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REFEITU RA M U l,l I C I PAL /
ruffiWA SANT& ffiAffiffiAffiA

ESTADo oo peReNÁ

RESULTADO DE LTCTTAçÃO

PREGÃO ELETRÔNICO NO 2Ü2A1H

A Comissão Fenmanente de l-icitação da Prefeitura Municipal de lrlova

Santa Bárbara, Estado do Paraná, comunica que no dia 10/06/2014 às 10:00 horas, no

Setor de Licitações da Prefeitura Municipalde Nova Santa Bárbara, por meio de Sistema

de Pregáo Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e LeilÕes do Brasil,

www.bll.org.br, realizou-se o julgamento das propostas apresentadas no Fregão

EIetrônico no 2ü247{ que tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição

de equipamentos de informática, rnateriais permanentes e oLrtros, para manutençâo das

Secretarias Municipais. Credenciaram-se junto a BLL - Bolsa de LicitaçÕes e Leilôes do

Brasil, 33 (trinta e três) empresas. Apos a etapa de lances o pregoeiro declarou corno

vencedoras do certarne 19 (dezenove) empresas, sendo elas: AVA COMERCIO E

REPRESENTACOES LTDA, CNPJ n' 11.731.584/0001-91, num valor de R$ 10.'l44,gz

(dez mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos), C K YOKOTA

MOVEIS - ME, Ci{PJ n" 04.340.669/0001-83, num valor de R$ 25.009,10 (vinte e cinco

mil, nove reais e dez centavos), CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA.,

CNPJ n" 11.972.582/0001-94, nurn valor de RS 29.595,92 (vinte e nove mil, quinhentos e

noventa e cinco reais e noventa e dois centavos), CIRURGICA SAO FELIPE

PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ n' 07.626.77610001-60, num valor de Ft$

2.301,00 (dois mil, trezentos e um reais), COLOMBI - MOVEIS E INFORMATICA tTDA

- EPP, CNPJ n'14.010.571/0001-11, num valor de R$ 25.992,98 (vinte e cinco mil,

novecentos e Roventa e dois reals e noventa e oito centavos), EQUlp0§ COMERCIAL

LTDA, CNPJ n' 11 .674.54A10001-77, nurn valor de R$ 8.528,00 (oito nnil, quinhentos e

vinte e oito reais), FABRICIO PINHEIRO DA SILVA - ME, CNPJ n' 16.913.669/0001-04,

num valor de R$ 13.080,00 (treze mil e oitenta reais), FRATELLI COMERCIO BE

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ n" 09.058.708/0001-78, num valor

de R$ 1.1í6,99 (um mil, cento e dezesseis reais e noventa e nove centavos), GMS

COMER.CIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR.IO LTDA, CNPJ n' 13.060.641i0001-83,

num valor de R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais), lBl LIFE MEDICAt

LTDA - ME, CNPJ n" 10.493.078/0001-49, nunr valor de R$ 3.900,00 (três mil e

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43.3266.8100, El - 86.250-000 - Nova Santa Bárbar4
Paraná - E - E-mails - licitacaoíô-$b.pr,gsy.br - www.nsb.pr.gov.br
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novecentos reais), l§Ac DIEGO DA ROSA - ME, CNPJ n' 14.S13.9s0/0001-24, num

valor de R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais), K C R COMERGIO DE

EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ n' 09.251 .62710001-90, num valor de R$ 956,99

(novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), LUIZ FERNANDO

CUNI'IA GRENIER - ME, CNPJ n' 12.162.386/0001-17, num valor de R$ 2.677,9G (dois

mil, seiscentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos), M. H. PÉRELLÊS -
ME, CNPJ n' 17.975.908/0001-13, num valor de R$ 15.090,00 (quinze mil e nsventa

reais), REGIANE CARDOSO DE ANDRADE E ClA. LTDA ME, CNPJ

n"12.446.49210001-22, num valor de R$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais),

ROSA GARCIA & CIA LTDA- EPP, CNPJ n'11.969.918/0001-60, num valor de R$

3.965,00 (três mi!, novecentos e sessenta e cinco reais), ROYAL DISTRIBUIDORA

LTDA - EPP, CNPJ n' 14.918.62210001-08, num valor de R$ 4.550,00 (quatro mil,

quinhentos e cinquenta reais), SMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME, CNPJ n"

16.096.591/0001-82, num valor de R$ í.493,31 (um mil, quatrocentos e noventa e três

reais e trinta e um centavos) e T NAVA SERVICOS DE ASSESSORIA EM PREGOES

ELETRONICOS, CNPJ n' 18.912.500/0001-65, num valor de R$ 2.194,49 (dois mil,

cento e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos). As empresas vencedoras

enviaram os documentos relativos à habilitação via correio, atendendo assim ao edital

convocatório, sendo, portanto declaradas habilitadas, conforme ata, relatorios e

documentos anexos.

Resolve-se encaminhar ao Assessor Jurídico para obter o parecer, e

apos enviar ao Sr. Prefeito, para que tome as medidas necessárias.

ova Santa Bárbara, 2710612414

Hlain irk
Setor

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 'E 43.3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Origem: Assessor Juridico
Destino: Setor de Licitações

PARECER .I'RIDICO

Para exame e parecer deste
Assessor Juridico, o Setor de LicitaçÕes
remeteu o Processo Licitatório, na data de
21 de Junho de 2074, sobre l-icitaÇão publica
na modalidade Pregão Eletrônico no 28 / 2074 ,
que t,em por ob j eto é a contratação de
empresa para aquisiÇão de equipamentos de
informática, materiais permanentes e outros,
para manutenção das Secretarias Municipais.

A matéria é traztda
juridica com amparo no art. 38,
Lei de LicitaçÕes e
Administrativos .

à apreciação
inc. VI, da

Cont rat o s

O obj eto do presente parecer
encerra o exame dos atos procedimentais
realtzados na fase externa da licitaÇão I vez
que os atos anteriores )á foram analisados.

Caso não sej am atendidas as
prescriçÕes legais, tratando-se de atos
insanáveis, o parecer recomendará a
invalidação do procedimento ou de tão
somente dos atos especificos glosados.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bárbara, Paraná - rvrvw.nsb.pr. gov.br



PR EFEITU RA I.úUN ICI PAL

NOVA SANTA BARBARA
706

ESTADO DO PARANÁ

Havendo irregularidades sanáveis, o processo
segue ao Pregoeiro/Equipe de Apoio para
corrigir as não-conformidades, retornando ao
Juridico quando as exigências forem
integral-mente cumpridas. Havendo
descumprimento de condiçÕes de menor
relevância, o parecer pela homologaÇão será
condicional à correção /preenchimento dos
elementos apontados como insuficientes,
sendo o caso . Poderão ser feitas I ainda,
recomendaçÕes a serem observadas nos
certames vindouros.

Feitas as consideraçÕes iniciais,
passo ao exame do processo licitatório.

DA COIIVOCAÇAO

O aviso contendo o resumo do
instrumento convocatório foi publicado em
j ornal de circulação local ( circulação no
dia 27 / 05 / 2074) , e no Diario Oficial da
União e no Diário Oficial do Estado
(circul-aÇão no dia 2I / 05 / 2014 ) / contendo
nele a definiÇão do objeto da licitaÇão,
indicação do l-ocaI, dias e horários em que
os interessados pudessem ler e obter o texto
integral e todas as informaçÕes sobre a
Iicitação r Testando cumprido os incisos I e
II, do art. 4o, da Lei n o 10.520/2002.

dias
foi
art.

O prazo de minimo de B (oito)
úteis até o recebimento das propostas

observado, erTr cumprimento ao inc. V, do
4o, Lei n o 10.520/2002.

DA FASE RECURSAL DO EDITAL

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenlro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bárbara, Paraná - rvwrv.nsb.pr.qov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Não houve
impugnação no Edital.

manifestaÇão para

DO CREDENCIA}4ENTO

Na data de l0 / 06 / 20]-4 , até às
10:00 horas, credenciaram junto a BLL- Bolsa
de LicitaçÕes e LeilÕes do BrasiI, 33 (trinta
e três ) empresas / conforme a ata do referido
Pregão Eletrônico.

Ora, ato de çredenciamento nada
mais é do que a apuração da legitimidade de
representação, momento em que o Pregoeiro
verifica se o representante legal da
licitante possui documento hábiI que lhe
confere poderes para imputar obrigaçÕes e
exercer direitos e faculdades em nome da
representada.

Veri fico à leitura de ata, eue o
Pregoeiro examinou a proposLa financeira
escrita foi formul-ada por quem detinha
poderes para tal, observando, com isso, o
teor do inc. VI, art . 4o , da Lei do Pregão
(10.520/2002).

rNÍcro DA sEssÁo puBLIcA/ABERTURA
DAS PROPOSTAS

Após o credenciamento o
pregoeiro, de conformidade com as condiçÕes
estabelecidas no edital do pregão em

referência, teve inicio à Sessão PúbIica de
abertura das propostas escritas de preÇos
encaminhadas pelas Iicitantes. As empresas
que enviaram as propostas escritas e seus

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bárbara, Paraná - wwrv.nsb.pr. gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo peRaruÁ

respectivos valores totais para os itens do
pregão em referência estão detal-hadas na ata
do referido processo licitatório.

DA ETAPA DE I.ANCES

Após anáIise e visuaLtzação das
Propostas de PreÇos apresentada pelas
empresas que tive sua proposta classificada.
Na seqüência da ses são, noto, pela
apreciaÇão da ata de j ulgamento, que foi
dada oportunidade para as empresas
apresentarem seus Iances verbais, mais as
empresas mant iveram as propostas
apresentadas.

O Pregoeiro e sua equipe de apoio
declararou como venecedora as empresas / a
seguir: AvA COMERCIO E REPRESENTAÇõES LTDA,
CNP,, SOB No LL.731 .584/ 0001-91 , num valor de
RS 10 . 1 44 ,92 (dez mil, cento e quarenta e
quatro reais e noventa e dois centavos) ; C K
YOKOTA MO\rErS ME, CNPJ SOB No

04 . 340 . 6 69 / 0001-83, num valor de RS

25 .009 r 10 (vinte e cinco mil, nove reais e
d.ez centavos); CAURE INFORIvIATICA E

SUPRIMENTOS LTDA I CNPJ SOB

N"11.972.582/ 000L-94, num valor de R$
29 .595 ,92 ( vinte e nove mil , quinhentos e
noventa e cinco reais e noventa e dois
centavos) ; CIRURGTCA SÃo EELTPE PRODUTOS

PARA SeÚpg LTDA EPP, CNP.' SOB No

07 .626 .77 6/ 0001-60, num valor de r$
2 .301 , 00 (dois mil , Erezentos e um reais) ;
COLOMBI MOVEIS E INFORI"ÍATICA LTDA EPP,
CNPJ SOB No 14.010.57L/ 0001-11, num valor de
R$ 25 .992 ,98 ( vinte e cinco mil / novecentos

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bárbarq Paraná - rvrvrv.nsb.pr.qov.br

708



PR EFEITU RA IUUN ICI PAL

ESTADO DO PARANA
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e noventa e doís reais e noventa e oito
centavos) ; EQUIPOS COMERCIAI LTDA, CNPJ SOB
No 11.674.540/000L-77, num valor de RS

8.528,00(OITO miI, quinhentos e vinte e oito
reais) ; EABRICIO PINHEIRO DA SILVA ME,
CNP,J SOB No 16.913.669/ 000L-04, num valor de
RS 13. 080,00 (treze mi1 e oitenta reais) ;
FRATELLI COMERCIO DE !ÍAQUINAS E EQUIPAI{ENTOS
LTDA-ME, CNp.' SOB No 09.058.708/000L-78, num
valor de R$ 1 . 1L6 , 99 (rrm mil , cento e
dezesseis reais e noventa e nove centavos) ;
GMS COMERCIO DE MOVETS PARA ESCRTTORIO LTDA/
CNPJ SOB No 13.0 60.64L/0001-83, num valor de
R$ 5.250,00 (cinco mi1 duzentos e cinguenta
reais) ; IBI LIFE MEDICAL LTDA ME , CNPJ
SOB No 10.493.078/ 000L-49, num valor de R$
R$ 3. 900, 00 (três miI e novecentos reais) ;
ISAC DIEGO DA ROSA ME, CNPJ SOB NO

14.513.950/0001 -24 / num valor de R$
759 r 00 (setecentos e cinquenta e nove reais) ,'

K C R COMERCIO DE EQUIPAIUENTOS LTDA ME /
CNPJ SOB No 09.25L.627 /0001-90, num valor de
R$ 956 ,99 (novecentos e cinquenta e seis
reais e noventa e nove centavos),' K C R
COMERCIO DE EQUIPAI{ENTOS LTDA ME, CNPJ SOB
No 09 .25L .627 / 0001-90 / num valor de R$
956,99 (novecentos e cinquenta e seis reais
e noventa e nove centavos); K C R COMERCIO
DE EQUIPAI{ENTOS LTDA ME, CNPJ SOB NO

09 .25L .627 / 0001-90 / num valor de RS 956, 99
(novecentos e cinquenta e seis reais e
noventa e nove centavos) ; LVTZ FERNANDO
CUNHA GRENIER ME, CNPJ SOB NO

L2.L62.386/ 000L-L7 , num valor de R$ 2.677 ,96
(dois mil novecentos e setenta e sete reais
e noventa e seis centavos) ; M. H. PERELLES
ME / CNp.r SOB No L7 .975.908/ 0001-13, num

Rua Waltiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bárbara, Paraná - rvrvrv.nsb.pr. gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

valor de nS 15.090,00 (guinze mil e noventa
reais); REGIAÀTE CARDOSO DE ADIDRADE E CIA
LTDA ME, CNP,J SOB No L2 .446 .492/ 000L-22 ,

num valor de R$ 2.880,00 (dois miI e
oitocentos e oitenta reais) ; ROSA GARCIA &

crA LTDA Epp/ CNp.r SOB No 11.969.9L8/0001-
60 , num valor de RS 3.965,00 (três mil e
novecentos e sessenta e cinco reais) ; ROYAI
DTSTRTBUTDORjA LTDA EPP, CNP.] SOB No
L4 .9LB .622/ 0001-08 / num valor de RS 4 . 550 , 00
(guatro mil e quínhentos e cinguenta reais) ;
sMr TECNOLOGTA E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ
soB No 16.096.59L/ 0001-82, num valor de RS

L .493 r 31 (um mi1 e quatrocentos e noventa e
três reais e trinta e um centavos) e T NAVA
SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PREGõES
ELETRONTCOS, CNPJ SOB No 18 . 9L2 .500 / 0001-65,
num valor de R$ 2.L94,49 (dois mil cento e
noventa e quatro reais e quarenta e nove
centavos) r conforme ata de j ulgamento, do
processo Iicitatório havendo, na ata I a
declaraÇão das Iicitantes vencedoras I Ludo
conforme determina o art . 4o , inc. XV, da
Lei 10.520/2002.

axÁr,rsu DA DocUMENTAçÃo DE

HABILITAÇÃO

Encerrada a etapa competitivar âs
empresas vencedoras enviaram os documentos
relativos à habilitação via correio,
antendendo assim ao edital convocatório, em
conformidade com o art . 4o , XII, da Lei do
Pregão I verificando o Pregoeiro o
atendimento às exigências do Edital.

DA FASE RECURSAL

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bárbara, Paraná - rvrvrv.nst:.pr. gov. ttr
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Não houve manifestaÇão por parte
dos licitantes, no termino da sessão,
interes se em interpor recursos contra as
decisÕes tomadas pelo Pregoeiro, não havendo
impugnaçÕes às propostas e aos documentos
dos demais licitantes, importando na
decadência do direito de recursos (art . 4o ,
ínciso XX, da Lei 10.520/2002).

DA ADüIJDrCAÇAO

Consoant.e o termo que se segue à
ata de j ulgamento, o Pregoeiro adj udicou o
obj eto da licitação, âs licitantes
vencedoras / nos termos do inciso XX, art .

4o, da Lei 10.520/2002.

Veri fi cando o proce s so
licitatório, verifico que os atos do
Pregoeiro se afeiçoam ao ordenamento
j uridico, contendo o procedimento os
documentos essencj-ais à cl-assificaÇão da
licitante vencedora e habilitação.

A minuciosa anáIise acima
evidencia que o Processo Licitatório está em

ordem, eue as disposiçÕes legais que regem a
modalidade de licitaÇão foram fielmente
observadas e que as propostas apresentadas
são Vantajosas para a Administração.

AssJ-m, opino pela Homologação do
resultado do certame e / de conseqüência,
pela Adj udicação do Obj eto, com fulcro no
Art . 43, Inciso VI, da Lei 8.666/93.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, CenÍro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bárbara, Paraná - rvrvrv.nsb.pr.s,ov.br
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Este é o parecer, sal-vo melhor
entendimento da autoridade superior.

Nova Santa Bárbara,01 de Julho
de 2014.

EODES APARI I AR;AUJO
o

oAB/PR 34.843

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222,CenÍro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bárbar4 Paraná - www.nsb.pr.gov.br
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Exmo. Sr.
CI,AUDEMTR VA.TÉRIO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitação na modalidade "PREGÃO ELETR,ÔNICO" n.o 2812O14,

para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou náo deste processo

tricitatório.

Nova Santa Bárbara, OtlOT l2OL4.

mo$onn",ffiducrdo de §o,uzrr
Pregoeiro - Fortaria A56l?ALL

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
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t'§R.&ro Dp Honfiol"oc*ÇÃo m AnJUDIceÇÃo

Aos 02 (dois) dias do rnês de julho (07) do ano de dois mil e
quatorze (2}l4l, em meu Gabinete, eu Claudemnlr Valêrio, Prefeito Municipal,

no uso de minhas atribuições legais, IIOMOtr"OGO o procedimento da Licitaçáo

Pregão Eletrônico tr.o 2812A14, destinado ao registro de preços para eventual

aquisição de equipamentos de informática, materiais permanentes e outros,

para manutençáo das Secretarias Municipais, a favor das empresas que

apresentaram menores propostas, sendo elas: AVA COIIERCIO E

REPRE§ENTA,COE§ LT'DA, CNPJ n" 11.731.584/0001-91, num valor de RS

L0.144192 (dez mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos),

C K YOKOTA MOIfEIS - MB, CNPJ n'04.340.669/0001-83, num valor de RS

25.Ot)9r1O (vinte e cinco mil, nove reais e dez centavos), CAURE II{FORMATICA

E SUPRIMEI{TOS LTD.A, CNPJ no ll.972.582lOOOl-94, num valor de R$

29.595n92 (vinte e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e dois

centavos), CTRURGICA, §.A,0 $'ELIPE PRODUTOS PAR.â, SAUDE LTD.A, CNPJ n"

07.626.776/0001-60, nuÍ'n valor de RS 2.3Otr,OO (dois mil, trezentos e um

reais), COLOMBI - MOVEIS E II{FCIRMATICA LTDA EPP, CNPJ Í1o

14.010.571/0001-11, num valor de R$ 2ü.992198 (vinte e cinco mil, novecentos

e noventa e dois reais e noventa e oito centavos), EQUIPOS COMERCIAL LTDA,

CNPJ n" 11 .674.5+A IOOOL-77, num valor de RS 8"528,OO (oito miI, quinhentos

e vinte e oito reais), F'^ABRICIO ptrNHElR.0 DA SILVA - ME, CNPJ no

16.913.669/0001-04, num valor de RS 13.O8O,OO (treze mil e oitenta reais),

FR.â,TELLI COMBRCIO DE MAQUIIüAS E §QUTPAMEI{TOS LTDA - ME, CNPJ

n'09.058.708/0001-78, num valor de RS L.116,99 (um mil, cento e dezesseis

reais e noventa e nove centavos), GnfiS CO$frERCIO DE nfiO\IE[§ PARê'

ESCRITORIO LTDA, CNPJ n" 13.060.64L1OOO1-83, num valor de R$ 5.250,00

(cinco mil, duzentos e cinquenta reais), IBI LIFE MEDICAL LTD.& - fifiB, CNPJ

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, Xl - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr,gov.br
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Ír.o 10.493.078/000L-49, num valor de RS 3.9OO,OO (três mil e novecentos

reais), ISAC DIEGO DIL RO§A, - ME, CNPJ n' 14.513.950/0AOl-24, num valor

de RS 759rOO (setecentos e cinquenta e nove reais), K C R COMERCIO DE

ffiQUIpAftIENTO§ LTDA - ME, CNPJ n" 09.251.627 lOO01-90, nurn valor de ItS

956199 (novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), LVIZ

FERNANDO CU§HA GRESIER - ME, CNPJ n' 12.L62.38610001-17, num valor

de RS 2.677196 (dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e noventa e seis

centavos), M. H. PERELLES - ME, CNPJ n' 17.975.908/0001-13, num valor de

RS 15.O9O,O0 (quinze mil e noventa reais), tr{.EGIANE C.ARI}OSO DE ANDRADE

E CIA. LTDA - ME, CNPJ n"l2.446.492lOAO|-22, num valor de RS 2.88O,OO

(dois mil, oitocentos e oitenta reais), R.O§A GAR.CIA & CIA LT'DA - EPP, CNPJ

no 11.969.918/0001-60, num valor de RS 3.965,CIO (três mil, novecentos e

sessenta e cinco reais), ROYAL DI§TRXBUIDORA LTDA EPP, CNPJ no

14.918.622100A1-08, num valor de RS 4.5S0,OO (quatro mil, quinhentos e

cinquenta reais), SMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME, CNPJ no

16.096.591/000!-82, nunn valor de R$ 1.493131 (um mil, quatrocentos e

noventa e três reais e trinta e um centavos) e T NAVA SER\IICO§ DE

A§SESSORIA EM PREGOH§ HL§TR.OI{ICOS, CNPJ n' 18.912.500/0001-65,

num valor de R$ 2.L9,4r49^ (dois mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e

nove centavos), ptrâ que a adjudicaçáo nele procedida produza seus jurídicos e

tregais efeitos.

Dar ciência aos , observados as prescrições

legais pertinentes.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails * I icitacao@lsb. pr.egv-br - www.nsb.nr' gov.br
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obedeceírcoÍigorosamgntêâordemdêÊlâssitcaçáa. a ' Arprovrgtô !Íi Átsàrnb,àia Erffrordln
N(msãnistiárt aÍa,01 dôiuhodo2014. RE§OLVE,

Claudomlí Valáílo - PÍôlolta lrunlciprl I . Âcrt0Í O pârceÊÍ Jurldlco ê Dâtsmln. a

Avrso DE LrcrrAçÃo pR.cÃo pREsEr{cr,AL r,r.3e?01.r - sRp iiüllg'lf§ffi.ffi'íll''l'itiÍ1ftli
Ob.l6to: Aouisiçãü do unr veicuiü zorô kn) (van). paíâ a Sucíotano. Munidpal dê t _ Ow.ndo ssr |gleguÍado á |ntororstde

SBüde. llpolt cnorpreço,gf,rilenr. Rêcobif,roíllodosEnvolopos:Atóàsl3h30min ; ;-;,-----,..
doiia16tO7l2O14. tiiciôriónregac:Oia16í07 2011,à,§14:00úoras. 3' tloPffirdlmtnto:t{omlaÍcmkllocr

Preçoi,láxirno:RSl2O.OO0.0õlcentoevi,ttêmiiíêâis). ' SlÍelscrLtlmDtOllvrlttCãrerlho'
ktÍomlâçÕês complelnentares: poderão seíobti{ras ern hcráÍio de sÍpédients na PÍêrldlÍlComblloi

pÍeÍeiturâ itíunicipâl de Nova Sânta BáÍbarâ. siÍs à Rua wafreco giüencouÁ do t Eunica lnouê gHmo de crmlho -
fi.i.rrâês nc 2e?. 6re!o Íone: 43-3I6Í!§r0C, ou p(,r Emãll: li<.ir:ruxriársr.ru-ltor.ii. Sitã !.rctôtãrllr t comltlio;
rvt*.nst'.prgrv.hi ' llarlsDêLoÜrd!3§ântâÍtrdl§ltvl'

Novs §aÀta 8áú'arâ.O1iü7Í2014. llombÍo d, Corhíleto,

Eduardo Montãnher dê Souz. - Pregoeiro Portrria n" 056/2011

TERiiO DE HOUOLOGAOÀO E AruUOICACAO -.
PREGÃO ELEÍRôXICO X'TOIZO{+ . -F

ADs 02 (Côisi diâ§ do mâs Cê jdho (C7) dô anÕ dÊ doí§ mil e qr,âti*r2é t2Õ14), em
mâu Gât inele, eu Çlaudemii \.ãiêrio. PrêíBilo L'lunicipal, no uso de minhas
alriltuiçôos lêgais. HOMOLOGO ê pÍouedrmsnlo da Ucilação Píegáo Elotónico n.o
2â920Í4, destinado ac re0istro de preços pôra evEntual aquísiçâó de âquipâmentcs
rJ" iníorn1ática, màtedais permanêôlâs ê ou'.ro§, parâ mànutônçáo dâs SâcrêlâÍiôs
l,,lunicipar§. a íavoÍ {as enrpíesas que apíêsenta'âÍn mênorôs pÍôpôstãs, sêíldo
olâs: 

^VACOMãRGIO 
E REPRE§ENTAÇOES LTDA. CNPJ n" 1í.731.§84/0001-9í,

núnr v8lor de RS í0.144,92 (d6z mil, cÉnto ê guarenta e quatro rÉois e núvonia â dcis
crn!âvôs), C K YOKOTAÀ{OVEIS - Í'dE. CNPJ n'04.340.6{i9/0001-83, nüm vâlordê
RS 25.009.1() {vtrte e cinro ,nil. o(,ve íÉâis ê dêz centavB). CAURE INFORMATICA
E SUPRIMEN iOS LI DA, üNpJ n' 1 1.9i2.58.à!í1D1-04. num valsrdê R3 29.595,92
(vinla e nnve mii. auinhenlôs e no/ênta I inco rÊais e novênl, ê dois centâvos),
CIRURGICÀ SÁO 

':ÉL!F:Ê 
PR'JOU'T'O§ PARÁ $AUDÉ LTOA. CNPJ N'

07.626.776ií1001-e0. nurl vâlàr de HS 2.1101,00 ídüis Ínil. lrâzantôs e uín rsais),
CCILOMB! .. MO\rElS E I!.]FORMÀTICA LTOA... EPP. CNPJ n' 14.010.571/0ú01.11,
num yalôr ije R§ 25.99?.9€ (vintâ e cincô mil, mveÉnlos e noventã e dois rêâis e
nôvenia e oitô ceÍfavosi, Etf UIPOS CO[{ERCIALLTOA. CNPJ n'' 11.674.1'í0/0001-
i'i. nuÍn .ralry de RS 8.528.{yJ (oito Íril. qurnhentos c vinle e dto reais), FAt RICIO
PINHEIRC) OÁ Sli..VÂ - hlE, CNP.I n' t6.913.663i0001'04, nunl valor de R§
,3.080,C0 (trezÊ mii e c,itentâ reâis), FRATELLI COMERCIO DE MAOUINA§ E
EQUIPAMÊNIOS LIDA ' N'lE. ÇNPJ 11" 09.058.7ú81000Í-78, nurn ralor <le RS

,.116.99 (um Inil. §enlo â dêresseis reâis ê,lovênia ê novê centavos). GMS
COr,lERCrcl DE MOVEIS PARAESCRITORIO LTDA, CNPJ n' 13.06C.64110001-83,
nim valrrde RS 5.2i>0.üJ (cinco Ínil. du:.sntoa â cinqoenta Íeais), lBlLlFÊ MEDICAL
tÍDA - L,Ê. CNPJ n' 1C..193.078,í00O1-{9, num vâlôr de Rt 3.900.00 (lrê§ mil ê
nüvocentos resrs), ISAC lllE6() üAROSA- ME, ONPJ n' 14.5Í3.95C/0001-24. num
valor de R$ 759.t0 (rêtecântns e !:inquênlã ê nove rêâis), K C R COt{tERClO DE
EQUIPÁMENÍOS LTDA - ME. CNPJ n' 09.251.627,!001-90, num vâlor da RS
9§6.99 (novêüelltos e oinquênta e sêis Íêãis ê noventa ê nêve cêrtavo§r, LUIZ
FERNAIIDO CUNHÀ GRENIER - L{ã. CNPJ n' 12.162.38ô/0001-17. num valor de
R$ 2-ô77.96 (dois mii. sêiscentos e setenta e sete rêak ô novenl6 ô seh cêntavos),
\t. H. PÊRELLES - t,lE. ÇNPi n' 1 7.975.908O001-13, num vâiôr dê RS 1 5.090,00
tguÍrÍ.e rnil ê noventa rsais). REG|ÀNE CAROOSQ DE ANORA0E E ClA. Lf DA -
h4e , CNPJ n'1?.44tô.492!0001-22, ítunr valor do R$ 2.860,00 (dois nlii, oitoceíllüs e
tjitenr.a reai§ ). RO§AGARCIA& C!^ LTDA.. EpP CNPJ n" 1í.969.91&ü001-60, nunr
valrx <le i{$ 3.!iôS.0íJ (kês n}i!, ncve€htos e sesssnlá a cinso rêais}. ROYAL
DiSIR|BUIOORÂ L'IDA - EPp. CNPJ íl' 14.9í8.622!9tfi1{,a, nrrn rralor rle RS
4.55t1,00 (qúa-,Ío nril. quinhoi{ss e cinquenta reais). Sl'll TECNOIOGIÂ E
SERvlCo§ LÍDÂMÊ, CNPJ n" 16.096.591/000r-82, numvalorde R$ ,.493.3'l íum
mii, qrJâlrôcenlôs e novêntâ ê tÍês r"ais ê triniâ e um cânlâvai) eÍ NAVASERVICCTS
DE ASSESSORIA EM PREGOÉS ELEIRONICOS, ÜNPJ r' í8.91?.50010001-ô5,
num.íalorde R§ 2. 194,49 (dois mil. cênto e novêntã e quatro recís e quaren$ e ncve
çen',âvos). Írãrâ quã â adiudlcã?ào nelê pÍocedidâ ptoduzâ 3eu§ julidicos o lêgaís
ereii,os. Oâí ciênciâ aos iniêressãdcs. obsêrvâdosâs oíâuriçÕos legâis Feítinêni€s.

ClaudomlÍ Valáílo - Profeltc Hunlclpal

SUMULA DE PEOIDO
PREFEITRÀ MUNICUIPAL DE

ProprietáÍio, torna publico que Íequ,
Parcelomênto de Solo Uíbâno,Loteân
Gleba Gaviáo ou Portêire, dêntro do I

America da Coline, Estado do Pârâná.
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Gamado e amarrado em voçê pra sempre!
SIGILO ABSOLUTO

(43) 9911-5862,
9922-5315 Sara.

Fones: (43 3322-6735, Sara ou Ana,
3152-6754,43) 3

TRAGO QUEM VOCE AMA EM 3 DIA§

II I



ffi PREFEITURA lVlUNICIPAL

$l*rr NffivA sAruTA ffiAffiffiAffiA
.r..S*i.(Í*fi*,= ESTADO D0 PARANA

ATA DE REGI§TRo DE PREÇO N.0 059/2014 - PMNSB

REFERENTE Ao pREcÃo rrcrnôNlco No zgtzlld- pMNSB

o muNlcÍplo DE NovA SANTA BARBARA, com personalidade jurídica de direito público interno, inscrita
no CNPJ sob n0 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 Frefeito, Sr. Glaudernir Valérlo,
RG n" 4,039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 5ô3,691,409-10, ctoravante denominado Orgão

Gerenciador, em conformidade com as Leis N" 10.520/02, N' 8.666 de 21i06/93 e suas alterações
posteriores, Decreto Federal N0 3,555/00. Decreto Municipal n0 041/2009 do dia 04/09i2009, em face da

classificação das propostas apresentadas no PREGÃ0 ELETRÔNICO No 28/2014, hornologada pelo Prefeito
Municipal RESOLVE registrar os preços para aquisição de equipamentos de informática, materiais
permanentes e outros, para manutenção das Secretarias Municipais, conforme especificado, oferecido pela

empresa AVA COMERCIO E REPRESENTACOES I-TDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob n0. 11.731.584i0001-91, com endereço à Rua Gov. Parigot de Souza,74 Sala 02 - CEP: 84660-

000 - Bairro: Vila Operaria, General Carneiro/PR, neste ato representada pelo §r. Alvair .José Maidana,

inscrito no CPF sob no, 937.921.159-72, RG n" 6.950.1'19-2, doravante denominado Detentor da Ata, cuja
proposta foi classificada, observada as especificaçÕes, os preços, os quantitativos na licitação supracitada,

bem como as cláusulas e condiçÕes abaixo estabelecidas, tem enhe sijusto e contratado o que se segue:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui obieto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de equiparnentos de informática,

materiais permanentes e outros, para manutenção das Secretarias Municipais, para utilização pela

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, especificados no AI{EXO l, que integra o Edital de Pregão

Eletrônico N." 2812014, independentemente de transcriçã0, O Orgão Gerenciador não se obriga a adquirir os

itens relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até

realizar licitação especifica para aquisição de um ou de mais itens, hipotese 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 n0 ô.906/03.

CLAUSULA SEGUNDA - ESPECTFICAÇÃO DO OBJETO E PREçOS REGISTRÂDoS

71.7

rto
o_(!

UI6
.D
vtI

ITENS

Descriçàr: d+ produtolseruiÇo Quantidade unítàríoPreço

2 IJN 1,00 1,799,99 1,799,995712 Aparelho de Tens Fes e

corrente russa com 4 canais 
I

de controles independentes 
I

para os tratamentos de TENS 
1

(estimulação elétrica

transcutânea -

lTranscutâneous Electrical

Nerve Stimulation); FES

(estimulação elétrica

ncional. Functional Electrical

Stimulation) Corrente Russa

Neurodyn
ll lbramed

1

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova
E-mail - Içitaqa!.@nú,ptgov.br - www.nsb.pr.gov.br

Santa Bárbara, Paraná -

(/
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r

modulada em Burst)

(corrente de media freqüência

4 I 4964 Aparelho DVD com função de
karaokê, Entrada USB,

Filmes: DVD, DVD+R/RW,
DVD.R/RW,VCD E

SVCD.Música : CD,CD-R/RW
e CD-MP3.Fotos CD úpeg).
Desempenho de Vídeo,
Progressive Scan,
Decodificador de Video:
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
Audio, conversor DA de
Audio: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:1l} - 240 v, 50 /
ô0 Hz (BIVOLT). Acompanha
cabos, manual de instrução e
garantia de 1 ano

Philips UN 8,00 1 19,00 952,00

22 1 5715 Bicicleta ergométrica
horizontal

xfit UN 1 00 899,99 899,99

26
/
I 5971 CADEIRA PARA

AUTOMOVEL-OA13KG
IDADE Cor cinza aprovado
pelo INMETRO DimensÕes

aproximadas do produto (cm)

-AxLxP 52x43x62cm Peso

líq. aproximado do produto
(kg)2,6K9

Burigotto
Touring

UN 1 00I 304,00 304,00

43 1 5689 ESTEIRA MASSAGEADORA
VIBRATORIA, 1O

massageadores (motores)
bivolt, 3 niveis de intensidade,
função de aquecimento

Relaxmedi

c
uhr 1,00 270,00 270,00

T
\

)

1 1232 LIQUIDIFICADOR
INDUSTRIAL B LITROS
Potência elétrica 840 W-60
hz, rotaçâo 3500 rpm, corpo
em aço inix, copo em aço
inox, tampa em alumínio
repuxado, facas em aço inox

Vitalex UN 2,00 645,00 1,290,00

\-,

ttoe-
G

o
lDooo

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Sânta Bárbara. paraná-
I

E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www"nsb.pr.sov.br
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Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Cerúro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
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304. Altura: 695 mm ;

Largura: 265 mm,
Profundidade 210 mm
Voltagem: 1101220v

59 1 5688 MANTA TERMICÀCOM
INFRAFERMELHO LONGO
1,00 x 45 M

Styllus
term

UN 2,00 467,00 934,00

70 1 5957 MlNl FREEZER vertical, cor
branca, com profundidade de
53,3cm, peso liquido: 30,0k9,
altura 85,9cm, largura: 48,2
crn, com voltagem 110V, sem
congelamento rápido, com
porta reversível,
armazenamento líquido de 66
litros, com capacidade bruta
de 98 litros, com 04 cestos
deslizantes e removíveis, sem

compartimento com tampa
basculante, com 04

comparti mentos, classificação
energética A, funçâo freezer,
com informação de uso na
porta, com pés, com 01

porta, com tipo de degelo
manual, com dreno de gelo

frontal, com controle de
temperatura, Garantia de 01

an0.

Consul UI\t 1,00 1.055,94 1,055,94

74 I 5983 MONITOR LED COR PRETO
18,5, BIVOLT, FORMATO
WIDESCREEN, TEMPO DE

RESPOSTA 5 MS,

CONECTOR DE VIDEO
ANALoG|CO (RGB), DVt,

BRILHO 250 CD/M',
COhITRASTE 1000:1,

RESOLUÇÃO ATE 1366 X
7ô8.

Aoc UN ô,00 335,00 2.010,00

92 1 5982 TELA COM TRIPE 2,43X
1,82(120',), C.OM BORDA
FORMATOVIDEO4X3
LIMPEZA DO TECIDO:
Sabão neutro e água

Nardelli UN 1,00 629,00 629,00

't0.'t44,92

I
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(corrente de média freqüência
modulada qI Burst)

4 1 4964 Aparelho DVD com função de
karaokê, Entrada [JSB,

Filmes: DVD, DVD+R/RW,
DVD.R/RW,VCD E

SVCD.Música : CD,CD-R/RW
e CD-MP3.Fotos CD üpeg).
Desempenho de Video,
Progressive Scan,
Decodificador de Vídeo:
MPEG-2, MPEG-1 .Formato
do Vídeo:4:3 / 16:9, sistema
de vídeo:PAL/NTSC,

conversor A de video: 12 bits /
108 MHz. Desempenho de
Audio, conversor DA de
Audio:24 bits / 96 kHz.

Funçoes de Íoto 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, manualde instrução e
garantia de I ano

ilips UN 8,00 119,00 952,00

22
,1

5715 Bicicleta ergoméhica
horizontal

xfit UN 1,00 899,99 8g9,gg

26 1 5971 CADEIRA PARA
AUTOMOVEL-OA13KG
IDADE Cor cinza aprovado
pelo INMETRO Dimensoes
aproximadas do produto (crn)

- AxLxP 52x43x62cm Peso

líq. aproximado do produto
(kg)2,6K9

Burigotto
Touring

Uf\j 1,00 304,00 304,00

43 1 5689 ESTEIRA MASSAGEADORA
VIBRATORIA, 1O

massageadores (motores)

bivolt, 3 niveis de intensidade,
função de aquecimento

Relaxmedi

c
UN 1,00 270,00 270,00

T
\

)

,|
I 1232 LIQUIDIFICADOR

INDUSTRIAL 8 LITROS
Potência elétrica 840 W-60
hz, rotação 3500 rpm, corpo
em aço inix, copo em aço
inox, tampa em alumínio
repuxado, facas em aço inox

Vitalex UI'J 2,00 ô45,00 1,290,00

/,Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43.3266.8100, CEP - 86.250-000
E-mai I - üSjlAçês@§b,pL&J. br - www.nsb. or. gov. br

Nova Santa Bárbar4 Paraná -
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304. Altura:695 mm ;

Largura: 265 mm.
Profundidade 210 rnm
Voltagem: 1101220 v;

59 1 5688 MANTA TÉRMICA COM
INFRAFERMELHO LONGO
1,00 x 45 M

Styllus

term

UN 2,00 467,00 934,00

70 1 5957 MlNl FREEZER vertical, cor
branca, com profundidade de
53,3cm, peso liquido: 30,0k9,
altura 85,9cm, largura: 48,2
cm, com voltagem 110V, sem
congelamento rápido, com
porta reversível,
armazenamento líquido de 66
litros, com capacidade bruta
de 98 lihos, com 04 cestos
deslizantes e removíveis, sem
compartimento com tampa
basculante, com 04

comparti mentos, classificação
energética A, função freezer,
com informação de uso na
porta, com pés, com 01

porta, com tipo de degelo
manual, com dreno de gelo

frontal, com controle de
temperatura. Garantia de 01

ano.

Consul ur{ 1,00 1.055,94 1.055,94

74
4
I 5983 MONITOR LED COR PRETO

18,5, BIVOLT, FORMATO
WIDESCREEN, TEMPO DE

RESPOSTA 5 MS,

CONECTOR DE VÍDEO
ANALÓG|CO (RcB), DVt,

BRILHO 250 CD/M2,

CONTRASTE 1000:1,

RESOLUÇÃO ATE 1366 X
768.

Aoc UNI 6,00 335,00 2.010,00

92 Î 5982 TELA COM TRIPE 2,43X
1,82(120'),CoM BORDA
FORMATOVíDEO4X3
LIMPEZA DO TECIDO:
Sabão neutro e água

Nardeili UN 1,00 629,00 629,00

'10.'144,92

I
I

xRua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro. Fone 43. 3266.8 100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.&ov. br - www.nsb.pr. gov"br
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CLAÚSULA TERCEIRA. DA UGÊNCN
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 apos a publicação do seu extrato no Diário Oficialdo Municipio de Nova

Santa Bárbara,

CLAÚSULA QUARTA- DA DOTAÇÃO ORçAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro. Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr. gov.bl - www.nsb. pr. gov.br
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DOT

?014 loe,oor,04 1 22.00702-006330 0

2014 ioe.oo r .04.122.007 02-006430

2014 530 ios.oor,06. 1 25.00902-ooe 0

2414 lo+.oor . 1 s. 1 22.01 oo2-oo9724 0

2AM 1440 los.ooz. r z.s 61 .02402-017 U

2014 1450 los. ooz, r z. s 61 .02402-o1t 103

2014 1460 ios.ooz.r z.a ü .oz4oz-017 104

2014 ios. ooz, r z,s 61 .oz4oz-o1l 107

2AM ios, ooz. r z,s 61 .oz4o2-o1t 1 1 4

2014 1490 los, ooz. r z.a il .02402-o1t 117

2014 1 500 ios. ooz, r z.s 61 .02402-017 136

2A14 1 620 los.ooz. r z.e ü .02402-017 103

2014 1630 ios,ooz. r z.a ü .o24oz-017 107

2AM 1 631 los.ooz. t z.s 61 .02402-o1t 116

2014 1 632 los.ooz. r z s 61 .02402-017 118

2014 ios. ooz. r z.a il .o24oz-o1t

24ru los.ooo, r z,sô1 .o2oo2-o2o 102

?014 1820 los.ooa. r z.a6 1 .o2ao2-o2o 142

1 860 los.oo+, r z.s6s.o29o2-021 1422014

1 890 ios.oo+, r 2.s65,02902-021 1422Afi
?AM 1950 los,oo+. r z.a6s o3oo2-022 0

2ü14 1 960 ios.oo+, r z,a65 o3ooz-022 103

los oo+ r z.a65.o3oo2-022 1042A14

ios.oo+, r z.s6s o3oo2-022 02014

2014 los,oo+, r z,e65.o3oo2-022

024fi loz,oor .1 0,301,03402-02ô

loz.oor, 1 0.301,03402-0262240 3032014

2414 loz.oor . 1 0.301,03402-0262250 324

2014 loz.oor . 1 0,301 .03402-02ô2260 325

&r+ loz.oor . 1 0.301,03402-0262380 0

loz.oor,1 0.301 03402-0262390 303?uq
&t+ ioz.oor . 1 0.301 .03402-0262400 501

20f 4 ioz.ooe. r o.so1,o3ao2-o3o2521 498

lo

lt+to
h+so

h 633 111e

Ir zso

Itgzo

lzozo

12030 1103
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CLAUSI,,ILA Q[.'INTA " DAVA!.IDADE DOS PREçO§

A presente Ata de Registro de Freços terá validade de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do mesmo,

prorrogável não superior a12 (doze) meses, e 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 n0 6,906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a adquirir o material referido 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 às empresas detentoras, ou,

cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à

detentora, neste caso, o contraditorio e a ampla defesa.

CLAUSULA SEXTA. DO CANCELAMENTo DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS

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

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fornecedores registrados;

- pelo Ôrgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de

preços cancelado na Ata, por intermédio de processo adminishativo especíÍico, assegurado o contraditorio e

ampla defesa:

A pedido, quando:

comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de

maior;

seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de

dos insumos que compoem o custo do serviç0, A solicitação dos fornecedores para cancelamento

preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à

istração a aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razÕes do pedido.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone ,13. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.eov. br - www"nsb.Er.gov.br
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2014 lzssr loz,ooz, r o.so 1 .03802-030 l+sa
2014 12560 loz.oo2. i úo+ossoaosi Fe?
2014 lzoeo ioa.oor,oB.244.04 1 02-033 Io

2014 lztoo i08.00 1 .08.244.04 1 02-033 lo

2014 lzaso loa.oor.oe.244,o43o2-035 lo

2014 lzaoo 1Oa.OO r .08.244.04302-035 lzos
2014 lzarc ioe.oor .oB.244.04302-035 lto+
2AM lzaeo loa.oo r .08,244.04302-035 lzoo
2014 lzaso loa,oor,o8 244,04302-035 ltt+
2014 lzgoo i08.00 1,08.244.04302-035 ltqt
?014 leor o loa.oor .08.244.04302-o3s lo

2014 loozo Iog,oo r .08,244.04302-o3s lzro
2AM lsoso loa.oor,oB.244.04302-035 lzsa
2014 lsooo 108.003,08.243,04406-038 l0

2014 lgr oo ioa,oos.oa,z43.04406-038 lo

2014 lorzo 108,003.08.243.04502-036 lo
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- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipotese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo iicitatorio;

- por razÕes de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

- náo comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata de

Registro de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das condiçoes 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.

CLAUSULA SÉflMA- DAS OBRTGAçOES DA EMPRESAVE}.|CEDORA

O Fornecedor obrigar-se-â a: Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especificaçoes

descritas no Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo OrEão

Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada, Manter-se regular (documentação

obrigatoria não poderá estar vencida) na data do seu efetivo pagamento. Corrigir ou substituir às suas

expensas, no total ou em parte, o objeto da aquisição que se verificarem defeitos resultantes da fabricaçã0,

montagem ou ainda que estejam em desacordo com as especificaçoes deste Edital; 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; Durante o período de garantia do

objeto, o Licitante vencedor deverá fornecer e/ou substituí-lo, quando o mesmo demonstrar defeito, efetuando

os necessários ajustes ou reparos sem ônus para o Órgão Gerenciador, no prazo máximo de 5 (cinco) dias

apos a comunicaçã0, desde que os danos causados não sejam de responsabilidade do Orgão Gerenciador;

Sendo necessário o encaminhamento para troca, ou qualquer outro procedimento por parte do Orgão

Gerenciador dos materiais dentro do prazo da garantia, o transporte dos mesmos correrá por conta do

Detentor da Ata, bem como o deslocamento de seus técnicos até a PREFEITURA,

GLAUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇoES DO MUNICíPIO

Caberá a Prefeitura:

- quando necessário, permitir o livre acesso dos Íuncionários do Detentor da Ata às dependências da

Prefeitura, para a entrega dos materiais referente ao Pregão Eletnônico;

- prestar as informaçÕes e os esclarecimentos, atinentes aos materiais, que venham a ser solicitado pelo

Detentor da Ata;

- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega dos materiais, apresentado pela

licitante vencedora;

- rejeitar os materiais, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo Orgáo

Gerenciador ou com as especificaçÕes constantes do Ato Convocatorio, em particular, de seu ANEXO l.

- solicitar que sejam substituídos os materiais, que não atender às especificaçÕes constantes no ANEXO !.

GLAUSULA NONA - DA AUTORTZAçÃo PARA AQUTSTÇÂO E EM|SSÃO DAS AUTORIZAçÔE§ DE

FORNECIMENTO

aquisiçoes do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Orgâo

A emissáo das autorizaçoes de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial,

iguaimente autorizado pelo orgão requisitante.

Bittencourt de Moraes no 222, Centro. Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Brírbara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nstr.pl'g§rv.bI
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CLAUSULA OÉCIMA- DO PRAZO DE ENTREGA

0 prazo de entrega será de ate 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da emissão da autorização de

fornecimento emitido pelo MUNICíPlO.

CLAUSULA OÉCIMA PRIMEIRA. DO LOCAL DE ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados na solicitação de fornecimento, em

horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da

mercadoria, ficando a Prefeitura Municipalde Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades,

CLAUSULA PÉCIN E 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. E ressalvada ao Orgão Gerenciador a

devolução dos materiais, se estes não estiverern dentro das especiÍicações exigidas na licitação conforme

especificaçoes neste Pregão Eletrônico em especial o seu ANEXO l, A assinatura do canhoto da nota fiscal

ou protocolo em outros documentos indica táo somente o recebimento da mesma pelo Orgáo Gerenciador,

sendo sua conÍirmação definitiva condicionada à conÍerência dos dados relacionados na nota fiscal dos

nnateriais, relatórios ou outros documentos que se fizer necessário.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DO PAGAMENTO

Em até 30 (trinta) dias apos a entrega mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da Certidão

Negativa de Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência

de debitos junto aos orgãos 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 deposito 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 montante a pagar os valores conespondentes a multas,

indenizaçÕes, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do

Pregão Eletrônico n" 2812014. Nenhum pagamento será efetuado ao Detentor da Ata enquanto pendente de

liquidação qualquer obrigação Íinanceira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção

monetária.

0 Detentor da Ata deverá apresentar quando do pagamento, Certidão Negativa do INSS e do FGTS,

atualizadas, podendo ser permitida apresentação de copia autenticada ou via internet,

CLAUSULA OÉCIMI QUARTA- DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

0 Detentor da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:

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

- 0s materiais cotados devem ser novos, de qualidade, não sendo aceitos materiais recondicionadss,

remanufaturados ou recarregados;

- Para os materiais cotados que tenha prazo de validade, o prazo remanescente a pailir da data de entrega

poderá ser inferior a B0% (oitenta por cento) do prazo total da validade;

ir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as especiÍicaçoes constantes do

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

midor quanto às condições dos materiais entregues;

Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,Centro, Fone,t3. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
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- Efetuar a troca imediata do material entregue, objeto desta ata, que estiver íora das especificações contidas

na proposta, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçÕes, sem qualquer ônus para a adquirente.

O Detentor da Ata ficará obrigado a:

Executar 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 previa autorização da Administração da

Prefeitura Municipalde Nova Santa Bárbara,

Manterem durante a execução do contrato todas as condiçoes de habilitação e qualificação exigidas na

licitaçã0.

GLAUSULA DÉCrrUe QUTNTA - DAS SANçÔES ADniltNtSTRATtVAS

A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para registro dos

respectivos preços ensejará a aplicação das penalidades enunciados no artigo 87 da Lei Federal no 8,666/93

e alteraçÕes e no Decreto Municipal n" 041/2009, ao critério da Administraçã0,

Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, forem

os 1,0 colocados de cada item e não assinarern a Ata de Registro de Preços, comportarem-se de modo

inidôneo, fizer declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso,

resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sançÕes, a criterio da Administraçã0, isolada ou

cumulativamente, sem prejuizo da reparação dos danos causados à Administração da Prefeitura Municipalde

Nova Santa Bárbara pelo infrator:

. lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatoria;

n Cancelamento do registro na Ata;

. Advertência e anotação restritiva no Cadasho de Fomecedores;

. Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contrataçã0, que será aplicada nas hipoteses de

inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

. Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administraçáo Pública, pelo prazo de

ató 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que

seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. A aplicação das

penalidades ocorrerá depois de defesa prévia do interessado, no prazo estabelecido na Lei de

LicitaçÕes, a contar da intimação do ato.

Não será aplicada multa se, comprovadarnente, o atraso do atendimento, advir de caso fortuito ou motivo de

força maior.

0 descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento da execução da

Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo orgão ou entidade usuária, resguardados os

procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sançÕes:

. Advertência;

. Multa de 10% (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;

. Multa de 0,3% (zero virgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em ahaso, atá o

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contrataçã0, além do desconto

do valor correspondente ao fornecimento não realizado pela detentora da Ata, recolhida no prazo

máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone ,13. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Brírbara Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.&ov.br - www"nsb.pr.gov.br
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" Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração Pública, por
prazo de ate 05 (cinco)anos;

Em qualquer hipÓtese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o contraditório e ampla
defesa,

A aplicação das san@es previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em

Lei, inclusive responsabilizaçáo do fornecedor por eventuais perdas e danos causados à Administraçã0,

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora da Ata,

podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente,

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabiveis, sejam estas aclministrativas ou

penais, previstas na Lei n0 8.666/93 e alteraçôes.

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 modificaçoes substanciais nos materiais;

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

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

Município' 
.LAUSULA oÉctnnn 

'EXTA. 
DAs DtsposrçoEs FrNArs

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico no 28EAM e as propostas das empresas classificadas em

ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado, Os casos omissos serão resolvidos com

observância das disposiçÕes constantes das l-eis n0 1052012002, Lei 8,666/1993 e demais legislações

pertinentes. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contrataçã0, A beneficiária

que ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na

execução do fornecimento e/ou contrato, comportar-se de modo inidôneo, flzer declaração falsa ou cometer

fraude fiscal, garantido o direito previo da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com

a Administração, e se for o caso, será descredenciado, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem

os motivos determinantes da punição ou até que seja prornovida a reabilitação perante a própria autoridade

que aplicou a penalidade,

0 contratado e obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou

em parte, o objeto constante do Anexo I deste Edital, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções

resultantes da execução ou de materiais empregados.

CLAI"I§L'LA DÉCIMA SÉTIMA " DO FORO

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

privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitaçã0.

E, para firmeza e validad u-se a presente ata, que depois de lida, será assinada

ruÜVA SAruTA BARffiARA

e do que foi pactuado, lavror

partes, Orgão Gerenciador e

7'2.5

r
rttoa-
íD

CI
-8.o

representantes das o Detentor da Ata.

Nova Santa Bárbara, 0310712014.

Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SAruT ffiÂffiA
ESTADO DO FARANÁ

Prefeito Competente

382.0 SSP/PR

Alvair José Maidana

Empresa:AVA Comercio e Representações Ltda - ME

CNPJ: 11.731.5M/0001 -91

Detentora da Ata

Setor de Compras - acompanhamento da ata

fodes
Assessor

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes rf 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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