSÁVEL JURíDICo: GabÍiel Almeida de Jesus, oAB/PR n' 81 .963.

N í8-PM

ESPÊCIFICAÇÂO DO OBJEÍO E PREçOS REGISTRÂDOS

Diário OÍicial Elêtrônico do Município dê Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n"222 - Centro

Fone/Fax: (43) 32664100
E{naii: diarioofi cial@nsb.pr.gov.br

www.nsb.pr.gov.br i

www.lransparenciapâaanâ.com.br/doensb
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E:001

E: 001

TE OO1

Lote 001

ITENS

Mar€ do U.idade de
medida

Preço
unilário

Preço tolal

401 liquido. Em m com 100 ml RO ,07 16,56

Lole 001

001 10 18 hinha Ípo 1 longo fino Com taudo de classificáção
umidade máxima 14% e quebrados até 9,50/0, embal
atóxico, lransparenle c/ 5 kg, Caracteristjcas Fisicas,
8io,ógicas e da embalagem devem obedecer a
Vrgente.

Agul
ndo

hellleno

ORÍE SUL rlN 1,00 10,49 472,19

Lote 00í
TE:tJ01 12 337 m solido em óleo. Lala 1709r Atum, óho de scra, âgua, sale

vegelal em pó- Co0tém faços de soja. Pode contêÍ tÍaços
m e leile / derivados. Náo contémê arpo, ge úlên

OUERO \ 200,00 65 30,00

15 170

rcs: tutti-frutli, mora , uva, abacaxie banana

Bâla macia. Embalâgem plásüca com 100 unilades. Diversos SOEERANA E 0,00 ,00 ,00

oTE: m1 7 .+9 amanteigado de leite 330 RENATA 10,00 3C

Lote 001

001 lachâ (tiscdto) salgado água e sal Pacote com 400 grâmas
aÍinha de tigo Íortificada clm feno e ác'ido folico, goíduB vegetal

soja palma), amido, extato de malte, açucâr inverüdo, sal,
mento biologico, Íermenlo quimico, bicaÍbonato dê sódio, (lNS

ii), acidulante, ácido láclico (lNS 270), melhoradores de ÍaÍinha
(lNS Í101 i)metabissulfilo dê sodio (lNS 223), enzima

lanase.

INE :'l 455.00 1,99

E: 001 ldo dê Galinha, com 12 tabletes de 579. ,20

lado 1,00

me de cebola, pacote 68 I CATEMAR E 1.302,40

OTE: 001 Extralo de lomate 340 Gramas 73,60

FECULÁ DÉ BATAÍA 4OO GRAMÂS FIL E 7,98 159.60

m saóêts de 10 (dez)glamas. (cajxa com 48x I
FeÍÍneoto bidógico seco Ulilizâdo para p6nificaÉ0. Âcoodicionado FERMIX

Feímento em po quimico, embal de 100 BENTA

Flocos de milho açucarado lngredientes: Mrlho, âçúcar, exlrato de
sal, estâbilizanle, lecilina de soja, vitâminas: A, 81, 82, 812,

niacina e ácjdo Íólico, minerais: ÍeÍo e zinco. Contém qlúten

Peso li 2

LD FALCKÉS UN 15,69 13.179,60

UTÀS CRISTALIZADAS 1 KG

Lote 001

001 19 lalina em po Sabor a deÍnir. Embalâgem cl85 gramas, caixa

36 un dades

001 65 léla 250 r. Sabor a delint

001 166 iabada em com 400 VANTE N 00 2A

TEi 001 800 63condensado. Lala com 395

0ô 6.720,00Y :,rem pó SEM LACToSE. 380 GR Proleíoa eíensamente
isada de soro de leile, maltodexbina, óleos vegetais (palma,

, coco, gtasol), ibÍas alimenlare {galaclooligossac€ddeos e
rideos), íosíâto tÍiúlcio, clorelo de 8ásio, óleo de

, clorelo de magnésio, cilrato tíissódico, ôleo de moritirella
im, carbonato de zinco, nuc.leotÍdeos (uíidina, citidina,

nosim , inosina, guanosina), ütamim E,L{amitina, niacina,
pantolêr co, biotina, sulÍato ê cobíe, ácido íôlico, vitamina A.

mina 812, vitamina 81. v amina 82, vitaminâ D vitamina 86,

de manganês, iodelode polássio, vilamina K, selenito de

, emulsificante ésteres de ácido cit ico e monoe digliceíídeos
contém glúlen

720,00 ,13 55.043,60CGL PCTEOTE: 001

Lote 001

ile em po, integrâ|, instantáneo Sem adiçáo de açúcar e soro,

oblido por desidíataçft do leile de vaca integralapto para a

limenlaçâo huma0a medaanle processos tecnologicimenle

Nâ informâÉo nutricionalo produto deve conter

dÍatos, proieinas, goídurcs lolais e saturadas, sodio e cálcio

de 400EÍn de papel melalizada,

PCTE 10,00 1,45 50tNloTE: 001

Lote 001

MacaÍrào Ave Maria Com ovos, vilaminado, composlo de matéria

ma de pÍimeira qualidade, sãs e limpas, iseÍ\tas de material

parasitas. embalado em pacotes com 500 gr. A coínposiçál
apmximada deverá sel p.otêinas = 12,59; lipidio§

;e licídios =7

,75 1.155,00PCTE 20,00LOTE:001

Lole 001

7 náo para sopa tipo leldnha coloÍido Seca, com ovos, fâbric€da
paítirde matéÍias-primas selecionadas sâs,limpas e de boa

uahdade. PÍeparadâ com 03 ovos por quilo, no minimo,

pondente a 0,0459r de coleslerol por quilo, sem adição de

Teodo, no márimo, umidade de 139í pu 1009r. Livre de

Ésitos, laNas e detritos animais e vegetais.téria lenosa,
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Fonê/FaK (43) 3266€í00
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ossoldado, conlêndo liquido dê

lagem: PÍimá a: sacos de poiietile.o alóxico, Íesistentes,

Lote 001

TE:001 717 aionêse Flasco pÉstim emulsâo cremosa oblida com ovos e
vegetais com condimentos. subslancia comestível sêm

nle,500 gr

N 00 65 784,40

oTE: 001 rina 0% gordura lrans, com ômeqa 3 e 6, sem sal. pote 500s YBOI\,4 PT ,00 7,54
001 10 de amendoim, pacote com 50 unidades UTRIBON PCTE 1,00 3,95 1,95
001 19 1 LVILHO DOCE 5OO GRAÀ/AS TElvlAR CTE 00 145,50

Lole 001

TE:001 120 368

lho, sale conservador ácido sóóico. Emba lagêm

Io parmesão Íalado Elaborado com leite, Íermento láctico, ETI 00 80 140,00

9.064,85

PU ÍRIMESTRÁL DO EXTRA ATA DE REGISTRO DE P N.0 16/2018 - PMNSB
REFERENTE

OBJETo. Rêgistro de prêço para aquisição de gênêros alimentícios

ESPECIFI

TEr001

Lote 001

LOTE: 001

Lote 001

PRESENCIAL N" MNSB

DO OBJETO E P REGISTRADOS
IIENS

Unidade de
nedida

PreÇo

ui lário

LOTE:001
- Lole 001

6 7758 ALMÔNDEGÁ BOVINA CONGELADA (159) produto composro por
cáme bovina, água, cebola, proleína de soja, Íarinha de rcsca, sal,
condimentos naturâis ê outros compooentes caÉctêaíslicos do píodulo.
Congelado individualmente (lQF). O produlo deve apresentar-§e
aaredondado, com coloÉçáo manom clarâ, têxlürâ macia, odor e sabor
caracleíislico. Deve eslar acondicionado em embalagem pflmáÍia de
polietileno atóxica, transparente e resislente, com etiqueta interna de
idenüficaçáo, com vedação teímossoldada, com peso líquido de 2Kg de
produto. Não aprêsentar peííuraçoes. A embalagem secundária devê
sêÍ caixa de papeláo ondulada rêforçada, lacíada com lita adesiva, sem
apresentar danos, e idênlifrcada com etiqueta testeúa mnlendo
informaçoes sobre o paoduto e empresa. No momento da enlregâ o
produto deve ap.esenlar validade minima de 3 meses.

NOVILHO NOBRE KG 350,00 9,75 12,50

39 729 Came bovina (acém 2')Sem osso, lrmpa, sem neívos, sem lendões,
Sem aponeÍvrcses e sem gorduras com camcteÍísticas organolépticas
(cor, sabor, odor caracteristims). Apresentar CeÍüÍicado de lnspeçào
Estadual/ Fedêrâl ou Municipal. Embâlada, dêvidamente idenlificadâ
com eliquetas inlemas de acordo com a LegislaÉo vigente e
especificâção de prazo de validade.

NOVA VIDA KG 3.156,00 15,90 50.180,40

89 4351 Linguiça calabresa deíumada lngredienles: Came suina, came bovira,
came mecanicamente sepaÉda de aves, toucinho, proleína lextudzada
de soja, sal, leile em É, aÇúcar, pimenlas: Calabresa e preta, extrato de

aríoz íermenlado, reguladorde acidez lactato dê sodio (lNS325),

estabilizante poliíosfato de sódio (lNS452i), realç3dor de sabor
glutamato monossodico (1NS621, aírtioxidantes: Eritoíbato de sódio
(lNS316) aromas: Naturalde fumâça e dê pimenta preta,

co0seNâdoÍes: Nikato de sódio (lNS250) e nilÍato de sodio (lNS251)e
coíante natuíal caÍmjm (lNS120).

FRIGO KG 00 13,87 738,10

LOTE| 001
- Lote 001

1 1 1 711 Peito de Frango, sem lempe.o, com pele e osso. Prcduzido e embalado
em coÍformidade com as normas da legislação sa0itáÍia vigente.

PIONEIRO KG 4.280,00 8,69 37.193 20

KG 1.500,00 8,89 13.335,00LOTE: 002
- Lole 002

6 1156 Came dê porco - pemil sem osso e couro. Embalada, devidamenle

idenüficáda com etiquetas intemas de acordo com a legislaÉo vigentê e
especilicâção de prazo de validade. Apresentar Certifcadode lnspeçâo

Estadual/Federal ou Muoicipâ1.

NOVA VIDA

LOTE: 002
- Lote 002

15 783 Prcsunto coldo de suíno magío sem capa de gordura, obtido de pernil

ou outra parte de suino sadio, com aspeclo, cheiro, core sabor
proprios, isento de suiidade, pa.asito e IaNas. FATIADO

FRIMESA KG 380 00 19,20 7.296.00

FRIIúESA 380,00 20,50 7.790,00LOTE: 002
- Lote 002

17 4369 Queijo, Tipo Mussa.êla dê lêitê de vac€ dê boa qualidade, não

p.ensado, de consistência semi du.a, rigida, lêxlura compacta, com

odor e sabor suave e levemenle salgado. FATIADO

127.945,20ÍOTAL

PUB T RE DE PRE N.o 17/20í8 - PMNSB

Diário Oficial Eletrônico do Município dê Nova Santa Bárbara
Ruâ: Walfrêdo Bittencourt de Moraes n"222 - Cêntío

Fonê/Fâx: {43) 3266S100
Ê-mail: diariooÍicial@nsb.pr. gov.br

www.nsb.pÍ.gov.br
www.kansparenciaparanâ.com.bddoensb :

:i?

96 SUAVIT

37
1.75

{,85

PCTE

VALIDADE DA ATA: De í 210112018 até 1,tK!412015.

BENEFrcÉRO DAÂÍA: ALIMENÍÂRE. ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTíCIOS - EIRELI-ME.
CNPJ sob oô. 23.123.545i 0001-S0

Rua Qulntino Bocaiúva, 216 - Cep: 84200000 - Baino: \{a Pinheiro, Jaguariaíva/pr
j€SPONSÁVEL JURíD|COi GabrieÍAtmêida de Jesus, OAB/PR n" g.t.963.

Código do. Lole DêseÍiÉo do p.oduldserviço MaÍcâ do troduto Píeço total



Nova Santa Bárbara - pR, 01 de FevereiÍo de 2019 _ Diário Oficial Eletrônico _ EdiÉo

REFERET{IE AO PREGÂO PRESEiICIAL N" 7/20íE - P I{SB
OBJETO. Regist o de pÍêço para aquisição dê gêmros alimênÍcios.

V/IUoADE DA ATA: De í20,úã)t A aré I tÍXf20í 9.
BEiIEFICIÁRD DA AÍA : OFÍC|o 2 PAPELARIA LTDA - ÊPP.
CNPJ sob no. 04326.757m01{5
Rua Presidente Getúljo Vargas, 908 Sata 01 - Cep: 86220000 - Baiío: CentÍo. Assai/pR.
RESPoilSÁVEI JURÍD|CO: GâbÍietÂtmeida de Jesus, OABipR n. 81.963.

ESPECIFI OO OEJETO E P REGISTRADOS

1 41 3/201 I -11 0l l;3

ITENS

Lotê Código do Preç!
unaláíio

Prcço total

OTE: 001

Lote 001
de amendoim úpo paçoc, íolha embalada individuâlmente em

balagem plástica ou papel impeírneável, cada unidade deve
de 20 a 25 gramas, contendo exlemamenle os dados de

nliÍicação e p.ocedência, númerc de lote, data de fabíicação,
ntidade do produto. Pacote com 50 unidades.

AÇOOUITA PCTE 100 19,59 ,19

OÍE: 001 I de leite. Caixa com 50 unldadês no minimo 20 cada docê GULOSINA 0lj 11.94 ,80
TEi001 1 canáo lnstêntâneo embalâgem com de sabores variados. 8ORÍOLINI PCTE 120,00 74 BO

oTE:001 02 ,ho pipoca tpo 1 Embal. poliêtilêno atóxico, trânsp. ci 500 gr IL PCTE 00 2,07 ,74

128,53

TRIMESTRAL

REFERE

OBJETo. RegisÍo de preço para aquisição er0s

VALIDADE DA ATA: De 121tt42018 até 1'W4n019.
BENEFICúRO DA ATA:COTIERC!(LA F B EIRELI EPP.

CNPJ soô no. 28257.9520001{4
Av Tuiuü,24'12 Sala 4 - Cep: 870,13629 - BaiÍoi Jardim Pinheiro, MaíiogípR
RESPoIISÁVEL JURÍOrcO: GabrietÁlmeidadêJêsus, OAB/PR n.8i.963.

ESPECI

001

Lole 001

.JÍE:001

DE REGISÍRO DE P

ENCtÁL No 7/201 -PM

DO OBJEIO Ê PRE REGISTRÁDOS

N

ITENS

Lote llem oescrição do produto/seNiço Marca do
produto

Unldade de
medida

ouantidade Preço

unitário

Preço lotal

32 712 Caldo de galinha 1 kg concentJâdo em po. preparado à basê de êxtralo de

came de hango, potêína vegetal hidrolisada. coodimêntos. Composto de
sal, amido, glutamato monossodico, açúcar, alho, cebola gordura vegelal
composto de sal, amido,glutâmâto mo0ossodico, âçúcar, alho,cebola,
goÍdura vegelal, extrato de came de íÉngo, acondicionâdo êm

embalagem plásüco com 1 kg- A embalagem deverá contêí ertemamenle
os dados de identficação e proc€dôncia, inlormaç4€s nutÍicionais, número
do lote, data de validade, quanldade do produto, número de íegistro e

atendeÍ as especjfica@s lécnicas dos órcãos de úgiláncia sanitáda.

âpti PCTE 160,00 3,88 620,80

3ô CÀNELA EM PO 100 gÍ C nrlle PCTE 15 0l 235 35,25

LoTE:001 6168 80 0l 1,35$lgadinho de miho, sabor a defrnrr. Pcte í00 Gr PCTE i08.00

TOTAL 764,05

PUBLICACÃO rRr[,tESÍRAL pO EXTAIO DA ArA DE REGTSTRO pE PRECO N." í9i20í8 - PMNSB
REFEREI,ITE AO PREGAO PRESENCIAL NO I5/20Í8 - PMNSB

OBJEÍo - Regisko de preço para êventual prêstação dê sêrviços de pinlura dos imóveis próprios ou locados pela Âdministração Municipal.

VALIDADE DA ATA: Dê 1810112018 a 1 0112019.

BENEFrcúRD DAAIA:RUAN FELIPE CARVALHO. TIBAGI- ME

CNPJ sob no. 24.733.141/0001-81

Rua Padre FeÍucio, 1175 - CEP:8,4300000 - BaiÍro:CenÍo, TibagíPR

RESPONSÁVEL JURÍDrcO: cabÍielAlmeidadeJesus, OAB/PR n' 81.963

ESPECTFTCÂqÃO D0 0BJETO E PREÇOS REGTSTRADOS

TENS

Lotê llem DescliÉo do pÍoduldsêíüço Descooto ofertado t,nidâdê dê

medida

PÍeço lPÍeço lotal

unílário I

Loie 001 1 7817 PreshÉo de seMtrs de pinluc dos imôveis póprios ou
locâdos pela AdministraÇft Muniopal

4tr/.
Sobre a Tabela Oficrãl

do Paraú Edifca@s

JN 100 60m0.00r.mo,m

.000,00

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: WalÍredo Bittencourt dê Moraes n"222 - Cêntro

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

www.nsb.pr.gov.br
www.lrâhsparenciâparana.com.br/doênsb i

UnidadeDescíiçao do produlolserviço

I Codrgo do I

I 
ptoduloi serviço I

P-,r""1
I Codigodo I
lDÍodutdseÍvbol

rOTAL
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24, dâ L6i 8666,€3 ê poslsrioÍss alteraçô€s, csÍeclêízâ-§ê a reíê d6
dlsp€í+ do licilâÉo. Nova Sântâ Báôsta PR.0l /020í g.

Erlc Kondo . PREFEÍTO IUNICIPAL

VALIOAOE OAAÍA De 12l04n018 âtá í í/Otr2019,
BENEFICIÀRIA OAATA: ANA ELITA DE JESUSALMEIDA& CITALTDA-

ME.
CNPJ 8ob n'. 17.020.810/000Í42.
Ruâ Antonlo Joequim Roddt uês, 506 casa - CEP: 862í)000 . BAIRRO:

CENTRO. tlovâ Santa Báôaía/PR.
RESi,ON§ÀVEL JURIOICO: GabÍiel ÀÍneids de J€§us, OAS/PR n'

81.S63.
CúUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÃO OO OBJETO E PREçOS

REGISÍRADOS

OBJETO.

OBJEIO - RegistÍo de píeço

L

o

VALIDADE DAATÂ: De 12IOa,/20t8 áló i í/lX/20í 9.
BENEFICÁRI DAÂTA:ÂNÍONIO FRÂNCISCO RUY A Cl^ LlI». EPP.
CNPJ iob n.. 05.306.0O8/()m1{2.
Rue Jo6á M€Ídês dê Moíeê3. 14rl MoÍEsdo - CEP:8ô2$000 - BÂIRRO:

Cefllo. N@â Sanlâ Báôarã,/PR
RESPONSÂVÊL JUR|Drco: GsbrierÂrÍ!€idâ de Jê«Á. oAg/PR ô'8l .963.
GúUSULA SEGUNoA - ESPECIFICAÇÀO DO OBJETO E PREçOS

RÊGISÍRÂDOS

,)

r*
r**

.EúúÉbft lrxÀRr^*rs

rúr.ilfu.-6.s

I

PUBUCÂçÀO ÍRII'ESÍRAL DO ETRATO DÂ ATA

N.7/20r8 -
OEREGISTRO N, I PMNSB AOREFERENTE1t201
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DE PREçO N.'í0/2018 - P1INSB REFERENTE AO PREGÃO
ÍRIMESÍRAL DO EXTRAÍO OA ATA

N' 712018 - PHi{SB
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6 Â CIDÀDE REOIOI{AL

Prefeitura I

1'
*Ô.14-r@,6p-.Ú.

**l hÔ@.ÉibG.úá
frôEô6.tdr..-tE-.l4..il|tréôô'&ôfr^É.
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iE6|STFO DE PREçO N.. í72ora

VAL|DÀOE O ATÀ lt. l Zl'aao ll rá ÍDr/20r0.
BENÊFtct^Rlo oa^r :oFlcto2p pa,AF[ LtD -€PP-
GNPJ !ôà i.. 0a.021.?6r/@145
RE ftéüdáb G.üt . \'úpÀ. ql s.b 0! -C.0: @ - grE: cóü§. 

^sslrPR.REsPol,ls^vEl.lJRlUCO' G.üddÀlEt,â.lâ Jãl' O 8/PR n'â1.s3.
ctÀuslr-a sÊGut{o^ - EspEcrfE çÁo m oÊJ€Ío E piEÇGt FcGtsIR ooe

puBLrcaçÀo tRrrlES Íi^L 0o ExÍalo 0^ 
^TA 

DE iÊolllno DE pREço H.. 1a/:ltr!
-P xsB REFEREXÍE^O PiEGAO PiElEllCt ! X. ttitOlI - Pllata

.úrtr.r pí.d.çao & er(! (r. ointf. ó6 lrú€k Díór.b

{ PUBI.JCACÀO TRI EIIRAL IX' EXÍRATO OA AÍA OE IiÊGIIIRO DE PiEÇO F.'

"tvÂftoaDE DAATÀ Oô 12104/2018 até t1loar2019
BENEFIcúRrooAAÍa : coMERcrÀtaFB ETRELT EPp.
CNPJ 3ôtr n. 2a 257 s2lml.ort

^v 
t!ruü. 2412 S& 4 - C.9r 07043629 - Baho: Járh Phh.io, tldiloá/PR-

REsPoarsÁvEL JuRlorco: G.!.id Áilrêuâ do J6ãlr. o a/PR n'81.$3.
CúUSULA SEG]JNoA - ESPECIFTTçÁo oo oB,ETO E PRE@S REGISÍRÁDOS

GERAT

lüôffib@úú ,ra.o,lffihtué*úd lrr
lÉí.íúl5hd,Õt.!'l
l-.ó.rdü tuôE,úo I
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PREFETURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
rsrpoo oo panauÁ

TERMO DE JUNTADA DE FOLHÀ NO PROCESSO LICTTATORIO
PREGÃO ELETRÔNICO No 7/2018

Aos 4 dias do mês de fevereiro de 2019, lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo de Pregão Eletrônico n" 712078, numeradas do no 950 ao no

961, que corresponde a este termo.

Efainc [as
Responsável de Lic

Rua Walfredo BittencouÍ de Morâes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Parâná

- E-mail licitacâo ri nsb.ní.eov.br - trrrr.nsb.or.gov.br

/

ttÍo!



9ü2UERCàDO !{OVA SÀlillrÀ &áRBÀRÀ (DO TUNTCO)
ÀIITONIO EB,]À}ICISCO RUY E CIÀ LTDÀ - EPP

CNP.r: 05 .306. 008/0001-02
RUÀ .rOSÉ ríEltDES DE !{ORAES, N" 144

CENTRO
NOVA SÀI{:TÀ BÀRBÀRÀ

REALINHAMENTO DE PRECO.

A empresa ANTONIO FRANCISCO RUY & CIA LTDA - EPP, com sede no
município de Nova Santa Bárbara - PR, representado por seu sócio
administrador o Sr. Antonio Francisco Ruy, inscrito no CPF sob o n"

576.578.909-91, vem por meio desta solicitar o realinhamento de preço do item

68 da Ata de Registro de Preço de n" 11/2018 - PMNSB, refêrente ao pregão
presencial de n" 7120'18 - PMNSB.

Tendo em vista o §uste que houve na compra do FEIJÃO (PC DE 1KG),

fardos 30 pacotes de Dezembro de 2018 a Fevereiro de 2019 (conforme notas
fiscais de compras em anexo da empresa EFRAIM ALIMENTOS ElRELI, notas
de n" 291'17,073892, 30119, 30219) pedimos que seja realizado o reajuste de
preço, sendo reajustado o vâlor do Quilo do feijão á R$ 9,60 (Nove Reais e
Sessenta Centavos) um reajuste de 220o/o (Duzentos e Vinte) no valor de

entrega.

Nova Santa Bárbara - PR, 12 de Fevereiro de 2019.
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',Á..RqzÁ or opÉnrçlo
i/gNDÁ DE PRoOUTo oE FAERIcAcAo PRoPRIÁ

Nô 30219
SÉRIE: I

FOLHA 1/1
Cs§unâ & aulânüddado no 9o(al nâaic.\al dâ NF€

wrv.nlb.íazênda.govbr/poíal
ou no ela de Sêlâz Àulonãdora

CHAVE OE ACE§SO

4 r 19 0223 3928 9200 01 19 5500 1 000 0302 1913 6398 2018

morocoro 0a aÍroâe^ÇÁo 0É u§o
14'1100025135493 11/022019 10:06:39

EFRAIM ALIMENTOS EIRELI
AV PREFEÍTO JOAO BAÍISÍA BUENO nc
920 . CENTRO
86450000 . OUATIGUA, PR
Ídeíoie: (43) 356a-l 1 15

AI.ITONIO FRANCISCO RUY E CIA LTOA 05.306.008/0002-85 11ni,2015

CENÍRO 862s0,000 11t02t2019

90.512.39&03 10:06:19

R JOSE MENDES OE MORAES .205

NOYÂ SÀ\TÂ BÁRMRA
ÍELEÊONE

(43) 3266-1150

. ,j:-:

0,00 0.00

1,00 0,00

/ votuMEs Ín^llsponrÂms

-f vlr6 cllc tras $ 
_

I o,m

I vÀGlpr
| 0.00 1 620.000,00 0,00

l DESIGNAR O. EMÍTENTE
c0060 Âflr

lV PREF. JOAO 8AÍISÍA 8UENO. 920 OUÀTIGUA

r^rxis 0l moouÍo§ , s€Âvr@s

E__I I 180,000 180.000

côol§0 csY B. clr.c rcMs

FEUAO EFRAIM 30x1 ÍP I - LÍ17
489758626ô66-0 401 8068

051 5101 FOS 6 270,00 1.620.00 0,00 12.00 0,0007133399 0.00

301
At 0.00 do ú1b EsladuaÉ e RS 1551 96

,rrraí, *-,,áir! tMrcú,r.rto u sro!!I9[

:-:!i8 Er,los DE EFRÂ|M arMEr,ÍTos EIREU os pRoDUro E/ou sERvços coNsrANÍEs DA NorÀ FrscAl- EIETRoNTCA tNorcADA Ao ttoo. ErillssÃo: NF-e
- ! !2ror9 vÂ!ôe tor^! ! 620,00 DEsrN Í^Rlo ANÍotlD FR Ncrsco ruy E clA lrDA. R. JosE ÍllENDEs oÉ MoR Es.2os.CExrRo, tlovA sAr.rIA 8ÂRBAÂ -

'r !Í000
N!30219
sÉRrEl

1

n:siii:ro esuouL-- --flr5ã6l§irourlcEuaiir-
.s ?5:e-1:a- i I a.se2.aez/ooor-rg

9070560159

i;.o*rÇot s conntxurmes
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4119 0223 3928 9200 01í9 55001000 0301 19156844610!

pR0r0c0(o 0€ 
^uioÂll^clo 

DE uso
l al í 10021754300 05,012019 16117127

EFRAIM ALIMENTOS EIRELI
AVPRÉFÉlÍO JOAO EAIISTA EUENO ne
S2O . CENÍRÔ
8615m00-OUATTGUA-PR
To16í6É: (43) 356{. 1 1 15 No 30Íí9

sÉRtE: I
FOLHA 1/1

cdrrú. & rú.núcidâ.b no 9odâr n-io.rd (b NF+
ftw.níe.tasída lov b./ro.Ll

oJ m silâ d, s.lâ, 
^urdrâdo.8

'/LIit]Â DE PRODUTO DE FABRICÂCAO PROPRIT'\

23.392.892/0001-19
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PREFEITURA MUNICIPAL 95?

NOVA SANTA BARBARA

coRRESPoNDÊructn trureRua

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1210212019

Prezado Senhor,

Solicito parecer jurídico quanto à possibilidade de reequilíbrio
econômico financeiro ao preço registrado no item 68 - Feijão tipo 1, da Ata de
Registro de Preços n" 1112018, firmada em1210412018, com vigência por 12 (doze)
meses, decorrente do Pregão Presencial No 7/20í8, em atendimento a solicitação da
beneficiária da ata, a empresa ANTONIO FRANCISCO RUY & CIA LTDA - EPP,
inscrita no CNPJ sob no. 05.306.008/0001-02, conforme documentos anexos.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine sti d dos Santos
de Licita

Rua Walfredo Binencoun de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (0.13) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561 .080/0001-60

E-mail: liciracao,ânsb.or.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná
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NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURíDICO NP 029/2OT9

Assunto: Revisão de Preço em Ata de Registro de Preço.

Solicitante: Departamento de Licitação

Trata o presente expediente de solicitação protocolada pelo fornecedor

ANTONIO FRANCISCO RUY & CIA LTDA, visando realinhamento de preço do

item 68 da Ata de Registro de Preço ne 11,/2018, referente ao Pregão

Presencial ns 7/2078. Justifica que houve alta bem acima do previsto o

preço de mercado do item feijão, juta notas de aquisição do produto e

solicita reajuste de 220% (duzentos e vinte por cento), uma vez que seu

preço registrado foi de RS 2,99 (Dois reais e noventa em nove centavos), e

atualmente o preço praticado seria de RS 9,60 (Nove reais e sessenta

centavos), oscilação de aproximadamente 220% (Duzentos e vinte por

cento).

Primeiramente, torna-se salutar diferenciarmos os termos: reajuste de

preço, realinhamento de preço, tratando-se o primeiro de uma maneira de

retornar o contrato ou ata ao equilíbrio econômico e financeiro pela

defasagem do preço ao longo do tempo, tornando os valores corrigíveis

automaticamente de acordo com um índice de preços, compensando,

assim, o impacto da inflação, podendo ser feito por índices gerais,

específicos ou setoriais, variando conforme o objeto da contratação, ou por

repactuação, aplicável quando for possível identificar a variação dos custos
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dos contratos ad m in istrativos. A legislação vigente permite que o reajuste

em contratos seja aplicado a partir de um ano contado da data de

apresentação da proposta de serviço ou do orçamento referente a ela.

O realinhamento de preço, está mais conjugado a recomposição de custos,

a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato, ou ata de

registro de preços.

Passemos a discorrer sobre a solicitação do fornecedor, em relação ao item

feijão, que é uma cultura de ciclo curto, que muitas vezes ocasiona

oscilações de preço que vão de RS200 (saca de 60 quilos) a RS60,

dependendo da safra. Além disso, exlste uma exigência do consumidor por

um feijão novo'claro', isso faz com que o feijão não possa ser estocado,

oscilando ao sabor das intempéries e do interesse dos produtores em

plantar mais ou menos área.

O Decreto ns 7.892120!3 não previu o reajuste dos preços contidos na ata

de registro de preços. Previu, em verdade, a possibilidade de revisão dos

preços em razão da incidência de áleas extraordinárias e extracontratua is

indicadas no art. 65, 1,1,, d, da Lei ns 8.666/93: os preços registrados

poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens

registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto

aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do

inciso 11 do caput do art. 65 da Lei nq 8.666 de 1993.

Torna-se oportuna a transcriçâo da lição acerca do procedimento

licitatório do Registro de Preços, mediante Pregão, do professor Marçal

Justen Filho:

9§9
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"Quando a Administração necessita realizar aquisições reiteradas e

contínuas de produtos semelhantes, depara-se com o problema de

promover, a cada aquisição, uma nova licitação. Com o registro de preços,

basta uma única licitação. Os preços ficam à disposição da Administração,

que formalizará as aquisições quando lhe for conveniente. A Administração

elimina a burocracia, os custos e os desgastes referentes a uma grande

quantidade de licitação".

Ao comentar o sistema do Registro de Preços, Marçal Justen Filho,

em sua outra obra dedicada à normatização geral licitatória, aborda

aspectos que dizem respeito diretamente à questão posta:

"7) Padronização de preços (inc. V)

Os diversos órgãos da Administração deverão trocar informações para

evitar a prática de preços conflitantes e variados para produtos similares.

lsso permítirá a detecção de distorções e imporá ao gestor de recursos

públicos o dever de recusar contratação por preços superiores aos

adotados em outros órgãos. É claro que as comparações deverão tomar em

vista situações homogêneas (identidade de especificações, condiçôes de

pagamento etc).

A licitação para registro de preços tem validade limitada para certos

períodos de tempo e para certas quantidades, a serem estabelecidos no

instrumento convocatório. No passado, a questão envolvia o problema da

desorganização de preços resultante da inflação. Superada essa

dificuldade, a questão do prazo se relaciona com a dinâmica comum do

ti
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mercado. É perfeitamente possível que os preços registrados tornem-se

superiores ou inferiores aos de mercado.

Foi a evolução subsequente do mercado que tornou inadequados os

preços registrados. Assim, a descoberta de novos insumos ou o ingresso de

novos fornecedores no mercado podem conduzir a reduções significativas

de preços. Eventos de outra ordem podem traduzir-se na elevação

superveniente de preços. Esse é o problema que ora se considera.

O Dec. Fed. nq 3.931/2001 adotou sistemática mais clara a propósito

da modificação de propostas. Determinou que, verificando-se ao longo do

tempo a modificação dos preços de mercado para objetos equivalentes

aos registrados (ou a elevação dos custos), seria facultada a modificação

das propostas. A disciplina consta no att. 12, com a possibilidade inclusive

de liberação do sujeito pelos efeitos de sua proposta, caso não se dispuser

a reduzir seus preços ou se a Administração reputar inconveníente elevar

os preços registrados."

Verifica-se que a modifícação da proposta constante do Registro

de Preços, em circunstâncias especiais, é admitida pela doutrina. Nesse

sentido também verificamos estar a jurisprudência do Tribunal de Contas

da União, analisando situação envolvendo o "realinhamento" de preços,

especialmente em Registro de Preços resultante de Pregão:

"Recomposição do equilíbrio contratual em razão de valorização

cambial
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Representação apresentada ao TCU apontou possível irregularidade no

âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE), consistente no

'reajuste' irregular da Ata do Pregão Presencial para Registro de preços n.s

1,6312008, que tinha por objeto a aquisição de materiais de consumo para

atender às unidades hospitalares da capital e demais unidades

administrativas daquela secretaria. Após destacar que este Tribunal já

decidiu, conforme Acórdão n.s 1.595/2006-Plenário, no sentido de que 'é

aplicável a teoria da imprevisão e a possibilidade de recomposição do

equilíbrio contratual em razão de valorização cambial', não constatou o

relator, na situação concreta, eventual desequilíbrio contratual em razão

de valorização cambial que justificasse o realinhamento efetuado de 25%

para os produtos constantes do Lote lV. Frisou tratar-se o presente caso de

'revisão'ou 'realinhamento'de preços, em que a modificação decorre de

alteração extraordinária nos preços, desvinculada de circunstâncias

meramente inflacionárias. Considerando, no entanto, a baixa

materialidade do débito apurado em contraposição aos custos que

envolveriam a adoção de procedimentos adicionais para buscar o

ressarcimento do dano, e considerando, ainda, o princípio da

economicidade, deliberou o Plenário, acolhendo proposição do relator, no

sentido do arquivamento dos autos, sem prejuízo de determinação à

SESACRE para que na análise de pedidos de recomposição do equilíbrio

econômico-financeiro de contratos custeados com recursos públicos

federais, fundamentados na ocorrência de fatos econômicos imprevisíveis

(álea extraordinária), observe se estão presentes os pressupostos da

concessão do direito previsto no art. 65, ll, 'd', da Lei n.s 8.666/93, quaís

sejam: a) elevação dos encargos do particular; b) ocorrência de evento
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posterior à assinatura da ata de registro de preços; c) vínculo de

causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos da

empresa; e d) imprevisibílidade da ocorrência do evento. Acórdão n.e

25/2010-Plenário, f C-026J54/2009-8, rel. Min. Benjamin Zymler,

20.07.2010." (grifa mos).

lndispensável, portanto, para que se viabilize eventual modificação

de proposta, vigente por força de Registro de Preços, objetivando a

elevação de valor, lastreado no reequilíbrio econômico-financeiro

legalmente previsto, a rigorosa verificação da situação fática e a inatacável

demonstração do atendimento aos requisítos fixados no:

"Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com

as devidas justificativas, nos seguintes casos:

ll - por acordo das partes:

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente

entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a

justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando

a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na

hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de

conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do

ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do

príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual."

Sem que tenha se configurado inovação jurisprudencial, posto que

consta expressamente de dispositivo legal, aquela Corte de Contas admitiu,

claramente, na esteira do também já decidido pelo Superior Tribunal de
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Justiça, a aplicação subsidiária das disposições da Lei 8.666/93 e suas

alterações posteriores, também ao pregão destinado ao Registro de

Preços (art. 11, conforme já vlsto aqui, na nota 3), condicionada ao

atendimento dos pressupostos fixados no artigo 65, inciso ll, ,,d,,, daquele

Estatuto licitatório federa l.

Obviamente que determinado viés de alta, se notória

comprovadamente decorrente de fatores excepcionais

excessivamente onerosos, poderia motivar a revísão da equação.

e

ou

lmportante, frisar da existência de previsão junto a ata de Registro

de Preço ns 71,/2018 de alterações, nos termos do art. 65 da Lei nq

8.666/93, corroborando entendimento do Tribunal de Contas da União na

Decisão ns 698/00 - Plenário, no Acórdão np t.542/2003 - Plenário e no

Acórdão ns 1,.608/2071, - 2? Câmara, que considera essencial a previsão de

cláusula de reajustamento em contratos ou ata de registro de preços, ainda

que celebrados com prazo de vigência inferior a um ano. (art. 15, g3e, li, da

Portanto, complementando o quanto já exposto, à Administração

Pública incumbe verificar, com igual rigor, em cada caso concreto, se

estariam atendidos e demonstrados cabalmente os requisitos legais para

a aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro facultado pelo artigo 65,

inciso ll, "d", da Lei ns 8.666/93 e suas alterações posteriores, seja nos casos

de contratos decorrentes de procedimentos licitatórios previstos neste

estatuto, seja nos casos de contratos originados de procedimento de

Registro de Preços, pela modalidade Pregão.
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Lei ns 8.666/93), desde que cumpridos os pressupostos para tanto da

legislação de regência (Lei ne 8.666/1993, Lei ns 70.1,92/200L.

Havendo farta demonstração de forte alta nos preços do item, e após

negociação feita junto ao fornecedor, se chegou a um preço médio de RS

7,14 (Sete reais e quatorze centavos), uma vez que não foi possível se

atender ao solicitado de R$ 9,60 (nove reais e sessenta centavos).

E o parecer.

Nova Santa Bárbara, 11 de março de 2019.

'qr'-
Garmen Cortez Wilcken

Procuradoria Ju rídica

A



í4. DO REGISTRO DE PREÇOS
'14.1. Após a homologação do resultado da licitação e adjudlcação do objeto pela autoridade
competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores correspondentes
mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (ANExo xll) pela prefeitura e pelos
classificados do certame, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de Registro de
Preços a terceiros.
14.2. PaÂ â assinatura da Ata de Registro de Preços, é necessário a empresa ter
participado do certame licitatório, ter sido classificada e ter apresêntado sua proposta
Íinal, como ato concreto, tendo em vista a realização de Pregão Presencial. Em caso de não
atendimento ou recusa em fazê-lo, da primeira colocada, fica facultado a Prefeitura convocar
os demais licitantes na ordem de classificação, desde que ao mesmo preço ê condições
da primeira colocada, sendo o Íornecimento do objeto nas condições previstas neste edital
e seus anexos.
14.3. A efetivação da contratação dê fornecimento se caraclerizará pela assinatura da Ata de
Registro de Preço ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho
emitida pela Prefeitura.
14-4. O fornecedor lerá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de
Registro de Preços, nâo relirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não reduzir o
preço registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no mercado.
14.í. s preços relacionados na Ata de Rêgistro de Preços poderáo sofrer alterações,
o cidas às disposições contidas no Arto 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de eventual
redução daqueles praticâdos no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens

reglstrados.

14.6, No caso de solicitação de revisáo de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá

à-emonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composiçáo do novo
preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, a Prefeitura adotará, além de ampla
pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados

Pglg Governo Federal.

114./. Sendo iulgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial

!ítr" os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realizaçáo deste

cedame licitatório.
1143.8._A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até í5
(q-uffie) dias. Nesse período é vedado ao Íornecedor interromper o fornecimento enquanto

aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.
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Feijão-carioca já é vendido a mais de Rg 9 na capitât pautista - í8i/022019 - Mercado _ Fothâ

973

@*,**,*

Feijão-cariocajáévendido a mais de R$ 9 na
capital paulista
Alguns motivos da aLta sáo a diminuição da área de plentio e o en(ârccimento dâ sâcà

.eijáo{ iM:jióvêndido. mrÉ de Rí e na(âpnàr. r.Íd Ér ..nãrho/Folh: pn§

Pelo Índice de Custo de \tda do Die€se (Depârráhento InteÍsindical de Estâdsricà e Estudos

socioecoDômicos), só n2 câpital pauüsra, o aumemo méüo do produo foi de 2871% tlo primeiro mês do ano e

de 32,0696 no â.mulâdo .m 12 deses.

'rá se com€ça â senrir os efeitos da safra: explicâ Tliago Berka, economisra da Apâs (Associaçáo PauÜstâ de

supermercâdos). Nâ a'ãIiâÉo do Bpecialisra, poÉm, como o reâjGte esrá ocoEêndo âpós bâiÍas sêguidâs,

estamos lonSê do patuü de 2016 e os preços s.lgàdos que os consmidores iá estáo encontmdo náo se

i$tificam. 'Nào é paÉ tanro. o prEço médio, rc estádo, foi R, 4,23 em ieeiro", a6ma
De acoÍdo com o p.esidente do lbraÍe, os auêntos dev€m contiÍuar até o mês dê abril, quando entrà a

segundâ satoa. A di@ agoE é optar pelo feiião-ftâdinho, já que o fei,ào'preto tãmbém devê ficar mais caro.

https://www1.íolha.uol.com.br/mercado/20191021íeüao-canoca-ja-e-vendido-a-maisie-r-g-na-capital-paulista.shtml 1t2

111O3t2019

.&'{b O quilo do feijáo.cdior.a iá custâ Rs q29 íâ @pftar paulistâ. Esse foi o preço que a âgent€ d€
r€laciollMento Lecy de Nilo tebouçâs, 3ó anos, üu em m hipeÍme@do dã ?rnâ norre na semana passada. .E

ollÉ que esrard na prcmoçáo', comentà a ron$midorà, que optou por um prodüro de mrca .inÍerior', 
ã Ri

260, para econômiã. nas compràs.

Nã cdd€ Sáo PâuIo, â sirüaÉo é parecidâ. A ãssesson Á.a Camüna Àrdràale, 3ó, p.Eferiu comprdr ftiiào-
pEto, poÍ R$ 4,50 o quilo, porque o carioca custa!.a Rt 9 em um atacadisrâ de Bâneri -Âré a§ maÍcâs de
segundâ li.ha esravâú ca6: diz,

Àlguís motivos dâ aha sáo à diminuisáo da áreâ de pláôrio e o eneecimenro da sâcâ dêvido à estiagen nâs
Íegió€s sr e §udeste, que sáo as mâiores prcdutoEs. Na senana pasâdâ, a saca ch€gou a cust& Ri 400, valor
nais âlto regisüâdo desde iulho de 2016. Nâquelê âno, o produto subiu 3996 e os preços passâm de Rl 10.

a siEaçáo é grâve. Náo temos feiião suâciente pâÍa atênder à dmüdai atuma Mmelo Lüders, prcsid€nr€ do
IbEfe (tnstituto Bràsileiro de Feijão e Pulses). Como só o Bnsü produ a variedâde, náo há como impoÍrá lâ.

O fei,ào-carioca foi m dos principais Íesponsáveis pelâ altâ de 0,32% no IPCA (infâçáo oficial. nedida pêlo

IBGE) de iâleim. No primeiro mês do ano, o pmduto cev€ âlta de 18,35%, nâ comparaçáo con dezembro dê

20ú.

?noouro txEssrolrÀ aEíA aÁsl(t

o feijáo-cadoca fo, o principal responsáv€l por pr€ssiona, a alra de cesra básicã m cidâde de sáo Paulo, dê

aerdo com pesquisâ de prEços feitâ pelo Pmcon-SP €m parceriâ con o Diesse (d€paÍmefto de estatísticâs)-

a cesra subiu 1,3s% enrre I e l{ de faeEirc. o preço médio, que no dia 7 estava em B$ 705,82, pâssou pam Rs

715,34, em l4 de feverelro. Segundo o lêvântãmênro, o quilo do feiiâo-cdiocâ subiu 22,47% na semâna e fôi ô

.:.

J
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10 TERMO AD|T|VO A ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS N.o 11/2018

O MUNICíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de

Moraes, 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, inscrita no CNPJ sob no

95.561.080/0001-60, representado neste alo por seu Prefeito PreÍeito, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado,

RG n'5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 018.008.959-50, e do outro lado a empresa

ANTON|O FRANCISCO RUY & CIA LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n0.

05.306.008/0001-02, com endereço à Rua José Mendes de Moraes, 144 l\,4ercado - CEP: 86250000 - Baino:

Cenlro, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato representada pelo Sr. Antônio Francisco Ruy, inscrito no CPF

sob n0,576.578.909-9'1, RG n'42539171, em conformidade com as Leis N'10.520/02, N'8.666 de

21106/93 e suas alterações posteriores e das demais normas legais aplicáveis, RESOLVEM de comum

acordo através do presente TERMO ADITIVO, aditar a Ata de Registro de Preço n" 1112017, referente ao

^ Pregão Presencial n" 712018, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios, firmada em 1210412018,

mediante as seguintes cláusulas e condiçoes:

CúUSULA PRIMEIRA

O presente termo aditivo tem por finalidade a revisão do valor do item 68 da Ata de

Registro de Preços n' '11l2018, em atendimento a solicitação da BeneÍiciária da Ata, conforme segue.

CLÁUSULA SEGUNDA

Os valores passarão a ser o descrilo no quadro abaixo

6B

CúUSULA TERCEIRA

Ficam ratiÍicadas todas as demais condiçoes contidas na ata de registro de preços

original, exceto aquela alterada pelo presente termo.

E por ser vontade das partes e validade do que foi ajustado, lavrou-se o presente Termo

em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes.

Nova Santa B$tara, 1y'le março de 2019

v,ll
Éllc xlnoo

Prefeito Municipàil Autoridade Competente

RG n' 5.943.184-6 SESP/PR

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 22
Paraná-E-E-mail -l

2, Centro, 8 43 . 3266.8100,
.oov.br - Site

X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
- www.nsb. pr.oov.br

Ultimo
Valor

registrado

Valor
Readequado

Marca UnidItem Descrição

7,14Efraim PCTE ,ooFeijão tipo 1 lsento de materiais terrosas,
parasitas detritos animais ou vegetais e odores

estranhos bolor e umidade, embalagem de

polietileno, atóxico, transparente, resistente, c/ 1

kq

icita o(Ansb.or

lil

,._l

I

I
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Empresa: Antonio Francisco Ruy & Cia Lfda - Epp

CNPJ: 05.306.008/000í-02

Beneficiária da Ata

Rua Walfrêdo Bittêncourt de Moraes no 222, Cento, A 43. 3266.8100, Z - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

n io Francisco Ruy

Parená-g-E-mail - Iicitacao(Onsb. pr.oov. br - Sitê - www.nsb.or.oov.br

1e
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Poder
Executivo

Ano Vl

IMPRENSA OFICIAL -
Lêi n" 660, dê 02 de abril
de 2013.

tÂL N" 1/2019 - SRP

Aos 11 (onze) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e dezenove (2019), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, PreÍêito Municipal, no üso de minhas
atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação Prêgão Prêsencial n.o'l/20'lg, dêstinado ao registÍo de preços para eventuâl aqulsiÉo dê mâteriais de
limpêza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, a favor das empresas que apresentaÍam menores propostas, send-o elâsi AcR INDUSTRIA E CoMERCIO DE
PAPEIS LTDA, CNPJ n' 24.373.478/0001-25, num valor de R§ 21.787,00 (vinte e um mil, setecenlos e oilenia e sete reais), MsA D|STRIBUIDoRA DE PRoDUTOS DE

{MPEZA LTDA, CNPJ n' 31 .062.949/000140, rum valor de R$ í3.988,80 (tÍeze mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitentâ centêvos), M. R. MORGAN coMERCtAL E- -Rvlcos LTDA, CNPJ n' 14.616.909/0001-83, num valor de R$ 110,358,00 (cenlo e dez mit, trêzêntos e crnquenta e oito reais), iNKBLUE SUpRtMENTos PARA
.FORIIATICA LTDÁ, CNPJ n" 07 .124.125n0U-30, num valor de R$ 28.805,70 (vinle e oito mil, oitocentos e cinco reais e setenta centavos), J H GOTICALVES SILVA

ALIMENTOS EIRELI, CNPJ n" 27.351.505i0001-57, num valor de R$ 53.408,95 (cinquenla e trés mil, quatÍocenlos e oito reais e novena e crnco centavos). OFICIO 2
PAPELARIA LTDA, CNPJ 0" 04.026.757/0001{5, num valor de R$ 28.810,05 (vinte e oilo mit, oilocentos e dez reais e cinco centavos), SUPRA ACESSORTOS DE
INFORMATICA - ElRELl, CNPJ i' 25.048.205i0001-78, num valor de R$ 15.005,91 (quinze m,l, cinco reais ê noventa e um centavos), TUBARAO LICITACOES EtRELt,
CNPJ n' 29.310.533/0001-51 , num valor de R$ 46.233,35 (quarenla e sels mil, duzentos e lÍinla ê três reais e líinla e cinco centavos), FRANCIELE JESSICA KODAMA
ARAUJO 04103299916, CNPJ n' 20 793 8820001'05, num valor de R$ 8.338,30 (oilo mil, trczentos e trinia e oito reais e kinta centavos), 3D COMERCTO VAREJISTA DE
MATERIAIS ELETRICOS E DE LIMPEZA LTDA, CNPJ n" 28.330.790/0001-92, num valor de R$ 17.898,50 (dezessete mil, oitocentos e novenlâ e oito reais e cinquenta
centavos)e CONECTE PRIME ElRELl, CNPJ n" 22.914.133/0001-06, num valor de R$ 21.134,74 (vinte e um mil. cento ê lrinta e quat.o reais e setenta e quatrc centavos).

Darciência aos intêressados, observados as píescriçoes Iegais pertinêntês.

Eric Kondo
Prelejto Municipal

MO DE HOMO P

Aos 11 (onze) dias do mês de março (03)do âno de dois mile dezenove
(2019), em meu Gabinele, eu Eric Kondo, Prefêito Municjpal, no uso de minias
alÍibuiçóes legais, HOMOLoGo o procedime0to da Licitaçáo Prêgão Eleuônico n."
22019, deslinâdo ao regislÍo de preços paía eventual aquisição de pneus, câma.as
de ar e proletores, pam manutenção dos veiculos da frola municipal, a lavor das

emprcsas que apresentarâm me.orês preços, sendo elasi IGF CoMERCIO DE

PNEUS ElRELl, CNPJ n" 03.805.667/0001-50, num valor de R$ 100.425,80 (cêm

mil, qualrocentos e vinle e cinco.eaís e oilênla centavos), A.M.MENDES -

/QESSoRIOS, CNPJ n" 0ô.009.600/0001-05, num valorde R$'147.669,56 (cênto e
]renla e sele mil, seiscentos e sessenla e nove reais e ci0quetla e seis ceniavos)

e GUIDo COMERCIO DE RODAS LTDA, CNPJ n" 11.419.833i0001{8, num valor
de R$ 23.374,00 (vinte e três mil, Íezentos e setenta e quatío reais).

DâÍ ciênciâ aos inte.essados, obseÍvados as presciçôes legais
peÍtinentes.

EÍic Kondo

EXTRATO 1' TERMO DE ADITIVO

ReÍêrêntê ao Cofltrato nó 9!201! de Empreilada de Obra.
REF.: Dispe.sa de LicitaÉo n.o 19/2018.

PARTES: Municipio de Nova Sanla Bárbara, pessoa jurídica de direito publico

intema, inscrita no CNPJ sob o no 95.561 .080/0001-60, com sede adminisÍativa na

Rua Walfredo Bitle.couít de Maíaes, 222, neste ato repíesentado pelo Senhor
Preíeito Municipal Sr. Eric Kondo, e â empÍesa MAXROADM CoNSULTORIA
SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob n" 23.435.165i0001-91 ,

com sede na Rua Jose Domrngos de Olveira,222 - CEP| 86075030 - BaÍro: Alpes,
Lond.ina/PR.

OBJETO: Conkatação de serviços de qualificação e treinamento na área de
tributação.

PRAZO DOADITIVO: PoÍ mais 30 (tÍinta)dias, ou seja, ate 02i04/2019.
SECRETÂRIA: Secretaria de AdminislraÉo.
RECURSOS: Secrêlaria de AdminislÍâção.

RESPOTISAVEL JURIDICOi CaÍmen Cortez wilcken. OAB/PR n" 22.932.

DÃÍA DE ASSINATURA DO TERMO DE

TERMo pE HOMOLOSACÁO E ÂpJUDICACÃO
PREGÂO ELETRONICO NOZ2Oí9. SRP

PARTES: MUNIcíPIO DE NTA RBARA, com sede na Rua court oÍaes. 222 - Centro, Nova Santâ na, cEP - 86250{00,
inscdta no CNPJ sob n" 95.561.080/0001$0, representado neslê ato por seu PreÍeito Prefeilo, Sr. Eric Kondo, e do oulro lado a empresa ANTONIO FRAiICISCO RUY &
CIA LTDA, pessoê jurídica de direito pÍjvado, inscrita no CNPJ sob 0". 05.306.008/0001{2, com endereço à Rua José Mendes de Mo.aes, Í44 Me.cado - CEP: 86250000 -
BaiÍo:Centro, Nova Santa Báóara/PR, nestê alo represêntada pelo Sr.Antônio Francisco Ruy.

OBJETO: Registro de preços para evêntual aquisiçáo dê gênêros âlimêntícios.

ALTE Os valores aráo a sero dêscrto no uadro abaixo

RESPoNSÁVEL JURíDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR !o 22.S32

DATA DE ASSINATURA: 11 de março de 2019.

. PRE

ttem DescriÇão Marca Llnid Ultimo Valor regislrado Valor Rêadequado

Efra m PCTE 2,99 7,1457 Feijáo tipo 1 lsento de materiais terrosas, paEsitas detíitos animais ou vegetais e odores

eslra0hos boloÍ e umidade, embalagem de polietileno, atoxico, l.ansparente, Íesisteote, d 1 kg.

ll- Atos do Podêr Lêqaslativo

Náo há bca laa sente data

Náo há Nblicâçoes p3Ía â p.esênte dala

Diário Oticial Elêtrônico do Municíplo de Nova Santa Bárbara
Bua: Wallíedo Blttencôuri dê Moíaes .'222 CelÚro

Fonê,Faxi 143) 3266-81 00
E-marl: d,aioolic'al@nsb.pr.gôv.bí

w\Mx.r§b.Pr.gov.br
www.líarspaÍenciapaÍana.com.bÍ/doênsb

híunícípÍo, de Nova' Santá Báiba ra - p araná
Edição N" í436 - Nova Sânta Bárbara, paraná. Sêgunda-Íêirâ, .t I deMarço dêmI9.

,. Eriq Kõídô ; Prêlêitô Múàicipãl
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4 !ÍDTilIrcüàf,TL

Prefeitura Municipal de
Nova nta Bárbara - PR

WslF.do BitbÍrooun do Mo.E!+ U - C..tto, Nm SütL garta,. -
PâÍarí, CEP - 88llí}{00, tr..ílt íú CNPJ s6 Ír. e6.561iüÃmlü,
Ép.E.ítrdo,r..b.bpo.!eúffirbPÉÊlI,8t EÍt t(üíro, e ib drüo
Ldo. ,rp.r.. ANÍOallO FR^NCIII@ Rt Y & Clr LIDÀ @ 1.,íídc.
d. dÍriio píirldo. inGdtL Íro CNPJ .oà i.- 05.:$6.CÚ8t00O't{2, cdtr
ôírd€rÉço à Ruá .rorá I4ê.ÍreB da iro.*, l,l,a I'L.Eado. CEPt.8ô:lodrm.
BaiE: C€.ito, tlorr SaÍite BárbE/PR, nada ab ,artaaífaara pab SÍ.
Ânt6ítl, Frándaco Ruy.

OBJETO: R€gbto d. pr€90ô plrâ íÊnt,rl equblÉo ô gaíl.r6
dlrnêntlcios.

ALTERÂçÁO O. vrbía! pá!!üão ! aa. o dêaqllb no $do áàdro:

PARTES: I'E NOVA SA§TA ta(b l,la Rua

Lr. un ütE
t

!, FíoFr!ÚÔlrllar!-,É
llabtil.ontb.úrã.'ln!ó?.
It,.úaFôrflíqe,
hürr15.dlb

ü FSIE 2' ,,1,1

RESPoNSAVEL JuRloÉo: csrÍnon coít.z wild(on, oAB/FR n
2.9B.2.

OATADEASSINAÍURÀ í'l d. rÍràryod€ mí9.

EX'RAIO I'?ERXO OE AI'ÍTÍYO
R.lbírnb.o CollHo n'tlr:úÍld. Ernprrltrd. ü Oà... '

REÉ: Oilpcír$ d. Llrbçáo n.' ,|912018.

PARTES: MunijÍro d. taoy. soÍn Barü.Ía, p.s8a Xrldo. ô dú€ío
BlHico inl.Ín . iú.ítrs m CI{PJ lob o Ír'95.581.G0,Wí{0, cúr êa.b
âdminlrtrálivà na Rua Wárfrrdo BltbílcorÍt da oa5a, 2, íraüb lio
írpÍosoÍrdo p€b S€nho. PÍlb'b+iridp.l 8.. Edc fqrô,! s lrlp.ra.
MÁKRO^Di{ COI{SULÍORIA AERvlCos ErrPRÊSARl,Al§ UIDÀ hr.rt
ílo Ci{PJ lob n'23.{3:i. t 66?!ú141, cim t doi. RrÉ 5d.. Dqnhgo! (b
Olitôir', 222 - CEP: 86O750i1O. Edno:Alpê., Lqúúl€/PR.

OBJETO: ConüabÉo rr6s.wiç6 & $ÉliÍcaÉo ê ttlEÍlílb m &l!
d! üfbt bç5o.

PRAzO OOÁDIÍÍVO: Pú m.iâ 30 (HÍrr.) dies. oo 8oie, 8É 02,0'1f2019.
SECRETARiA. Sê.retliíâ d.Ainnitôir.çao.
RECURSOS: sôcíút d! d. 

^dmhú8í:lo.REsPoNsÂvEL JuRlolco: c.rmon coít z lvlklen, oAB/PR n'
p.9,j2.

DAÍA OEASSINATURAOO ÍERiIO OE ADÍÍÍVO: 01/O1,,IOí9.

ÍER[o DÉ Hoxol.ooaçÀo E AoJuDlcAçÁo
PEC^O PRESEI{C L l{' lr20l9 .lRP

^d 
1í (o.Eâ) d.t do Íria. d. rEço (tül) & üE tt (bL rúo da2..§i

(i'019). drl ,rEo €Elt , â, E t Kqdo, ÍtaHb l*rdchd, m u8o dâ
mfrhla úôrraõôiÊÉt, HOI,O(OGO o prE ftfiía ô Ucf.çao
Pn€& PíÉ€íxrâl n.' í rm19, d.ríkEdo fo túaí,D (bpílfit ÍitiEarríúLl
!Çií9aorb tnatri.bd. el!p.{8, tiC'rFrúd, u h&.úit{dcá.o
oirúo!. a tavor da! afiglaas ql,c spllaaítttírm!üÜü palroalú, ,ürr0
clâ3: AcR INOU8TRIÀ E COMÊRCIO DE PAPEIS LTOÀ C PJ n'
2,t.373.,07E (m1-25,,mv€io.drRl2r.78?,@(rínlt!utrnili-.âloâÍlb
. olbntâ . séd. ..d.), M8A DISÍRIBU|DORA IrE PROOI TOS DE
LtitPEzr LrDÀ ct{PJ n' }t.$4.940im1{0, ànt!&íd. Fa í3.§,lo
Otzs Íní, Íúrroaírioa € dbnta o olo .!tk ! &áta taoi!!tÚ), M. n.
úoRGAN corERcla E s€R^/tco8 LTDÀ cl{PJ n' Ía.6lG.9e,D(n1-
E3. num va|oÍ d! Rt ít0.i$6,00 (odtliot de ml, b@. 0. ! dírqtEÉ..
do í!ab), INXBLUE SUPRITEXÍOS àRA INFOF AITC LIDÀ CNPJ

- . .--^' ííl 12lated|t

ó
t

üffi.

REGII IRO OE PiEçOa N: tt,iloít
LTrRAÍo bo í. ÍERro ADmvo A ara DE
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PREFEITURA lvluNlCl PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTÁDÔ DO FARÂI^,JA

TERMO DE JUNTADÂ DE FOLHA NO PROCESSO LTCITATÓRIO
PRBGÃO ELETRÔNICO NO 7/2018

Aos 13 dias do mês de março de 2019, lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo de Pregão Eletrônico n" 712018, numeradas do no 961 ao no

983, que corresponde a este termo.

lEtairu
Responsável pelo Setor de L oes

Rua Walfredo Binencoun de Moraes no 222. Centro. Fone'13. 32ó6.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara" Paraná

E-mail- licitacao,A nsb.pr.gov.bÍ - \\ tr§ .nsb- pr. qo!. br
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