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crianças. Dimensões do produto:
110x47x40cm. Peso aproximado do
produto: 6,500k9

TOTAL 6.800,00
LOTE: 15 - Lote 015

Codigo
do,
produto/
serviÇo

Unidade
maxrmo

1 6861 JOGO DA MEMÓRIA FRUTAS,
LEGUMES E HORTALTÇAS.
Contendo aproximadamente 40
peças em MDF, medindo cada uma
5,0x5,Ocm. Acondicionadas em
caixa de madeira tipo estojo.

5,00 UN 27 50 137,50

TOTAL 137,50

LOTE: 16 - Lote 016
Código
do
produto/
serviço

Item Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 6862 JOGO DA MEMÓRIA NUMERAIS
E QUANTIDADES. Contendo
aproximadamente 40 peças em
MDF, medindo cada uma
5,0x5,Ocm. Acondicionadas em
caixa de madeira tipo estojo.

5,00 UN 27,50 137,50

TOTAL 137,50
LOTE: 17 - Lote 017

Item Código
do
pr:gduto/
serviço

Nome do Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

I 6863 KIT ANIMAIS DE FAZENDA. Em
plástico resistente, contendo boi,
cavalo, porco, vaca e cachorro.
Animais com tamanho de 8cm
aproximadamente. Peso
aproximado do produto:
480gramas.

10,00 UN 90 00, 900,00

TOTAL 900 00

LOTE: 18 - Lote 018
Quantidade Unidade Preço

máximo
Preço
máximo

Nome do produto/serviço
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1 6864 KIT ANIMAIS SELVAGENS. Em
plástico resistente, contendo leão,
girafa, leopardo, tigre, zebra,
rinoceronte e etc. Embalagem
contendo animais de
aproximadamente 8cm cada.
Embalagem contendo
aproximadamente 4809ramas..

10,00 UN 90,00 900,00

TOTAL 900,00
LOTE: 19 - Lote 019

1 6865 KIT COZINHA. Contendo: pratos,
colheres, garfos, copos, etc. Em
material plástico. Comprimento:
305mm, Larg: 208mm; Altura:
35mm; Peso: 0,091 kg.

10,00 UN 90,00 900,00

TOTAL 900,00
LOTE: 20 - Lote 020

1 ô866 KIT DE PANELAS. Em material
plástico. Comprimento: 305mm,
Larg: 208mm; Altura: 70mm; Peso
0,090 kg.

15,00 UN 90,00 1.350,00

TOTAL 1.350,00
LOTE: 21 - Lote Q21

1 6867 KIT DINOSSAUROS. Em material
plástico. Embalagem com no
mínimo I unidades. Animais
medindo aproximadamente 8cm
cada. Peso aproximado do produto
480gramas.

15,00 UN 100,00 1.500,00

TOTAL 1.500,00

20
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serviÇo
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náximo
rotal

Código
do
produto/
serviÇo

Item Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Prgqo
maxrmo

Preço
máximo
lotal

Código
do ,,,,

produtol
servieo

Item Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total
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3. DO PRAZO DE ENTREGA
3.1. O ptazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da
retirada da Nota de Empenho, que corresponde à autorização de entrega. Caso a entrega
não seja efetivada neste ptazo, será imediatamente solicitada à entrega para o próximo
fornecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na legislação
e neste edital.

4. DO LOCAL DE ENTREGA
4.1. Os objetos licitados deverão serem entregue no Centro de Educação lnfantil Noêmia
Bittencourt Carneiro, sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 897, centro, em horário
comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da
mercadoria, ficando a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer

responsabilidades.

5. DA GARANTIA
5.1. Os produtos deverão ter garantia quanto a defeitos de fábrica e obedecerem às
exigências e normas de fabricação e de comercialização, quando instituídas pela ABNT e/ou
Agências e Órgãos Oficiais reguladores ou fiscalizadores.

6. TNFORMAÇOES ADTCTONATS

6.1 Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital

de Licitação.

22 - Lole 022

1 ô868 TRATOR - Fabricado em material
plástico resistente. Nas seguintes
dimensôes: 32.5cm comprimento,
16.0cm largura,20cm altura. Cores
sortidas.

15,00 UN ô0,00 900,00

TOTAL 900,00
LOTE: 23 - Lote 023

1 6869 TRATOR COM CAÇAMBA Em
plástico resistente. Nas seguintes
dimensões: 620mm comprimento,
190mm largura, 180mm altura.
Cores sortidas.

15,00 UN 85,00 1.275,00

TOTAL 1.275,00

2t
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DE

O MUNTCÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada
neste ato por seu Prefeito, Sr. Glaudemir Valério, R.G. ......... ..., inscrito no CPF
sob. o no .................., doravante denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com a
Lei Complementar Federal n.o 12312006 e no 14712014, Lei Federal n.o 10.52012002, Decreto
Federal n.o 7.89212013 e n" 8.25012014, Decreto Federal No 3.555/00, Decreto Municipal no
04112009 e, no que couber, a Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com as
alterações posteriores, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO
ELETRONICO No 58/20í5, homologada pelo Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os
preços para eventual aquisição de brinquedos para o Centro de Educação lnfantil Noêmia
Bittencourt Carneiro, oferecido pela empresa <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com endereço à
< F O R N E C E D O R. C O NTRATO#T& E N D E R E C O C O M P L ETO >,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representada pelo Sr.
<FORNECEDOR.GONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob no.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG no
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominado
beneficiária da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificações, os preços,
os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo
estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de brinquedos para o
Centro de Educaçâo lnfantil Noêmia Bittencourt Carneiro, conforme especificado no

ANEXO l, que integra o Edita! de Pregão Eletrônico N.' 58/20í5, independentemente de
transcrição. O Órgão Gerenciador náo se obriga a adquirir os itens relacionados do licitante
vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO l, podendo até realizar licitação específica
para aquisição dos referidos itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o

beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93,
reafirmada no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

GLÁUSULA SEGUNDA - ESPEGIFTGAçÃO Do oBJETo E PREçoS REGISTRADoS

<ITENS.CONTRATO#T>

CLAÚSULA TERCEIRA . DA UGÊNCIA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a contar da
assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no

Diário Oficialdo Município de Nova Santa Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:

_à_
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cr-Áusur-A eurNTA - DA vALTDADE Dos pREços
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (seis) meses, a contar da

assinatura do mesmo, prorrogável não superior a 12 (doze) meses, enquanto a proposta

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

demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8,666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara, não será obrigada a adquirir os itens referidos na Cláusula segunda
exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra
licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer

espécie à empresa beneficiária, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses
legalmente previstas para tanto, garantidos à beneficiária, neste caso, o contraditório e a
ampla defesa.

cLÁusuLA sExTA - DO CANGELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- automaticamente:
- por decurso de ptazo de vigência;
- quando náo restarem fornecedores registrados;
- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público;

O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo

administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa.

A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em funçáo da elevação
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.
A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado 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 Órgão Gerenciador, quando a vencedora: ú-- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipotese deste se tornar superior àqueles-n
praticados no mercado; /

2015 1910 |O0.OO+.r2.365.0290.2029 102 ls.s.so.so.oo.oo lDo Exercício
2015 2OOO IOO.OO+. t 2.365.0300.2030 0 ls.g.go.so.oo.oo lDoExercício
2015 2010 loo.oo+.12.365.0300.2030 103 ls.s.so.so.oo.oo lDo Exercício
2015 2020 lo0.oo+.t2.365.0300.2030 104 ls.g.go.so.oo.oo lDo Exercício
2015 2025 lO0.OO+.r2.365.0300.2030 112 ls,s.so.so,oo.oo lDo Exercício
2015 2O3O IOO.OO+. t 2.365.0300.2030 1 15 ls.g.go.go.oo.oo lDo Exercício
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- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo
licitatório;
- por razóes de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes
desta Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;

A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cLÁusuLA sÉilMA - DAs oBRtcAçÕes oa EMPRESA vENcEDoRA
Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especificações descritas no
Termo de Referência - ANEXO l, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado
pela Prefeitura, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada; Manter-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 do objeto, tais como,
fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
decorrentes da aquisição do objeto; Os produtos serão devolvidos na hipótese de apresentar
irregularidades, não corresponder às especificações da Ata de Registro de Preços ou estar
fora dos padrões determinados, devendo ser substituÍdo pela empresa beneficiária da Ata no
prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar da notificação, sob pena de
aplicação das penalidades previstas na cláusula décima quinta desta da Ata de Registro de
Preços.

cLÁusuLA otTAVA - DAS oBRrcAÇoes oo MuNrcípto
Caberá a Prefeitura:
- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários da beneficiária da Ata às
dependências da Prefeitura, parua entrega dos produtos referente ao Pregão Eletrônico No

58/20í5;
- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes ao produto, que venham a ser
solicitado pela beneficiária da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega dos produtos,
apresentado pela licitante vencedora;
- rejeitar os produtos entregues equivocadamente ou em desacordo com as orientações
passadas pelo Órgão Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato
Convocatório, em particular, de seu ANEXO L

- solicitar que sejam substituídos os produtos que não atender às especificações constantes
no ANEXO l.

#
/ro
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cr-Áusula NoNA - DA AUToRtzAÇÃo eARA AoutstçÃo E EMtssÃo DAs
nuronrzaçÕes DE FoRNEctMENTo

A aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada pelo Órgão
Gerenciador. A emissão da autorização de fornecimento, sua retificação ou cancelamento,
total ou percial, será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

cLÁusuLA DÉcrMA - PRAZOS E CONDTçOES DE ENTREGA DO OBJETO
O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da retirada
da Nota de Empenho, que corresponde à autorização de entrega. Caso a entrega não seja
efetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor
classificado, cabendo ao licitante inadimplente as sançôes previstas na legislação e nesta
ata.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do LocAL DE ENTREGA
Os objetos licitados deverão serem entreguê no Centro de Educação lnfantil Noêmia
Bittencourt Carneiro, sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 897, Centro, em horário
comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da

mercadoria, Íicando a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer

responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO
Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "a", da Lei Federal 8.666/93;
Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "b", do dispositivo legal supracitado. É
ressalvada ao Órgão Gerenciador a devolução do objeto da presente Ata de Registro de
Preços, se estes não estiverem dentro das especificaçôes exigidas na licitação conforme
especificações neste Pregão Eletrônico em especial o seu ANEXO l. A assinatura do
canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros documentos indica tão somente o recebimento

da mesma pelo Órgão Gerenciador, sendo sua confirmação definitiva condicionada à

conferência dos dados relacionados na nota fiscal, relatórios ou outros documentos que se
fizer necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
Em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da nota fiscal acompanhada
da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários Íederais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os

créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas
parágrafo único do artigo 1 1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a
título de substituiçáo, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de

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

a Prefeitura aguardará a regularização por parte da contratada, iniciando-se novo prazo para

o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido
pagamento mediante depósito bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco,

agência e o N' da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis
para a efetivação do pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do /j-
montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizaçôes, encargos, tributos, {
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etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregáo Eletrônico
n'58/20í5. Nenhum pagamento será efetuado a beneficiária da Ata enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação Íinanceira, sem que isso gere direito a reajustamento de
preços ou a correção monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
A beneficiária da Ata deverá obedecer às seguintes exigências:
- Fornecer produtos de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;
- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as
especificações constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta,
obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor quanto a qualidade dos produtos

entregues;
- Efetuar a troca imediata do objeto desta ata, que estiver fora das especificaçôes contidas
na proposta, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem qualquer ônus
para a adquirente.

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Entregar o objeto nas condiçôes, no preço e nos prazos constantes desta ata;
- Não contratar servidor pertencente 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 execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação.
GLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento
da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade
usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou

cumulativamente, nas seguintes sanções:
o Advertência;
o Multa de 1Oo/o (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso
de recusa do 1.o colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;
o Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou

em atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado
da contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não
realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de "15 (quinze) dias
corridos, uma vez comunicados oficialmente;
. Suspensão temporária do direito de partlcipar de licitaçáo e de fornecer à
Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o
contraditório e ampla defesa.
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A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de
outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e
danos causados à Administração.
As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à
beneficiária da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança
judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuÍzo das demais sanções cabíveis, sejam estas
administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.

Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:
a) greves;

b) epidemias;
c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso
às mesmas;
f) acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais;
g) escassez, Íalta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados

diretamente pelo Município.

GLÁUSULA DÉCIMA SEXTA . Do GoNTRATO
Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na Íorma do disposto no
parágrafo 40 do artigo 62 da Lei no 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.

cLÁUSULA DÉCIMA SÉIMA - DA GARANTIA
Os produtos deverão ter garantia quanto a defeitos de fábrica e obedecerem às exigências e

normas de fabricação e de comercialização, quando instituídas pela ABNT e/ou Agências e
Órgãos Oficiais reguladores ou fiscalizadores

cLÁusuLA DÉcrMA otrAVA - DAS DlsPoslçÕes rlruals
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico No 58/20í5 e a proposta da empresa

classificada em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos

omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes das Leis no

1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA . DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas

licitação.
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E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida,
será assinada pelos representantes das partes, Órgão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e
pelo responsável pelo acompanhamento da ata.

Nova Santa Bárbara, <DATAI NICIOVIGENCIA>

Claudemir Valério

Prefeito Municipal - Autoridade Competente

RG n' 4.039.382-0 SSP/PR

<FORN EC EDOR.CONTRATO#T&NOM E RE PRESENTANTE>

Empresa: <FORNECEDOR. CONTRATO#T&NOME>

CNPJ : <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CN PJ>

Beneficiária da Ata
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1. HABILITAÇÃO JURíDICA:
't .1 . Sociedades Comerciais em Geral: Contrato social e suâs alterações;
'1.2. Sociedades Anônimas: Ata da Assembléia Geral que aprovou o estatuto social em
vigor e a ata da Assembléia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio
de publicação legal.
Observações:
a) Na apresentação do estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver,
deverá constar além da denominaçáo social, a identificação do ramo de atividade da
empresa, que deverá sêr compatível com o objeto licitado.

2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
2.1. Prcva de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "c" do parágrafo

único do artigo 1 1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuiçôes instituídas a título de

substituição, e às contribuiçóes devidas, por lei, a terceiros;
2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazênda Estadual relativa aos Tributos
Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com
efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;

2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos
Municipais da sede da proponente, medlante apresentação de Certidáo Negativa de Débito
ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do
licitante na forma da lei;

2.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela

Caixa Econômica Federal - CEF.

2.5. Prcva de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a
apresentação do comprovante de inscrição e de situaçáo cadastral emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil,
2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (CNDT), nos termos
do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de
10 de maio de 1943.

3. PARA COMPROVAçÃO DA QUALIFICAçÃO ECONÔMICO.FINANCEIRA:
3.'1. Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo
cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 90 (noventa) dias da data
marcada para início da disputa.

4. PARA COMPROVAçÃO DA QUALIFICAçÃO TÉCNICA:
4.'l . Comprovação de aptidão através de no mínimo 01 (um) atestado Íornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom desempenho da
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empresa em quantidades e ptazo de entrega quanto ao objeto da presente licitação. Não
serão aceitos atestados de empresas que pertençam ao mesmo grupo empresarial.

5. DOCUMENTAçÃO COMPLEMENTAR:
5.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXlll do art. 7o da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o inciso V
do art. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999,
podendo ser utilizado o modelo do ANEXO 06.

5.2. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou
contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, podendo ser utilizado o modelo
do ANEXO 04.

5.3. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, emitida
pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, podendo ser utilizado o

modelo do ANEXO 05.

5.4. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo representante
legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO 07.

6. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Equipe de Apoio,
mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicação em órgão de
imprensa oficial ou impresso de sítios oficiais do órgão emissor.

7. As certidões e/ou certificados obtidos via lnternet poderão ser apresentados em originais
ou fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio correspondente.

8. As declarações emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser firmadas
por representante legal da empresa.

9. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação em
desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.

10. Não será desclassificada a empresa (micro/pequeno poÉe) que apresentar
documentação com a data de validade vencida, conforme estabelecido no AÉigo 42 e
seguintes da Lei Complementar 12312006 de í5 de dezembro de 2006.

10.í. Caso qualquer dos participantes (micro/pequena empresa ou profissional)
apresente Certidão ou documento com a data de validade expirada, será concedido
prazo de 05 (cinco) dias, contados do momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período para que a situação seja
regularizada, tudo conforme Lei Complementar 12312006 de 1511212006 com as
alterações da Lei Complementar n.o 14712014.
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10.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no & 10 da Lei
Complementar 12312006 de 15 de dezembro de 2006, implicará decadência do direito à
contratação sem prejuízo das sanções previstas no AÉigo 8í da Lei 8666/93, de 2í de
junho de í993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes
na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

11. Toda a documentação apresentada deverá estar em pleno vigor. Documentos expedidos
por orgãos oficiais, omissos quanto ao prazo de validade, serão aceitos por 03 (três) meses
contados a partir da sua expedição, à exceção de disposição em contrário estabelecida
neste Edital.

48
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ANEXO 04 - DEGLAR, DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO NO 58/2015

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.o 58/2015, instaurado por este município,
que não estamos impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública, em
qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

de 

-.
(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).

(apontado no contrato socia/ ou procuração com poderes específicos)

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.

deem
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ANEXO 05 - DE INEXI IA DE FATOS IMPEDITIVOS

pnecÃo erernôurco No 58/20ís

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as
penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.
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ANEXO 06 - DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

pnecÃo elerRôrulco No s8/20i5

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não
possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei
Federal no 9854, de 27.10.99, que altera a Lei no 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá
declarar essa condição.

34

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, g 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

f



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo pencnrÁ

Pregão Eletrônico no 58/2015 - SRP
Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC 14712014)

52

RENTESCO

_(nome da empres
ono

PREGÃO ELETRÔNIGO NO 58/20í5

inscrita no CNPJ sob
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr

(a) portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no DECLARA, para efeito
de participação no processo licitatório PREGÃO ELETRÔNIGO No 58/20í5, da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de
assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças,
Compras e Licitações do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

(Locale Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)
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1

ANEXO 08 . CARTA.PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao Município de Nova Santa Bárbara
Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO elefnÔutCo No 58/2015 - Carta-Proposta de Fornecimento

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos ltens abaixo discriminados, conforme
Anexo 01, que integra o instrumento convocatorio da licitação em epígrafe,

* Descrição detalhada do objeto oferecido, mencionando quaisquer outras informações que
se fizerem necessárias.

TDENTIF|CAçÃO DO CONGORRENTE:
nnzÃo socrAL:
CNPJ e INSCRIÇÃO eSrnOUnl

2.
2.1

REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDEREÇO E TELEFONE:
AGÊNCIA e NO DA CONTA BANCÁRIA
ENDEREÇO ELETRÔNICO

coNDrçoES GERATS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a
presente licitação.

PREçO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão
PROPOSTA: R$ (Por extenso)

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno
fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados
separados e incidentes sobre o fornecimento.

LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
(OBS.: REPRESE TTANTE LEGAL DA EMPRESA)

36

Rua Walfredo Bittencourt de i\,loraesno 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO OO P*Rlt*tÁ

Pregão EIetrônico no 58/2015 - SRP
Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC 14712014)

,54

ANEXO 09 - Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de
Micro empresa ou empresa de pequeno porte.

(Nome da empresa), CNPJ / MF no, sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos
os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão,
que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 12312006.

Local e data

^
Nome e no da cédula de identidade do declarante
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AN 10 - Ficha Técnica Descritiva do O

Número do edital

Ôrgão comprador:

Especificação

Marca

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital):

Preço inicial (em R$):

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos
de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece aÉigo 30 da
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
Data:
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo Do PARANA

PORTARIA no 015/2o1s

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA, ESTADO DO PARANA, O ST

C|-AUDEMIR VeÉRtO, no uso de suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR:

Art. 10. A Comissão de Pregão, composta pelos seguintes membros

- Pregoeiro: Fábio Henrique Gomes - CI/RG no 10.407.423-5 SSP/PR;

- Suplente: Emmanuel E. Nunes Morgado - CVRG no 8.023.240-3-SSP/PR;

- Equipe de Apoio: Elaine Cristina Luditk - CI/RG no 9.144.227-2-SSPIPR;

- Suplente: Mônica Maria Proença - CI/RG no 10.450.207-5'SSP/PR;

- Equipe de Apoio: Maria José Rezende - CI/RG no 9.170.714-a-SSP/PR;

- Suplente; Zacarias de Abreu Gonçalves - CI/RG no2.254.409-B-SSP/PR.

Art. 20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

56

Nova Santa de de 2015

4

Rua Walfredo Bitlencourt c,e Moraes,222, CentÍo - Nova Santa Bárbara - PR - F: - 86.250-000
a (43) 3266-8100 - n- E-mail: omnsb6)nsb.or qov.br - Siter ffi nsb.or gov.br

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - Iicitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr. gov.br

39
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.81 00, - 86.250-000

1





Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício https ://incom.in. gov.br/recibo. do? idof:3 7 257 7 2

57Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional b AA, 4

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

/ ,808

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

Data de envio: L7/Lt/2015 09:05:01
Origem: Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Operador: Claudemir Valério
Ofício: 3725772
Data prevista de publicação: LBlLLl2075
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3

Forma de pagamento: Empenho

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais.

o
zs

^

E'

Matérias

Seqüencial Arquivo(s) MD5
Tamanho

(cm) Valor

8562839
Edital pregão 58 e 59 2015 para publicação diario
união.rtf

75 1823a9ff073e75
064cf426i220 3 1 7 5

13,00

Total da matéria 13,O0 R$
394,81

TOTAL DO OFICIO 13,OO
R$

394,81

ldel 17/ll/2015 09:05
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Voltar

Deta lhes processo licitatório

Enüdade Executora

Anox

N o licitação/dispensa/inexi gibilidade*

Modalidade*

N úmero editaUprocesso*

Descrição Resumida do Objetor

Forma de Avalição

Dotação Orçamentária*

Preço máximo/Referência de preço -

R$*

Data de Lançamento do Edital

I"IUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA

2015

58

Pregão

081/2015

Registro de preços para eventual aquisição de brinquedos para o Cento de

Educação Infantil Noêmia Bittencourt Carneiro

0600412365029020293390300000

35.500,00

t7lru2015

Data da Aberhrra das Propostas 0Ll12l20ts

NOVA Data da Abertura das

Propostas

Datâ Cancelamento

CPFr 4271512958 (Looout)

Data Registro

Dab Registro

17lLU20t5

J

Ed itar Excluir

reÇo

http://servicos.tce.pr.go/.br/TCEPR/Ir,t unicipal/AM UDetalhesProcessoCompÍa.aspx 1t1

I



qHr
59

oFtctAL -
de 02 de abril de 2013.

Ano lll

Poder

Executivo

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de brinquedos para o
Centro de Educação lníantll Noêmia Bittencourt Cameiro.

Tipo Menor preç0, por item.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia í9/11/20í5 às

0A59mln do dia 01/1?20í5.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00min às 08h59min do dia
01t1212015,

ruícto ol sessÃo DE DrspurA DE pREÇos: às 09h00min do dia
0111212015, por meio de Sistema de Pregão Eletrônico (licitaçóes)da Bolsa de

Licitaçoes e Leiloes do Brasil, www.bll.orq.br 'Acesso ldentificado no link -
licitações".

Preço Máximo: R$ 35.500,00 (trinta e cinco mile quinhentos reais).

@: poderão ser obtidas em horário de

expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua

Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, pelo fone 43-3266{100, ou por E-

mail: licitacao@nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 1711112015.

Fabio Henrique Gomes
Pregoeiro

Portaria n" 015/2015

AVISO DE LICITACÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 59/2015 - SRP

EXTRATO 2'TERMO DE ADITIVO
Referente ao Contrato no 017/2014 de Emoreitada de Obra.

REF.: Tomada de Preços no 2D014.
PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa lurídica de direito
publico interna, inscrita no CNPJ sob o n0 95.561.080/000í-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato

representada pelo Senhor Prefeito Municipal Claudemir Valério, portador da

cédula de identidade R.G. n'4.039.382-0 SSP/PR, CPF n0 563.691.409-10 e
a empresa TURBO INFORMATICA - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.
EPP, inscrita no CNPJ sob n" 97.373.088/000í-29, com sede na Rua Barão

do Rio Branco, 1346 - Sala 15 - CEP: 85900-970 - Baino: Centro, Toledo/PR,
nesle ato representado pelo Sr. Cezar Luiz Longhi.

OBJET0: Prestação de serviços de licenciamento de uso de programas de

informática e supoÍte técnico operacional.

VALoR DA REDUçÃo: R$ 9.901,92 (nove mil, novecentos e um reais e
noventa e dois centavos).

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Assistência Social.

RECURSOS: Secretaria Municipal de Assistência Social.

RESPONSÁVEL JURÍDrcO: Angelita 0liveira Martins Pereira, OAB-PR n'48857

DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO:'1711112015.

eoNeESSÃo pE piÃRrAs

AT0 No 781 8/201 5

0 PreÍeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do

Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em

vista a Lei Municipal no 766/20'15 e 77112015, bem como lnstruções

Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE

DIARIA(S), como segue:Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de 03 (três) veículos,
zero km, para a Secretarla de Admlnlstração e Secretaria Municipal de Saúde.

Tipo: Menor preç0, por item.

Recebimento dos Envelopes: Até às í3:30 horas do dia0111212015.

lnicio do Pregão: Dia 0111212015, às 14:00 horas,

Preço máximo: R$ 145.814,80 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e

quatoze reais e oitenta centavos),

lnformacões Comolementares: poderão ser obtidas em horário de

expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua

Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, pelo fone: 43-3266{100, por Email:

licitacao(@nsb.pr.qov.br ou pelo site www,nsb,0r.oov,br

Nova Santa Bárbara, 1711112015.

Fabio Henrique Gomes
Pregoeiro

Portaria n' 01512015

Data do Pagamento:
Número do pagamento:

SOLANGE NOCKO DOS SANTOS
NOGUEIRA

Conselheira do CMDCA
Assistência Social
í (uma)

R$ 80,00 (Oitenta Reais)

Curitiba-PR
Para custear despesas com alimentação
em Viagem à Curitiba-PR nos dias í7, í8
e 19 de Novembro de 2015 para
participar da "lX Conferência Estadual
da Criança e do Adolescente".
16t11t2015
7818t2015

Gabinete do PreÍeito, Nova Santa Bárbara, 16 de Novembro de 2015.

CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

Diário OÍicial Eletrônico do Munlcípio de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n'222 - Cêntro

Fone/Fax: (43) 3266€100
E-mail: diarioofi cial@nsb.pr.gov.br

www.nsb.pr.gov.br

Documento assinado por C€rtifi€do
- Nova Santa Bárbara PreÍeitura Municipal:

080000í00-AC SERASA- Sua autBntlddado é
Digital
9556'rr

desde que do site:

Irco

N" 636 - Nova Santa Bárbara, Paraná Terça-Feira, 17 de Novembro de 2015.

Servidor:

Cargo:
Secretaria/Departamento:

Quantidade de Diárias:
Valor (Rg):

Destino:
Objetivo da Viagem:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA
ESTADoDo mnlxÁ
Avrso DE LICITAÇÃO

PREGÃo PRESENCTAL 076/2015
ObJeto: Registro de Preço para eventual scrviços paÍa õscntamento de Paver e

com fomecimento de pó de pedra e areia fina, em diversos locais do perímetro
urbmo do Município de Nova América da Colina, incluindo: preparação da base
para assentamonto, assentamento de paver l0x20x6 ou l0x20x4 compactâção
da base com placa vibratória ou compactador de percussão; compactação final
do paver com placa vibmtória; rejuntamento com areia fina e acabamento final;
limpeza geral e retirada de entulhos do local, informações atràvés do telefone/
fu (0u43) 3553 I 633 ou e-maiI licita@novaanrericadacolina.pÍ.sov.br. AbertuÍa
da Licitação: 09i100 horas do dia 0l/1212015. Local de Abertura: PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVAAMÉRICA DA COLINA. PR -Avenida PaTaná, N" 276

- Nova América da Colina - Edital disponível no site www.novaanrericadacolina.
or.gov.br - NAC, 1611ll20l5

í 0í 034/20í 5

PRETEITURA MUNICIPAL DE NOVAAMERICA DA COLINA
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAçÁO

PREGÃO PRESENCIAL 07712015

Objeto: Registro de Preço para aquisição e fomecimento de combustível para a

frota da Municipalidade, com fomecimento parcelado(diário), confome discri-
minaçóes constantes no Anexo I deste Edital. informações através do telefone/

fax (0xx43) 3553 1633 ou e-mail @ Abemrra
da Licitação: l0!!0 horas do dia 0lil2l2015. Loçal de Abertura: PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVAAMÉRICA DA COLINA. PR -Avenida Paraná. N. 276

- NovaAmérica da Colina - Edital disponível no site ww.novaamericadacolina.
gtSovüt - NAC. I 6l I I l20l 5

í0í033/2015

I Nouc Santa Bárbora

AVI§O DE LICITAçÃO
PREGÃO F'LF'TRÔNICO N.' 58/2015 . SRP

Objeto: Reglstro de preços pers eventual aquisição de brlnquedos para o
Centro de Educação Infentil Noêmis Bittencourt Carneiro.
Tipo Menor preço, por item.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 19/11/2015 às

07h59min do die 0lll2l20l5.
ABERTT RADASPROPOSTAS: das 08h00mln às 0th59mln do dia01/1212015.
INÍcIo DA sDssÃo DE DISPUTA DE PREÇos: às 09h00mln do dla
0l/1212015, por meio de Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Lici-
tações e Leilões do Brasil, m.bll.orq.br "Acesso Identificado no liú - licitações".
Preço Máximo: RS 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais).

&ÍO11paú glgg: poderão ser obtidas em hoúrio de expediente na

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de

Momes no 222, pelo fone 43-3266-8100, ou por E-mail: lioitacao@nsb.pr8ov.br
Nova Santa Bárbara, lTlll/2015.

Fabio Henriquc Gomes
Pregoeiro

Poíaria n" 0 I 5/201 5

10Í13't/2015

AVISO DE LICITAçÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" 59/2015 - SRP

Objeto: Reglstro de preços pcrr eyentual aquisiçilo de 03 (três) veículos, zero
km, para a Secretaria de Administraç1o e §ecretaria Munlcipal de Saúde'

Tipo: Menor preço, por item.
Recebimento dos Envelopes: Até às 13:30 horas do dir 0t/12/2015.
Inicio do Pregão: Dia 0l/1212015, às 14:00 horas.
Preço máximo: Rll 145.814,80 (cento e qurrente e cinco mll, oitoc€ntos e quatoze
resis e oitent! centavos),

IlÍg1pfsõ 11;!11Ê§: poderão ser obtidas em horário de expedientc na

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de

Momes no 222, pelo fone: 43-326ó-8100, por Email: licitacao(ânsb.pr.gov.br ou
oelo site www.nsb.orsov.br

Nova Santa Bárbaru, lT l l l /201 5,

Fabio Henrique Comes
Pregociro

Portaía n' 015/201 5

í 0í í 33/201 5

I Polmas

PREFEITURA MIJNICIPAL DE PALMAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N' 180/2015

Modalidade de licitação: PREGÃO PRESENCIAL N" 7512015

O Município de Palmas, Estado do Paraná, toma público aos interessados que

realizará processo de licitagão nas condições fixadas no Edital e seus anexos.

DATAE HORÁNO DA LICITAÇÃO: 09:15 do dia 04/t2l2015;
ENDEREÇO: sala de reuniões da Prefeitura Municipal, Av. Clevelândia, 521 -
Centro, Palmas - Paraná.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.

OBJETO: Aquisição de equipamentos pffi instalação de academia ao ar livre no
parque ecológico da gruta, confomre as necessidades da Divisão de MeioAmbiente
- exclusivo para nricroempresas e empresas de pequeno porte e Cooperativas
(MEI, ME e EPP) confome Inciso l" do aÍ. 48 da Lei Complementar 123/2006,
conforme especificações anexas ao edital.
DATA E HORÁRIO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: O9:OO dO diA

04n2/2015;
Local para informagões e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos:
Site: www.pmp.pr. gov.br.

Palmas, 05/10/2015.
Angela Maria Lisoski

Pregoeim
Decreto 3.023/2014

1010'1212015

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSON" 190/2015

Modalidade de licitação: PREcÃo ELETRÔNICo N'sl/2015
O Município de Palmas, Estado do Paraná, toma público aos interessados que

realizará processo de licitação nas condições fixadas no Edital e seus anexos,

INÍcto DASESSÃo: 09:15 do dia 09/1212015;

CREDENCIAMENTO: das 08h00min do dia l8/ll/2015 às 08h00min do dia
0911212015, çom a BLL através do site WWW.bll.org.br.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO: Aquisição de máquinas c equipamentos agrícolas em atenção ao

contrato de Rep6se n' 1022896-16/2015 - MINISTÉRIO DAAGRICULTURA,
conforme especificações anexas ao edital.
Retirada do edital, Local para informações: Divisão de Licitações - Avenida

Clevelândia, n'521, Centro, Palmas - PR, telefone (46) 3263-7000 - Site: www.
pmp.pr.gov.br e também pelo suporte da BLL (4 I ) 3042-9909.

Palmas,29l10/2015.
Angcla Mria Lisoski

Pregoeira
(Dccrcto 3.098/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS . 
'* 

,0" 
'"'O' '

AVISO DE LICITAÇÀO
PROCESSON" l8l/2015

Modalidade de licitaçào: PREGÃo PRESENCIAL N" 7612015 - SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Palmas, Estado do Paraná, toma público aos interessados que

realizará processo de licitação confome especificações dcste certame nas

condições fixadas no Edital e seus anexos.
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: 14:15 do dia 04nàl21l5;
ENDEREÇO: sala de reuniões da Prefeitura Municipal, Avenida Clevelândia, n'
52 l, Centro, Palmas - Paraná.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL, SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS.
TIPO DE ruLGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Aquisição de toners, cilindros e cartuchos pam impressoras laser

e jato de tinta, conforme a necessidades dos depaÍamentos exclusivo para

microempresas e empresâs de pequeno poíe e Coop€mtivas (MEI, ME e EPP)

conforme Inciso lu do art. 48 da Lei Complementar 12312006, e especificações

anexas ao edital.
DATA E HORÁRIO DO CREDENCIAMENTO, PROTOCOLO DOS

ENVELOPES'l e 2": Até as 14:00 do dia04ll2l20l5l'
Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus ânexos:

Site: ww.pmp.pr.gov.br.
Palmas,06/10/2015.

Angela Maria Lisoski
Pregoeira

(Decreto 3.098/2015)

1 0101 5/20í 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIMAS . PR

AVISO DE LICITAÇÀO
PROCESSON" 184/2015

Modalidade de licitação: PREGÃo PRESENCTAL N' 7712015

O Municipio de Palmas, Estado do Paraná, toma público aos interessados que

realizuá processo de licitação nas condições fixadas no Edital e scus mexos.

DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÀO: 09: l5 do dia 07/1212015;
ENDEREÇO: sala de reuniões da Prefeitum Municipal, Av. Clevelândia, 521 -
Centro, Palmas - Parmá.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO: Contratação de empresa espccializada em ministru palestras de
formação continuada para profcssores c funcionários da rede municipal de

ensino, oonforme as necessidades do Departamento de Eduoação. Exclusivo para

microempresas, cmpresas de pequeno porto c cooperativas enquadradas no artigo
34 da lei n' I 1.488, de 2007, confome especificações anexas ao edital.
DATA E HORÁRIO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: O9:OO dO diA

071t2120t5
Local para informagões e obtençâo do instrumcnto convocatório e seus anexos:

Site: w.pmp.prgov.br
Palmas,20/10/2015.

Angela Maria Lisoski
Pregoeira

Decreto 3.098/2015

10102ô12015

DiJrio OÍicial CcrtiÍicrdo
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^QI,IsIÇÁo 
Do EDITAL: Inte$a do Edital a pafrir de 16 de no.

vembro dê 2015 - d. seguhda à scxh-feim dd 08:00 às 12:00 ho6
e ds 14;00 s 17:00 ho6, desh data até 24 hoÍ6 snt.s dâ dah
designada pao abe(u6 dos cnvclopes, mediante apresentação de
@ibo de pagamento uo valor de RS 10,00 (-Dez rcais-) nà sala de
licitaçôes da PrcfeituH Müicipâl de Marilena-PR, que devcrá ser
efetuado mediante rccolhimento da guia DAM - Documento de AÍ-
r*adação Muicipal Íetirado no Setor de Tributação Múicipal da
PÍefoiM Muicipal de Marilena - PR.
LOCALi Sala de Licitações PÍefeitum Municipal de Mârilena - PR.
Ruâ Dule Psqualeto, o". 855, Cenho . Marilena . PR.
Telefone: (44) 3,148.1 3 14
E.nail: liciucao@prefin3rilena.com.br
ABERTURÂ DA SESSÀO:07 de dezembro de 2015 às 14:30 horas,
na sala de licihções d! Prcfeitum Municipâl dc Marilena - PR.

Múicípio de Meilffi-PR" em 16 de novenürc de 2015.
BRAStLIO BOVÍS

prcfeho

PREFEITURA MIJNICIPAL DE NOVA SANTA
BARBARA

Àvr§os DE Lrcl'rAÇÃo
PREGÁO f,LETRÔNICO N'58/2015. SRP

Obje6: Regism de preços para evenrual aquisição de brinquedos
pam o Cenro de Educaçâo Infanlil Noêmia Birencoú Cameiro.
Tipo Menor proço, poÍ item.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTÀS: das 08h00min do dia
l9/ll/2015 B 07h59min do dia 0l/1212015.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: da 08h00min às 08h59min do di!
0ytu20t5.
INlcto DA sEssÃo DE DISPUTA DE pREços: Às oghoomin do
dia 0l/1212015, por meio de SisEmâ de Prcgão ElelÍônico (licitações)
da Bolsâ de Licitâções e Leilões do Bmsil, www.bll.org.br "Acesso
Identificado no liú - licitações".
Preço Máximo: R$ 15.500,00 (tÍinu e cinco mil e quinhenros
reais).
Infomsções Complemeotdes: poderão ser obridas em horário de
expediento hs Prefeitum Municipal de Nova Sarta Báóars, sito à Rua
Walfredo BittencouÍl de MoÍaes n'222, pelo fone 43-3266-8100, ou
por E-mil: licitâcâo@nsb.pigov.bÍ

PRECÂO PRESENCTÀL N' S9/20I5 - SRP

Objeto: Registo de pÍeços pan evmMl aquisiçâo de 0l (três) vei-
culo§, zeÍo kn, pam a Secretaria de Adminishação e SecÍetaria Mu-
nicipal de Saúdê.
Tipo: Mcnor proço, por ihm.
Recebimento dos Envelopes: Até à6 13:10 horc do dia 0lll2l20l5.
lnicio do Pregão: Di& 0U12,2015, às 14:00 ho6.
Prêço máximo: R$ 145.814,80 (cento c quarenh e cinco mil, oi.
tocentos e quatoEe reais e oitenu ccntsvos).
lnfomações CompleúentaÍes: podcrâo sd obtidas em horário dc
expediene na Prefeitum Municipal de Nova Seta Báô88, sito à Rua
Walfredo Bitencom de Moraes n'222, pelo fone: 43-3266-8100, por
Email: licibcao@Nb.pr.govbr ou pelo site w.Bb.prgov.br

Novâ Santa Bárbaã. 17 de novembro dc 2015.
FÀBIO HENRIQUE GOMES

Pregriro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

AVt§O
PRECÃO N.52201s

Pr@6so Âdminisfr tivo t'.221 A20l 5
OBJETO: Aquisição de prcdubs de higiene pm os C.M.E.I.S: Se-
batião Sanson,Cristo Rei e Rsüto dos Pequeninos ahavés da Se-
crctaria de Eiwação do município.
À PÍegoein do Município de PalmeiE toma público qu€ em virtude
do Pregão Elchônico cm cplgBfc tcr sido dcclaÉdo como DESER.
TO, fica dctcminada nova data pam rcalizaçeo do @rtamc que acon-
tecerá na foma PRESENCÍAL dia lll1z20l5, à! 09h30min.
Os intercssdc pode.to obter o editâl na íntegm atovés do endereço
eleúônico www.palmeim.prgov.br. Infomaçõs adicionais, dúvidt
ou pedidos de esclarecimenbs podeÍão ser solicikdos atÍavés do
fooe: 42-3909-5014 ou pelo e-mail: pregres@palmein.pr gotbr.

Enr 16 de novembro de 2015
LEILIÀNE COSTA

Pregeira

SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA

AVISOS DE LICITÂÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N' t4l20t5

Pree$o Administntivo n".4701/201 5
A Comissão PemancnE de Licitâção do Municipio de Pal.

meim tomâ público que fwí rcaliu, àr 09hl5mir. do dia 03 de
dez.mbro de 2015, M Sala de Reuiôes do prédio sede da Prefeilum
Muicipal, sito à Praça Maohal Floriano Peixob, N'.ll - Centro -
em Palmeim, PaÉná, Bmsil, TOMÀDA DE PREÇOS, lipo menor
preço, na seguiote espeÇiÍicaçâo:

ObJEtOi CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIÂLIZA.
DA PARA REFORMA DO MERCADO MT'NICIPAL CONFORME
CONTRATO DE REPASSE 1.019,694.7912014 FIRMADO JINTO
COM O MINISTÉRIO DA AGRICUUTURA, PECUÁRIÀ E ABAS.
TECIMENTO.

PÍefeituÍa, no endereço âcima cibdo, no horário d4 0Eh00 às 12h00
e du 13h00 às 17h00, ao preço de RS 5,00 (cinco) reais ou gm-
ruitamente no site: www.piraquara.prgocbr

Piraquârâ, l7 de novembro de 2015.
SHÊILA CUIMARÀES VELOSO

Pregocrra

RESUL'IADO DE JULGAMEN'I'O
coNcoRRÊNcIA N. l3/2015

Objetor CoÍtralaçio de empresa paÍa execução de obrâs de enge-
nharia civil, compÍeendendo seÍviços preliminaÍes, drenagem de ga-
lerias pluviais, regulüiação do subleito, refoÍço com areia, bde de
bÍila gÉduada e sub-base 44, imprimação e pintuÉ de ligação, rc-
vestimenlo em CBUQ, mcio Íio pÍé-moldado, urbânismo e sinali-
zação dê trânsito e placas de comunicação visual, demais itens e
especiÍicações constantes no PÍojcto Básico, confome: LOTE 0ll
Rua Frmcisco José de Souza (enre Rua Elias Alves Fe(eira e Es-
t.ada de Fero.R.F.F.S.A) e Rua Fmncisco Sbrissia (entre Rua Elias
Alves Femeira e Rua Frâncisco Lourenço) e LOTE 02: Rua Barâo do
Rio Bmnco (entre estaca 0-PP e Rod. Joâo Leopoldo Jacomel). Em
cumprimento ao disposto no art. 109, §1". da Lei n". 8.666, de 2l de
junho de l.99l,6ma-se público o resultado da licibção em eplgrafe,
cuja classificaÇío dá-se dâ seguinte foma:

Os inleressrdos poderão obter o edilal na Inlegm alravés do
eídereço elelrônico w.palmeira.pr.gov.br ou junto a PrefeiHra Mu-
nicipal de Palmeira, nas hoÍ6 nomais de expedicnte, no DepaÍ-
bmento de Licitações, Contratôs e Patrimônio. Infomaçôes adicio-
nais, dúvids ou pedidos de esclúecimentos poderão ser solicitados
amvés do fotre: 42-3909.5014 ou pelo e-mail: pregoes@palmeira.pr.
goubf,

A Comissão Pemanentc de Licibção do Municipio de Pâ|.
meim toma público que fará raliza\ às 09h15min. do dis 18 de
dezembro de 2015, na Salâ de ReMiões do prédio sede dÀ Prefeitua
Municipal, siro à Prâça Marechal Florian-o Peixoto, N".ll - Cenro -
em Palmeirá, PaBná, Brasil, CONCORRENCIA PUBLICA. ripo me-
nor preço! na seguinle esp€cificação:

Objeto: Outorgâ da concessào para a execuçào de seruiços e
opcracionalizaçâo de Usina de Reciclagem (UR). visando dü des-
nnâÇÀo íinal aos residuos sólidos urhânos recicláveis. pelo píuo de
l0 (dez) anos, localiado na Cidade Industrial, ao lado do Bairo
Rocio l[, nesta cidade de Palmeira- Parmá, makiculado no regisho de
imóveis sob número 7.148.

Os inlercssados poderâo obrer o edilal na inlegr. âtravés do
endercço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br ou junto a Prcfeitura Mu-
nicipal dê Palmeim, nas horo nomais de expediente, no Depar.
tamento de Licitações, ContÍatos c Parimônio. IntbBações adicio.
nais, dúvid6 ou pedidos de csclarccimentos poderão ser solicitêdos
amvés do fone:42-3909-5014 ou pclo e-mail: pregoes@palmeira.pr
gov.br

Em 16 de noveübro de 2015
ANTOMO ELVES COCHEVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

AYTSOS DE LrCrrAçÂO
PRECÁO EI,ETRÔNICO N' 74120I5

Regisuo de Preços n' 4512015

OBJETO: Aquisição Evcntual de Cabinetes Modulares Multiuso pam
Cestào de Documenros e Objetos, em atendimenlo as Secrcteias
Municipais
TIPO: Menor Prcço Total do Lote
PERIODO: 12 (doze) mcscs
vALOR ESTIMADO: R$ 525.200.30 lquinhentos e rinte e crnco mil
duentos reais e trinta cenEvos)
DATA DA ABERTUR :30/lU20l5 - HORÁRIO:09:00 horu
ENDEREÇO: w.paranagu,pigov,br e ww.licitacoes-e.com.br
Legislação Aplicável: Lei n" 10.520/2002, Lei n'8.666/1991, Lei
Complementar n' 12312006 com as alEmçôes da Ler Complernenur
n' 14112014 e o D@Íeto Mmicipal n" 943/2006. Outros esclare-
cimenlos podeíâo ser fomecidos pela Pregoeira, Rua Júlia da costa,
322 - Centro, no honírio comercial ou âtrâvés do telefone n" (41)
3420-6001.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N' {/2015

Prccesso Administratii'o n' 3814/2015

Paranaguá,
MARILETE

16 de novembro de 2015
RODRIGUES DÀ SILVA

PÍcgoeila

PREGÁO ELEI'RÔNICO N" 75/2015

OBJETO: Aquisição de Veículo dc Traçâo Mecânica, Máquinôs e
Equipamcntos Agrlcolâs e Rodoviários, em âtcndimcnto a §ecretüia
Municipal de Abastecimento, Pesca c Abaslecimento
TIPO: Mcnor Preço Por Item
VALOR ESTIMADO: R§ 332.312,61 (trezentos e trintâ e dois mil
trezentos e doze Íeais e sessenta e m çentavos)
DATA DA ABERTURAT 3011112015 - HORÁRIO: 09:00 horas
Outros esclarecinlentos podcrão ser fomecidos pela Prcgoeira, Ruo
Júlia da cosh, 322, CentÍo, no horáÍio comercial ou stiavés do te.
lelone n' (41) 1420-6001.

Paranaguá, 16 de novcmbro de 2015.
ALINE ABALEM STAIILSCHIMIDT

Prcgocira

PREFEITURA ML,]NICIPAL DE PIRÂQUARA

AYISO DE LICITAÇÁO
PREGÁO PRESENCIAI, N'82/2015

Objeto: Regisho dc preços pua cxecuçâo de sen-iços cspecializados
de transpoíe escolar c aulas de csmpo (visita a museus, parques,
imtiruiçôes de ensino), stÍavés da Secrctuia de Educâção e aten-
dimenlo às açõ$ desenvolvidâs no Seryiço de Convivêtrcia e For-
blecimenlo de Vinculos da SecreBria de Âssistênciâ Social, pelo
periodo de 12 (doze) 6cscs. Abefrüâ: 09 de dezembrc dc 2015, às
09h00, na Sala de Licitações da Prefeitum Municipal de Piraquara, na
A{ Gelúlio Vargas, 1990 - Centro - PiÍâquaÍa - PR. Critério de
Julgam.nto: Mcnor preço unitário(quilomeho) por lote. valor Global
Estimado: R$ 6.998.0ó9,60 (Sêis milhôes, novecfitos e novêntâ e
oito nil, sessenb e nove reais e sessenla cenbvos), Edital: Estará à
disposição dos interessâdos na Divisão de LiciBções e Cohhros da

I". UIRALDA CONSTRUTORA DE
OBRAS I-TDÂ-MF

ffiffi
IDA

R$ 1.717.604,16

-ISl-85:illf-
R$ 1.E95.014,67

I", IUIMLDA CUN§ I KU I UM DE
IOBRAS I TT]A.MF

ffiffi lD^

R§ I.109.905,76
-T§-TIÍõ,IO_NiT
-filJ-2íe56,-.5§-

4", ILE BOY SERVÍCOS DE ENCENHÀ.lPtÁ ITnÁ R$ 1.317.122,21

SâlienBmos que fica abcno o prazo de 05 (cinco) dias úteis paÍa as

licitantes interessadas paÍa interposiçâo de recursos no pmzo legal e

que no final deste abre-sc o prazo paÉ apÍesenução dâs contrarazões
por igual periodo.

Piraquara, 16 de novembÍo dc 2015.

SHEILA GUIMARÀES VELOSO

Presidentc da Comissão de Licitâçõss

PREFEITI,'RA MUNICIPAL DE PRANCHITA

AVISO DE LICITÀçÂO
PREGÁO PR.ESENCIAL N" 42120I5

O MUNICiPIO DE PRANCHITA,IPR por inlemédio de seu
Pregoeiro comuica que Íeâlizará liciração na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL objerivando â AQUISIÇÀo DE VEicl,'l-O NOvo E
TENDA, PARA AS AÇÔES DA VICILÀNCIA EM SAÚDE DO
MUNICIPO DE PRANCHITA. A aberura dos envelopes será no dia
01 de deambrc dc 2015, às 09h00min. O Edital está disponivel e
pode ser retirado dirctamente oa salo do DepaÍâmento de Liciuções,
no prédio da PrefeituÍa Municipal de Pmtrchita./PR, com endereço à
Av Simão Faquinello, J64, Cenlro, no honirio dâs 07h00min às

l2h00min, de 2" a 6" feira. lnfomaçôes pclo fon€/fax (46)
3540|22.

Pranchita. 16 de novemblo de 2015.
ANTONIO JOEL PADILHA

PREFEITURA MTINICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRf,SENCIAL N' 2I(}/20I5

Objcto: Aquisição de ma(eriais escolâres para os Âluôs e prol'essoÍes
da rede pública de ensino.
Valor eslimadoi R§ 854.564,00 (Oitocentos e cinqucnh e quatÍo mil
quinhentos e sessenlâ e quax'o Íeais),
Data: 30 de novembro de 2015, às l3h30m.
lnfomações: As infomações poderão ser obtid6 no site w.pru-
dentopolis.prgov.br c também junto ao Depto de Licilações, loca-
Iiado na Rua Rui Barbosa,80l, Centro, fone (42) 3446-8007, de
scguda e sexta-feiÉ d§ 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 17h30.

ADhLMO LUIZ KLOSOWSKI
Prefeito Municipal

Es(e docu.nto pode ser vrificado no endereço elerônico hnp://\M.in.gw.hdae*bi&delúil,
pelo oódigo 000320151 I 1800266

Documento assinado digiBlmentc confonne MP nr 2.200-2 de 2410812001, que inslitui a

InfÍaestrutura de Chaves Públicas Bnsileira - ICP-Bmsil.
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTÁDo oo pmanÁ

Pregão Eletrônico n"58/20í5 - SRP
Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC 14712014)

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 58/20í5 - SRP.
Processo Administrativo n."08í/20í 5

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de brinquedos para o Centro de
Educação lnfantil Noêmia BittencouÉ Cameiro.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa MARLETE APARECIDA DE SALES EIRELI - ME,
retirou este Edital de Licitação e deseja ser informada de

qualqueratteração pelo e-mail larissa.licitacaol@qmail.com ou pelo
teU fax (43) 352&3037.

Cornélio Procópio, 17 de novembro de 2015.

Carimbo Padronizado da

íçlar{otc
R.

rEinfr.*ltE
Presi&nt€

Vitória
. àraná

oBS.: ESTE RECTBO DEVEnÁ Sen REMETIDO AO SETOR DE LlClrAçÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA.PR

PELO FA)t (43) 32664100 ou e-mail; licitacaotônsb.or.oov.br

PARA EVENTUATS TNFORMAçÕES IOS TNTERESSADOS, QUANDO NECÉSSÁRrO.
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Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,Centro,ir 43.3266.8100, . i - 86.250-000
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo peneruÁ

Pregão Eletrônico n"58/2015 - SRP
Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC 14712014)

EDITAL DE PRECÃO ELETRÔNICO N9 58/2015 - SRP.
Processo Administrativo n. o 081 /201 5

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de brinquedos para o Centro de
Educação lnÍantil Noêmia Bittencourt Carneiro.
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereço completo), retirou este Edital de Licitação e
dgseja -ser - infqr.mada de qualquer alteração pelo e-mailí'* . í*'á,e 6) , ffi0* . c.r'r.b, ou pelo tel/ fax: ( ln) 3'l J 3-qb f G

idQ*,a^
^o, 

j'\ ,JJ r2o1s.

20 50c 109/0001-1 Bl
Telma

cPt. t4t.4i3.778'l'1

Garimbo Padronizado da Empresa
f.lárcio Roberto da Silve

Eii'eli - E,-t)

L
oBS.: ESTE RECTBO DEVERÁ SER REMETTDO AO SETOR DE LTCITAçÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBAHA.PR

PELO FN(: (43) 3266-8100 ou e-mail; licitacao@nsb.pr.qov.br

PARA EVENTUAIS INFORMAçOES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁR|O.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, E 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@'rnsb.pr.gor,.br - rvrvrv.nsl:.pr.!or,.hr

ESúada irlun,Crp.:l !ir,, ..: I

Zona Ru'-al - CEr 3liY(,'.lCJ
tRÊs porurRs ' t'tc J





66

^

$)n TOYBRINaÍTEDOS - Lt de Âtmelda BrlnQuedos ME
CNPJ. 19.107.856/qto1-99 - ]E 292.048.318.115

SITE: www.sofitov.com.br E-MA|!: sofitovbrinouedos0valroo.cqm.br

Rua Bolívia, 297 - Sala 01 -Jardim América - Oraçena SP - Cep 179O().0OO - Fone: (18) 3822-6964

PROPOSTA

Nomc da Empresa: LL DE AI.JúEIDA BRINQUEDOS ME
C.N.PJ. 19.107.856/0mt-S, - lE: 292.O48.318.115 - lM:001-73213-0000
Endereço: Rua Bolívia, 297,51O1-Jardim América - Dracena/SP - Cep 1790O{O0
Fone: (18) 3822-69U- Email: sofitovbrinquedos@vahoo.com.br -Site: www.sofitov.com.br
Representante Legal: Loami Luis de Almeida - RG 28.491.023-5 SSP/SP - CPF 164.556.018-07
Dados Bancários: Banco do Brasil- Ag 0373-5 - C/C 23.399-4

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara

Prezados Senhores,
Ref.: Pregão Elctrônico ne 58/2O15-Certa-Proposta de Fornecimento.

Apresentamos noss proposta para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme Anexo 1, que integra o

Lotê ctd Un Descrlção Marca Velor
Unlt. RS

Valor
Totll R$

un GANGORRAJACARÉ. Fabricado em plástico rígido ideal para

brincadeira em grupo. Acomoda 2 crianças. Dimensões do
produto: 110x47x40cm. Peso aproximado do produto: 6,5ü)kg

IigUg 140,00L4 20 2.800,00

instrumento convocatório da em

VATOR TOTAT DA PROPOSTA: R$ 2.8OO,O0 ( Dois mi! e oitocentos reais )

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS, da data de abertura.
Prazo de Entrega: conforme edital.
Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despcsas e custos, exemplo: transportes, tributos de
qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente
licitação.
Declaramos estar ciente e de acordo com todas as exigências estipuladas no presente edital.

Dracena/SP, de dezembro de 2015.

Almeida
SSP/SP

CPF

Proprietário - Diretor

Fí9.íoz.g56roootfil'I 
L-oe nuutEtDA
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