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do Estodo do Poranó

responsável pela emissão de parecer técnico para contratação dos serviços de

internet banda larga parq a Secretaria de Administração do Município de Nova

Santa Bárbara;

CONSIDERANDO que nos autos de lnquérito Civil em epígrafe foi

possivel extrair que a empresa ANDRÉ LUGLIO DOS SANTOS, CNPJ:

14.766,10/OOOl-38, vencedora do Processo Licitatório Pregão Presencial

no33/2019 - SRP, encontra-se estabelecida no mesmo endereço residencial, do Sr.

LINDOMAR REZENDE (CPF: 030.272.149-50) e inclusive atênde em seu telefone

pessoal;

Expede a presente RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA ao (à)

Excelentíssimo(a) Senho(a) Prefeito(a) Municipal de Nova Santa Bárbara, Sr. ERIC

KONDO, a Íim de que:

1 - Proceda à imediata anulaçáo do Processo Licitatório PREGÃO

PRESEiICIAL No33/2019 do Município de Nova Santa Bárbara/PR e seus atos

decorrentes.

. 2 - Proceda a eventual rescisão contratual, sem Ônus para a

administraçáo, dos contratos mantrlbs com a empresa ANDRÉ LUGLIO DOS

SANTOS, CNPJ: 14.766.10/0001-38, outras empresas interpostas ou que tenha

vÍnculo direto com o servidor público LINDOMAR REZENDE (CPF: 030.272.149-

50).

. 4 - Consigne-se que. os atos administrativos realizados sem a

observância, pelo menos, do disporir aciúa, f,odem ser considerados irregulares,

5 ú

3 - Proceda a apuração de eventual falta funcional do servidor

püblico LINDOMAR REZENDE (CPF: 030.272.149-50), especialmente

relacionado ao seu dever de moralidade;
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sujeitando, portanio, seus ordenadores; responsáveis e corresponsáveig às sançÕes

civis, administrativas e penais cabíveió.

5 - Concede-se o prazo de 10 (dez) dias para que o Sr. ERIC

KONDO, Prefeito(a) Municipal de Nova Santa Bárbara, informe e comprove

documentalmente o atendimento da presente Recomendação Administrativa,

sob pena de ajuizamento das ações competentes, especialmente lmprobidade

Administrativa.

Sáo Jerônimo da Serra outubro de 20,l9.

D O PAZ LEME

roto d uJ astiç
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Município de Nova Santa Bárbara - 2019

Listagem de Contratos
?,t 3

rl,

Sêquênci.: 2037 ContÍatoi 000052-2,20il Sli+llt 5220í9

lhicio vigéncla Final vigànclâ lníclo €xecuçào Flnalexecuçáo Fornecâdoí
otlo7t201s 30t0612020 ' o1to7t201g 30to6t2020 37747-3 ANDRE LUGLTO DOS SANTOS
Gêstor tnlcio erêc.gêltor Fim êrêc.gortor
37321 , CLEIDE MORETRA BRANCO OA STLVA 01t01t2019 31t1212019

Locâl Licilaçáo
5 Sêcretâíâ de Educação. Espo(e e Cultura Pregáo - 96 000022/2019

Súínula
Registro de pÍeços paÍa eventual aquis çâo dê rÍEteriais de expediente, nBterEis esporlúos, materiais para artesanato, bÍinquedos, enleites
natalinos, carÍra, ÍrEsa, banho e outros

FIBêâI:

39174.3 LUCIO ALBERTO DOS REIS

40790.9 JOSE ROBERTO GODOY

3156.9 CLEIDE MORÊIRA BRANCO DA SILVA

35967{ GIANE RODRIGUES DA COSÍÀ KONDO

3,IS13.5 MICHELE SOÀRES DE JESUS

CoítÍoledo. dê sncârgo3 locial3 o lÍlbutárlo!
â auruu-z ERrc KoNDo

coMPostcÀo Do saoo

VeloÍ oÍiginet dô cônlralo:

(') valoí atuâlizâdo do contÍâto:

Valoí das Íequisiçó€s d. ampenho:

Vâlor dos estomos de íequisháo dê empenho:

(') (Valoí oÍEinal + Valoí dos edilivos) ' Limilo edmissivêl (%)

6 26't,22

6.261.22

(596,03)

0.00

- valoí dos emp6nhos sem reqúsháo:

Valor dos estomos de empenho sêm .êqüisiçào:

valor do§ cancelamentos dê Íap sem requisiçáo:

Vâloí das íeversóes de estoíno de empenho:

saldo prÍâ nova8 requl.lçõ.3 de êmpGnho:

0,00

0.00

0,00

o.do

6.665,Í9

Sêquênclâ: 2063 Contreto: Ol)()077-2,ror§ slill-ÁM 772otg

lnício vigêncle Flnal vigénclâ lnicio êxêcução Final ârêcuçào Fotnêcêdoí
1A10712019 17t07t2020 t8t\7t?019 17t0712020 37747-3 ANDRE LUGLTO OOS SANTOS
Gêstor lnlcio exec.gÔ3tor Fim exsc.gestoÍ
,10221 , MICHÉLE SOARES DE JESUS 01/01/2019 31t122419

Locãt Licitàção
7 Secretsriâ dê Saúde PÍegáo - 96 000025/2019

Súnulâ
Regbko de píeços para eventual aquisição de supÍinEntos de informática para suprir as necessidades das secretarias Írunicipais

A 39,174'3 LUCIO ALBÉRTO DOS RE]S

40790.9 JOSE ROBERTO GODOY

3156.9 CLEIDE MOREIRÂ BRANCO DA SILVA

359674 GIÀNE RODRIGUES DA COSÍA KONDO

36066-0 LTNOOMAR REZET/DE

34913.5 MICHELE SOÂRÉS DE JESUS

Contíolador dê encaÍgo! .ocleis e tributáÍlo3l
38468-2 ÊRrC KONDO

ccMPosrcÂo Do sÁLoo

(') (Valor oÍrginal + ValoÍ dos âditivos) ' Liúile edmissivêl (%)

vâloÍ oíginal do contÍato:

(') Valoí atualizâdo do contrator

Vâloí dâs íequisçôes de empenho:

Valoí dos e3loínos dê Íequasiçáo d€ empenho:

6.398,75

6-39A,75

(926,60)

0,00

VâloÍ dos empenhos sem requisiçào:

ValoÍ dos estomo§ de empenho sem Íequ's'çáo

ValoÍ dos câncelamentos de Íap sem requisiçâol

. ValoÍ dâs reversóe§ de estoÍno de empenho:

Sáldo pare royas requl3lçê3 de êmpenho:

0,00

0.00

0,09

0.00

5.472,Í6

EÍitrópo. ElãrÉ C rislirÉ ludrk .B rãsáo: 5623 j 2,1/1412019 @ 23 33
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Município de Nova Santa Bárbara - 2019

Listagem dê Contratos 7 44,

Valor onoinal do contreto:

(') Valor âtuâliuado do conlÍâlo:

ValoÍ dâs r€qu6içõ€s dê êmpenho:

Vâloí do3 êstomo3 de requisíÇáo dê empenho:

(') (Vâloí oÍjginâl + Valoí dos adalivos) ' Limite âdmEsivêl (%)

TOÍ'I- GERÁL

12 659,97 Valor dos empênhos sêm Íequisição:

12 659.97 Vâloí dos êsiomos de êmpênho sêm Gquisiçáo:

(r.522,63) vek í dos câncdaÍnênlos dô ràp sem íêquishâo.

0,00 Valor das rêveí!ôes dê êstomo de empênho:

S.ldo p.ra nov.3 Íêqúl.lçõê3 d. .mpênho:

0.00

0.00

0,00

0,00

11.í 37,34

Íotal dô contrôtos: Oa.r2

Critéíios dê sêlecão:

- Licalaçâo
Exeícicb: 2019

- FoÍnec€do.: 3247 - 3 ÂNDRE LUGLIO OOS SANTOS

Eniúô p..: Êlâíê C.súB l(dk Éssb 5623 j 2,1/102019 09 :3 33
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TERMO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.O 77120í9

Ref: Pregão Presencial n.' 25/2019

Pelo presênte instrumento, o MUNICíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de
dheito público intemo, inscrita no CNPJ sob n0 95.561.080/0001-60, com sede na Rua WalÍredo
Bittencourt de Moraes, 222 - CenÍo, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada
neste ato por seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n" 5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no

CPF sob. o n0 018.008.959-50, RESOLVE cancelar a Ata de Registro de Preços n'77120'19, deconente
do Pregão Presencial n' 2512019, Íirmada com ã empresa ANDRE LUGLIO DOS SANToS, pessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n0. 14.766.100/000'l-38, com enderqo à Rua Jose
Sebastião Lopes, 487 - CEP: 86240000 - Bairro: Centro, São Sebastião da Amoreira/PR, representada
pelo Sr. André Luglio dos Santos, inscrito no CPF sob n".031.730.649-92, RG n" 717555117, mediante

as cláusulas e condições seguintes:

CúUSULA PRIMEIRÂ
O presente termo tem por objeto o cancelamento total da Ata de Registro de Preços n" 7712019,

deconente do Pregâl Presencial n" 2512019, cujo objéto é a aquisição de suprimentos de informática
para suprir as necessidades das secretarias municipais.

CúUSULA SEGUNDA
Tendo por Íundamento o contido no Parecer Juridico expedido pela Procuradoria do Municipio, datado de

2411012019, em atendimento a Recomêndação Adminrstrativa n" '10/2019, exarada em razão do lnquérito

Civel MPPR n" 0132.19.000450-8,

CúSULA TERCEIRA

0 presente Termo de Cancelamento deverá ser devidamente publicado nos órgãos oÍiciais, na forma

legal e regimental, aÍim de que surtam os eíeilos

Nova Santa Bárba

c Kondo

Prefeito Municipal Autoridade Competente

::,1í:.:ffi:

Rua walli.edo Bittencourt de Moraes no 222, Ccntro. l-'one 43. 3266.8100, CEP - 86 250{00 Nova Santa

E-mail - licitacao ri nsh.pr. Bor.br - \ Nlt.nsh.pr-gov-br
Bárbara, Paraná
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?46EXTRATO DO TERMO DE CANCELAMENÍO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.O 52/2019

Rer: PÍegão Eletrônico n.'2220'19

PARTES: lrUN|CÍPO DE NOVA SAIITA BÁRBARA, com personalidade juridica de direito público intemo, inscÍila no CNPJ sob no 95.561.080/0001-60, com sêde
na Rua Walfrêdo Bitleacourt de Moraes,222 -Centro, Nova Santa Báíbara - PaÍaná, CEP - 86250{00, representada nesle ato por seu PÍeÍeito, SÍ. EÍic Kondo e
a empresa ANDRE LUGLIO DoS SAtlToS, pessoa juridica de direito privado, inscrila no CNPJ sob no. 14.766.100/0001-38, com endereço à Rua Jose Sebastiáo
Lopes,487 - CEP: 86240000 - BaiÍro: Cenko, São Sebastião da Amoreira/PR, representada pelo SÍ, AndÍé Lugtio dos Santos.

CúusULA PRIMEIRA
0 presente termô tem poÍ objelo o câncêlamento tolal dâ Ala de Registro de PÍeços n'522019, decorÍente do Pregáo Eletrônico n" 2212019, cujo objeto é a
aquisiçao de mâteriais de expediente, mâtedais esportivos, malêriâis paÍa artesanato, brinquedos, enfeites natalinos. câma, mesa, banho e oulros.

cúUsuLA SEGUNDA
Tendo por fundamenlo o conlido no Parecer JuÍídico expedido pelâ ProcuÍadoria do M,Jnicipio, datado de 24110/2019, em atendimento a Recomendaçâo
Administrativa n' 10/2019, êxârada em Íazáo do lnqué to CivelMPPR n' 0132,'19.000450-8.

CúSULA TERcEIRÂ
0 presente Termo de Cancelamênto deverá seÍ devidamenle publicádo nos óÍgáos ofciais, na íoma legal, âfim de que surtam os efeitos juÍidicos dele deco..ente.

RESPO SÁVEL JUR|DICO: Carmen CoÍtez Wilcken. OAB/PR no 22.932.
DATA DE ASSINATURA: 211 1012019.

ÉXTRÁTO DO ÍERMO DE CANCELAMENÍO DA ATA OE REGISÍRO OE PRECO N." 7712019

Reí: Pregão Presêncial n.' 2512019

PARTES: MUNEÍP|o DE iIOVA SANÍA 8ÁRBARA, com personalidade jurldicâ de direitb público interno, insc.ita no CNPJ sob n" 95.561.080/000160, com sede na Rua
WalíÍedo Bittencourt de MoÍaes,222 - Cenlro, Nova Santâ Bárbara - PaEná, CEP - 8625G000, repíesenlada neste ato por seu Preíeito, Sr. Eric Kondo e a empresa
ANDRE LUGLIO DOS SANToS, pessoa jurídica de direito privedo. inscíita no CNPJ sob no. 14.766.100itD01-38, com endereço à Rua Jose Sebasüão Lopes, 487 - CEP:
8Êr{000 - BaiÍro: Centro, Sâo Sebasüão dâ Amoreira/PR, íepÍesentada pelo Sr. AndÍé Luglio dos Santos.

CLÂUSUtA PRIITEIRA

O pÍesente termo Iem por ob,eto o cancehmento total da Ata de Regislío de Preços 0' 77i2019, demírenle do Prege) Presencial n' 2í2019, cujo objeto é a aquisiçáo de
supÍimentos de iníormáticâ parâ supÍir as necessidades das secretarias municipais.

CúUSULA SEGUI{DA
Tendo por fundamenlo o conlido no Parecêr Jurídico exp€dido pêlâ ProcuradoÍia do Munacipio, dalado de 24110/20'19, em ateMimento a Recomendação AdminislÍativa n'
1020'19, exaÍada em razáo do lÍrquéÍito CivelMPPR n" 0132.19.0004503.

cúsULAÍERcEIRÂ
0 pÍesenle TeÍÍno de Cancelâmenlo devêrá ser devidamente publicâdo nos órgáos ofciais, na foíma legal e regimenlal, afm de que suÍtam os efeitos juridicos dele
decoíÍente.

RESPOilSÁVEL JUR|DICO:Carmen CoÍtez Wlcken, OAB/PR no 22.932.

DAÍA DE ASSII{ATURA | 2410nU9.
EXTRAÍO DO TERMO DE CANCELAMENTO OA AÍA DE REGISTRO DE PRECO N.O l0d/2019

Rêr: PÍêgão Ehfónico n." 36t20 19

PARÍES: tlUt{lCíPO DE I{OVA SANTA BÁRBARA. com personaldade juridica de diÍerto público inteÍno, nscriiâ m CNPJ sob no 95.561.080/000160, com sede na Rua

Walíredc Bittencourl de Mora€s, 222 - Cenlro, Nova Santa Báôaía - Paraná, CEP - 8625G004, ÍepÍesentada neste ato poÍ sêu P.eÍeito, SÍ. EÍic l(ondo e a empÍesa

DEVANIR APARECIDA LUGLIo SA}{Í0S, pessoa turidica de direilo privado, inscÍita no CNPJ sob no. 34.015 555,0001-55, mm eÍúereço à Rua José Sebasüão Lopes,476
- CEP: 8624C000 - BaiíÍo: Centro, Sáo Sebâstiáo da Amo.eirrPR, nestê ato íêpresenEda poÍ seu procuradoí, SÍ. AndÍé Luglio do5 Santos.

cúUsULA PRI EIRA

O ryâsenle teímo tem poÍ obieto o cancelâmeoto totâl da Ala de RegisÍo de Preços n' 1042019. decoíÍenle do Pregâo ElelÍônico n' 3&2019, cujo objeto é a aquisição de

$ - 'Énlos de informátca para supÍir as oecessdades das secÍelanas munErpais

CúU5UTA SEGUNDA
Íendo por fundamento o contido no Parecêr Juridico expedido pela Píocuradoria do MunicitÍo, datado d€ 2411020'19, em atendimento a RecomendaÉo Administrativa n"

10/201 9, exarada em Íazáo do lnquerito Cível MPPR n' 01 32.1 9.000450{.

CúSUtATERCÉIRA
O presente Íermo de Câncelâmento devêrá ser deúdamente publacado nos ôrgãos otciais, na ÍoÍma legal ê regimental, afm de que surtam os eíeitos jurídicos dele

decoÍerie.

RE§PoNSÁVEL JURÍOCO: CarÍnen CoÍtez Wilcken. OAB/PR no 22.932.

DATA DE ASSII{ATURAt 2q10nü9.
EXTRATO DO CONTRATO N" 45/2019

REF.: PÍêgão Presêncial nl38/20í I
PARTES: Municipio de l,lova Santa Bárban, pessoa juridica de direito publico interna. inscÍita no CNPJ sob o no 95.561.080/0001$0, con sede adminisrativa na Rua

Walfredo BittencouÍl de Moraes, 222, neste ato represeniado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. úic Kondo. e a empresa TERRA VERiIELHA ltuM|NAçÃO PUBLICA LTDÂ,

inscíta no CNPJ sob n' 10.701.531/m01.65, com sede na Rua Maria Bela Marques, 129 A - CEP: 86130000 - Baino: Centro, Bela Vista do ParaisdPR.

OBJETO: ContÍatação dê êmpresa especializada para prestação de seÍviços de manutençáo dos ponlos de iluminaçâo pública do unicípio de Nova Santa

BáÍbara.

VALoR: Rt 88,00 (oitenlâ ê oito reais) por ponto, tolalizando R$ 52.800,00, (cinquenta ê dois mil ê oitocentos Íeais).

PRÁZO DE VGÊNCIA: 12 (dozd meses, ou seja, aÉ 2yfin020.

SECRETARIA: SecÍetaria de obras, do Trabalho e Geração de EmpÍegos.

RECUR§OS: Secretana de Obras, do Trabâlho e Geração de Empregos,

RESPONSÁVEL JUR|DICO:Carmen Coítez Wilcken. OAB/PR no 22.932.

DATA DE ASSII,IATURÂ COi{TRÂTO: 241í 0120't 9.

Diário Oílclal Eletrônlco do Municipio de Nova Santa Bárbara
Bua: Walkêdo Billencoún de MoÍaes n"222 - Cênlío

Fone/Fax: (43) 3266€100
E.maali diaíiooíicial@nsb.pí.gov.br

pmnsb@nsb.or.Oov.br

oc,.omenio assrnâdo poÍ Cerlilicado DigiÉl - Nôva Sanla
Báóara P.orôiruÍa Mú.Érpár: 955610800001 6+'AC SEBASA-
sua aursnllodads ó s.€nrida desdê q!ê viruôl'uado aüavés do
iit€r lxlDille!r\y.ljhrt'!ôv ir/snâUdlltâ.à.,âi,,iô{fi ciâloÍlin§
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Item 8 - Pregão Presencial n" 2512O19
2 mênsagens

E-mâil dê lsmwêb - Soluções para lnlernel - ltem 8 - Pregão PÍesencial 
^' 

2512019

licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.bÍ>

?48

Setor dê Licitações - Prêfeitura Municipal de Nova Santa BãrbaÍa
<licitacâo@nsb.pr.gov.br>
Para: Rafaele Policarpo <adm2.megatron@outlook.com>

Boa tarde,

A efipresa vencedora do item 8, referente ao Pregão Presencial n' 2512019, Íoi inabilitada.

Vocês têm interessê em entrêgar êste item no valor unitário de R$ 297,90?

AU,

29 de outubro de 2019

Elaine Cristina Luditk dos Santos
Setor dê Licitações
Prefeitura Municipal de Nôva Santa Bárbara
Têlefonê (43) 3266-8114

Boa tarde,

Devido ao aumênto de preço do produtô do itêm 8 e 22, não temos interêsse.

Obrigado.

f[êxlo das íneasao@ns anteÍiorês oculto]

https://mail.google.com/maiUu/O?ik=í463514Md&view=pt&search=all&permlhid=thread-a%3Ar-7083096323475587035&simpl=msg-ao/o3415096.. - 111

Raíaele Policarpo <adm2.megatron@outlook.com> 29 de outubro de 2019 15:28
Para: Selor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara <licitacao@nsb.pr.gov.br>



29t10t2019 E-mâil de lsmweb - Soluções para lntemet - ltens 20 e 22 - Pregãô Píêsencial n" 2512019

licitacao licitacaô <licitacao@nsb.pr.gov.br>

?49
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Itens 20 e 22 - Pregão Presencial n" 2512019
2 mensagens

Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.br>
Para: Adriano Rodriguês <dutraêferreira@gmail.com>

29 de outubro de 2019
12:40

Boa tarde,

A empresa vencedora dos itens 20 e22, ÍeÍercnle ao Pregão Presencial n' 25120'19, foi inabilitada.

Vocês tem interesse em entregar este itens nos valores unitários a seguir:

20 - R$ 29,40
22 - R§ 72,00

.-(Att

Elaine Cristina Luditk dos Santos
Setor de Licitaçôes
Prêfêitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Telefone (43) 3266-8114

Adria o Rodriguêa <dutraêíerreira@gmail.com> 29 de outubro de 2019 13:58

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

Boa larde, desculpe mas não temos mais interesse, visto que nossã empresa parou de atuar no sêgmento de

iníormática. Obrigado pelo contato.
lTexlo das mensagens ânteriores octrltol

hnps://mail.google.com/mail/u/O?ik=1463514b4d&view=pl&searú=all&permthid=thread-a%34Í455069437662 í 575593&simpl=msg-ao/o3A16737... 1í
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Item 20 - Pregão Presencial n' 2512019
2 mensagens

Setor de Licitaçõês - PÍêÍêitura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.bP
Para: Ofcio 2 Papelaria <oÍicio2papelaria@gmâil.com>

Boa tarde,

A empresa vencedora do item 20, referente ao Pregão Presencial n" 2512019, Íoi inóilitada.

Vocês têm interesse em enlrêgar êstê ilem no valor unitário de R$ 29,00?

Att,

29 de outubro de 2019
'13:17

:laine Cristina Luditk dos Santos
Sêtor dê Licitaqões
PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Têlêfone (43) 3266.8114

OÍicio 2 Papelaria <oficio2papelaria@gmail.com> 30 de outubro de 2019 12:35
Para: Setor de Licitações - PreÍêilura Municipal de Nova SantaBárbara <licitacao@nsb.pr.gov.br>

Boa tarde,
Nesse item não temos inleresse

Att,
Cristiane

OÍicio 2 Papelaria Ltda.
04.026.757l0001-05
Íel:(43)3262-2979.

Assaí - Pr.

-êrlo d"" ,n"n""g"ns anteriores ocultol

httpsr/mail.google.com lmaill!l\?lk=1463514b4d&view=pt&search=all&permlhid=thread-ao/o34.457829893'110'1978103&srmpl=msg-a%3At-3312... th
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Item 20 - Pregão Presencial n" 2512019
2 mensagêns

Setor de Licitaçõês - PrefêituÍa Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.br>
Para: Adriano Rodrigues <dutraefêrreira@gmail.com>

Boa tarde,

A empresa vencedora do item 20, reÍerente ao Pregão Presencial n' 2512019;foi inabilitada.

Vocês tem interesse em entregar estê itêm no valor unitário de R$ 29,40?

Att,

30 de outubro de 2019
. 15:10

Elaine Cristina Luditk dos Santos
Sêtor dê Licitaçõês
PreÍêitura Municipal dê Nova Santa Bárbara
Telefone (43) 3266{114

Adriano Rodrigues <dutraeferreira@gmail.com> 30 de-outubro de 2019 16:37

Para: Setor de Licitações - Prefeitura Municipal dê Nova Santa Bárbara <licitacao@nsb.pr.gov.br>

Boa tarde,
desculpe mas não temos mais interesse, visto que nossa emprêsa pa[ou de aluar no segmenlo de infoÍmática
Obrigado pelo contato.
ffêxto das mensagens anteriores ocultol

https://mail.google.coÍn/maiyu/O?ik=1463514Md&view:pl&search=all&permthid=thread-aoÁ3411935692589971102909&simpl=msg-a%34r19515.. 1/'1
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Item 20 - Pregão Presencial n'2512019
2 mensagens

Setor de Licitações - Prefeitura Municipal dê Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.br>
Para: OÍicio 2 Papelaria <oÍicio2papelaria@gmail.com>

Boa tarde,

A empresa vencedora do item 20, referente ao Prêgão Presencial n' 2512019, foi inabilitada

Vocês tem interessê em entÍegar estê itêm no valor unitário de RS 29,80?

Att,

31 de outubro de 2019
07:05

:laine Cristina Luditk dos Santos
Sêtor de Licitaçóês
Prefeilura Municipal de Nova Santa Bárbara
Têlefonê (43) 3266.E114

Oficio 2 Papêlaria <oÍicio2papelaria@gmail.com> 31 de outubro de 2019 08:09
Para: Setor de LicitaçÕes - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara <licilacao@nsb.pr.gov.br>

Bom dia,
Não temos interêsse nesse item.

Att,
Cristiane-

Oficio 2 Papelaria Ltda
04.026.757rc001-05
Íel:(43)3262-2979.

Assaí - Pr.

íêxto das mensagens aôlerioÍês oculto]

htps/mail.google.corn/maiUu/o?ik=1463514Md&view=pt&search=all&permthid=thread-ao/o3Aí 296129922985921099&simpl=msg-ao/o3 Aí20952... 1l-l
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OÍIGIO 2 PIPTIARIA ITDT"
GIPI I t{rra.?lIl!0ll{5
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lll§&t§T. : t02.1l30Glt
Idiho. {3 -12i2-201t
tEdl ílchatldrí.@lmíLcrí

PROPOSTA DE PRECOS

PREGÃO PRESENCIAT N" 25120'I9

OBJEIO: suprimentos de intormólico.

VATOR TOIAI DA PROPOSIA: R$ I I I , l0 lcen to e onze reois e dez centovos)

VAIIOADE DA PRoPoSIA: ó0 (sessento) dios.
PRAIO DE ENTREGA: OS (clnco) dios úleis.
PRAZo DE PAGAMENTO: o'lé 30 {kinto) dios opós o enirego dos produlos.
DADOS BANCÁR|OS: AG: 0388-3 C/C: 854G5 BANCO DO BRASTL {ASSAÍ- PR).

lo+.ozo.zszioool.oB fit ti.rfi.Ja-/

asseí. so DE ouTUBRo DE 20 r 9.

l.E: 90217366{3
OFICIO 2 PAPEIÁRIA LTDA.. EPP oríc|o z PAPELARIA LTDA. - ÊPP

SANDRA MIYUKI YAMAOKA
sÓCIA.ADMINISTRADoRA
RG: I 0.758.584-2-5ESP/PR

CPF: 053.599.499-02
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https://mail.google.com/mail/Lrlo/#inbox/FFNDWMQQPFLJZWRbBcNwpZNQFcvnVISL?projêctor=1&messagePartld=0.1 1t2

001.ips

Rua Getúlio Vargas, 351
r Centío - CEP:86.220-{)00
l_ assaÍ - pn J
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lIPl ; l{.123.151/ll0l-15
1CrÍilla lr0ra l5t, 0.m.
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0HGl0 2 PIPIIARIA liltl.
lffiC.t§L: !i2ÍI33Í-li
Icl.trm {O - l2a2-llrt
tlrdt.[cl.amdúla@lorll.c0n

104,026.75710001-05 i

l.E: 9021736643
OTIOO 2 PÀPEI.ÀRIA LTDA. . EPP

Rua Getúlio VarSas, 351
Centro - CEP: 86-220-OOO

ÀSSAí . PR

PREGAO PRESENCIAI N" 25/2019. POR IÍEM
OBJETO: RêgisÍo dê píêços pâía.êvcntuel aquÉçâo dê rupflmanloa dc informâtrcâ pare suprt âs nêcessidâc,eô das 3êcr6tsrias mufllcipars

ITEM QND UNO oEscRrÇÀo MÁRCA V, UNIT V, TOTAL
I UN CAEO DE AUOIO P2 X P2 temánho 1 50 mrs GNCi P2 x P2 7.30 58 40

16 155 UN CONECÍOR RJ{5 GNC/ RJ45 0.34 52,70

ÍOTAL: lll,10

I dr,.,ll,1hdltir
orÍCIO 2 PAPELARIA LTDA.. EPP

SANDRA MIYUKI YAMAOKA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
RG: I 0.758.584-2-5ESP/PR

CPF: 053.599.499{2

"{
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httpsJ/mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FFNDWN4QOPFLJZWRbBcNwpZNQFcvnVISL?projector= 1&messagePartld=0.2 1t2
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Sêcrêtaria da Rêcêita Fêderal do Brasil
Procurãdoria-Geral da Fazenda Nacionâl

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGAT]VA DE DÉBTTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: OFICIO 2 PAPELARIA LTDA
CNPJ: 04.026.75710001{5

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrevêr quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. '151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que dêtermina sua
dêsconsidêrâção para Íns de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidôs; e

2. não constam inscriçÕes em Dívida Ativa da Uniâo (DAU) na Procuradoria-Gêral da Fazendâ
Nacional (PGFN).

Conforme dispôstô nôs arts. 205 ê 206 do CTN, este.documentô tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabêlecimentô matriz e suas filiais e, no caso de ente Íederativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçáo direta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçôes sociais previstas
nas alÍneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de '199í .

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rÍb.oov.bp ou <httpJ/www.pgÍn.gov.bÊ.

,t
Certidão tida gratu ente com base na Portaria ConJunta RFB/PGFN no '1.751, de 211Ol2O14

Emitida 19:57:45 do d 30/09/2019 <hora e data de Brasília>
Válida
Código d

28103t2020
controle da rtidáo: 9095.631 2.606C.2423

Qualquer ura o nda invalidará êstê documento

1i1



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estaduâl

No 020921895-42

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 04.026.7571000'l -05
Nome: OFICIO 2 PAPELARIA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar debitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os rêgistros da Secrelaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão eng loba todos os belecimentos da empresa e refere-se a débitos de
.àatureza tributária e não tributária, bem mprimento de obrigações tributárias acessórias

Válida ornecimento Gratuito

A autenticidade desta ce dêverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda.pr.gov.br

?5e

0410312020 -
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Prefeitura do Município de Assaí
. esüdo oo prR xÁ

^rÍ{d. 
Rb.r.J.n lÍo, ,20, l'rÍd.. - Foo. (0.t1 l2S2.1lí3 - CeP !!120{m

EíCl: ó.alo....l.pí.lov.bt
ct{PJ tar$.7ot ür€0
cEsÍÃo rot, - 2o2o

SECRETARIA ITUN|C|PAL DE FTNANÇAS
otvtsÃo DA REcEtrA errscllzlçÃo

CERTIDAO NEGATIVA NO 750/2019

Vállda p€lo praro 30 (trintr) não pôdoodo a qerlidào aontar grroa ou raruria,

NOME

ICIO 2 PÂPELARIA.LTDA.ME l
ENOEREçO

RUA GETULIO VARGAS, 351

REFERENTE
CONFORME BUSCA REALIZADA NA DrursÃo DE REcEtrA E FtscALtzÂçÃo, NÃo For
ENcoNTRÂoo oÉg[os REFERENÍE Â TAxAs E ilrposros EM NoME DE óFrcro 2
pApELARTA LTDA-ME, poRTADoRÂ Do cNpJ No 0,t.026.752/0001{s, ATÉ A pRESENTE DATA.

FINALIDADE DA CERTIOAO

]PARA FINS DE ONUS

Fic. ÍesGrvado ao ttünlclplo o diÍolto de cobrar débitos quê.por ventura venham a aer
constatados em bulcag posterlorês, aacim como de ôíotuar ou ÍêveÍ lançamentos sobre latos
geradoÍes Já ocoÍrldos, AÍtlgo 262 do cTtl n' 0112004, óe 301121m04.

PARA uso oA REPARIÇÃo

CERTIFICO, ainda que NÁo existem dêbitos lançados e vencidos

Nome do contribuinte: OFICIO 2 PÀPELARIA

ASSAI 25 OE OUTUBRO DE 20í \

6ircli Gomos tlc Stiu:;r
-=€hÉf*

§.: E É à

$; ;r,ElE Ê

r:; iÉi§lÍqi
ãÉ! g!!!lE;§

EÊiã!ii§lÊÊi
ãEiÊ ?iEEl {'{

ff*iãtilã*

# 
i"flui'

nêr'4itÀs de

Csrdflco qu., .av.ndo 6]ln§ arhLrE no.h Dlvl.lo d. Racrlt c FlrcâlLôçIo nlg rollm ancoírtr.dos dábito!
vencidos côrr'lpoodontcs a lópootÀ Tlxas c ouúoa com ElaçIo so rbâho lr gíido.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRÂSIL
ESTADO OA PARAIBA

CARTÔRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO Ei,l 1888

PRIMElRo REGISTRo clvlL DE NASCIMENTo E óBtros E PRtvaTÍvo DE cAsarúEr.iros, TNTERD|çôES E TUTELAS oa coMARcA oE
JOÀO PESSOA

Av. Eflitácio Pêssoa, íí45 BairÍo dos Estados 58030-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-í04 / Fax: (83) 3244-5484

http:/Á *r,.azevêdobastos.not-br
E-mâil: carlorio@azevêdobastos.not.br

?58

DECLARAÇÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÀO DIGITAL

O Bel Válber Azevêdo dê Mirandâ Cavalcanti, Oncial do Primêiro Registro Civil de Nascimentos e Ôbitos e Privativo dê Casamentos, lnterdições e
Tuteles aom atÍibúição de aulenlicar e rêconhecer firmas dâ Comarcâ de João Pessoa Capilâl do Estado da Paraiba, em virtude de Lei. etc...

DECLÂRA para os dêvidos fins dê dirêiio quê, o documento em anexo identiícado individualmêntê êm cáda Códlgo de Aulenticaçào Digitalt oo nà
referida sequência. Íoi âutênlicádos de acordo com as Legislações ê normas vigentêsr.

DEçLARO ainda q'Je, para gaíantk tíanspaíénciâ ê sêguíânÉ juridica de lodos os alos oíundos dos respecüvos servços de Notas ê Rêgistíos do
f \lo da Paraiba, a CoÍêgedoriâ Geral dê Justiça editou o Provimento CGJPB N' 003/2014. deleíminando a inseÍ€o de um ódigo êm todos os
ar-5 notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de FiscâlizaÉo Extrajudicial rontér1 um código único (poí e\emplo, Selo Digital: ABC12Uí
XrX2) e dessa Íorma, câda autenticaÉo processada pela nossa Sêívenliâ pode ser confiímada ê veíiÍicâdâ tantas vezes qúanto for necessário
através do site do Tíibunalde Justjçá do Estado da Paíâíbâ, êndereço http:/corrêgedoÍiâ.tjpbjus.br/sêloJígitâU

A autenticaÉo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela Íoi rcalaada, a empÍêsâ OFICIO 2 PAPELÂR|A LTOA tinha
posse de um doclrmento com as mesmas caracteristicas que foram rêpíoduzidàs na ópia autenticada, sendo dâ êmpresa OFICIO 2 PAPELARIA
LTOA a responsabilidade. únicâ ê êxclusivâ, pêla idoneidade do documento aprêsentado a este Cartódo.

Esta OECLARAÇÃO íoi emitidâ em 28/í0,20í9 10:16:36 (hora local) através do sistema de autenticaçao digilal do Câíório Azêvêdo Bastos, de
ãcordo com o An. 10, 10'e seus §§ 1" e 2 dâ MP 2200/2001, como lambém. o documento êletrônico aulenticado contendo o Cerliícado Digitâl do
titular do Canório Azevédo Bastos, poderá ser solicitado direüamente a empresa OFICIO 2 PAPELARIA LTOA ou ao Cartório pelo endereç! de e-
mail autenticâ@azevedobastos.not.br

Para iníormaçô'es mais detalhadas destê âto, acêssê o sile !!!p_slê.C.!EtS4ê!gZÊ!999!gs!Ss-AqLDI e informê o Código de Consulla desta
Declançáo.

Códlgo dê Consulta destá Dêclaração: 13812r2

A consulta desta Declaração estará disponívêlêm nosso site até 2811012020 íO:09:21 (hora local).

'Códiga cê Autêntlcação Digitâl: 734128101S095658M46-1

'.Leglslaçóês Vlgêntê§: Lei Federal n" 8-935/94, Lêi Fêdêrâl no 10.406/2002, Mêdida Provisória n" 2200120Ú1, Lêi Fêderal no 13.'105/2015, Lei
Estadual n" 8.72112008, Lei Estadual no 10.13220'13 e Provimento CGJ N'00:v2014.

O Íêíêíido é vêrdade, dou Íé.

00005b1d734íd94rc57f2d69Íê6bco5ba0M87cgc3'l c83Ía848991 1 íc34b 1 5390ê 1 1 f335833d4c21 92b548a8oc65bd29406992c3c581 6â 1b42d26 1 2Íc2
6b9361 1 401 4í366Íb941 a234d586Í'13c14ea3

CHAVE DIGITAL

Is
tcP
Fre{lPEÉl}!q. d. Rrlnôlkt

C{ Cl{
tEd. lnq/ú.r rl.l.zoata,
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Certiíicado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 04.026.7 s7 /oool-05
Razão Soc.a|: OFICIO 2 PAPELARIA LÍDA t,4E

ENdêTEçO: RUA PRES GETULIO VARGAS 908 SALA 1/ CENTRO / ASSAI / PR / 86220-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o p.rt.7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

validadetz3/ lOl2079 2t/tt/2019

Cêrtificação Número: 28287 0057 0

Informação obtida em 05/17/2079 08:51:23

A utilização deste Certificado para os fin§ previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
lYww.caixa.gov.br

https:,/iconsulta-crÍ.caixa.gov.br/consultacÍf/pages/consultaEmpregador.jsÍ 1t1



05/11/2019 Comprovante de lnscriçao e de Situaçáo Cadastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastrat

Contribuinle,

Confira ôs dâdos de ldêntiÍicação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divêrgência, providencie junto à
RFB a sua atuâlização cadastral.

A informação sobre o porte quê consta nesle comprovanle é a declarada pelo contribuinte

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB no 'Í .8ô3, dê 27 dê dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/1í12019 às 09:52:18 (data e hora de Brasília).

?8'

t REPUBLTCA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NúMERo oE rNscRtÇÃo

04.026.757l000í {5
MATRIZ

CoMPROVANTE DE |NSCR|ÇÂO E DE S|TUAçÃO
CADASTRAL 29/08/2000

NOME EMPRESARIÂL

OFICIO 2 PAPELARIA LTDA

ME

IGO É

47.6'l-0-03 - Comércio ista de a de papelaria

cÓolco E oEscRrÇÃo oAs ATrvroAoEs EcoNÔMtcas sEcuNDÁRIAs
26.21-3{0 - Fabricação dê êquipamentos de informática
45.30.7{3 - Comércio a ve.ío de peças e acessórios novos para vêículos automotores
45.30.7.1)5 - Comércio a varero de pneumáticos ê câmaras{e-ar
45.4í-2.06 - Comércio a vâreio de peças ê acêssórios novos para motocicletas e motonetas
47,12-1.00 - Comércio varejista de mêrcadorias êm gerâ1, com predomlnâncla dê pÍodutos alimênliclo§ . minimêrcados,
mêrcêaÍias e aÍmâzéns
47.324{0 - Comércio vaÍêjista de lubÍificantes
47.41-5{0 - Comércio vaÍêjista de tintas ê materiais para pintura
47.42-3-00 - ComéÍcio vaÍêiista de material elétrico
47,44{{1 - ComéÍcio vaÍêiista dê íeÍrrgens ê ferÍamentas
47.44{-99 - Comércio veÍêiisla dê materiais de construçâo êm geÍal
,17.51-2{l - Comércio vareiista êspêclalizado dê êquipamêntos ê suprimentos de inÍoÍmática
i17.51.2-02 - Recarga de cartuchos paÉ equipamentos dê iníormátlca
47.52-l{0 - Comércio varejlsla especlâlizado de equipamentos de têlefonia e comunicação
47.53.9{0 - Comércio vãrêjisla êspeclalizado dê elêtrodomésticos e equlpamentos dê áudio ê vídeo
i17.54.7-01 - Comércio varêjlsta dê móvêis
47.55-5-01 - Cômércio varêjisla de tecldôs
47.56-3{0 . Comércio varejista êspecializado de instÍumêntos musicais ê acessórios
47.594.0í - Comércio varejista dê artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.61{{1 - Comércio vaÍêjista de livros
,í7.63.6{1 . Comércio varêji6la de brinquedos ê artigos recreativos

E DESCRI

-06-2 - Sociedade ErhpÍêsária Limitâda

R GETULIO VARGAS
NúMERo

35t

CEP

86.220{00 CENTRO
MUNrciPro

ASSAI PR

ENDEREÇo ELETRÔNICo TE!EFONE

l43l3262-2579

OAÍA OA SIÍUÁÇÀO CAOASTRAL

í í051200,4

sfiJÁ(ro ÉsPÊclÂa OAÍA OA SITUÂÇÁO ESPECAL

LO OO ÊSTAAELECIMÉNTO (NOMÉ OE ÉÂNTÁSIÂ)T

& ctA.

IIVO RESPONS VEL(EFR)

Página. 112

1t2

SITUAÇÀO CAOA§TRÂL
ÂTtva )

httpsJ/www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuÍidica/cnpy'cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp



ENÍE FEOERÀTIVO R VEL(EFR)

MOÍtVO

ü
NúMERo oE rNscRtçÂo
04.026.757/0001.O5
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E OE SITUAçÃO
CADASTRAL 2910at2000

OFICIO 2 PAPELARIA LTDA

cô0rGo E DESCRTÇÃO OAS AÍTVTDADES ECONÔM|CAS SECUNOÁR

47.636-02 - Comércio vareiista dê aÍtigos esportivos
47.72-5-00 . Comércio vaÍêiisla de cosméticos, p.odulos dê pêrÍumâria e de higiene pêssoal
47.73-3-00 . Comércio varejista de artigos médicos ê ortopádlcos
i17.8í-4-00 - Comércio varejista dê artigos do vestuário ê aêessóÍios
47.82.2.0'1 . Comércio varejista de calçados
47.89.0.01 - Comércio varêjisla dê suvênirês, bijuterias e aÍlêsanatos
47.89-0.02 . Comércio varêjista de plantas e Ílorês naturals
47.89.0.04 . Comércio varejista de animais vivos ê de ârtigos e alimentos para animais de êstimação
47.89-0-05 . Comércio varejista dê pÍodutos sanêantê6 domissanitários
47.89.0.99 - Comércio varejista dê outros pÍoduto6 não espêciíicados antêrioÍmêntê
82.í9.9.0'l - Fotocópias

CÔOIGO E DESCRIÇÀO DA NATUREZA JURíDICA

206-2 . Sociedadê Empresária Limitada

LOGRÂOOIJRO NÚMERO

35rGETULIO VARGAS

86.220{00 CENTRO
MIJNICiPIO

ASSAI PR

ENOÉRECO ELETRÔNICO TELEFONE

(43) 3262-2979

OATA DA SIÍUAÇÃO CÁDASTRAL

1sto5t2004

SIÍUAçÀO ESPECIAL DATA DA SITÚAÇÃO ESPECIAL

05t1112019 Comprovante de lnsdiçáo e dê Situação Câdastral

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 20'18

Emitido no dia 05/íí12019 às 09:52:í8 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA i Capital Social Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre políticâ dê privacidade e uso, qliqqcaqui
Atualize suâ pégina

7$1

Págin.a:212

J PírprÍâr Páganã
prÍa lmpralEâo

httpsr/www.receita.fazênda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpireva-Comprovanle.asp 212
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CERTTDÀO NEGÀTIVA DE DEBITOS TRJABÀIHISTÀS

Nome: OFICIO 2 PAPE],ARIÀ LTDÀ
(MÀTRIZ E EILIAIS) CNPJ: 04.026.75?/0001-05

Certidão no: 188 2019
ExpediÇão
Validade:
de sua ex

s 09:52:13
80 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifi CA qUE OFICTO 2 PÀPELÀRIÀ LTDÀ
(uÀTRIz E EILIÀIS), inscrito (a) no CNPJ sob o Á"

04.026.737 IOOoL-os, NÃo coNsfÀ do Banco Nacional, de Devêdorês
Trabalhistas.
Certi,dão emitida com base no art . 642-A da Cgnsolidação das Leis do
Trabalho, acrêscentadô pela Lei n". L2.440, de 7 de julho de 2011, e
na Rêso1ução Administrativa no 7470/2OLI do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de respon sab i l- idade dos
Tri,bunais do Trabal-ho e estáo atualizadôs até 2 (dois) dias
ânteriôrês à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais
À aceitação desta certidão condiciona-se à vêrificaçáo de sua
autênticidade no portal do Tribunal Superior do Trabafho na
Internet (http: / /www - tst. jus.br) .

Certidão emitlda gratuitamente.

INEORMAÇÀO IIiPORTÀ}ITE
Do Banco Nacionaf de Devedores Trabalhlstas constam os dadQs
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabafho quanto às obrigaÇÔes
estabelêcidas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários., a honorários, a custas, a

emo.l-umentos ou a recol-himentos determinados em .Le.i; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perânte o Ministério Públ-ico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

02/05/2020 -
5/ 20t9,

6

dição.
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05/11/2019

7§4

CERTIDÃO NEGATTVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: MENON INFORMATICA LTDA
CNPJ: 08.751.59í/000140

Ressalvado o direilo de a Fazenda Nacjonal cobrar e inscrêver quaisquer dívidas de
responsabilidâde do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriÇões em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)-

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Ílliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbilo da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçoes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n'8.212, de 24 de julho de í 991.

A aceitação dêsta cêrtidão está condicionada à verificação de sua autenticidade nâ lnternel, nos
endereços <http://rfb.gov.ba ou <http://wwwpgÍn.gov.bÊ.

Certid da gratu nte com base na Portaria Conlunta RFB/PGFN no 1.75'1, de 211012014
Emitid às íô:49:05 do a 011O712015 <hora e data di: Brasília>
Válida té 28t12t2019
Código co certidão: 04F3.9505.1 CF3.EED6
Qualquer rasura ou emenda invâ lidará este dôcumento

111

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Sêcrêtaria da Receita Fêderal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazênda Nacibnal



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N.020921834-67

Certidão fornecida paÍa o CNPJ/ÍvlF: 08.751.591/000140
Nome: MENON INFORMATICA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar debitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certiÍicamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identiflcado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de

-.04tureza tributária e não tributária. bem como mprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida 04t03t2020 - ornecimento Gratuito

A €utenticidade desta certidão deverá ser conÍirmada via lnternet
www.Íazenda.pr.gov.br

?$5

Eníidô úa libtut Pública (0541/2019 08:11:26)

a[f
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05t11t2019

?$?
. i,l::; il

cÀrxâ
iÀlXA ãC.'Jt lail\,l:Ci FE XÉ t?Àl

CertiÍicado de Regularidade do
FGTS - CRF

fnscriçãol 08.7s1.591/ooo1-40
RAZãO SOCiAIi MENON INFORPIATICA LTDA

ENdETeço: AV XV DE NOVEI4BRO 26 / CENTRO / CORNELIO PROCOPIO / PR / 86300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a con
obrigações com o FGTS.

tribu i e/ou encargos devidos, decorrentes das

validadê:31/10/2019

CertÍfÍcação Número: 201 02090722757506

Informação obtida em OS/|tlZOLg 08:47:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em
condicionada a verificação de autenticidade no site da
www.caixa.gov.br

Lei esta
CáiXa:

9/71/20t9

https://consulta-crf.caixa.govbr/consultacrf/pages/consultaEmpÍegador.jsf 111

Consultâ Regularidade ilo Emprêgador



05111t2019 Comprovante de lnscrição e de Situaçáo Cadastíâl

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuintê,

CônÍira os dadôs dê ldentiÍicaÉo da Pessoa Jurídica ê, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualizaçâó cadastral.

A inÍormação sobre o porte que consla nestê mmprovante é a declarada pêlo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

qADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

?68

NUMERO OÊ INSCRTçÁO

08.751.591/000140
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL 0u01t2007

NOME EMPRESARAI
MENON INFORMATICA LTOA

om.br
ÊNDEREÇO

inhomÍconta

SITUAÇÀO CADASTRAL

T @ ESÍÁBEIECIMENTO (NOrrE DE FÀNÍAS|Â)
TOP COM INFORMATICA

IGO E OAÁÍIVIOADE
47.51-2{í - ComéÍcio va ista especializado dê mêntos e su menlos de informática

ME

IGO E oÁ§AÍtvtoADEs sÉ
47.61{{3 . Comércio vaíêjista de artigos de papelaria
47.53-9{0 - Comérclo va.eiista especiallzado de êletÍodomésticos ê equlpamêntos dê áudlo e video
47.636{'l - Comérclo varêrista dê brinquêdos ê artigos recreativos
47.52-r{0 - Comércio varcjlsta especializadô de equipamentos de telêíonia ê comunicaçào
47.56-3.00 . Comércio varejlsta especlallzado de instrumentos musicals e acêssórios
47.63-6{2 - Comérclo varejista dê artigos esportlvos
47.72-5-00 - Comércio varejista dê cosméticos, produtos de pêrfumaria e de higiene pessoal
47.59{-99 - Comércio varêjistã dê ôutÍo6 arligos de uso pessoal e doméstico não especiíicados anteriormentê
47.54.7.01 - Comércio vareji6ta de móvei6
45.30-7-03 - Comércio a vaaeio de peça6 e acêasórios novos pâra veicu106 automotorês
95.11-8.00. aía ê manutênção dê computadorês e de eq entos periréricos

E cÀ
206-2 - Sociedade Em Limitada

LOGRÀDOURO

AV XV DE NOVEMBRO
NÚMERO

26

CENTRO

TEL€FONE

3524-2131

MUNrciPlo

CORNELIO PROCOPIO PR86.300{00

:XÍE FEDERAT]VO

sÍÍuabÀo EsPEcrÀL

DAÍa oa stÍlJÀÇÃo caDAsrFtal
oauno|T

OAÍA OÂ SIIUAÇÁO ESPECAL

Aprovado pelâ lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 05/11/2019 às 09:47i42 (dala e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social Voltâr

Página: I/í

lL Prlp'rcr Paona
j Pera lrç:asslo

https:/á ww.receita.Íazenda.gov.bÍ/pessoajuridicâ/cnpy'cnpjreva/CnpjÍeva_Comprovante.asp 112
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CERTIDÃo NEGATIVA DE DÉBITos TRÀBATHISTÀS

Nome: MENON ]NFORMÀTICÀ LTDA
(MÀTRIz E FILIÀIS) CNPJ: 0 8 . 7 51 . 5 91l 0 0 01- 4 0

Certidão
Expêdição
Validade:

8354 6/no: 20t9
às 09:47:36
180 (cento e oitenta) dias, contados da data

05 L|/ 207
02/0s/202a

de qua e diçào.

Cêrtif ica-sê que MENON IItFORMÀTICÀ LTDÀ
(lrÀTRIZ E AILIÀIS), lnscrito (a) no CNPJ sob o n"

08.751.591/0001-r!0, NÃo CONSIÀ do Banco Naciona.I de Devedores
Trabalhistas.
Certidão êmitida com base no art. 642-A da Conso.lidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n"'12-440, de 7 de julho de 201-1- , e
na Rêso1uÇão Àdministrativa n" L470/21ll do Tribunal- Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011".
Os dados constantes desta Certidão são de responsabil,idade dos
Tribunais do Trabafho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidào atesta a empresa em relaÇão
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fi1lais.
À aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabêlhô na
Internet (http: / /www.tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INEIORI{ÀçÃO I!íPORTÀIITE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhlstas constam ôs dados
necessários à identificaÇão das pêssoas naturais e iurÍdicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelêcidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas,. inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emô.1-umentos ou a recofhimentos determinados .em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados .perante o Ministério Público do
Trabalhô ou Comissãô de ConciliaÇão Prévia.



) Município de Nova Santa Bárbara )
P regão Presencial 2512019

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERV|ÇOS

CiPJ: 0'l .027.088/0001-06 FoÍnocêdoÍ: IESrONER RECARGA DE TONER LTDA

Brdereço: RLlA NEOALVES IvlARTtlS 274 LO,A 01 -ZOi{A03- i/bringíPR - CEP87050-110

lnscrição E8taduâl: 9012793496 Contedofi MO Í\4ASSA|,IOBU

Émail: kodi'12s@grnail.com

Tolêfonô: u 3226'1426 Fa,j 4432261426 colular:
TeloÍono contadon

tbprêaentanto: [ilARClO KOD UEDA CPF: 795,031.289-00

EndoÍoço ropÍoaêntânte: RIJA SAO CRISTOVÀO 102 CASA - zot.tA 08 - Í\4aringá/PR - CEP87050-490

Email representante: kodi12s@grnail.com

Brnco: 1 - BB Agôncia: 3284-0 - CAllçAO - i/bringá/PR

RG: 58819255

Conta:1'19300-7

TeleÍonê re presenlantet 44 32261426

Data de abertuÍa: 05/05/2005

Fornecedor enquadrado como micÍoempresa ou GmpÍesa de pequeno porte (paÍa obter 08 beneÍlcios da lei complem6ntar no'í23/2006).

Loto : 001 | ore 001

N" lteÍn De3crlçao do Produto / Servlço Qtdo unid Modolo PreÇo Uniti.io Prêçô TolalPÍoço Márimo MaÍca

11,E4 MASTERPRINT

74 96 FORTREK

NER DE ER LTDA
CNPJ 01 O 088/000

019

o22

FITA DE NYLON

pars imprcaloíe matÍicaal mod FX 890/DO00

FONÍE AIX 4OO W
20+4 pino3 2 con6ctor 3âtâ blv olt 5 amperê3

12 00

22,00

1 1.15

73 45

133.E0

1615.90

il
.4I
ô

Validade da proposta: 60 dias

Razo de entrega: 5 dias

PREÇO TOTA OO LOTE

TOTAL OA PROPOSTA

1.749,10

1-7a9,70

[-o t . oez, oaalooo t -oíl
TECTONER

RECARGA DE TONER LIDA. - EPP

RUA NÉo ALvEs MARTINS, 274 - SALA 01

r ZoNA 03 - CEP 87050 1l0 I

L MARINGÁ - PR J

aProtGtâ - Ve.sào 11,13

UN

\
\

\
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Sêcrêtaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBIToS RELATIVoS AoS TRIBUToS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA
CNPJ: 0í.027.088/0001{6

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado quê
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretariâ
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriÇões em DÍvida Ativa da União (DAU) lunto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para ô êstabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federâtivo, para
todos os órgáos e fundos públicos da administração direta a êle vinculados. Refere-se à situaÇão do
sujeito passivo no âmbito da RFB ê da PGFN e abrange inclusive as contribuiçÕes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 daLei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidáo está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lntêrnet, nôs
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http:/lwww.pgfn.gov.bp.

Certidão emi nte com base na Portaria Coniunta RFB/PGFN no 1 .75'1, de 211012014
Emitida
Válida a

ia01l11l201g <hora ê data de Brasília>

idão: 63F1.C893.9BEB.439E
ênda invalidará este documento

Código
Qualquer

:56:52 do
a

29t04t2020
controle d

111



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 020921740-89

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 0í.027.088/000'l -06
Nome: TECTONER. RECARGA DE TONER LTDA. EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, cêrtificâmos que, verificando os registros da Secretaria dé
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendênciâs êm nome do contribuintê acima identiflcado,
nesta data-

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da efiipresa e refere-se a débitos de
natureza hibutária e não tributária, bem como descum primento de obrigaÇões tributárias acessórias.

Válida 0410312020 - ornecimento Gratuito

A autenlicidade desta certidão dêverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda.pr.gov.br
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Etuilido ia lntêtut Pírblicâ (05"11/2019 0A:39:30)
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CeÉificamos, conÍorme requerido por TECTONER RECARGA DE TONER LTDA EPP,

CPF/CNPJ no 01.027.088/0001-06, para fins DE LICITAÇÃO, que NÃO CONSTAM

DÉBlToS MUNIcIPAIS (impostos, taxas, contribuiçóes, receitas não tributárias, inscritos

em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e lmobiliários) até a presente data em

nome de TECTONER RECARGA DE TONER LTDA, CPF/CNPJ no 01.027.088/0001-06,

situado(a) na cidade de Maringá.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente

apurados, mesmo reÍerentes a pêríodos compreendidos nesta Certidão.

Emitida em:

?73

Válida até:

Certidão em

11t1212019

com nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal no 150012017

Código de Autenticação: CD7DF.A2E09.81 74C3301A8644EEC092EF

Para verificar a autenticidade, consulte o slle: www.maringa.pr.gov.br/aisetibutosweb

Certidão Negativa de Débitos No Í11489/2019



05h1t201s Consulta Regularidadê do Empregador

774

fÂT§â
li.lXA ECol.iÕk!.C q ÊÊlFlrÀr

CertiÍicado de Regularidade do
FGTS - CRT

Inscrição: 01.027.088/ooo1-06
RâzãO Socia|: TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA ME

Endereço: R NEo ALVES I4ARTINS 274 LoJA 01 / zoNA 03 / MARINGA / pR / 87050-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990. certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a con
obrigações com ô FGTS.

tribu i ou encarqos devidos, decorrentes. das

Validade:18/10/2019

cêrtificação Número: 52529072486

Informação obtida em 05/17/2079 08:38:11

A utÍlização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autentictdade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

t6/Ltl2or9

httpsJ/consulta-crf.caixa.gov.br/consultací/pages/consultaEmprêgadorisÍ 111



05/11/2019 Comprovante de lnscriÇáo e dê SituaÇão Cadastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastrál

CôntÍibuintê,

Confira os dados de ldenüficâção da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a.suâ atualizaÉo cadastral.

A informação sobre o poÍte que consta nesle comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

??5

NúMERo oE rNscnlçÃo
01.027.088/0001{6
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL 26/01/1996

TECTONER - RECÂRGA DE TONER LTDA

CAOASs
ATIVA

TiÍULO OO ESTÀAELECMENIO (NOME OE FANTr'SA)

c E

26.22.1-00 - Fabri de Íicos paÍa equipamentos de iníormáticâ

EPP

E OAS ATVLDÀD:S AAS

26.2í.3{0 - Fabricação dê equipamêntos dê iníoÍmática
26,10.8.00 - Fab.icáçâo dê componênlês elêtrônicos
iU.51-2.0í - ComéÍclo varêjista êspêcializado de equipamenlos e supÍimêntos de inÍormática
47.53-9-00 - Comércio vaÍejista especializado dê êlêlrodoméstlcos e equipamentos dê áudio ê vídeo
47.61{{3 - Comércio varêjista de aÍtigos dê pâpêlarlâ
il7.í-7.01 - ComéÍclo vârêjista de móveis
95.11-8-00 - Reparação e manutênção de computadoÍês e de êquipamentos periÍéricos
47.51-2{2 . Recarga de cartuchos paÉ êquipâmentô6 de inÍoÍmática
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e êquipamênlos para êsc.itórios
7?.1í-0.00 . Loca ão de automóveis sem condutor

CÓOIGO É DÉSCRIçÁO OA NATUREZA JIJRIDICA

206-2 . Soêledade Emprêsária Limitada

LOGRÁDOURO

R NEO ALVES MARTINS
NÚMERO

274
COMPLEMENTO

SALA 01

CEP

87.050.íí0

ENDEREÇO ELEIRôNICO

zoNA 03 MARINGA

OATÀ OA SITUAÇÃO CAOÂSÍRAT

21t07t2001

s ESPÊCIAL OATA OA SIÍUAÇÀO ESPECIAL

Aprovado pêla lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/11/20í9 às 09:39:44 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital_gee!q!,

Página: í/1

*

httpsJ/v/ww.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
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CERTIDÃO NEGATIVÀ DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nôme: TECTONER

Certidão n
Expedição:
Vaf idade :

RECARCA DE TONER LTDA
(MATRIz E EILIAIS) CNPJ: 01.027.088/0001-06

962 / 2019
, às 09:39:40
- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua e

Certiflca-se que TEcToNER -- REcÀRGÀ DE toÀIER' LTDÀ
(MATRIZ E TILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n"

0L . O27 . 0 8 8 / O O O 1- 0 6 , NÃo coNsTÀ do Banco Naci ona l de Devedores
Trabalhistas
Certldão emitida com base no art. .642-A da ConsolldaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2011, e
nâ ResoluÇão Administrativa n" ).410/2OlL do Tribunal Superior do
Trabalho, ile 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de re spons abi I idadê dos
Tribunais do Trabafho e estão atuallzados até 2 (dois) dias
anteriorês à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certldão âtesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitâÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
auténticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst.jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

;:*"YS"r:T]]3t1" o",,.ao.es rrabalhistas constam os dados
necessários à ident.ificação das. pêssôâs naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigaçÕes
estabelecidas em sentença condenatória tran§itada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas; lnclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recofhimentos determinados em .Lei; ou decorrentes
de execução de acordos f .irmados perante o Ministérro Público do
Trabalho ou Comissão de Concifiação Prévia.

02/05/2020
edição.

t/20
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RECLASSTFTCAçÃO PREGÃO ELETRÔNrCO N. 25/20í9

do produto/serviço

6 7648 CABO DE AUDIO P2 X P2, tamanho
í,50 mts

UN 8,00 7,69 7,20 7,30

Oficio

67,00

lVlenon

CABO DE MICROFONE DE ALTA

IMPEDÂNCIA fabncado com liga de
cobre OFHC e bitola de 2x0.20 mm2/24

AWG (SC20), montado com conector
XLR fêmea injetado em ZAMAC (liga de

alumínio) e conector P'10 em latão
(CLA) niquelado e blindado com

thermocontrail. Condutor 0,20mm2.

lsolamento Polietileno. Blindagem: Fita

de aluminio + blindagem em cobre

traçado. Cobertura: PVC Flexivel.

Comprimento 3,5 mtrs.

UN 4,00 69,90 66,007 7649

308,46 297,00 298,00

Menon
4613 CABO DE REDE 8 vias 24AWG na cor

azul, com 305 metros, padrão Catse.

2,00

428,00 428,20

Menon
UN 8,00 440,1515 8162 Cilindro de imagem laserjet CF219A

original

0,38 0,33 0,34

Oficio
UN 155,00IO 1557 CONECTOR RJ45

1't,'t0UN 12,00 1'1,8419 6tt3 FITA DE NYLON para impressora

mâtriciâl mod. FX 890/1X300

3'1,00

Menon
10,00 31,99 29,30UN20 FONE DE OUV|DO cor preto tipo

Headphones ajustável, com cabo dê no

inimo '1,20 mt, conexão Ps2 para PC

71,90 73,45
Tectoner

UN 22,00 74,96FONTÊ ATX 400 W 20+4 pinos, 2

conector sata, bivolt, 5 amperes
22 6276

do

lLJnidadr

Iot
I mcdid:

Item . Preço . Prgço
Andrê

Preço

reclassificado

CX

11,15

Tecloner
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
ERIC KONDO
Prefeito Municipai

Diante do cancelamento da Ata de Registro de Preços n " 77 12019 ,

encaminhamos a Vossa Excelência o Processo de Licitaçáo na modálidade

'PR:EGÃo PR^EsEItchP n." 25l2o]-9 - sRP, para que se manifeste sobre à

HOMOLOGAçÃO ou não dos itens reclassificados.

Nova anta Bárbara, 06 I 11 / 2019.

nio de lürnes
080/2018

Rua Walfredo BiÍencourt de Moraes n" 222, Cenrro. I 43. 3266.8100. E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - Ê-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - s*rv.nsb.or.gov.br

t.
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REFEITURA MUNICIPAL

Prefei

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PA&{NA

TERMo DE HoMoloceçÃo E ADJUDTcAçÃo
pnpçÃo PRESENCTAT No 2sl2o19 - sRp

Considerando o canceiamento da Ata de Registro de Preços

n ' 77 /2019, referente ao procedimento dâ Licitação Pregão Presenclel n.9

2512019, destinado ao registro de preços para eventual aquisiçâo de

suprimentos de informática para suprir as necessidades das secretarias

municipais, eu Eric Kondo, Prefeito Mu.nicipal, no üso de minhas atribuições

legais, HOMOLOGO os lotes n' 6 e 16, pâra a empresa OFICIO 2 PAPELARH

LTDA, CNPJ n" 04.026.757/0001-05, num valor total de R$ 83,40 (oitenta e

três reais e quarenta centavos), os lotes 7, 8, 15 e 20 para empresa MEI{Oil

INFORMATICA LTDA, CNPJ n' 08.751.591/0001-40, num valor total de RIN

4.234160 (quatro mil, duzentos e trinta e quarto reais e sessenta centavos), e os

lotes 19 e 22 paraa empresa TECTONER - R"ECÂRGA DE TONER LTDA, CNPJ

n'01.o27.088/0001-06, num valor total de RS 1.2o2,1o (um mil, duzentos e

dois reais e dez centavos).

Dar ciência aos interessados, observados as prescriçôes

legais pertinentes.

Nova Santa Bárbara, 06 de novembro de 2O19.

\

Kondo
Municipal

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,

Paraná - tr - E-mails - liqilaeaE@lsb+tggtlú - vrwv.nsb.pr.gov.br

il

\
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Poder
Executivo

Âno Vl

IMPRENSA OFICIAL -
Lel n'660, de 02 de abril
dê 2013.

ConsideÍândo o cancelamento da Ata de RegistÍo de Preços n'77i20'19, reÍeÍenle ao procedimento dâ Licilâção PÍêoão Prêsencial n.o 2í2019,
destinado ao rêgistro de preços pâra eventual aquisiÉo de suprimentos de inÍormáticâ paÍa supíir as necessidades das sêcrêlâÍiâs municipais, eu Erlc Kondo,

PÍeÍeito Municipal, no uso de minhas atribui@s legais, HOIíOLOGOoS lotes n" 6 e 16, para a empÍesa OFICIO 2 PAPELARIA LTDÀ CNPJ n' 04.026.757it1001-

05, num valoÍ lolal de R$ 83,10 (oitenta e três reais e quarenta cenlavos), os lotes 7, 8, 15 e 20 para empÍesa llENotl INFoR ATICA LTDÀ, CNPJ n'
08.751.591/0001-40, num valoÍ tolal de R$ 4234,60 (quatro mil, duzentos e tÍinta e quarto reais e sessenta centavos), e os lotes 19 e 2i paÍa a empÍesa

Í'ÂIoNER. RECARGA DE TONER LTDÀ CNPJ n" 01.027.088i0001{6, num valor Iolalde R$ 1202,10 (um mil, duzentos e dois reais e dez centavos).

Dar ciénciâ aos inteÍessâdos, observados as prescn@s legais pertinentes.

Nova Santa BáÍbara, 06 de novembro de 201 9

Eric Kondo
Prefeito Municipal

,{- AlosdlPõil-r FiFútiÍõ-----'--
.ERMO 

DE HOMOLOGÂC,
'O 

É aDJUIICACÀ(

ll- Atos do Poder Legislativo
Não há publicaçóes pala a presente data.

lll- Publicidade

Náo há publicaçoes paÍa â presênte data

Diárlo olicial Elelrônico do Município de Nova santa Bárbara
Rua: WalíÍêdo Biltehcourl cle Moíaes n"222 - Cenlro

Fone/Fax: (43) 3266{100
Efl ârl: diariooÍicial@nsb.pr.gov.bí

pmns@nsb.pí.gov.bÍ
Sile: www.nsb.pí.gov.bÍ

l
Do@@nro â§sd5 por c€.1íca.ro ÔDdâr Nova sanÉ :

B.rurà Pr.rá@,d lllnÉpa' 95561030r»OrGGÀC SFR^SÂ
Sla &lênllrd.& á Oaúrda d6.b qlo üs!âltdo âlÍâlts do :
,!G !r!pr!.!r!.!Á!-s49t-Qr!!íCrE&4s!.s!!!9!e4,qE!

.:

I

\Iunicípio de Nova Santa Bârbara-?araná
Eric Kondo - FreÍeito Municipa I

Edição N" 1602 - Nova Santa BárbaÍa, Paraná. Quarta-Íeira, 06 de NOVEMBRO de 2019.
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ATA DE REG|STRo DE PREçO N." íí6/20í9 - PNNSB

REFEREI.ITE Ao PREGÃo PRESENCIAL N,2520I9- PMI{SB

O tUUXtCípo Oe XOVI SA}{il BÁRBARA, mm personaridade jurídica de ,Jireito público intemo, inscrita no CNPJ

sob no 95.561.080/0001S0. om sede na Rua WalÍredo BittenouÍt de Moraes, 222 - Cento, Nova Santa Bárbara -
Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Sr, Eric Kondo, b.asileiro, câsado, RG n"
5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o n" 018.008.95$50, doravante deflominado Órgão Gerenciador, em

conformldade com as Leis n' 10.520n2, N' 8.666 de 21106193 e suas albrações postêriores, Decreto Federal No

3.555/00. Deseto Municipal n" 011/2009 do dia 04/09/2009, em face da classiÍicação das propostas apresentadas

no Pregão Presencial tf 2512019 - SRP, homoiogada pelo Prefeito Municipal RESOLVE registrar os preços para

evenfual aquisiÉo de supímentos de iníomáticâ para suprir as necessidades das secretaías municipais, coflíorme

especiÍicado, oturecido pela empresa oF|CIo 2 PAPELARIA LTDA, inscrila no CNPJ sob n" 04.026.757/0001-05,

mm s€de na Rua Presidente Gelúlio Vargas,908 Sala 01 - CEP: Í16220000 - Baino: Cento, Assaí/PR, neste ato

representado pela Sn. Sandra Miyuki Yamaoka, inscnta no CPF n" 053.599.499{2, RG n" 10.758.5842,

doravante denominada benefici.árie da Ata, cuia proposta íoi classifcada, obseivada as especiÍicaçoes, os preços,

0s quantitativos nâ licitaçao supradtada, bem como as cláusulas e cúiúi@ abaixo estrbelecadas, tem entre si

justo e contatado o que se segue:

CúUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo

Constilui objeto desta Ata o regislro de preços, para evenlual aquisição de supÍimentos de informáüca para

suprir as necessidadês das secrêtaÍias municipais, conforme especificado no ANEXo l, que rntegra o Edital de

Pregão Prcsencial No 25/20í9 - PMNSB, independentemente de transcriÉo. O Ôrgao Gerenciador não se obnga â

adquirir os produtos relacionados dos licitantes vencedores, nem rias quantir)ades indicadas no ANEXO l, podend'.

até realizar licitaÉo especiÍica para aquisição de um ou de mais itens, ni;ótese em que, em igualdade de condi@es,

o beneficiário do registÍo terá prüler,:ncia, nos termos do i,t. 15, § 4", rla Le; ,:" 8.666/93, reaÍirmada no arl.70, d')

Decreto no 6.906i03.

CúUSULA SEGUI.,DA - ESPECIFICAÇÃO Do oBJETo E PREÇos REGISTRADOS

TENS

1,10

NEOTOR RJ45 GNC

TAL

CLAÚSULA TERCEIRA. DA VIGÊNCIA

0 prazo de vigência da Ala de Re lisiro de Preços será de 12 (dozel meses, ô conlaÍ da assinahjra do mesmo, com

validade e eficicia legal apos a pr:)licaÉo do seu extrato no Diário Oíicial do Município de No)'a Santa Báôara.

LOTE: 001 -

Lote 001

6 DE AUDIo P2 X P2, lamanho
1,50 nr§

sNi N 00 ,30

95,00

P34 l"'*
IOTE: 001 -
Lore 001

tb 1557 lcc

I

83,40
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
cLAúsulÂ QUARTA - DA 0oTAçÃo oRçAlrE!ÍTÁRlA

As despesas decoÍrenles desta Licita@ conerâo por mnta da seguinte dotaÉo orçamentáÍia

I3

DOTAÇÔES

lor.oor.o+. r zz.oooo.zooo330 ls.s.go.ao.oo.oo0 Do Exercício

los.oor.rs.rzz mzo.zoos630 lg a.go ro oo oo0 Do Exercício

1480 pO.OOZ.rZ.aOr OZ1O.ZO1O ls.s.so ao oo oo0 Do Exercício

1490 106.002.12.361.0210.2016 103 l3.3.9o.3o.oo.oo Do Exercícro

1s00 loo.ooz.rz.:or ozro.zoro 104 ls.a.so.ao oo.oo Do Exercício

1510 p6.ooz.rz.sor ozro.zoro 107 ls.s.so.so.oo.oo Do Exercícrors2o loo.ooz.rz sor.ozro.zoro i14 le.s.go.so.oo.oo Do Exercíoo

1690 po.ooz rz.:or.ozro.zoro 103 h.4.90.52.00.00 Do Exercíso

17oo po.ooz.rz.:or ozro.zoro 'r04 
l+.l.so.sz.oo.oo Do Exercícro

1710 106.002.12.361.0210.2016 1ot h.+.go.sz.co.oo Do Exercício

r87o S.ooa rz ror ozso.are 102 lS.S.9O.ro.m.0O Do Exêrcício

1920 loo.ooe.rz.sor ozso.zota 102 h.4.90.52.m.00 Do Exercício'r970 
loo.oo+.r2.:os.moo.zors 1oz ls.s so so or.oo Do Exercício

2o1o loo oo+.rz.aos.omo.zors 102 h.4.9o.s2.oo.oo Do Exercício

2080 loo.oor.rz.aos.mro.zozo Do Exercíciols s.so.eo.oo.oo0

2090 @.0M.12.365.02i0.2020 103 la.r.so.:o.oo.oo Do Exercícro

2100 po.oo+.rz.ios.ozzo.zozo 1U [3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2110 loo.oo+.r2.:os.ozzo.zozo 112 lr S.SO.aO.OO.OO Do fuercício

2111 loo.oo+.rz :os.ozzo.zozo i ls li.r.go.so.oo.oo Do Exercício

2112 IOO.OOT.TZ.3OS OZZO.ZOZO 121 la.r so.eo oo.oo

2180 h.OO+.12.:OS.02ZO.ZOZO [.l.so.sz.co.oo0

Do Exercicio

Do Erercício

2190 IO6.OOI.'IZ SOS.OZiO.ZOZO 103 [.l.SO.sZ.oO.OO Do Exercício

2360 pZ.OOr.Zz.OrZ.O3OO.ZOZS !a.r.so ro oo oo0 Do Exercício

ls s.go :o oo oo0 Do Exercício2s1o @.oor.ro:ormm.2ozs
2s2O IOe.OOt 1O SO.l OIZO.ZOZS 303 lr s.so ao 00.oo Do Exercicio

324 lr s go so oo.oo Do Exercício2s3o pa.oor.ro ror oazo.zozs

Do Exercicio2540 lOA.OOt.tO.:O1.OaZO,ZOZS 325 la r.so.io.oo.oo

Do Exercício2sso pe.oor.ro.ror.mzo.zozs 326 B.3.SO.3O.OO.OO

2560 lOO.OOr.rO.SO1.mZO.ZOZS 32t lr.a.so.ro oo.oo Do Exêrcício

Do ExercÍcio2910 108.002.10.301.0360.2029 4u B.s.soaooooo291s loa.ooz.ro.:or.oaoo.zozs 498 lS.e.SO.:O OO.OO Do Erercicio

Do Exercício2970 IOA.OOZ.rO.:O+.O3;O.ZOIO 494 F.3.90 30.üo.oo

491 ls.e.so.ro.oo.oo Do Exercício2g7s pa.ooz.ro.loa orzo.zoao

Do Exêrcíciolos.oor oe z«.ouo.zoar3040 o B.e.so.eo.oo.oo
Do Exercício32so ps.ooz oo zal o+oo.zolt o F 3.so 30 oo oo

705 ls.r.so.so oo.oo Do Exercício

Do Exercíaotzl F.g.9o.so.oo.oo

1

52

.244.0400.2033

.2U.U(i}.2033
Do Exercício741 B.a.so.so oo.oo

750 ls.g.90.go.oo.oo Do Exercício1 08.244.0400.2033

.244.0403.2033

zsi frso.ro.oo.oo Do Exercicio3262 bS.OOZ.OO.z«.0+OO.A3S

2

*

irxd progranátÍca
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u20 los.ooa.oa.z+s.olro.60t ]olt1e030.0o00 lóo Erercíoo

3si0 109.003.08.243.0430.203s lo B.a.so.ro.oo.oo lDo Exercicio

3582 p9.004.08.24r.0420.2036 ltu lr.s.so.rooo.oo lDo Exercicio

CúUSULA QUINTA . DA VALIDADE Dos PREços

A presênte Ata dê Registro de Preços terá yalidade de í2 (doze) meses, a contar da assinatura da mesma,

enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantalosa para a Administração Pública ê satisfuzendo os demais

requisitos da normâ, Arl. 57, § 4" da Lei 8.666€3 e fut. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de validade desta

Ata de Registro de Preços, a PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárb3ra, nâo será obÍigada a adquiriÍ os pÍodutos

refendos na Cláusula segunda exdusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê{o através de

outra liotafio quando julgar cohveniente, sem que caiba recurso ou inderrização de qualquer especre às empÍesas

beneficiáÍias, ou, cancelar a Ata, nâ oconência de alguma das hipótesês lêgalmente previstas para hnlo, garantidos

à beneficiária, neste caso, o mntraJilôrio e a ampla defesa.

Quando o preço rEistcdc. por moüvo superveniente, tomar-se superior àquele praticado no mercado, o município

convocará o Íomecedor para uma ncgociação, mm o fim de obteÍ rêdução do pr@ e sua adequação ao praücado

pelo mercado. Se resultaÍ Íustrada a negocia@, o fomecedoÍ será liberado do compomisso assumido e c
município mnvocará os demais Ícmecedores visaMo igual oportunidade de negociaçao.

Quando o pÍeço de mercado tcmaÍ-se superior ao pr@ regisbado e o Íornecedor, mediante requeriÍÍlento,

comproi/ar a impGsibilidade de cumpÍir o compromisso, o município podeÍá: a) liberálo do compromisso as$mido,

sem apli@o da penalidade, sE confirmar a veÍacidade dm m.ltivos e comprovantês apresentados e se a
comunicaçfu ocoÍÍer antes do pedido de fomecimenh; b) convocar os d€mais fomecedores üsando igual

oportunidade de negociaÉo. lnexitoGas as negocia@s, pÍoceder-se-á à Íevogação da ab.

Poderá ser solhitada ? revisãc do pí€ço registrado, desde que o pedido seja instuído por documentG

mmprobatórios da procedência d0 mesmo, his como lisla de preços dos íabÍicantes, notas fiscais de aqulsiçao dos

prodúos, de ÍEtéÍia?nma de cor;rponerbs ou outros documentos peíinentes.

A atualizaçao nâo podeÉ ultrapêssar o pÍeço praticado no mercado e deverá guaÍdaÍ a diferença percenfual enlÍe o

pÍeço originahente paposto e o Fxeço de ÍneÍcado vigente à época.

CúUSULA SEXI',À - DO CANCELAi,IENTO DA ATA DE RÉGISTRO DE PREÇOS

A Ata de Regbtro de Preços pderá ser cancêlada pela Administraçao:

- automaticamente:

- poÍ deqrso de prazo de vigência

- quando não rêstarêm fuínecedores Íegis1Íados;

- quando caBderizado o rnteresie público. O Proponênle terá o seu legistro de preços cancelado na Ala, püÍ

intermédio de processo administrativo especifio, assegurado o conkaditono e ampla debsa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibalitado de cumprir as exigéncias da Ata, por ocY;nênch de casos foÍtuitos ou de força

maioí;

- o seu preço registnado se tomai, íompíovadamente, inuequívd ,-'m fun$'o da elevafo dos preços de mercado

dos insumos quê compoem o cr,ito do produto. A solicitação dos ;;rnecedores paÉ cancelamento dos preços

Íegistrados dêveÍá seÍ Íormulda ll)m a antecedência de 15 (quinze) dias, faaltada à Adminisraçâl a aplicaÉo das

l
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penalilades pÍeüstas no êdital, caso não acdtas as nzôes do pedido.

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitaÍ rcdulr o preço Íegist!'ado, na hipotese deste se tomar supêdor 4ueles praticadG no mercado;
- perder qualquer condiÉo de habiiib@ ou qualificaÉo ternica exiqida no prcr'esso licilatório:
- por razões de intereise público, isüdamente motivadas e justificada.;:

- não cumprir as obrigaÉes deconentes desta Ah de Registro de Preços;

- nâo @mparec€r ou se recusaÍ a retirar, no prazo estabelecido, os psdidos decorentes desta Ata dê Registro de

Preços;

- câracteúada gualquer iiipotese de inexecuÉo lotal ou paroal das ondi@s estabelecldas nesta Ata de Registro

de Preço ou nos pedidos dela ís.onentes: 4. comunic4ão do cancelamento do pÍeço registÍado, nos casos

previstos, será Íeita pessoalmenk ou poí corespondência com ayiso de reebimento, juntando-se o mmprovanie

aos autos que deram origem ao reü;stro de preços.

CúUSULA §ÉNUA - DAS oBRIGAçoEs DA EENEFIGIÁRIA DAATA

A Adjudicatária obrigr-se-á a: ' .

- Entregar os objetos adjudrcados ,istritamenle de acordo com as especifica@s descritãs no Termo de Referência -
ANEXO I, bem como no praz( estabelecido e quantitativo sdicihdo peia Preíeifura, responsabilizande.se

inteiramente pela entega inadequr-da:

- ManteÊsê regular (docümentaÉo ob,igEtória ntu podeÉ esbr vencida) durante toda a vigencia da Ata de Registro

de Pre@s;

- Responder por todo o ônus reli?rente à entrega dos produtos, tars como, fretes, impostos, seguros, encargos

Íabalhistas, preüdenciários, fiscais e mmerciais, deconentês da aquisição do o§eto;

cúusuLA orrAvA - 0AS oBRTGAçoES Do íruNrcípro

Caberá a PreÍertura:

- prestar as inÍormaçoes e os esdriecimentos, atinentes aos produlos, que venham a ser solicitado pela beneficiária

da Ata;

- rejeitar os pmdutos entregues -4uivocadamente ou em desacordo com as orientâÉes passadas pdo Órgao

Gerenciador ou corn as o+peciÍicaçoes constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO L

GúUSULA iIoNA - DA AUToRIz[çÃo PARA AaU§çÃO E EH6SÃO DAS AUTORIZAçOES DE

FORNECIMENTO

As aquisi@s dos objetos da piíjsente Ata de Registro de PÍeços serão autorizadas, caso a caso, peb Ôrgão

Gerencíador. A emissáo das autcrizaçoes de bmecimento, sua reíicacão DU cancelamento, total ou parcial, seÉ

igualmente autonzado pelo órgáo'.:quisibnte.

CúUSIIIá DÉCIMÂ- DO PRAZO DE ENTRÊGA DO OBJETO

0 prazo de êntrega seÍá de até 05 (cinco) dias úteis, contados a paúr da autoÍização de fomeomento emitido pelâ

Prefeilura, caso a enlrega não sejl efetivada nesle prazo, seÉ imediatamente solicilada à enfega para o próximo

fomecedor dassificado, cabendo ír. licitante inadimplente as sanções pÍevisbs na legislaçao ê neste edital.

4
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CúUSULA DÉCImA PRIÍIIEIRA. Do LocAL DA EITITREGA

Os produtoo deverão ser entregues rDs endereços a seÍem iníoÍmados nas solicita@s d€ fumecimento, em horário

comercial de segunda a sexta-birâ, com seguro. frete, caÍga e descaÍga indusos no valor da mercadoÍia, ficándo a
Prêfeitutr Municipal de Nova Santa Bárbara isenb de queiEuer Íesponsabilidades.

GúUSULA DÉGINA SEGUNDA. Do PAGAIIENTo

Em até 30 (úinta) diê após a entega dos produtos, mediante apÍesentaÉo da noh fiscal ammpanhada da

certidão expedida cofl.iuntamenle pela Secretaria da Receih Federal do Brasil (RFB) e pela ProorÍadoria.Gêral da

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos 06 créditos tÍibutários êderais e à Dívida Ati\€ da União (DAU) por elas

administrados, indusive os ffedilo; üibutários relativos às conbibuiçoes sociais previstas nas alíneas'a', "b' e 'c' do
parágraÍo único do aíigo 11 da Le! Federal n.o 8.21211991, às contribui@s iníituídas a título de substituição, e às

contribui@ devidas, por lei, a ter )eiros e GertiÍicado de Regularidade de Situaçao junto ao FGTS. Na existência de

débitos junto aos úgãoü crtados, a Prefeitura aguardani a regularizaÉo por parte da beneficiária da Ata, iniciando'

se novo prazo pala o pagamenlo. Sendo que a Preíeitura Municipal de Nova Santa 8áôara fará o devido

pagamento mediante deposito bancáÍio. Deverá @nstar da nota Íiscal o noÍrp do bôn@, agê{rqa e o N" da contr

bancária receplora do deposito, aou outros dado's indbpensáveis para a efetivafo do pagamento. 0 Municipio de

Nova Santa Báóara podera deduzir do montante a pagar os valores co{Íespondentes a mullas, indenizaçoes,

encargc, tributos, etc., devidas peh licihnte vencedoÍa, previstos eÍn lei ou nos teirnG do Pregão Presenchl n"
2í20'19 - PMNSB. Nenhlm pagamento seÉ eÍetuado a beneficiária da Ata enquanto pêndente dê liquidação

qualquer obrig6çao financeira, sbm que isso gere direito a reaiustamento de preços ou a coneção Ínonetária.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAs coNDICÕES GERÀIS A SEREM ÀTENDIDAS

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

- Fomecer produtos de boa qualidade, conlorme colado em sua proposta de preços;

- Assumh inteira responsabilidade pela entrega que efefuar, de acordo om as *pecifica@ coflsbntes d0

presente Edital e Anexo6, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao &digo de DeÍesa do ConsumidoÍ

quanto as condi@s dos produtos antÍegues;

- Efetuar a troca imediata dos proJutos enÍeguês, objeto dests ata, que esliver fura das especificaçôes mntidas na

proposta, ou em que sê veÍificaren ücios, deÍdtos ou inone@s, sem qualqter onus parat a adquirenle.

A beneficiáÍia da Ata ficaÍiá obrigada a:

- Executar o obieto nas condi@s, no pre@ e nos pí:rzos constantes desla ata:

- Não contrahÍ seNljor pertencente ao quadro da Prefeifura, durante a exeq4áo do objeto contrahdo.

- Não veiqlar publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver pÉüa autorizaÉo da Adminisfação da

Prebitura MuniÍpal de Nova Santa Báôara.
- ManteÍem duranb a execuÇão do contato todas as condi@s de habilitâção e qualificaÉo exigidas na licitação.

cúusulA DÉcttA euARrA - DAs sAilçôEs ADilt{tsrRÂTlvAs

0 descumprimento total ou parcial das úngaÉes assumidas pelo fomecedcr no momenlo da execuçâo da Ata de

Registro de Preços, sem justificatva aceit" pelo óÍgáo ou entidade usuária, resguadados os proc€dimentos legais

peÍtinentes, @erá acanetar, isolilda ou cumulativamente, nas seguintes san@s:
. Advedêncbl

o Mulb de 10% (dez 1cr cento) sobÍe o valoÍ estimado total da ata de registo de preços, em caso de

recusa do Í.0 mlocada &' iteÍn em assinar a Ata de Rqisto de Preços;

. Mulb rb 0,3!à (zeíç vírgÍb rês por cênto) por dia de fomecimento incomdeto ou em alÍaso, até o

+s
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máximo de 10% (dez poÍ cênto), inciê es sobre o valor estimado da ata de registo de preços, além do

desconto do vaioÍ conespondente ao fomecimento não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no

prazo máximo de i5 (quinze)dias conidos, uma vez comunicacios oricialmente;

. Suspensão temporána do diíeito de parlicipar de licitaÉo e de íomecer à Adminiskaçao Pública, por

prazo de até 05 (crnmfanos;

Em qualquer hiÉtese de aplicaçao de penaiidades será asseguÍado ao Íomecedor o contraditório e ampla deÍêsa.

A aplicação das sanÉes prêüstas nê§a Ata não exclui a possbilidade de aplicação de oufas, preüstas em Lei,

inclusive responsabilizaÉo do Íomecedor por ev. enfuais perdas e danos causadoo à Admínistraçà0.

As importânciâs relativas a multa: serão desconladas dos pagamentos a serem efêtuados à beneficiária da Ata,

podendo, enfetanb, coníorÍne o c:rso processar-se a cobrança jrdicialmênte.

As penalidades serão adicadas sem prejuízo das demais sanges cabíveis. sejam eslas administraüvas ou penais,

previstas na Lei no 8.66683 e aiteraçoes.

Considerar-s+á justificado o alrasi no atendimento someniê nos seguintes cêisos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes Írequentes de energia elética e água;

d) enchentes;

e) imp€dimento d€ suprir os serviçce com materiais devido à interup@o das vias de aesso às mesmas;

Q acréscinns de volumes ou modiicaÉes substànciais nos materieis;

g) escassez, falta de malenais e/úJ mfu{e-obm no mercado;

h) afasos deconentes de outro;i serviç06 eJou instalaçao inêrentes aos lermos contÍatados diíebmente pero

Município.

CúUSULÀ DÉCffiÂ QUINTA - DO CONTRATO

Será dispensada a celebraÇão do 0ontrato entre as partes, na forma m dispsto no paragrafo 4" do artigo 62 da Lei

n" 8.666, de 2í de junho de '1993, passando a substituí-los os seguintes instrumento:

a) este Edital com seus anexos;

b) as Proposhs de Preços:

c) as Nolas de Empenho e:

d) a Ata de Registro de PreÇos.

Se o classificâdo para o item não âpresentar situação regular quando da em;ssão da Nob de Empenho, ou reo.sar-

se a cumpnr o objeto adjudicado, será convo{ádo outro licihnte, oLservada a oÍdem de classificaÉ0, para substiiri

la em igual prazo ê nas mesmas condi@s propostas, inclusive quamo 3os preçGs, e assim sucessivamente, sem

prejuízo da aplicação das san@i cabÍveis previstas nesti: ata.

cúu.iuLA DÉcrMA sExrA - DAS DtsposrçoEs FrNAls

lntegram esta Ata, o edital do PÍegáo Presencial l{'25n0í9 e as proposbs das empresas dassificadas em ordem

cíescente respecüvamente no ceí:rne supra numeÍado. Os casos omissos serão resolvidos @m observância das

disposi@s constantes das Leis n' i05202002, Lei 8.666/1993 e deÍnais legislaçoes pertinentes.

CúUSULA DÉOMA SÉTIMA. DO FORO

Fica eleito o Íoro da Comarca dê S.âo Jerônimo da Sena - Pr., cor:: ,:núncia 4e qualquer outío, por mais priülegiadl

que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desla licitaçc.

E, para firmeza e validade do que fci paduado, lavtou-sê a presente atâ, que depois de lida, sera assinada pelos

represenlantes das partes. OÍgão (:erencrador e a benetciária da Ala.

p6
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NOVA SANTA BARBARA
Nova Santa

Kondo

PreÍeito Municipal Compelente

RG n" 5.943.184S SESP/PR

frfr: 
"''",'

*,,d,
Sandra

,híl

J"-*" 15 -r-t 1..^^k--.-' 
Libia Báôara lrqúrSantana-

Ítliyuki

Empresa:

CNPJ:

2 Papelaria Ltda

757t0001-05

da Ata

dos Reis

Secretáno de Adminisfação - Fi pelo ammpanhamento da ata

Lourival dos Santos

SecreüáÍio Munjcipalde Obras, do lrabalho e GerâÉo de Empregos - Fiscal responsá,vel pelo acompanhamento da

ata

Representante da Escola Municipal da Conceiçao Kasecker - Fiscal responsável pelo acompanhamento da

ata

Íúichele Jesus

Seuetária Munici2al de Saúde - Fiscal responsável pelo acompanhamenlo da ala

Sêcíetária Municipal de Assistência Social- Fiscal responsável peio acompanhamento da ata
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PREFE URA Í\4UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ATA DE REGISTRO DE PREçO N." 117/2019 - PMNSB

REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL NO 25l2019- PMNSB

O MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrita no CNPJ

sob n0 95.561.080/0001{0, com sede na Rua WalÍredo Bittencourt de lvloraes, 222 - CenIro, Nova Santa Bárbara -
Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Sr, Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n"

5.943.184$ SESP/PR, inscÍito no CPF sob- c rf 018.008.959-50, doravante denominado Orgão Gerenciador, em

conÍormidade com as Leis n" 10.520102, N" 8.666 de 21106/93 e suas alterações postenores, Decreto Federal N0

3.555/00. Decreto i,,lunicipal no 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classificação das propostas apresentadas

no Pregão Presencial No 25/2019 - SRP, homologada pelo Prefeito Municipal RESOLVE registrar os preços para

eventual aquisiçáo de suprimentos de informática para supriÍ as necessidades das secretarias municipais, conforme

especiÍicado, oferecido pela empresa MENON INFORMATICA LToA, inscrita no CNPJ sob n" 08.751.591/000140,

com sede na Avenida XV de Novembro, 26 - CEP: 86300000 - Baino: Centro, Cornélio Procópio/PR, neste ato

representado pelo Sr. Jonir Antônio Menon, inscrito no CPF sob no. 142-867.699-68, RG n" 1.066.517 SSP/PR,

doravante denominada beneficiária da Ata, cuja proposta íoi classiÍicadâ, observada as especiÍicações, os preços,

os quantitativos na licitação supracilada, bem como as cláusulas e condiçoes abaixo estabelecidas, tem entre si

justo e contratado o que se segue:

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, para eventual aquisição de suprimentos de iníormática para

suprir as necessidades das secretarias municipais, conforme especiflcado no ANEXO l, que integra o Edital de

Pregão Presencial No 25/2019 - Plr,4NSB. independentemenle de lranscÍrçâ0. O Orgão Gerenciador não se obriga a

adquirir os produtos relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXo l, podendo

até realizar licitação especíílc€ para aquisiçâo de um ou de mais itens, hipôtese em que, em igualdade dê condiçoes,

o beneficiário do registro terá pÍeferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei n0 8.666/93, reaÍirmada no art. 70, do

Decreto n" 6.906/03.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

ITENS

Lote Item Código
do
produto/

serviço

Descriçâo do produtolserviço Marca

do
produto

Unidade
de
medida

Ouantidade Preço

unitário
Preço

total

LOTE: 00'l
- Lote 001

7 7649 CABO DE MICROFONE DE ALTA
IMPEDÂNCIA fabricado com liga

de cobre OFHC e bitola de 2x0.20
mm2/24 A\{G (SC20), montado

com coneclor XLR fêmea injetado

em ZAMAC (liga de alumínio) e
conector P10 em latão (CLA)

niquelado e blindado com
thermoconkail. Condutor 0,20mm2
lsolamento Polietileno. Blindagem:

Fita de aluminio + blindagem em

cobre traçado. Cobertura: PVC

Flexivel. Comprimento 3,5 mÍs.

GENER
tco

UN 3,00 67,00 201,00

Rua Waltiedo Bittencourt de Moracs r" 222. Centro. I 43. 3266.8100. ii - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - Ei - E-mail licitacaofrrlnsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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CLAUSULA TERCEIRA. DA VIGENCIA

O prazo de vigênoa da Atr de Registro de Preços será de 250 (duzentos e cinquenta) dias, a contar da assinatura

do mesmo, com validade e efiúcia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município de Nova

Santa Bárbara.

cLAÚSULA QUARTA - DA DoTAÇÃo oRçAMENTÁRIA

As despesas decorrêntes desta Licitação correrâo por conta da seguinte dotação orçamentána

LOTE: 001
- Lotê 001

I 4613 CABO DE REDE I vias 24AWG na

cor azul, com 305 metros, padrão

Cat5e.

EVUS CX 1,00 298,00 298,00

LOTE: 001
- Lote 001

15 8162 Cilindro de imagem laserjet CF219A
original

PREMI

UM

UN 8,00 428,20 3.425,60

LOTE:001
- Lote 001

20 5379 FONE DE OUVIDO cor preto tjpo
Headphones ajustável, com cabo

de no minimo 1,20 mt, conexão Ps2

9aÂPC

HARD

LINE

UN 10,00 31,00 310,00

TOTAL 4.234,60

DOTAÇOES

Conta da

despesa

Funcional programátíca Grupo da fonte

330 03.001.04.1 22.0060.2006 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercícro

630 05.001.'1 5.1 22.0070.2009 0 3.3.90.30 00.00 Do Exercício

1480 06.002.1 2.361.0210.2016 0 3 3 90.30.00.00 Do Exercício

1490 06.002.12.361.0210.2016 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

1500 06.002.12.361.0210.201 6 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

1510 06.002. 1 2.361.021 0.20'1 6 107 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

1520 06.002.12.36r.0210.201 6 114 3.3 90.30.00.00 Do Exercício

1690 06.002.12.361.0210.2016 103 4.4.90.52.00.00 Do Exercíclo

1700 06.002. 1 2.361.021 0.201 6 104 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

1710 06.002.12.361.0210.2016 107 4.4.90.52.00.00 Do Exercicio

1870 06.003.'1 2.361.0250.2018 102 3.3.90.30 00.00 Do Exercício

1920 06.003. 1 2.361.0250.201 I 102 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

1970 06.004. 1 2.365.0260.2019 102 3.3.90.30.00.00 Do Exêrcício

2410 06.004. 1 2.365.0260.201 I 102 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

2080 06.004. 12.365.0270.2020 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2090 06.004. 1 2.365.0270.2020 103 3 3.90.30.00.00 Do Exercício

2100 06.004. 1 2.365.0270.2020 lcl 3 3 90 30 00.00 Do Exercício

2110 06.004. 1 2.365.0270.2020 112 3.3.90.30.00.00 Do Exercícro

2111 06.004. I 2.365.0270.2020 f, 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2112 06.004. 1 2.365.0270.2020 121 3,3.90.30.00.00 Do Exercício

2180 06.004. 1 2.365.0270.2020 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

2190 06.004. 1 2.365.0270.2020 103 4.4.90,52.00.00 Do Exercício

2360 07.001.27.81 2.0300.2023 0 3 3 90 30.00.00 Do Exercício

2510 08.00'1.10.301.0320.2025 0 3.3.90 30.00.00 Do Exercício

Nova Santa Bárbara. Paraná - E-E-n:ail - licitacao(lr.nsb.pr.g ov.br - www.nsb.or-sov.br
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2520 loa.oor. r o.eor .oszo.zozs 303 ls.s.oo.so.oo.oo
2530 loa.oor.ro.eor.oszo zozs 324 ls.s.so.ao.oo.oo Do Exercício

2540 loo.oor. r o.aor .oszo.zozs 32s IS.S.OO.aO.OO.OO

2550 loa.oor. r o.sor otzo zozs 326 ls.s.oo.so.oo.oo
2560 loa.oor. r o.aor .oszo.zozs 327 ls.s.so.eo.oo.oo
2914 loa.ooz.ro.aor.osoo.zozs 494 ls.s.oo.ro.oo.oo
2915 loa ooz.ro.aor.osoo.zozs 498 ls.s so.ro.oo.oo

2WA loa.ooz. r o.:o+ o:zo zo:o 4s4 le.s.so.eo.oo.oo
2975 loa.ooz. r o.so+.orzo.zoso 4gt la.s.so.so.oo.oo
3040 loo.oor.oa.z++.osoo zosr 0 ls.s.so.so.oo.oo
3250 los.ooz.os.za+.oaoo.zoss 0 le.r.so.so.oo.oo32s1 los.ooz.oa.z++.0+oo.zose 7os ls.s.so.so.oo.oo
JtSt los.ooz.oa.z++.0+oo.zosa 727 lo.:.s0.:o.oo.oo
3260 los.ooz.oo.z++ o+oo zo:e 741 ll.:.so.:o.oo.oo
3261 ios.ooz.oo z++.0+oo zo:a 750 ls.:.s0.:o.oo.oo
3262 los.ooz.oa.z++.0+oo.zosa lsi ls e.so.ao.oo.oo

3420 log.oos.oa.z+s.o+'l 0.603+ 0 ls.s so.so.oo oo

35'10 los.oos.oe.z+r.o+so.zoss 0 ls.s so.oo.oo.oo

3582 los.oo+.oa z+r.o+zo.zoso 741 ls.a.so.so.oo.oo

cLÁUSULA QUINTA. DA VALIDADE DOS PREçOS

A presente Ata de Registro de Preços teÍá validade de 250 (duzentos e cinquênta) dias, a contar da assinatura

da mesma, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e

satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 4" da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto n0 6.906/03. Durante o

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

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

podendo fazêJo aÍavés de outra licitação qúando lulgar convenienle. sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie às empresas beneÍiciárias, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente

previstas paÍa tanto, garantidos à beneficiária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se superioÍ àquele praticado no mercado, o município

convocará o fornecedor para uma negociaçã0, com o Íim de obter redução do preço e sua adequação ao praticado

pelo mercado. Se resultar Írustrada a negociaçã0, o fornecedor será liberado do compromisso assumido e o

município convocará os demais Íornecedores visando igual oportunidade de negociaçã0.

Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor, mediante requerimento,

comprovar a impossibilidade de cumprir o compromisso, o município poderá: a) liberá-lo do compromisso assumido,

sem aplicação da penalidade, se confirmar a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e se a

comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; b) convocar os demais fornecedores visando igual

oportunidade de negociaçã0. lnexitosas as negodaÇôes, procedeÊse-á à revogação da ata.

Poderá ser solicitada a revisão do preço registrado, desde que o pedido sela instruído por documentos

comprobatórios da procedência do mesmo, tais como lista de preços dos Íabricantes, notas Íiscais de aquisição dos

produtos, de matéria-prima, de componentes ou outros documenlos pertinentes.
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A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá guaídar a diÍerença percentual entre o

preço originalmente proposto e o preço de mercado vigente à época.

cúusuLA sExTA - Do CANCELAMENTo DA ATA DE REGtsrRo DE pREÇos

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

- automaticamenle:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem Íomecedores registrados;

- quando caracterizado o interesse público. 0 Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por

intermédio de processo administrativo especííico, assegurado o contraditóno e ampla defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estaÍ impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos fortuitos ou de Íorça

maior;

- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos prêços de mercado

dos insumos que compõem o custo do produto. A solicitação dos fomecedores para cancelâmento dos preços

registrados deverá ser formulada com a antecedência de '15 (quinze) dias, facultada à Administração a aplicação das

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

- por iniciativa do Orgão Gerencrador, quando a vencedora:

- não aceitar Íeduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;

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

- por razões de interesse público, devidamente motivadâs e justiflcadas;

- não cumprir as obriga@es decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

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

Preços;

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

de PreÇo ou nos pedidos dela decorrentesi A comunicaçâo do cancelamento do pÍeço registrado, nos casos

previstos, será feita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante

aos autos que deram origem ao registro de preços.

cLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÔES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Entregar os objetos adjudicados estritamente de acordo com as especiflcações descritas no Termo de Referência -
ANEXO l, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela Prefeitura, responsabilizando-se

inleiramente pela enúega inadequada:

- l\.,lanter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante toda a vigência da Ata de Registro

de Preços;

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

trabalhistas, previdenciános, fiscais e comerciais, decoÍentes da aquisição do objeto;

cLÁusuLA otTAvA - DAS oBRtGAçÔrS OO rrlUHtCiptO

Cabêrá â Prefeilura:

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

da Ata:

- rejeitar os produtos entregues equivocadamente ou em desamrdo com as orienta@es passadas pelo Órgáo
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Gerenciador ou com as especiÍlcaÉes conslantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO l.

cúUSULA NoNA - DA AUToRIZAçÃO PARA AQUISIçÃo E EMISSÃo DAS AUTORIZAÇOES DE

FORNECIMENTO

CLAUSULA DECIMA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO LOCAL DA ENTREGA

Os produtos deverão seí entregues nos endereços a serem informados nas solicita@es de fornecimento, êm horário

comercial de segunda a sextaJeira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valoí da mercadoria, ficando a

Prefeitura l,,lunicipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DO PAGAMENTO

Em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apÍesentação da nota Íiscal acompanhada da

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

Fazenda Nacional (PGFN), reÍerente a todos os creditos tnbutários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas

administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas'a", "b" e'c" do

parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.0 8.2121199'1. às contribuiçÕes instituidas a título de substituição, e às

contribuições devidas, por lei, a terceiÍos e Certiíicado de Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de

débatos junto aos órgâos citados, a Prefeitura aguardará a regularizafro por parte da beneficiária da Ata, iniciando-

se novo prazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara Íará o devido

pagamento mediante depósito bancário. Deverá constar da nola Íiscal o nome do banco, agência e o N' da conta

bancária receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivaçâo do pagamento. O Município de

Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montânte a pagar os valores conespondentes a multas, indenizações,

encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Presencial no

25/20í9 - PMNSB. Nenhum pagamento será eÍetuado a beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação Íinanceira, sem que isso geÍe direito a reajustamento de preços ou a corrêção monetária.

cLÁUSULA DÉcIMA TERcEIRA - oAS coNDIcÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneÍiciária da Ata deverá (ão) obedeceÍ às sêguintes exigências:

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

- Assumir interra responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as especiÍicações constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor

quanto às condições dos produtos entregues;

- EÍêtuaÍ a troca imediata dos produtos entregues, objeto desta ata, que estiver fora das especificações contidas na

proposta, ou em que se veriÍicarem vícios, defeitos ou incorreções, sem qualquer ônus para a adquirente.

5

Rua Wali-redo Bittcncoult dc Moracs n" 212, ('cntro, I4i- 3266..3100, . a - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaofrinsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

As aquisições dos objetos da presente Ata de RegistÍo de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Orgão

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

igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

O prazo de enhega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da autorjzação de Íornecimento emitido pela

Prefeitura, caso a entÍega não seja eÍetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o próximo

Íomecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente as sançôes previstas na legislação e neste edital.
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A beneÍiciária da Ata Ílcará obrigada a:

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

- Não contratar sêrvidor pertencentê ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto contratado.

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

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execuFo do contrato todas as condiçôes de habilitação e qualiflcação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÔES ADMINISTRATIVAS

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

Registro de Preços, sem justificaliva aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos legais

pertinentes, poderá acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:

o Advertência;

o Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total da ata de registro de preços, em câso de

recusa do 1.0 colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

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

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da ata de registro de preços, além do

desconto do valor correspondente ao fornecímento náo realizado pela beneÍiciária da Ata, recolhida no

prazo máximo de 15 (quinze)dias conidos, uma vez comunicados oÍicialmente;

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

prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicaçâo de penalidades será assegurado ao fornecedor o contraditório e ampla defesa.

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

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

As importâncias rêlativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à benefrciária da Ata,

podendo, entretanto, conforme o caso processaÊse a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem preluízo das demais sançóes cabíveis, sejam estas administrativas ou penais,

previstas na Lei n0 8.666/93 e alterações.

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

a)greves;

b)epidemias;

c)cortes írequentes de energia elétrica e água;

d)enchentes;

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

0 acréscimos de volumes ou modiÍicações substanciais nos materiais;

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

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

l,,1unicípio.

CúUSULA DÉCIMA QUINTA. DO CONTRÂTO

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

n" 8.666, de 21 de lunho de 1993, passando a substituÍ-los os seguintes instrumentos:

a) este Editalcom seus anexos;

b) as Propostas de Preços;

c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Regisko de Preços.

6
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Se o classiÍicado para o item não apresentaÍ situaçáo regular quando da emissão da Nota de Empenho, ou Íecusar-

se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado ouÍo licitante, observada a ordem de classificaçã0, para substituí-

la em igual prazo e nas mesmas condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem

prguízo da aplicaçâo das sançoes cabiveis previstas nesta ata.

CLÁUSULA OÉCIMA SEXTA. DAS DISPOSIÇOES FINAIS

lntegram estâ Atâ, o edital do Pregão Presencial N" 25/2019 e as propostas das empresas classiÍicadas em ordem

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

disposições constantes das Leis n0 1052012002, Lêi 8.666/1993 e demais legislações pertinentes.

cúUSULA DÉCIMA SÉTIMA. oO FORO

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

que seja, para serem dirimidas possÍveis dúvidas oriundas desta licitação.

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

representantes das paíes, Órgão Gerenciador e a beneficiária da Ata.

Nova .nt. L,b.,., 1 1 t 11 l2[1g.

Kondo

Prefeito lvlunicipal utoridade Competente

RG n' 5.943.184-6 SESP/PR

n

EmpÍe

CN

0n lnformática Ltda

591/000140

a da Ata

dos Reis

Secretário de Administração - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

t)---íi \

úukD.
Louíival Vitor dos Santos

SecretáÍio Municipal dê Obras, do Trabalho ê GeÍação dê.EmpÍêgos - Fiscâl responsável pelo acompanhamento da

7
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Representante da Escola Municipal Maria a Conceiçâo - Fiscal responsável pelo acompanhamento da

ata

M ichele e Jesus

Secretária l\.,lunicipal de Saúde - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

na

Secretária Municipal de Assistência al- Fiscal sável pelo acompanhamento da ata

_0
R6Í{ra"^r--

Adélia lüãdalena Cardoso Ferreira

Representante da Escola Municipal Edson G. Palhano - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

8
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO N." í í8/2019 - PlilNSB

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL NO 25/20í9- PMNSB

O ilUNrcíPo DE i{OVA SAI{TA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrita no CNPJ

sob n" 95.561.080/0001{0, mm sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222- Cenlro, Nova Santa Bárbara -
Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu PreÍerto, Sr. Eric Kondo, biasileiro, casado, RG n'
5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o n" 0í8.008.959-50, doravante denominado Orgão Gerencrador, em

conÍormidade com as Leis n' 10.520/02, N'8.666 de 2í106/93 e suas altera@s postenores, Decrêto Federal No

3.555/00. Decreto Municipal n0 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classificação das propostas apresentadas

no Pregão Presencial No 25/20í9 - SRP, homologada pelo PreÍeito Municipal RESOLVE registrar os preços para

eventual aquisiçao de suprimentos de informática para supnr as necessidades das secretanas municipais, conforme

especificado, oferecido pela empresa TECToNER . RECARGA DE TONER LTDA, inscrita no CNPJ sob n"

01.027.088/0001-06, com sede na Ruâ Neo Alves Martins, 274 Sala 01 - CEP: 87050110 - Baino: Zona 03,

MaringíPR, neste alo reprêsentado pelo Sr. Marcio Kodi Ueda, inscrilo no CPF n' 795.03'1.289-00, RG n"

58819255, doravante denominada beneficiária da Ata, cuja proposta Íoi classiÍlcada, observada as especificaçóes,

os pÍeços, os quanütativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condi@es abaixo estabelecidas, tem

entre si justo e conlÍatado o que se segue:

Constitui objeto desta Atâ o registro de preços, para eventual aquisição de suprimêntos de iníormática para

supriÍ as necessidades das secretarias municipais, conformê especificado no ANEXo l, que integra o Edital de

Pregão Presencial N0 25/2019 - PMNSB, independentemente de transcrição. O Orgâo Gerenciador não se obriga a

adquirir os produtos relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXo l, podendo

até reaiizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdadê de condiçoes,

o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 4", da Lei n" 8.666/93, reafirmada no art. 70, do

Decreto no 6.906/03.

cúusuLA SEGUNDA - EspEcrFrcAçÃo Do oBJETo E pREços REcrsrRADos

ITENS

LOTE: 001

l-ore 001

0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 250 (duzentos e cinquenta) dias, a mnlâí da assinatura

do mesmo, mm validade e efúcia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município de Nova

Santâ Bárbara.

Lote 

l*
Codigo

do
produto/

serviço

DescÍiçao do
prduto/serviço

Unidade

de
medida

Quanüdade Preço

unitário

Preço total

LOTE: 00'1

- Lote 001

19 6275 FITA DE NYLON para

impressora matricral mod

FX 890/1X300

[,4ASTERPRINT UN 9.00 11,15 100,35

73,45 1.101 .7522 õ2tõ FONTE ATX 400 W 20+4
pinos, 2 conector sata,

bivolt, 5 amp€res

FORTREK ,00UN IIS

1.202JATOTAL

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETo

CLAÚSULA TERCEIRA. DA VrcÊNCN
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cuúsuu euenrA - DA DorAçÃo oRçlurnrÁRn

As despesas deconentes desta Licitaçáo coneÉo por conta da seguinte dotação oçmentária

ooraçôrs
Conta da

despesa

Funcional programática Fontê de
Íecuís0

Natu,ezâ da despesa

330

630

1480 06.002. 1 2.361.021 0.201 6 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

1490 06.002.'l 2.361.021 0.201 6 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

1500 06.002.12.361.0210.2016 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
'1510 06.002.12.361.0210.2016 107 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

1520 06.002.1 2.361.021 0.201 6 114 3.3.90.30.00.00 Do ExeÍcício

1690 0ô.002.12.361.0210.2016 103 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

1700 06.002.1 2.361.021 0.20'1 6 104 4,4.90.52.00 00 Do Exercício

1710 06.002.12.361.0210.201 6 107 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

1870 06.003. I 2.361.0250.201 I 102 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

1920 06.003. 12.361.0250.201 I 102 4.4.90.52.00.00

1970 06.004. 1 2.365.0260.201 I 102 3.3.90.30.00.00

2010 06.004. 1 2.365.0260.201 I 102 4.4.90.52.00.00

2080 06.004. 12.365.0270.2020 0 3.3.90.30.00.00

2090 06.004. 12.365.0270.2020 103 3.3.90.30.00.00

2100 06.004.1 2.365.0270.2020 104 3.3.90.30.00.00

2110 06.004.1 2.365.0270,2020 112 3.3.90.30.00.00

2111 06.004.1 2.365.0270.2020 115 3.3.90.30.00.00

2112 06.004.1 2.365.0270.2020 121 3.3.90.30.00.00

2180 06.004.1 2.365.027 0.2020 0 4490520000
2190 06.004 12.36s.0270.2020 103 4.4.90.52.00.00

2360 07.001.27.81 2.0300.2023 0 3.3.90.30.00.00

2510 08.001.10,301,0320.2025 0 3.3.90,30.00.00

2520 08.001.10.301.0320.2025 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2530 08.001.10.301.0320.2025 324 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2540 08.001.10.301.0320.2025 515 3.3.90.30,00.00 Do Exercício

2550 08.001.10.301.0320.2025 326 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

25ô0 08.001.10.301,0320.2025 3lt 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2910 08.002. 1 0.301.0360.2029 494 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
1018, 08.002. 1 0.301.0360.2029 498 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2970 08.002. 1 0.304.0370.2030 494 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2975 08.002. 1 0.304.0370.2030 497 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

3040 09.001.08.244.0380.2031 0 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio

3250 09.002.08.244.0400.2033 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

3251 09.002.08.244.0400.2033 705 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

3252 09.002.08.244.0400.2033 727 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

3260 09.002.08.244.M00.2033 741 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

3261 09.002.08.244.0400.2033 750 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2
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lcruoo 

da tonte

103.001.04.122.0060.2006 lo la.s.so.ao.oo.oo luo txerocro

los.oor.rs.rzz.oozo.zoos lo lg.a.so.so.oo.oo lDo Exercicio

lDo Exercício

lDo Exercício

lu0 Exercrcr0

lDo Exercicro

luo Exercrcro

lDo Exercício

lDo Exercício

luo Exercrcro

lDo Exercicio

lDo Exercicio

lDo Exercício

IUo Exerciclo

lDo Exercício
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3262 09.002.08.244.0400.2033 Ti1 la.r.so.ao.oo.oo lDo Exercício

3420 09.003.08.243.041 0.6034 0 lr.a.so.so.oo.oo lú Exercício

3510 09.003.08.243.0430.2035 0 la.s.so.:o.oo.oo lDo Exercicio

3582 09.004.08.241.0420.2036 747 I3.S.SO.SO.OO.OO lDo Exercicio

cúusuLA eurNTA . DA VALTDADE Dos pREços

A presente Ata de Rêgistro dê PÍeços terá validade de 250 (duzentos e cinquênta) dias, a contar da assinatura

da mesma, enquanlo a proposta mntrnuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e

satisÍazendo os demais requisitos da noÍma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decreto n0 6.906/03. Durante o
prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, nâo será

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

podendo fazàlo através de outra licitação quando julgar mnveniente, sem que caiba Íecurso ou indenização de
qualquer espécie às empresas beneficiánas, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipoteses lêgalmente

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

Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior àquele praticado no mercado, o município

convocará o fomecedor para uma negociaÉo, com o flm de obter redução do preço e sua adequação ao praücado

pelo mercado. Se resultar Írustrada a negociaçâ0, o fomecedor será libeÍado do compromisso assumido e o
municipio convocará os demais fomecedores visando igual oportunidade de negociaçâo.

Ouando o preço de mercado tomar-se supenor ao preço registrado e o Íomecedor, mediante requerimenlo,

compÍovar a impossibilidade de cumpnr o compromisso, o municÍpio poderá: a) liberáJo do compromisso assumido,

sem aplicação da penalidade, se confirmar a veracrdade dos motrvos e comprovantes apresenlados e se â
comunicação ocorrer anles do pedido de Íomecimento; b) convocar os demais fornecedores visando igual

oportunidade de negociação. lnexitosas as negociaçóes, procedeÍ-se-á à revogaçáo da ata.

Poderá ser solicitada a reüsão do preço registrado, desde que o pedido seja instruído por documentos

mmprobatórios da procedência do mesmo, tais como lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisiçâo dos

produtos, de matéria-prima, de componentes ou outros documentos pertinentes.

A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá guardaÍ a diferença percenluâl entre o

pÍêço oÍiginalmente proposto e o preço de mercado vigente à época.

CúUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

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

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem Íornecedores regislrados;

- quando caracterizado o interesse público. O Proponenle terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por

intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditóÍio e ampla deÍesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por omnência de casos foítuilos ou de foç
maior;

- o seu preço registÍado se lomar, comprovadamente, inexequível em função da elevaÉo dos preços de mercado

dos insumos que compõem o custo do produto. A solicitação dos fomecedores para cancelamento dos preços
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registrados deverá ser Íormulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administraçáo a aplicação das

penalidades previstas no edital, caso náo aceitas as razôes do pedido.

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não acêitar reduzir o preço registrado, na hipotese deste se tomar superior àqueles pnaticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitago ou qualificação técnica exigida no pÍocesso licitatório;
- por razões de intêresse público, devidamente motivadas e iustificadas;
- não cumprir as obngaçoes deconentes desta Ata de RegistÍo de Preços;

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

PÍeços;

- caracterizada qualqueÍ hipotese de inexecução total ou parcial das condi@s estâbelecidas nesta Ata de Registro

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

previstos, será feita pessoalmente ou por conespondência com âviso de recebimento, juntando-se o comprovante

aos autos que deram ongem âo regislro de preços.

cúusuLA sÉrMA - DAS oBRrcAçôEs DA BENEF|CÁRÁ DA ATA

A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Entregar os objetos adjudicados estritamente de acordo com as especificaçoes descritas no Temo de Referência -
ANEXO l, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela Preíeifura, responsabilizando-se

inteiramente pela entrega inadequada;

- Manter-se regular (documentação obrigatória náo poderá estar vencida) durante toda a vigência da Ata de Registro

de Preços;

- Responder por todo o ônus referenle à entrega dos pÍodutos, lais como, Íretes, impostos, seguros, en6rgos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorÍentes da aquisição do objeto;

cúusuLA orrAvA - DAS oBRrcAçôES Do MUNrcípo

Caberá a PreÍeitura:

- preslar as informa@es e os esclarecimentos, atinentes aos produtos, que venham a ser solicitado pela beneficiária

da Ata;

- rejeitar os produtos entregues equivocadâmente ou em desamrdo com as oÍientaçÕes pâssâdâs pelo Orgão

Gerenciador ou com as especificaçoes constantes do Ato ConvocatóÍio, em particular, de seu ANEXo l.

cúusulA NoNA - DA AUToRTzAÇÃo PARA AeursrçÃo E EMrssÃo DAs AUToRTZAçoES DE

FORNECIMENTO

CúUSULA DÉCIMA - Do PRAzo DE ENTREGA Do oBJETo

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

Prefeitura, caso a entrega não seja eÍetivada nêste prazo, será imediatamente solicitada à êntrega para o próximo

fomecedor clâssiÍicado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na legislação e neste edital.
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As aquisiçóes dos objetos da presente Ata de Registro de Preços serão autorizâdas, caso a caso, pelo Órgão

Gerenciador. A emissão das autoízaçÕes de fomecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será

igualmente autonzado pelo órgão requisitante.
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CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do LocAL DA ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas solicitaÉes de fomecimento, em horáío

comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frele, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, Ícando a

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

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

- Fomecer produtos de boa qualidade, coníorme cotado em sua proposta de preços;

- Assumir inteiÍa responsabilidade pela entrega que efefuar, de acordo com as especiÍica@s constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor

quanto às condiçoes dos produtos entregues;

- Efetuar a troca imediata dos produtos entregues, objeto desta ata, que esliver fora das especificaÉes mntidas na

proposta, ou em que se verifcarem vícios, defeitos ou incone@es, sem qualquer ônus para a adquirente.

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Executar o objeto nas mndiçoes, no preço e nos prazos constantês desta ata;

- Não contratar servidor peÍtencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto mntÍatado.

- Nâo veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver pÉvia autorização da Administração da

PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execução do mntrato todas as condiSes de habilitação e qualiÍicação exigidas nâ licitação.

cúusulA DÉcffA QUARTA - DAs sANçoES ADMrNrsrRATrvAs

O descumprimento total ou parcial dâs obÍiga@s âssumidas pelo Íomecedor no momento da exeqrÉo da Ata de

Registro de Preços, sem justifcativa aceita pelo órgâo ou entidadê usuária, resguardados os procedimentos legais

pertinentes, podêrá acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:

. Advertência;

. Multa de 100/o (dez por cento) sobre o valor estimado total da ata de registro de preços, em caso de

recusa do 1.0 colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

o Multa de 0,30/o (zero vírgula três poÍ cento) por dia de Íomecimento incompleto ou em atraso, até o
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CúUSULA DÉchtA SEGUNDA. Do PAGAIiIENTO

Em até 30 {tdnta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentaÉo da nota fiscal acompanhada da

certidão expêdida conjuntamente pela Secretana da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da

Fazenda Nâcional (PGFN), reÍerente a todos os créditos lributários Íederais e à Divida Ativa da União (DAU) por elas

administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiÉes sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do

parágraío único do artigo 1 1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribui@es instituídas a título de substituiçã0, e às

contdbui@s devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade dê Situação junto ao FGTS. Na existência de

débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização por parte da beneficiária da Ata, iniciandG

se novo prazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido

pagamento mediante depósito bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome do banm, agência e o N' da conla

bancána receptora do deposito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivaÉo do pagamenlo. O Município de

Nova Santa Bárbara poderá deduzi do monlanle a pagar os valores conêspondentes a multas, indenizaçoes,

encaÍgos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos têrmos do Pregáo Presencial no

2512019 - PMNSB. Nenhum pagamento será eÍetuado a beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidação

qualquer obngação Íinanceira, sem que isso gere direito a reajuslamento de preços ou a correção monetána.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDEÔES GERAIS A SEREi, ATENDIDAS
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máximo de 100/o (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado dâ ata de regisfo de preços, além do

desmnlo do valor conespondente ao fornecimento náo realizâdo pela beneÍiciária da Ata, recolhida no

prazo máximo de 15 (quinze)dias mrridos, uma vez mmunicados oÍicialmente;

. Suspensão tempoÉria do direito de participar de licitâÉo e de fomecer à Administração Pública, por

prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fomecedor o conlraditório e ampla defesa.

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

inclusive responsabilização do fornecedor por eventuars pêrdas ê danos causados à Administraçáo.

As importânciâs relalivas a multas seráo desmntadas dos pagamentos a serem efetuados à beneficiária da Ata,

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

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais san@s cabíveis, sejam estas adminislrativas ou penais,

previstas na Lei no 8.666/93 e alteraçoes.

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

a) greves;

b) epidemias;

c) mrtes fÍequentes de energia elétíca e água;

d) enchentes;

e) impedimento de supriÍ os sêrviços com materiais devido à intenupção das vias de acesso às mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modifica@es substanoais nos materiais;

g) escassez, Íalta de materiais e/ou mão{e{bra no mercado;

h) atrasos deconentes de outros serviços e/ou instalaÉo inerentes aos termos contratados diretamente pelo

Município.

cúusuu DÉc[úA eur]'rrA - Do coNTRAro

cúusuLA DÉcrMA sExrA - DAs DrsposçôEs FrNArs

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial N" 2í2019 e as propostas das empresas dassificadas em ordem

crescente respeclivamente, no certame supra numerado.0s casos omissos serão resolvidos com observância das

disposi@es constantes das Leis no í 052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçoes pertinentes-

cúusuu DÉcrilA sÉTrnA - Do FoRo
Fica eleito o Íoro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado

que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas onundas desta licitação.

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

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

Nova Santa Bárfura, 1 1 1 1 1 12019.
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Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na Íorma do disposto no parágrafo 4o do artigo 62 da Lei

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

a) este Edital com seus anexos;

b) as Propostas de Preços;

c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

Se o classiÍicado para o item não apresentar situaçáo regular quando da emissão da Nota de Empenho, ou recusar-

se a cumprir o objeto adjudicado, será mnvocado outro licitante, observada a ordem de classificaçã0, para substituí-

la em igual prazo e nas mesmas condi@s propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem

prejuízo da aplicação das san@es cabíveis previstas nesta ata.
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ria da Ata

Lúcio dos Reis

Secretário de Administração - Fi sável pelo acompanhamento da ata
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Lourival Íior dos Santos

Secretário Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos - Fiscal responsável pelo acompanhamento da

ala

Representante da Escola unt r - Fiscal responsável pelo acompanhamento da

n ..0
h\^tfJ€'.,-.r.O".rz-

Âdélia lúadalena Cardoso Feneira

Representante da Escola Municipal Edson G. Palhano - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

Mic dê Jêsus

Secretáíia Municipal de Saúdê - Fiscal responsável pêlo ammpanhamento da ata

) 'rl .rr, ,l -,, ':ç' '_ ,/ \','v L
Lígiâ Báóara f9iÍa Santana

Secretária Municipal de Assistência Social - Fiscal responsável pelo ammpanhamento da ata
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