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ANEXO 06

ANEXO 07

ANEXO 08

ANEXO 09

Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da

empresa empregadora;
Modelo declaração de não parentesco;

Modeto de declaração de enquadramento em regime de tributação de
Micro empresa ou empresa de pequeno porte;

Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital;

1.1

DISPOSIçOES PRELIMINARES
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNEÍ,
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas

fases através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de

Licitaçóes ê Leilões do Brasil.

Os trabalhos serão conduzidos por funcionária do Município de Nova Santa Bárbara,

denominada Pregoeira, mediante a inserção e mqnitoramento de dados gerados ou

transferidos para o aplicativo "Bll compras" constante da página eletrônica da Bolsa

de Licitações e Leilóes do Brasil www.bllcom ras.com

AS COTAS DISTRBUÍDAS, CONFORME ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR N"

'14712014

2,1. LOTES DE 1 A 60 - COTA PRINCIPAL - destinado à participaÇão de todos os
interessados. inclusive os que se enquadrem na condição de "Microempresa - ME"

ou 'Empresa de Pequeno Porte - EPP" ou "Microempreendor lndividual - MEl" e que

atuem no ramo de atividade reíerentê ao objeto licitado.

2.2. LOTES DE 61 A 80 - COTA DE 25o/o - destinado à participâção exclusiva de
empresas enquadradas como Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte -
EPP, inclusive Microempreendedores lndividuais e que atuem no ramo de atividade
reÍerente ao objeto licitado, sem prejuízo da participação na cota principal-

3. CONDIçÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3. 1 . Poderão participar desta Licitação Lotes de 1 a 60 - todos os inte ssados no

obieto d te lote:

a) cujo ramo de atividade seja compatÍvel com o objeto da licitaçáo, conforme o disposto

nos respectivos atos constitutivos;

b) regularmente estabelecidas no País e que satisfaçam as condiçóes deste Edital e seus

Anexos.

3.2 É vedada a participaçáo de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas;

3.3. Não poderá participar da licitação:
3.3.1. A empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução,

liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela

Administração Pública ou impedida legalmente.
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3.3.2. No caso específico dos lotes de 61 a 80, a empresa que não sejam ME, EPP ou
MEl, conforme deÍinição do art. 30 e parágrafos da Lei Complementar n.o í 23106.

3.4 Para participaçáo na licitação, os interessados deveráo credenciar-se diretamente ou

através de uma corretora de mercadorias associada à Bolsa de LicitaÇões e Leilóes do

Brasrl, telefone: (041) 3097-4600 - até horário fixado neste edital para apresentâção

da proposta e início do pregão.

3.5 A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e

credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto e inserção lo§§lelDg do

valor inicial do lote.

3.6 O custo de operacionalizaçáo e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a

Bolsa de Licitações e Leilóes do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente

aos custos pela utilizaçáo dos recursos de tecnologia da informaçáo, consoante tabela

fornecida emitida pela entidade, nos termos do artigo 50, inciso lll, da Lei no

10.520t2002.

REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que

terá, em especial, as seguintes atribuições:

4.

4.1

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

b) responder as questões foÍmuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

c) abrir as propostas de preços;

d) analisar a aceitabilidade das propostas;

e) desclassificar propostas indicando os motivos;

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance

de menor preço;

g) verificar a habilitação do proponente classificado em pÍimeiro lugar;

h) declârar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a

contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a

aplicação de penalidades previstas na legislação.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAçOES E

LEILÕES DO BRASIL

As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do

instrumento de mandato, operador devidamente credenciado em qualquer correlora

de mercadorias associada à Bolsa de Licitaçóes e Leilôes do Brasil, ou pela própria

Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, aÍibuindo poderes para formular lances de

preços e praticar todos os demais atos e operaçóes no sistema de compras do site:

www.bllcompras.com
5
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A participação do |icitante no Pregão eletrônico se dará por meio de corretora
contratada para representá-lo, ou diretamente pela BLL, que deverá manifestar em

campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às

exigências de habilitaçáo previstas no Edital.

QN

5.4.

ÃÃ

5.6.

E1

6.2

7

O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de
preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará
mediante prévia definição de senha privativa.

A chave de identiÍicação e a senha dos operadores poderáo ser utilizadas em
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado
ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil;

É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, náo cabendo a

Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema

eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunçáo de

capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregáo eletrÔnico;

PARTICIPAÇAO
A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal

e intransferívêl do representante credenciado (operador direto, ou da corretora de

mercadorias) e subsequente cadastramento para participar do pregão e

encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema

eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.

Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a

sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrenle da perda de

negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou

da desconexão do seu representante;

ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAçÃO DOS LANCES

A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de ststema

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.1
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5.3. Poderão participar da presente Licitação pessoas que atuem no ramo pertinênte
ao objeto da presente licitação e que atendam a todas as condiçóes exigidas na
Lei no '10.520/02, na Lêi no 8.666/93, Lei Complementar n" 12312006 e Lei
Complementar n" 14712014 - Exclusivo ME/EPP,

6.

61

6.3. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser

esclarêcida pelos números (41) 99895-71991 99215-91531 99946-2689/ 3097-4600,

e-mail: contato(Obll.orq.br, ou através de uma corretora de mercadorias associada.
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A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas.
exigidas no Termo de Referência.

Também será desclassificada a proposta que identifique o licitente.

A desclassif icação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira

e os licitantes.

lniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento

e do valor consignado no regislro.

O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

Os licitantes poderáo oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado

e registrado pelo sistema.

Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
"abeÉo", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.

A etapa de lancês da sessáo pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos

dois minutos do período de duração da sessão pública.

A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de

dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
período de prorrogaçáo, inclusive no caso de lances intermediários.

Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão
pública encerrar-se-á automaticamente.

Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá a pregoeira, assessorada pela equipe de apoio, .iustificadamente, admitir o

reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for

recebido e registrado em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do
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Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

Quando a desconexáo do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somentê após

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

O critério de julgamento adotado será o menor preço, por item, conforme definido

neste Edital e seus anexos.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas

de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificaçáo

automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema

identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se

esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de

aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC no 123, de 2006, regulamentada pelo

Decreto no 8.538, de 2015.

Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte

que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta

ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a

comunicação automálica para tanlo.

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou

náo se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de

5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercicio do mesmo direito,

no prazo estabelecido no subitem anterior.

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas

de pequeno portê que se êncontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens

anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identiÍique aquela que

primeiro poderá apresentar melhor oferta.

Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação

ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre

as propostas que fizerem jus às margens de preÍerência, conforme regulamento

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será

aquele previsto no art. 30, § 2', da Lei no 8.666, de 1993, assegurando-se a

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
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Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condiçôes diferentes das previstas neste Edital-

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

7.29.3.

'7 .29.4.

7 .30.

7.31 .

7.31 .t .

7.31.2. A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociaçáo
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmaçáo daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.32. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento

da proposta.

8. DAACEITABILIDADE DAPROPOSTAVENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em

relaçáo ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,

observado o disposto no parágrafo único do art. 7o e no § 9o do art. 26 do Decreto n.o

10.024t2019.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior
ao preço máximo fixado (Acórdão no 145512018 -TCU - Plenário), ou que apresentar
preço manifestamente inexequível.

8.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários

simbólicos, inisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais

ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aÍerir a

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os

indícios que fundamentam a suspeita;

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
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A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob
pena de não aceitação da proposta.

O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmentê aceita pela
Pregoeira.

Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinêntes, a exemplo de
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o
caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior
envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta-

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, â Pregoeira examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no "chat' a

nova data e horário para a sua continuidade.

A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de

melhor preço, vedada a negociaçáo em condições diversas das previstas neste

Edital.

Também nas hipóteses em que a Pregoeira náo aceitar a proposta e passar à

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a

habilitação do Iicitante, observado o disposto neste Edital.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de

03 (três) horas, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para

fins de pagamento.

A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração

no decorrer da execuçáo da ata e aplicação de eventual sanção à Baneficiária, se for

o caso.

Todas as especificaçóes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,
garantia, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Beneficiária da Ata.

Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em

Nova Santa Bárbara. Paraná - I - E-mail - licitacao@ttsb.Br.eoy.br - lvwrv.nsb.or.gov.br
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9.4.1

9.5.

9.6.

10.

10.1 ,

ll.
11.1

12.

12.1

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5o da Lei n" 8.666/93).

Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos
por extenso, prevalecerão estes últimos.

A oferta deverá ser íirme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassif icação.

A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou quê
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

DO ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS

A proposta original ê os documentos relativos à habilitação exigidos no anexo 03,
deverão ser encaminhados no prazo máximo d 03 ítrês) dias úteis , contados da

data da sessão pública virtual, para a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,
Setor de Licitações, localizada na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro

- Nova Santa Bárbara - PR - CEP - 86250-000. O não cumprimento do referido
prazo acarretará a desclassificação da proposta vencedora, passando-se
assim, para a segunda colocada.

HABILITAÇÃO
Conforme ANEXO 03.

DOS RECURSOS

12.2

Declarado o vencedor e decorrida a fase dê regularização fiscal e trabalhista da

licitante, será concedido o prazo de 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

Havendo quem se maniíeste, caberá a Pregoeiia verificar a tempestividade e a

existência de motivaçáo da intençáo de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamênte.

'12.2.'í. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.

12.3. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará

a decadência desse direito.

12.4. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três)

dias para apresentar as razôes, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,

desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazóes também pelo

sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos

indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.5. O acolhimento do
aproveitamento.

recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de

ll

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no222, Centro, E 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail licitacao@nsb.or.gov.br' - lvww.nsb.pr.gov.br
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13.1.

1 3.1 .1

13.1.2

13.2.

13.2.1

ESÍÂDÔ DO PARANA

I3. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

A sessão pública poderá ser reaberta:

Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à

realização da sessáo pública precedente ou em que seja anulada a própria sessáo
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante

declarado vencedor não assinar a ata de registro de preços, não retirar o instrumento

equivâlente ou não comprovar a regularização Íiscal e trabalhista, nos termos do art.

43, §1o da LC no '12312006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a

sessão reaberta.

A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, Íac-
simile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

'14.

14.1

DA ADJUOTCAÇÃO e OA HOMOLOGAçÃO
O objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO será adjudicado ao licitante cuja proposta for
considêrede vencedora.

14.2. Apos a declaração dos classificados e não havendo manifestação dos licitantes
quanto à intenção de interposição de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto licitado e

posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.

DOS PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OO OBJETO
A entrega será parcelada, em quantidades variadas, conforme a necessidade e

disponibilidade orçamentária da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, com
prazo paa êntrega dos objetos de até í0 (dez) dias úteis, contados a partir da

autorização de fornecimento emitida pelo Departamento de Compras. Caso a entrega

não seja efetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o
próximo fornecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções

previstas na legislação e neste edital.

í5.
15.í

15.2. Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas

solicitações de fornecimento, 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.

15.3. Os objetos com as respectivas quantidades entregues deverão estar devidamente

especificadas na nota Íiscal.
t2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, [f - 86.250-000

Nova Santa Bárbara- Paraná - I - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - nsb r ov.br

12.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

14.3. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo,

será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara,

para os procedimentos de adjudicação e homologação.
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PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante

apresentaçáo da nota íiscal acompanhada da certidáo expedida conjuntamente pela

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

Nacional (PGFN), reÍerente 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 "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo

1í da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a tÍtulo de substttuição,

e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de

SituaÇão junto ao FGTS;

16.2 DotaÇõesorçamentárias

DO REGISTRO DE PREçOS
Após a homologação do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela autoridade

competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores correspondentes

mediante a assinatura da Ata de RegisÍo de Preços (ANEXO 02) pela PreÍeitura e
pelos classificados do certame, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de

Registro de Preços a terceiros. 
lj

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000

Dotaçóes

Exercíci
oda
despes
a

Conta
da
despes
â

Funcional programática Fonte
de
recurso

Natureza da despesa Grupo da fonte

2021 470 03.001 04.122.0060.2006 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

2021 480 03.001.o4.122.0060.2006 504 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

2021 870 05.001 1 5.122.0070.2009 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

2021 880 05.001.1 5j22.O070.2009 504 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

2021 1920 06.002. í 2.361 .0210.2016 103 4.4.90.52.00.00 Do Exercicio

2021 1930 06.002. 12.361.0210.2016 104 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

2021 1940 06.002. 1 2.36í.0210.2016 107 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

2021 2120 06.003.1 2.361.0250.2018 102 4.4 90.52.00.00

2021 2210 06. 004. 1 2. 365. 0260.2019 102 4.4.90.52.00.00

2021 2380 06.004. 1 2. 365. 027 0.2020 0 4.4 90.52.00.00

2021 2910 08.001. 1 0.301.0320.2025 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

2021 2920 08 001. 1 0.301.0320.2025 303 4.4.90.52.00.00 Do Exercicio

2021 2931 08.001 . 1 0. 30 1 .0320.2025 518 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

2021 3090 08.002. 1 0.301 0350.2028 518 4.4.90 52.00.00 Do ExercÍcio

2021 3210 08.002. 1 0.304.0370.2030 518 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

2021 3350 09.001.08.244.0380.2031 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

2021 3630 09 002.08.244. 0 400.2034 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

2021 3640 o9.002.08.244.0400.2034 705 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

2021 3650 09.002.08.244.0400.2034 725 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

2021 3660 09.002.08.24 4.0400.2034 727 4.4.90.52.00.00 Do Exercicio

2021 Jbbz 09.002. 08.244. 0400.2034 741 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

2021 3750 09.003.08.243.041 0.6035 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

2021 3840 09 003.08.243.0430 2036 0 4.4 90.52.00.00 Do Exercício

17.
17.1

Nova Santa Bárbara- Paraná - 
-trl. 

- E-mail - licitacaoí)nsb.Bago!-br - www.nsb.pr.gov.br

lDo Exercício

lDo Exercício

lDo Exercício
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17.2. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, é necessário a empresa ter
participado do certame licitatório, ter sido classificada e ter aprêsentado sua
proposta final, como ato concreto. Em caso de náo atendimento ou recusa em fazê-
lo, da primeira colocada, fica facultado a Prefeitura convocar os demais licitantes na

ordem de classificação.

17.3. A efetivação da contratação se caracterizará pela emissão da nota de empenho

17.4. O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condiçóes da Ata de
Registro de Preços, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não

reduzir o preço registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no

mercado.
17.5. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações,

obedecidas às disposiçóes contidas no ArP 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de

eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos

bens registrados.

17 .7 . Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial

entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste

certame licitatório.

17.8. A deliberaçáo de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até "15

(quinze) dias. Nesse período é vedado ao fornecedor interromper o fornecimento

enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência da Ata de Rêgistro de Preços será de 12 ldozel meses, a

contar da assinatura da mesma, com validade e eficácia legal após a publicação do

seu extrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

18.
18. 1

í9.
't 9.1

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não

mantiverem a proposta, forem os 1.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de

Registro de Preços, náo cumprirem os prazos de eiecução, comportarem-se de modo

inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas,

conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sanções,

a critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparaçáo

dos danos causados à Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara

pelo inÍrator:
| - lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;

ll - Cancelamento do registro na Ata;

t4
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17.6. No caso de solicitaçâo de revisáo de preço por parte do beneficiário da ata, o mesmo

deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a

composição do novo preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, a

Prefeitura adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido
porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo Federal.
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19.2. A aplicação das penalidades ocorrerá após a defesa prévia do interêssado, no prazo

estabelecido na Lei de Licitaçóes, a contar da intimação do ato.

19.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso

fortuito ou motivo de íorça maior.

19.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecêdor no

momento da execução da Ata de Registro de Preços, sem ,,ustificativa aceita pelo

órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá

acarretar, isolada ou cumulativamente, as seguintes sançóes'
| - Advertência;
ll - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total da ata, em caso de

recusa do 1.o colocado de cada item em assinar a Ata de Registro de Preços;

lll - 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 ptazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma

vez comunicados of icialmente:
lV - Suspensão temporária do direito de participar de licitaçâo e de fornecer à
Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.

'19.5. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contraditório e ampla defesa.

19.6. A aplicaçáo das sanções prêvistas neste edital não exclui a possibilidade de aplicação

de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais
perdas e danos causados à Administraçáo

20. DA FRAUDE E OA CORRUPÇÃO
2O.1. A Beneficiárias da ata devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e

subcontratados, se admitidâ subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo

o processo de licitaçáo e de execução do objeto. Para os propósitos desta cláusula,

definem-se as seguintes práticas:

"Prática corrupta". oferecer, dar, receber ou solicitar, direla ou indiretâmente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no

processo de licitação ou na execuÇão da ata;

a)

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.gov.br
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lll - Advertência;
lV - Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, aplicada nas

hipótesês de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.
V - Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração
Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a
Autoridade que aplicou â penalidade.
Vl - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública.



PREFEITURA IÚUNICIPAL

-..:,: E:.: ESTADÔ DC FARÀ[]Â
NOVA SANTA BARBARA 501

b)

c)

e)

d) "Prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participaÇão em um processo

licitatório ou aíetar a execução da ata;

"Prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitação ou de execução da ata;

"Prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou

fazer declarações falsas aos representantes do organrsmo financeiro multilateral, com

o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista,

deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir matêrialmente o exercício do direito
de o organismo financeiro multilateral promover inspeçáo.

20.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma
empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por

prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em
qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio

de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou

obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo

organismo.

20.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condiçáo
para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de a ata vir a ser
financiada, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante

adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo Íinanceiro e/ou pessoas por

ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução e todos os

documentos, contas e registros relacionados à licitaçáo e à execução da ata.

21.

21.1

21.2

21.3

Nova Santa Bárbara, Paraná-E-E-mail-li r.rsb l- ov.br - rvrvlv. n sb. D!tge!.b[
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DISPOSIÇÕES FINAIS

Esta Preíeitura reserva-se no direito de optar pela adjudicação à empresa colocada

em segundo lugar, e assim, sucessivamente, se a primeira colocada não apresentar

os documentos exigidos ou não atender as qualificaçôes do presente edital,

sujeitando-se a empresâ recusante às penalidades legais cabíveis.

A critério da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, a presente licitação poderá

ser anulada ou revogada, no todo ou em pane, sem que caiba reclamação ou

indenização.

As instruçóes estabelecidas neste edital de licitação determinam os procedimentos

que orientarão o presente processo licitatório até a assinatura da Ata de Registro de

Preço. Alegações dê desconhecimento destas instruções, bem como das disposições

legais acima êspecificadas, não serão aceitas como razões válidas para justiÍicar

"Práticâ colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e náo-competitivos;
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quaisquer erros ou divergências encontradas em seus documentos de habilitaçâo
e/ou propostas

21.4. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das lnformaçóes prestadas
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A Íalsidade de
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas
implicará a imediata desclassificaçáo do proponente que o tiver apresentado, ou,
caso tenha sido o vencedor, o cancelamento da ata de registro de preços ou do
pedido de compra, sem prejuízo das demais sançôes cabíveis;

21.5. É. facultado a Pregoeira, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instruçáo do
processo;

21 .6. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
Íazé)o no ptazo determinado pela Pregoeira, sob pena de
desclassificação/inabilitação;

21.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificaçáo e
a exata compreensão da sua proposta;

21.8 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interprêtadas em favor da

ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o

interesse da Administraçáo, a íinalidade e a segurança da contÍatação;

21.9 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprovê o recebimento ou,

ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Municipio de Nova Santa Bárbara;

21.10. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos
deste Edital;

21.11 Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas

obrigaçóes assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à

forma e às condições de entrega dos bens ou da entrega dos produtos ê quanto à

quitaçáo financeira da negociação realizada;

21.13. A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 8hs00

às 17 s00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no endereço Rua

Walfredo Bittencourt de Mores, 222, centÍo, Nova Santa Bárbara, Paraná, para

melhores esclarecimentos.

17
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21.12 O foro designado para julgamento de quaisquer questóes judiciais resultantes deste

Edital será o da Comarca de Sáo Jerônimo da Serra - PR, considerado aquele a que

está vinculado a Pregoeira;
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21.14. A documentaçáo apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará
parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente;

21.í5 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realizaçáo do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente
estabelecidos, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário.

2r.16 O valor máximo estimado para este Pregão é de R$ 42í.730,43 (quatrocentos e
vinte e um mil, setecentos e trinta reais e quarenta ê três centavos).

21 .17 . Os casos omissos neste Edi rao lvidos pela Pregoeira, nos termos da
legislação pertinente
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:* NOVA SANTA BARBARA

PREGÃO ELETRÔNICO NO 2712021 - SRP
ANEXO 0r - DESCRTçÃO DETALHADA DO OBJETO

TERMO DE REFERENCIA

í - OBJETO / JUSTIFICATIVA:

í.1 -A presente licitação dêstina-se ao registro de preços para eventual aquisição de
móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos de informática, máquinas
de costura, instrumentos musicais e outros, para supri as necessidadês das
Sêcretarias Municipais, de acordo com as características descritas neste TeÍmo dê
Referência e demais anexos;

1.2 - Em caso dê divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o
ob.leto descrito no site da BLL e as especificaÇôes constantes deste Termo, prevalecerão as
últimas.

í - OBJETO

2 - ESPECTFTCAçOES DOS PRODUTOS/ pREÇO ESTTMADO:

LOTES DE í A 60 - COTA PRINCIPAL
Destrnado à participação de todos os interessados, inclusive os que se enquadrem na

condição de "Microempresa - ME" ou "Empresa de Pequeno Porte - EPP" ou "Microempreendor

lndividual - MEl" e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado.

Lote: 1- Lôte00í
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/sêrviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8581 APARELHO DE AR
CONDICIONADO 1 2.000 BTU's
modelo Split, quente/frio, sistema
inverter - (Deverá ser instalado no
local a ser indicado).

1,00 UN 3.113,99 3.í í3,99

TOTAL 3.1 13,99

Lote: 2- Lote002
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

l9
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1 4964 Aparelho DVD com função de
karaokê, Entrada USB, Filmes: DVD,
DVD+R/RW, DVD-R/RW,VCD e
SVCD.Música : CD,CD-RyRW e CD-
MP3. Fotos CD 0peg). Desempenho
de Vídeo, Progressive Scan,
Decodificador de Vídeo: MPEG-2,
MPEG-1 .Formato do Vídeo:4:3 /
16:9, sistema de vídeo:PAL/NTSC,
conversor A de vídeo: 12 bits / 108
MHz. Desempenho de Áudio,
conversor DA de Áudio:24 bits / 96
kHz. Funções de foto CD& MP3 CD,
reproduz fotos, uma a uma,
automaticamente.Zoom na imagem,
permite girar a imagem, inverter a
imagem. Alimentação:120 - 240 v ,

50 / 60 Hz ( BIVOLT). Acompanha
cabos, manual de instrução e
garantia de 1 ano

15,00 UN 168,30 2.524,50

TOTAL 2.524,50
Lote:3-Lote003
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade U n idade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8019 AQUECEDOR ELETRICO de
plástico resistente a altas
temperaturas, com voltagem de 1 10
volts, potência de 1500 wats,
silencioso, com dispositivo de
segurança, com grade protetora,
baixo consumo de energia,
capacidade de aquecimento de
aproximadamente de 25 m2.

10,00 UN í ío aE 1 .1 93,50

TOTAL 1 .193,50

Lote: 4 - Lote 004
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-rnail - licitacao nsb r ov.br - rvrvrv.nsb.pr.seyúf
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1 ?oon AR CONDICIONADO SPLIT 9.OOO

BTUS - Ar quente/frio Capacidade de
9.000 BTUs/h,cor branco, funçoes
de refrigeração, aquecimento,
desumidificação e ventilação,
potência de 821 W, vazão de ar de
460m3/h, dimensões da unidade
interna (AxLxP): 252x7 51x192mm,
peso da unidade interna de 8kg,
dimensões da unidade externa
(AxLxP): 482x715x240mm, peso da
unidade externa de 27k9, consumo
de energia mensal de 17,2kWh/mês.
Garantia de no mínimo 2 anos.
(Deverá ser instalado no local a ser
indicado).

4,00 UN 1.502,25 6.009,00

TOTAL 6.009,00
Lote: 5 - Lote 005
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviÇo Quantidade Unidade Prêço
máximo

Preço
máximo
total

1 5962 ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS
E 01 PRATELEIRA MOVEL COM
CHAVES Estrutura tampos e portas
em MDP 15 mm; Costas MDP 3 mm;
Borda em PVC í mm: DobradiÇa em
Aço; Puxador em Polipropileno; Pés
Metálicos com Acabamento Pintura
Eletrostática em Epóxi: Dimensóes
aproximadas 82x67x35 cm AxLxP.
Cor a definir.

5,00 UN 289,63 1.448,15

TOTAL 1.448,15

Lote: 6 - Lote 006
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviÇo Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 3969 Armário de aço - chapa 26 4
prateleiras reguláveis para suportar
até 50kg; deverá conter 3 dobradiças
em cada porla; sapatas plásticas
niveladoras; fechadura conjugada à
maÇaneta cromada com Íechamento
em sistema de varáo; pintura
eletrostática na cor cinza;
Dimensôes. AxLxP 1 ,98x90x40 Cm.

12,00 UN 808,33 9.699,96

TOTAL 9 699,96

Lote: 7 - Lote 007

2l
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Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

6742 ARMARIO DIRETOR fechado, com 4
prateleiras internas, 2 portas com
sistema de trancamento por chave (2
cópias). Medindo entre 70 a 90cm de
largura x 40 a 55cm proÍundidade x
160 a 180cm altura. Confecionado
em 100% MDF ou MDP, com
acabamênto em baixa pressão (BP).
Cor marrom, cinza e azul.

6,00 857,27 5.143,62

TOTAL 5.143,62
Lote: 8 - Lote 008
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade u nidade PreÇo
máximo

1 5710 ARMARIO ESTANTE produzido
com estrutura em í00% MDF,02
portas com chave, 02 prateleiras
externas e pés em sapatas
reguláveis. Dimensões 161x91x42
cm. Na cor cinza e verde.

2,O0 UN 548,82 1.097,64

TOTAL í.097,64
Lote:9-Lote009
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

?oo, ARQUTVO ErV AÇO 4 PORTAS
PARA PASTA SUSPENSA arquivo
com tampo construído em chapa de
aço 26; com sapatas niveladoÍas,
puxador estampado na frente das
gavetas; porta etiqueta estampado
na frente da gaveta; com 04 gavetas
com rolamento de aço e carrinho
telescópio: pintura eletrostática epóxi
na cor cinza. Dimênsôês
aproximadas: altura 136cm X largura
47cm X profundidade 70,5 cm.

7,00 UN 761,00 5.327,00

TOTAL 5.327,00
Lote: 10 - Lote 0'10

22
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1 UN

Preço
máximo
total

Preço
máximo
total

1
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Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Ouantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 7000 BALANÇA PARA COZINHA
Eletrônica digltal c/ bandeja 1g a
1Okg; capacidade de até 1Okg;
graduação de 1 em 1 grama;
equipado com um sistema de alta
precisão de calibragem; sistema de
tara.

1,00 UN 35,90 35,90

TOTAL 35,90

Lote: 11-Lote01 1

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8021 BALCÃO PARA COZINHA COM
TAMPO produzido em MDP - 2
portas e 3 gavetas (sendo 1 gavetão)
com trilhos telescópios - Pintura
eletrostática a pó. Acabamento semi-
brilho, revestido em fórmica -
dimensôes minimas: Largura 105
cm, altura 86 cm, profundidade 45
cm - 5 puxadores em PS
metalizados.

3.00 UN 442.66

TOTAL 1.327,98

Lote: 12 - Lote 012
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

ço
axtmo

1 1234 BATEDEIRA - Com no mínimo 03
velocidades 01 tigela, 01 par de
batedores. Pode ser utilizada fixa ou
portátil. Potência minima de 350
Watts. 1 10 Volts. Capacidade
mínima da tigela 3,6 litros. Garantia
mínima de '12 meses.

4.00 UN 121,51 486,04

TOTAL 486,04

Lote. 13 - Lote 013
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Ouantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

Nova Santa Bárbara. Paraná - Q - E-mail - li rl cil írns T
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1 6720 BEBEDOURO de coluna refrigerado
com compressor, inox, com
desmontagem fácil para
higienização, serpentina externa e
pés antiderrapantes.

3,00 UN 703,34 2.110,02

TOTAL 2.110,O2
Lote: 14 - Lote 014
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/sêrviço Quântidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
totel

1 8631 BEBEDOURO INDUSTRIAL 1OO

LITROS Em inox com 3 torneiras
100 LP - Capacidade de 100 litros
reservatório, com filtro embutido,
acompanhando de mangueiras e
conêctores. Atende até 150
pessoas/hora. Refrigeração de 'l 80
UH. 03 toÍneiras frontais cromadas.
Aparador de água írontal em chapa
de aço inox com dreno. Com
revestimento externo em chapa de
aço inox . Reservatório de água e,
P.P ou aço inox, alta resistência, fácil
limpeza e material atóxico.
lsolamento térmico injetado em
poliurêtano expandido. Serpentina
interna em aço inox 304. Boias para
regulagem do nível de água. Gás
ecológico. motor hermético. Tensão
127v ou 220 v. Tomada de 3 pinos.
Baixo consumo de energia.
Regulangem da temperatura da
água.

4,00 UN 2.141,16 8.564,64

TOTAL 8.564,64

Lote: 15 - Lote 015
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviÇo Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8701 BERÇO Medidas aproximadas:
comp. í 530 mm x larg 750 mm x alt
1274 mm. Cabeceira fabricada em
MDF de alta resistência mecânica,
com superfície e bordas lisas e
arredondadas.

51,00 UN 413,63 21 .095,13

TOTAL 21 .095,13

Lote: 16 - Lote 016

l.+
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Item Código
do
produto/
se rviço

Nome do produto/serviço Unidade Preço
maxtmo

PreÇo
máximo
total

1 eoÂÃ BICICLETAARO 26 com 18
marchas

í,00 UN 657,63 657,63

TOTAL 657,63
Lote: 17 - Lote 017
Item Código

do
produto/
serviÇo

Nome do produto/serviço Quantidade Unidâde Preco
máximo

1 1229 CADEIRA DIRETOR, GIRATÔRIA,
BRAÇOS FIXOS regulagem de
altura a gás, sistema de inclinação
através do mecanismo relax, Pés:
Rodízios em P.U., Revestimento do
assento e encosto: tecido, Sistema
Relax, na cor preta

6,00 UN 442,47 2.654,82

TOTAL 2.654,82
Lote: 18 - Lotê 018

Item Código
do
produto/
se rviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade PreÇo
máximo

1 4025 CADEIRA FIXA PE PALITO possui
assento e encosto em espuma
injetada de alta resistência . Com
estrutura interna em madeira
laminada, com o contra encosto
revestido. Estrutura fixa, quatro pés
palito com chapa em aço reforçada e
com pintura epóxi preta. Cor: Preta

33,00 UN 138,97 4.586,01

TOTAL 4.586,01

Lote. 19 - Lote 019
Item Código

do
produto/
se rviço

Nome do produto/serviÇo Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 5977 CADEIRA GIRATORIA, MODELO
PRESIDENTE Espaldar alto. Braços
fixos. Com regulagem de altura a
gás. Sistema relax. Rodízios em
Nylon. tt/ledida do encosto de no
mínimo 0,55cm. Assento e encosto
com espuma injetada. Revestimento
em tecido com costuras gomadas.

25,00 UN 573,16 14.329,00

25

louantioaae

Preço
máximo
total

PreÇo
máximo
total

louantioaoe
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TOTAL 14.329,00

Lote: 20 - Lote 020
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 4977 CADEIRA LONGARINA COM 4
LUGARES assento e encosto em
polipropileno, estrutura em aço, sem
braço. Cor Verde.

2.00 UN 532,56 1 .065,12

TOTAL 1.065.12

Lote: 2'1 - Lote 021

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 6744 CALCULADORA DE MESA
memória operativa independente;
seletor para operar a calculadora
com impressão em papel ou
somente utilizando o visor,
velocidade de impressão: 2,1
linhas/segundo; 2 cores de
impressão: preta e vermelha;
funções de calendário e relógio;
tabulador de casas decimais; teclas
especiais para cálculo dos preços de
venda, custo e margem (teclas cost,
sell e mgn); 4 teclas para memória;
teclas especiais para porcentagem e
duplo zero, teclas para cálculo de
taxas: tecla de cálculo da diferenÇa
que fornece o valor a se restituir da
diferenÇa entre o valor pago sobre o
lvalor a pagar: bobina de papel de 57

lx 65 mm; alimentação: 1 1O volts

14,00 UN 206.75 2.894,50

TOTAL 2.894,50

Lole: 22 - Lole O22

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

reÇo
axlmo

26
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1 9043 CESTOS + ESTANTE COM 2
LATERAIS VAZADAS em plástico
rotomoldado, com aberturas laterais;
3 ressaltos na parte superior de cada
lateral (total de 6); tubos de alumínio
retangulares com bordas
arredondadas; 4 rodízios.
Comprimento: 1 10.00 M. Largura:
53.00 Altura: 110.00

1,00 UN 1.063,56 1.063,56

TOTAL 1 063,56

Lote: 23 - Lote 023
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máxímo

tal

1 8023 COLCHAO DE SOLTEIRO revestido
em napa impermeável. Densidade
33. Medidas mínimas
78cmx'188cmx1 2cm.

52,00 UN 334,49 17.393,48

TOTAL 17.393,48

Lote: 24 - Lote 024

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

ço
áximo

otal

1 8022 COLCHÃO PARA BERÇO-
Densidade '18; deve conter. plástico
impermeável, tratamento antialérgico
e antiácaro. Dimensôes aproximadas
do colchão 70cmx1 ,30mx12cm.

51,00 UN 153,95 7.851,45

7 .851,45

Lote: 25 - Lote 025
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

reço
axtmo

otal

27
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5963 COMPUTADOR COMPLETO
Processador 4 núcleos,4 threads
com frequência de 4.2 GHZ, modo
turbo boost, vídeo on-board e cache
de 6 MB. Placa mãe soquete LGA
1 151 , 2 slot expansível de memória
ram ddr4 de ate 329b, saída vídeo d-
sub/hdmi, rede í 0h 00/1000 e áudio
hd 7.í alta definição on board.
Memória ram 4gb. Unidade de
armazenamento SSD com
capacidade de 2409b. Teclado usb
padrão abnt2, mouse usb 2400 dpi.
Gabinete black tipo torre 4 baias com
fonte atx 300 watts padrão, portas
usb e áudio frontais. Monitor de 19,5"
com brilho: 200 cd, tempo de
resposta: 5 ms. Resolução máxima /
recomendada: 1366 x 768 60 hz
(hd). Suporte de cores de no minimo
í 6 milhões. Conexão: hdmi/d-sub

13.00 UN 3.285,32 42.709,16

TOTAL 42.709,16
Lote: 26 - Lote 026
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 9046 COMPUTADOR COMPLETO COM
Processador de 6 núcleos/12 threads
com frequência de 2.90 até 4.30 ghz,
velocidade de barramento 8 GT/s,
cache de 12 MB, modo turbo bost
2.0- Placa Mãe soquete Lga1200,
suporte para memória de até 64GB
com slots DIMM, 4x conectores
SATA, Áudio - CODEC de 7.1
Canais de Alta Definição, íx slot PCI
Express 3.0 x16, 2x slot PCI Express
3.0X1,l xporta D-Sub, í x porta
HDMI, 1 x porta de ethernet com
velocidade 1 0/100i1 000, 2 portas
USB 3.2 e 4 USB 2.0. Memória RAM
DDR4 com dois módulos de 4GB
cada totalizando 8gb.
Armazenamento SSD 480G8 com
leitura a 500M8/s e gravação
450M8/s.Teclado usb padrão abnt2,
mouse usb 2400 dpi. Gabinete tipo
torre Com 4 baias, duto de
ventilação lateral, portas USB e
audio frontal, fonte ATX 400 Watts
reais, alimentação I 15/230 volts

1,00 UN 2.933,56 2.933,56

Nova Santa Bárbara. Paraná - tr - E-mail - li itacao@nsb r ov.br - rvmv.nsb.pr.qov.br
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TOTAL 2.933,56

Lote. 27 - Lote 027
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 9045 CONJUNTO COLETIVO INFANTIL
COM MESA EM FORMATO
SEXTAVADO estruturas tubos 1 ,5 e
7/8, tampo revestido em laminado
melamínico de alta pressão e
assento em formato de concha
injetado em polipropileno. Mesa com
tampo medindo aproximadamente:
120 cm. Altura: 60 cm. Cadeira
:Largura. 40 cm. Altura Total: 60 cm.
Altura até o assento. 32 cm

1.00 CJ 2.006,07 2.006,07

TOTAL 2.006,07

Lote: 28 - Lote 028
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 9044 CONJUNTO DE SOFA 3 E 2
LUGARES EM CORINO P.U na cor
marrom. Estrutura: Madeira de
Eucalipto e Pinus. Revestimento:
Tecido Corino P.U. Encosto: Fixo,
com espuma D20. Assento: Fixo,
com espuma D23. Braço: Fixo, com
espuma D18. Pés em PVC, na
coloraQão cromado. LaÍgura mÍnima
da peça 2lugares. 147 cm. Largura
mínima da peÇa 3 lugares: 190 cm.

[ltura mínima c/ pés. 94 cm.
ProÍundidade minima: 89 cm

1,00 UJ 1.732,22 1.732,22

TOTAL 1.732,22

Lote: 29 - Lote 029
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviÇo Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesn'222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Novâ Santâ Bárbara, Paraná - .8, - E-rnail - lic itacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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1 8633 COZINHA COMPACTA COM 13
PORTAS E 4 GAVETAS Paneleiro:
- Dobradiças metálicas de pressão -
Puxadores em ABS metalizados com
verniz UV de alto brilho e resistente -
Estrutura em aÇo - Dimensóes
mÍnimas: 179x70x28 cm (AxLxP) -
Armário Aéreo: - Vidro de 3 mm
temperado - Armário branco de 3
portas com vidro serigraÍado
branco - Puxadores em ABS
metalizado com verniz UV de alto
brilho e resistente - Desenvolvido em
aço - Dimensôes mínimas:
55x105x28 cm (AxLxP) - Armário
Duplo: - Dobradiças metálicas de
pressão - Puxadores em ABS
metalizados com verniz UV de alto
brilho - Pintura eletrostática a pó de
alto brilho e resistente -
Confeccionado em aço - Dimensões
mínimas: 40x7 0x28 cm (AxLxP) -
Balcão: - Estrutura e portas em
chapa de aço - Pés com regulagem
de altura, em poliestireno com
acabamento liso e sapata plástica
cromada - Puxadores em ABS,
acabamento meta zado e proteção
de verniz UV - Dobradiças em aço
estampado - Gavetas com corrediça
telescópica - Dimensões mínimas:
86x105x45 cm (AxLxP)

1,00 CJ 1.132.33 1.132,33

TOTAL 1.132,33
Lote: 30 - Lote 030
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produtolserviço Quantidade Unidadê Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 7998 ENCADERNADORA A4lOFíCIO.
Dimensóes do equipamento: 43,7 x
37,3 x 18,7 cm. Area de trabalho
mínima: 39,6 x 25,7 cm. Extensão de
perfuraÇão: 36 cm. Quantidade de
furos: 60. Capacidade de perfuração
mínima. 20 folhas. Ajuste de
margem: 2 até 8mm. Passo: 6 mm.
Diâmetro do furô: 4mm.

2,00 UN 541.06 1.082,12

TOTAL 1.082.12

Lote: 31 - Lote 031

Nova Santa Bárbara, Paraná - ã - E-mail - licitacao@nsb.or.qov.br r ov.br
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Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidãde Unrdade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8682 ENCADERNADORA ELETRICA
ESPIRAL SEMI-INDUTRIAL Possui
2 Bandejas Laterais; Troca Fácil do
Pente (Soltando Apenas 2
Parafusos); Troca Fácil da Correia
(Soltando Apenas 1 Jogo de
Mancal); Queda Prática Dos
Picotes; Mancais de Bronze no
Cabeçote; Acionamento Elétrico Por
Pedal; Baixo Nível de Ruído; Furos
(Punções): 60; Tamanho da Mesa
Com Abas 105 Cm; Consumo de
Energia 0,5994 KWH; Voltagem
110v; Capacidade de Perfuração 20
Folhas.

2,OO UN 6 870,52 13.741,04

TOTAL 13.741.04

Lote: 32 - Lote 032
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviÇo Ouantidade Unidede Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 7995 EXTRATOR/ESPREMEDOR DE
FRUTAS SUCO LARANJA
INDUSTRIAL 3L EM ALUMíNIO
INOX. Especificação: Potência:
500W; Rpm 3500; Frequência 60HZ;
Voltagem: Bivolt 1101220u. Deve ser
acompanhado de: 01 copo de 3 litros
em alumínio; 1 castanha de laranja
grande e 1 castanha de limão
pequena; caçamba com tampa e
bica em alumínio.

4,00 UN 234,99 939,96

TOTAL 939,96

Lote: 33 - Lote 033
Item Código

do
produto/
se rviço

Nome do produto/serviÇo Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

3l

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro. 8 43. 32ó6.8100, E - 86.250-000
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1 9058 FERRAMENTA DE GRAVAÇÃO DE
PIROGRAFIA DE KIT DE SOLDA
ELETRICA COM TEMPERATURA
REGULADA DE 37 UNIDADES.
Recursos: Pode ser usado para
funções de gravaçáo e soldagem
diária. Aquecedor de alta qualidade.
Cabo de borracha. cabo de
borracha, anti-escaldante e anti-
oxidação. Cor: azul e preto /
Material: metal, plástico. Tipo: us
Plug, eu Plug (opcional) /
Alimentação: 60w / Tensão de
entrada: 1 10V ( Plug us), 220V (plug
eu) / Comprimento da linha: 1,5 m

1,00 UN 1 5 1
o 1 1 1 I 1

TOTAL 151 ,91

Lote: 34 - Lote 034

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/servrço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8632 Fogão industrial 6 bocas baixa
pressão Grelha 30x30 Fabricado em
lnox 430 - Baixa pressão, sendo os
quermadores: 3 Simples 3 duplos; 4
pés- Forno em inox, medidas
aproximadas AxLxP 3í 0x480x590
mm (87 litros) - tamanho aproximado
do foção: LARGURA DA FRENTE:
108 cm X PROFUNDIDADE: 80 cm x
ALTURA: 80 cm

3,00 UN 1.630,14 4.890,42

TOTAL 4.890.42

Lote. 35 - Lote 035
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
mo

9056 FORNO ELETRICO - sOL
Revestimento interno Autolimpante;
Botão seletor de temperatura Função
Manter Ligado; Botão Timer, com
desligamento automático e sinal
sonoro; Luz lnterna, Botões
seletores das resistências inferior e
superior, Grelha em inox; Grelha
deslizante com regulagem de altura;
Gabinete externo em aço inoxidável;
Gabinete interno com revestimento
easy clean; Frontal em aço
inoxidável

1,00 UN 482.00 482,O0

Nova Santa Bárbara. Paraná - tr - E-mail Iicitacao@ nsb.or.uov.br - wrvw.nsb.Br.gov.br
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TOTAL 482,00
Lote: 36 - Lote 036
Item Código

do
produto/
serviÇo

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 ÕoÕ I FRAGMENTADORA DE PAPEL
CAPACIDADE í30 PAGINAS
Fragmenta Até 6 Páginas no
Compartimento [\ilanual: Destrói
Clipes e Grampos Pequenos Fixados
em Papéis; Tritura Cartões
Magnéticos; Possui Cesto Com
Capacidade de 26 Litros;
Autolimpeza dos Cortadores;
Recurso de Economia de Energia;
Tempo de Funcionamento 4 Minutos
e Repouso 30; Sistema Supercorte
em Partículas; Tecnologia Anti-
Atolamento de Papel; Nível de
Ruído de 60db; Nível de Segurança
P4; Tensão Ém 127v.

3,00 UN 2.506,33 7 518,99

TOTAL 7.518,99

Lote: 37 - Lote 037
Item Código

do
produto/
serviço

ome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8630 FREEZER HORIZONTAL 2 portas
com no mínimo 385 litros, degelo
mânual, caixa interna em aço
zincado, com rodízios, dreno de
degelo frontal. dupla função. Íreezer
e conservador. Fechadura com
chave

6,00 UN 2.550,00 15.300,00

TOTAL 15 300,00

Lote. 38 - Lote 038
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

I Ãao7 GAVETEIRO PARA ESCRITORIO
volante 2 gavetas + 1 gaveta arquivo
com corrediça telescopia; material
trilDP; dimensões mínimas alturâ de
66cm, largura 40cm, proÍundidade
48cm, com fechadura lateral. Cor a
definir.

3,00 UN 353.72 1 .061 , 16

JJ

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
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TOTAL 1.061,'t6
Lote: 39 - Lote 039
Item Código

do
produto/
serviço

ome do produto/serviço Quantidade Unrdade Preço
máximo

Preço
máximo
total

9055 côNDoLÁ/ PRATELETRA EM AÇo.
Medidas aprox: Altura: 170 cm.
Largura: 92 cm. Profundidade: 40 cm
e Profundidade das bandejas
superiores: 30 cm, 5 bandejas,
capacidade por bandeja: 40 kg
distribuído. A bandeja base com
profundidade de 40 cm e as demais
30 cm, pintura epóxi, com tratamento
antiferrugêm. Montagem por
encaixe, sem uso de parafusos

3,00 UN 385,08 1 155.24

TOTAL 1.155,24

Lote: 40 - Lote 040
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade U n idade Preço
máximo

PreÇo
máximo
total

1 7809 IMPRESSORA LASER
monocromático com velocidade de
impressáo de até 20pp resolução de
1200x12OO, processador 400mhz,
Memória 64 MB, lnterface USB 2.0,
alimentação 127 volts

3,00 UN 859,67 2.579,O1

TOTAL 2.579,01

Lote: 4í - Lote 041

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

PreÇo
máximo
total

jr+

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 4i. 3266.81
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UN 2.s87.56 15.525,361 5947 IIVIPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL
ONOCROMATICA. lvlemória padrão: ddr

512 mb, flash de 512 mb. Velocidade do
processador 1200 mhz. Velocidade de
impressão de atê 38 ppm em a4. Caía até

ppm preto. Saida da primeira página: em
6,3 segundos preto. Duplex print speêd

alé 31 ipm. lmpressão preto fastres 1200
(aprimorado até 4800 x 600 dpi). Tipo de

igitalizaçâo base plâna, alimentador
utomático de documentos / sensor de

imagem por contato (contact imâgê sensors -
s). Resoluçáo da digitalizâçáo hardware:

1200 x'1200 dpi e ótica: até 1200 x 1200
pi. Formatos dos arquivos digitalizados em

pdf, jpg, tiff. Tamanho da digitalizaÇao no
limentador automático de documentos: 216
356 mm. máximo: 102 x 152 mm, minimos
16 x 297 mm (base plana). Velocidade de

digitalizaçáo de até 29 ppm/46 ipm (preto e
branco) até 20 ppm/34 ipm (cores) Duplex:
até 46 ipm (preto e branco), alé 34 ipm
(cores). ResoluÉo de cópia preto: até 600 x
600 dpi (textos e gráÍicos), cor: atê 600 x 600
dpi (teíos e gráficos). Dimensionamento da

adora de 25 até 400%. Conectividade
adrão com porta usb de ãlta velocidade 2.0,

1 x porta host usb trasêiro, 1 x porta usb
rontal. Rede gigabit ethernet lan

1 011 00/1 000base-t. Conexão wi-Íi
11blglnl2,4l5 ghz banda dupla integrada,

tenticãção via wep, wpalwpaz. wpa
rprise; criptograÍia via aes ou tkip;wps;

-fi dirêct; bluetooth low-eneÍgy. Ciclo de
balho mensal até 80.000 páginas (a4)

de suportês de impressão com
papel (comum, ecoefficient, leve, pesado,
ulf te. colorido, timbrado, pré-impresso, pré-

perfuÍado, reciclado, áspero), envelopes,
quetas. Tamanhos de mídia suportados

bandeja 1:a4.a5.a6; b5 úis): oÍicio (2'16x
340 mm); '16k (195 x 270 mm); 16k (184 x

mm); '16k (197 x 273 mm); cartão postal
ponês: cartáo-postal japonês duplo

inveÍtido; envelope no 10: envelope monarch;
envelope b5; envelope c5; envelope dl;

anho personalizado; 4 x 6 pol.; 5 x I pol.;
meio cârtat bandeja 2 e bandejâ 3: a4: a5;
a6; b5 (is)l oÍicio (216 x 340 mm); 16k (195 x
270 mm)i 16k (184 x 260 mm); 'l6k (197 x
273 mm): tamanho personalizâdo; as-ri 4 x 6

1., b6 (iis). l\4anuseamento de papel 1 x
ndeja pâra 100 folhas, 2 x bandejas de
rada para 250 folhas, alimentador

utomático de documentos (âdf) para 50
lhas, bandeja de saida para 150 folhas,

de Írente e verso: automático
rão), capacidade do alimentador

tomático de documentos: pâdÍão (50
lhas), bandejas para papel standard: 2 com
pacidades de entrada: até 350 Íolhas

bandeia 1: até '100 folhas; bandeja 2: até
folhas) padráo, até 10 envelopes,

pacidades de saida: âté 150 Íolhas padrão,
10 envelopes. Painel de cÁntrole com tela

loque colorida de 2,7" (cgd). Fonte de

rpos

o interna de 127 volts

6,00

Rua Wallredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail - nsb. ov.br - wwrv.nsb.pt ÊKry,t[
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TOTAL 15.525,36
lole. 42 - Lote 042
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8635 IMPRESSORA MATRICIAL com:
*sistema de impressão por impacto
com 9 agulhas 'velocidade de
impressão de até 680 cps .conjunto

de 13 versões de caracteres 'fontes
de códigos de bârras ean-13, ean-8,
interfoliado 2 de 5, upc-a, upc-e,
código-39, código-í 28, postnet,
codabar (nw-7), industrial 2 de 5.
matriz 2 de 5 "conexóes usb e
paralela 'buffer de 128kb
*mecanismos de tração de
formulários frontal e traseira .botões

de controle para fonte, resolução,
pausar, corte automático, seleção de
alimentação de papel (folha solta),
alimentaçáo de linha, alimentação de
formulário, carregar, ejetar,
microajuste, ajuste do topo do
íormulário, bloqueio do painel,
redefinir, menu, seleção de
configuraÇão padrão .voltagem 127
volts

2,00 UN 3.665,1 I 7.330,38

TOTAL 7.330,38

Lote: 43 - Lote 043
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviÇo Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 3ótl LAVADORA DE ALTA PRESSÃO
1 10 v Aplicador de detergente e Stop
Total - pressão minima 1500 libras
Acessórios - 1 Engate rápido de
sucção - 1 Aplicador de detergente -

1 Pistola ergonômica - 1 Lança com
bico vario - 1 Mangueira de alta
pressão potencia (w) í .600

8,00 UN 885,99 7.O87,92

TOTAL 7.087,92

lôle. 44 - Lote 044

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviÇo Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-rnail - lic itacao@nsb.pr.gov.bt r v. br
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1 7997 LAVADORA DE RoUPAS 15K9.
com mínimo '12 programaçôes de
lavagem e 4 níveis de água; com
centrifugação, mínimo de 750 RPM;
1 10V, eficiência energética A.

2,00 UN 1.856,83 3.713,66

TOTAL 3.713,66
Lote: 45 - Lote 045
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 9049 LEITOR DE OR CODE CODIGO DE
BARRAS íD 2D CABO USB Botáo
de captura; Escaneamento
automático: Leitura QR Code. Leitura
1 D e 2D; Leitura precisa e
decodiíicação rápida de todos os
códigos de barras; Sistema
antichoque e proteção contra queda;
Suporte a multi linguagem; Conexão
USB; Cabo 215cm (!2). Modo de
Escanêamênto: Automático,
Continuo; Manual. Sensor: Sensor
CMOS 1D e 2D. Distância de leitura:
5-30cm. Velocidade 200 Scans/Seg.

2,00 UN 395,70 791,40

TOTAL 791,40

Lote: 46 - Lote 046
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 't 133 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2
LITROS Corpo: inox com base em
polipropileno preto; - Copo: inox
(sem solda); Tampa: alumínio /
Funções: Liquidifica, Tritura gelo /
Mistura / Painel: tecla liga/desliga/
Capacidade do copo: 02 litros.
Tensão: 110V ou 220V. Potência do
motor: 800W. Frequência: 50/60 hz.
Rotação: 18000 rpm.

1,00 UN 438,21 438,21

TOTAL 438,21

Lote: 47 - Lote 047
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Ouantidade Unidade Preço
máximo

ço
axtmo

37
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1232 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8
Corpo: inox com base em
polipropileno preto; - Copo: inox
(sem solda); Tampa: alumínio /
Funções: Liquidifica, Tritura gelo /
Mistura / Painel. tecla liga/desliga/
Capacidade do copo: 08 litros.
Potência mínrma de: 1200W -
3500RPM. Voltagem: í 10/220 Volts.
Com garantia de 01 (um) ano.

3,00 UN 676,52 029,56

TOTAL 2.029,56
Lote: 48 - Lote 048
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 6758 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. 4
LITROS. Corpo: inox com base em
polipropileno preto; Copo: inox (sem
solda) com capacidade de 4 litros;
Potência mínima de: 800W.
Voltagem: 1 10 Volts.

4.00 UN 449,19

TOTAL 1.796,76
Lote: 49 - Lote 049

Item Código
do
produto/
se rviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 5702 MÁQUINA DE ALGODÃo DOCE
semi-proíissional Bivolt: Potência
1200W; Gabinete em aço inox polido
com alças laterais grandes para
manuseio, Painel de controle
completo com lnterruptores de
motor, resistência, controlador de
temperatura e luz piloto que indica o
aquecimento; deve acompanhar um
Kit com 1 Funil para Ensacar
Algodão Doce;

3,00 UN 81 1.70 2.435,10

TOTAL 2.435,10

Lote: 50 - Lote 050
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade PreÇo
máximo

Preço
máximo
total

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.81
Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br

00, E - 86.250-000
- wrvw.nsb.pr.gov.br
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1 9060 MAQUINA DE COSTURA DE
BORDAR DIGITAL Area de boÍdado
de 13 x 18 cm; Velocidade de até
650 ppm; 136 bordados na memória;
í'1 fontes de letras; Visor Colorido;
Edição de bordado; Entrada para
Pen Drive (USB); Memória interna
para armazenamento de novos
bordados; Exclusivo controle de
tensão automático; Lê arquivos em
formato DST e PES; Enfiador de
Iinha automático, rápido e fácil;
Cortador de linha automático; Luz
em LED para iluminar a área de
trabalho. Acessórios inclusos.
Abridor de casas; Bobina (4);
Conjunto de agulhas; Escova de
limpeza; Chave de fenda (grande);
Chave de fenda (pequena), Retentor
de carretel (grande); Retentor de
carretel (médio); Retentor de carretel
(pequeno); Redinhas para carretel,
Manual de operaÇóes; Guia de ref.
Rápida; Calcador de bordar "Q" (na
máquina); Bastidor 18 x 13 cm;
Bastidor 10 x 10 cm; Tesoura; Capa
protetora; Bolsa para acessórios.

1,00 UN 5.OO2,71 5.002,71

TOTAL 5.002.71

Lote: 51 - Lote 051

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máxímo
total

1 9059 MÁOUINA DE FABRICAR FRALDA
DESCARTÁVEL INFANTIL E
GERÁTRICA automático, com
aplicação de elástico e cola
automático com barreirinha
antivazamento. Com produção de
até 25 fraldas por minuto. Com
molde de todos os tamanhos e
seladora. Voltagem: 127 ou 220

í,00 UN 8 849,50 8 849,50

TOTAL 8.849.50
Lote: 52 - Lote 052
Item Código

do
produto/
serviÇo

ome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total
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1 8642 MAQUINA DE LAVAR tipo tanquinho
com capacidadê para 10 kg de roupa
Semi-automática, tampa
transparente, timer com no mínimo 5
programas de lavagens, grade de
proteção p/ filtrar fiapos, nível
inteligente, voltagem 1101220, cor
branca. Garantia do produto de no
mínimo 1 ano.

5,00 UN 472,97 2 364,8s

TOTAL 2.364,85

Lote: 53 - Lote 053
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 4013 MESA COM GAVETEIRO MDP
1smm, estrutura em aço com
tratamento antiferruginoso, fita de
bordas em PVC de 2mm de
espessura. Medidas: 'l ,20m x 0,60 x
0,74m com 02 gavetas e chaves,
deslizamento por corrediças
metálicas. Cor a definir.

3,00 UN 580.54 1.741,62

TOTAL 1 .741,62

Lote: 54 - Lote 054
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 5698 MESA PARA ESCRITORIO EM L
MATERIAL: MDP 15mm, estrutura
em aço com tratamento
antiferruginoso, fita de bordas em
PVC de 2mm de espessura -
cotvlPosTA PoR: mesa com
medidas minimas de 1,00m x 0,60m
x 0,74m com suporte retrátil para
teclado + conexão 0,60m x 0,60m
0,74m com suporte em aço de 2
polegadas de largura + mesa 1 ,20m
x 0,60 x 0,74m com 02 gavetas e
chaves, deslizamento por corrediças
metálicas. Cor a definir.

8,00 CJ 737,97 5.903,76

TOTAL 5.903,76

Lote: 55 - Lote 055
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Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

7ÔO^ MESA PARA REFEITORIO COM
BANCOS ESCAMOTEAVEIS DE 8
LUGARES. Tampo - Material MDF
de no mínimo 25mm, revestido em
fórmica. Cor: Branco. Bordas: Post
Forming 180 graus. Material MDF
de no minimo 25mm. Revestido
PET.com cantos arredondados.

4,00 UN 2.175.23 8.700,92

TOTAL 8.700,92

Lote: 56 - Lote 056
Item Código

do
produto/
se rviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 9051 MESA PARA REFEITORIO COM
BANCOS FIXOS DE 1O LUGARES
tampo - Material MDF de 25mm,
revestido em fórmica. Cor: Branco.
Bordas: Post Forming 180 graus.
Banco: Material MDF de 25mm.
Revestido PET. Cor Branco, com
cantos arredondados

6,00 UN 1.922,33 11.533,98

TOTAL 11.533,98

Lote: 57 - Lote 057
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo

1 6707 Mesa Reunião Tampo Retangular 8
Lugares Medidas minimas: Larg.
2,00 m x Prof. 0,90 cm X Alt. 0,74 cm
- Tampo: MDP 25 mm revestimento
melamínico - Saia: MDP 15 mm
revestimento melamínico -
Acabamento das bordas: Fita reta de
2 mm - Pés: Estrutura metálica, com
calhas para passagem de fios com
sapatas niveladoras. Fixação com
Parafusos e rodofix.

1,00 UN 670.42 670,42

TOTAL 670,42

Lote: 58 - Lote 058
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