
@
It*I_+Fç__

PREFEITURA N4UNICIPAL
s?8NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

contraditório e ampla defesa.
23.6. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de
outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos
causados à Administração.

24. DAS OBRTGAçOES DO ORGÃO GERENCTADOR
24.1 . Cabeé ao Órgão Gerenciador:
24.1.1. - quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários do Detentor da Ata às

dependências da Prefeitura, para a entrega do Objeto referente ao Pregão Presencial;
24.1.2. - prestar as informaçóes e os esclarecimentos, atinentes aos Objetos, que venham a ser
solicitados pelo Detentor da Ata;
24.1.3. - aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega dos materiais e ou
produtos, apresentado pela licitante vencedora;
24.1.4. - rejeitar os Objetos, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientações
passadas pela Órgão Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato Convocatório, em
particular, de seu ANEXO l.

24-1.5. - solicitar que sejam substituídos os objetos, que não atender às especificaçôes
constantes no ANEXO l.

25. DAS DTSPOSTçÓES FTNAIS

25.1. Nenhuma indenizaçáo será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou

elaborarem proposta relativa ao presente Pregão Presencial.
25.2. Recomendam-se aos licitantes que estejam no local indicado no preâmbulo deste edital,
paÍa a entrega dos envelopes e Sessão Pública do Pregão Presencial com antecedência de 15

(quinze) minutos do horário previsto.

25.3. É obrigatória a presença do licitante ou de seu Íepresentante, para o exercício dos direitos

de ofertar lances e manifestar intençáo de reconer.
25.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á

o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente

disposto em contrário.
25.5. Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 24.4 em dia de expediente normal

na Administração da Municipal.
25.6. Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, os licitantes

farão constar em sua documentação: endereço, número de fax e telefone, bem como o nome da

pessoa indicada para contatos.
25.7. No interesse do Município, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou

indenização, poderá ser:

a) adiada a abertura da licitação,

b) alteradas as condições do Edital, obedecido ao dispositivo no § 4o do art.21 da Lei 8.666/93.

26. SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:
26.1. ANEXO I - Termo de Referência;
26.2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta;
26.3. ANEXO lll - Programa de preenchimento de proposta;
26.4. ANEXO lV- lnstrução para preenchimento da proposta;
26.5. ANEXO V - Modelo de Declaração (Pleno atendimento aos requisitos de habilitação);

26.6. ANEXO Vl - Modelo de Declaraçáo comprobatória de enquadramento como microempresa

ou empresa de pequeno porte
13
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26.7. ANEXO Vll - Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao
Trabalho do Menor;
26.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaração de ldoneidade;
26.9. ANEXO lX - Modelo de Declaração de Fatos lmpeditivos;
26.10. ANEXO X - Modelo de Credenciamento.
26.11. ANEXO Xl - Modelo de Declaração de Regularidade Fiscal e Demais Obrigações
Habilitatorias;
26.12. ANEXO Xll - Modelo de Ata de Registro de Preços.

27. Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta
licitação.

Nova Santa Bárbara, 2610712013.

Emmanuel

r de Souza
Pregoeiro

11

de cos lnternos

nio Bignardi
Secretario de Serviços Públicos Externos

Secretária de Ed la

Sidney
Secretário ni de Saúde

Eduardo Mo#,n"

&*d
Fernanda Baldini Rainieri

Secretária do Bem Estar Social e do Trabalho

porte e
de

E-mail - licitacao@.nsb.Dr.sov.br - www.nsb.Dr.sov.br
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ANEXO I

TERMo DE REFERÊrucra

í. Do Objeto e Valor Máximo

í.1 A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros
alimentícios, conforme especificações e quantitativos abaixo relacionado.
1.2O valor máximo global é de - R$ 289.955,95 (duzentos e oitenta e nove mil, novecentos e
cinqüenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

ESPECTFTCAçÕES DOS PRODUTOS / PREÇO ESTTMADO:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, CenÍro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbara Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.or.sov.br - www.nsb.pr.gov.br

OTE: 1

Achocolatado em pó instantâneo, o rótulo
deve possuir todas as informações
nutricionais, modo de preparo, validade e
data de produção, indicações de
consumo e conservação. A quantidade
indicada deve ser exatamente a medida.
Composição: Açúcar, Cacau em pó,
Maltodextrina, Sal refinado, soro de leite
em pó, aromatizantes, vitaminas (PP, 86,
82, 81, 812 e ácido fólico) e estabilizante
lecitina de soja. lsento de soja ou farinha,
sujidades e materiais estranhos. Porção
209 (2 colheres de sopa) = Valor
Energético 80 kcal. Embalagem 400
gramas.

1 .120,00 UN 3 50 3.920,001 3966

2 4331 Açúcar Cristal 5 kg Açúcar obtido da
cana de açúcar, cristal; com aspecto, cor,
cheiro proprios e sabor doce; com teor
sacorose mínimo de 99,3% P/P,
admitindo umidade máxima de 0,3% P/P;
sem fermentação, isento de sujidades,
parasitas, materiais terrosos e detritos
animais ou vegetais; acondicionado em
plástico atóxico.

1.045,00 UN 9,90 10.345,50

30,00 UN 3,60 108,003 4332 Açúcar Refinado 1 kg

UN 5,20 20,804 4380 Adoçante liquido. Embalagem com 100
ml

4,00

10,00 UN 3,50 35,005 4334 Ameixa Seca sem caroço.Não Contém
Glúten. Pcte de 2509r
Amendoim cru embalagem de 500 gr 240,00 UN 5,00 1.200,006 4335

15
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7 5258 Amendoim doce crocante Pâcote com
230 gr.

570,00 PCTE 3,00 I .710,00

I 794 Amido de milho embala gem de 1 kg 149,00 UN 4,00 596,00
I 818 Arroz Agulhinha tipo I longo fino Com

laudo de classificação constando
umidade máxima 14o/o e quebrados até
9,5%, embal. polietileno atóxico,
transparente c/ 5 kg, Características
Físicas, Químicas, Biológicas e da
embalagem devem obedecer a legislação
Vigente.

604,00 UN 1í,00 6.644,00

10 688 Arroz parboilizado tipo 1 longo fino Com
laudo de classificação constando
umidade mâxima 14o/o e quebrados até
9,5 %, embal. polietileno atóxico,
transparente, c/ 5 Kg, Características
Físicas, Químicas, Biológicas e da
embalagem devem obedecer a legislação
Vigente.

1.240,00 UN 1í,00 13.640,00

11 4337 Atum sólido em óleo. Lata 1709r Atum,
óleo de soja, água, sal e extrato vegetal
em pó. Contém traços de soja. Pode
conter traços de aipo, gergelim e leite /
derivados. Não contém glúten.

100,00 UN 4,00 400,00

12 740 Bala mastigável, sabores sortidos, pacote
de 1kg :

180,00 PCTE 8,50 1.530,00

13 692 Bolacha (biscoito) doce sabor maisena
Pacote de 400 gramas

1.465,00 UN 3,90 5.7"t3,s0

14 691 Bolachá (biscoito) salgado água e sal.
Tipo Cream Cracker. Pacote com 400
gramas- I

1.500,00 UN 3,90 5.850,00

15 5259 Bolinho de chocolate recheado Com
aproximadamente 40 gr.

'1.100,00 UN 1,50 1.650,00

16 757 Bolo com recheio creme branco ou doce
de leite, cobertura de glacê

120,00 KG 14,00 1.680,00

17 4338 Bombom, pacote lkg Embalagem com
aproximadamente 47 unidades contendo
Açúcar, gordura vegetal
hidrogenada,farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico,massa de
cacau,cacau em pó, soro de leite em
pó,manteiga de cacau,farinha de soja
integral, leite em pó integral,gordura
vegetal, avelá,castanha de caju,leite em
pó desnatado,fermentó químico
bicarbonato de sódio.

81,00 PCTE 26,00 2.1 06,00

í8 3660 CaÍé tonado, moído, puro e forte, alto
vácuo c/ selo pureza ABIC, emb Café
torrado, moído, puro e Íorte, alto vácuo c/
selo pureza ABIC, embal. 500 gramas.

915,00 PCTE 9,00 8.235,00

19 4339 Caldo de carne com 6 tabletes 10 ,00 UN 1,00 10,00
20 699 Caldo de Carne em pó Composto de sal, 2,00 PCTE 6,00 'í2,00

Rua Walfredo Bittçncourt de Moraes n' 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.2f0-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.DÍ.eov.br - www.nsb.Dr.sov.br

16



dh

It*lt
=FÉ= 0?4

PREFEITURA IVIUNICI PAL

ESTADO OO PARANA

NOVA SANTA BARBARA

amido, glutamato monossódico, açúcar;
alho, cebola, gordura vêgetal, extrato de
carne bovina; em pó; acondicionado em
pacote de 1 Kg.

21 712 Caldo de galinha 1 kg concentrado em
pó, preparado à base de extrato de carne
de frango, proteína vegetal hidrolisada,
condimentos. Composto de sal, amido,
glutamato monossodico, açúcar, alho,
cebola gordura vegetal composto de sal,
amido,glutamato monossodico, açúcar,
alho,cebola, gordura vegetal, extrato de
carne de frango, acondicionado em
embalagem plástico com "l kg. A
embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação e procedência,
informaçóes nutricionais, número do lote,
data de validade, quantidade do produto,
número de registro e atender as
especificaçôes técnicas dos órgáos de
vigilância sanitária.

132,00 PCTE 6,50 858,00

22 4340 Caldo de Galinha, com "12 tabletes 50,00 UN '1,90 95,00
12. 4341 Caldo de Galinha, com 6 tabletes 10,00 UN í,00 10,00
24 819 Canjica branca - tipo 1 Pcte c/ 500

gramas
330,00 UN 2,OO 660,00

25 5260 Canudinho de doce de leite Caixa com
50 unidades.

18,00 CX 16,00 288,00

26 4345 Canudo frito (salgado) vazio s/ recheio
pacote c/36 unid

30,00 PCTE 4,80 144,00

27 729 Carne bovina (acém 2a) Sem osso, limpa,
sem nervos, sem tendóes, sem
aponervroses e sem gorduras com
características organolépticas (cor,
sabor, odor característicos). Apresentar
Certificado de lnspeção Estadual/
Federal ou Municipal. Embalada,
devidamente identificada com etiquetas
internas de acordo com a Legislação
vigente e especificação de prazo de
validade.

1.420,00 KG 10,50 14.910,00

28 722 Carne bovina (moída 2a) Limpa, sem
nervos, sem tendóes, sem aponervroses
e sem gorduras, com características
organolépticas (cor, sabor e odor
característicos). Apresentar Certificado
de lnspeção Estadual/ Federal ou
Municipal. Embalada, devidamente
identificada com etiquetas internas de
acordo com a legislação vigente e
especificação de prazo de validade.

'1.430,00 KG 8,50 í 2.155,00

29 730 Carne de porco - costelinha Apresentar
CertiÍicado de lnspeçáo Estadual/

1 .'t00,00 KG 8,50 9.350,00

Rua Walfredo
E-mail - licitacao@nsb.or.sov.br - www,nsb.pr.sov.br
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Federal ou Municipal. Embalada,
devidamente identificada com etiquetas
internas de acordo com a legislação
vigente e especificação de prazo de
validade.

30 697 Chá mate folhas e talos tostados de erva-
mate, para infusão. Cx 200

950,00 CX 2,OO 1.900,00

JI 791 Chiclete caixa com '100 unid sabor tutti
frutti

32,00 CX 4,50 144,00

1) / tÕ Coco Ralado, pacote 100 gramas
lngredientes: polpa de coco parcialmente
desengordurada, desidratada. Sem
adição de açúcar.

26s,00 PCTE 1,90 503,50

723 Colorau (coloríficio) em pó pacote c/ 500
gramas.

124,00 PCTE 2,30 285,20

34 724 Coxa e sobre coxa de frango 90,00 KG 8,00 720,00
Jb 4348 Coxinha da asa de frango (Drumet) 950,00 KG 9,50 9.025,00
Jb 4349 Creme de cebola, pacote 68 gr 290,00 PCTE 2,50 725,00
Jí 797 Creme de Leite 200 gr Creme de Leite

200 gr
380,00 UN 1,40 532,00

JO 4350 Creme para Chantilly Embalagem 1 (um)
litro lngredientes: Açúcar, óleo vegetal
hidrogenado, xarope de glicose, amido
modificado, proteínas do leite,
emulsificantes ésteres de ácido acético e
mono e digliceridieos e aromatizantes.

't0,00 LT 8,50 85,00

39 4351 Delícia de queijo (salgado) 1 í 0,00 KG 17,00 1.870,00

40 792 Doce de leite. Pote de 4009r
lngredientes: Leite, açúcar, amido de
milho, bicarbonato de sódio INS 500ii,
conservante sorbato de potássio INS 202
e enzima lactase. Não Contém Glúten

420,00 UN 2,00 840,00

41 4353 Ervilha 200 gr Preparada com vegetais
selecionados, e produzida em
conformidade com a legislação vigente.
Características físicas, químicas,
biológicas e de embalagem deve
rigorosamente seguir as normas da
legislação correspondente. Embalagem
primária em latas com peso líquido e
drenado com 200 gr, impresso as
identificações completas exigidas por lei.

100,00 LATA 1,40 140,00

42 4352 Ervilha lata com 2 Kg. Preparada com
vegetais selecionados, e produzida em
conformidade com a legislação vigente.
Características f ísicas, químicas,
biológicas e de embalagem deve
rigorosamente seguir as normas da
legislação correspondente. Embalagem
primária em latas com peso líquido e
drenado com 2 kg, impresso as
identificações completas exigidas por lei.

120,00 LATA 8,00 960,00

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Sarta Bárbar4 Para.á -
E-mail - licitacao@rsb.pr.gov.br - www.nsb.or.sov.br
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43 7AA Extrato de tomate 350 Gramas 75,00 UN 1,40 '105,00

44 3662 Exrato de tomate 840 ramas 20,00 UN 3,90 1.248,OO

45 756 arinha de Mandioca torrada tipo biju
cote em oli ro leno com 1

0,00 PCTE 2,70 135,00

46 812 Farinha de milho amarelo em Flocos
Embalagem de polietileno, atóxico,
transparente, resistente, c/ 1 kg.

146,00 PCTE 2,40 350,40

47 716 Farinha de trigo especial c/ 5 Kg Produto
composto de 100% farinha de trigo
especial para consumo, obtido através da
moagem de trigo e enriquecida com ferro
e acido fólico. Contém Glúten.

436,00 PCTE 8,50 3.706,00

48 764 Feijáo tipo I lsento de materiais terrosas,
parasitas detritos animais ou vegetais e
odores estranhos bolor e umidade,
embalagem de polietileno, atóxico,
transparente, resistente, c/ 1 kg.

1.050,00 PCTE 4,90 5. 145,00

49 735 Fermento biológico embalagem 500 gr
Fabricação recente.

5,00 UN 4,70 23,50

50 762 Fermento biológico seco Utilizado para
panificação. Acondicionado em sachets
de 10 (dez)gramas. (caixa com 48x 10gr)

52,00 CX 25,00 í.300,00

51 708 Fermento em pó químico, embalagem de
100 gr.

2í 6,00 UN 1,60 345,60

52 5261 Flocos de milho açucarado lngredientes:
Milho, açúcar, extrato de malte, sal,
estabilizante, lecitina de soja, vitaminas:
A, B1 , 82, 812, C, niacina e ácido fólico,
minerais: ferro e zinco. Contém glúten.
Peso líquido 2 kg.

700,00 UN 25,00 17.500,00

3666 Fubá de milho amarelo lsento de
materiais terrosas, parasitas detritos
animais ou vegetais e odores estranhos
bolor e umidade, embalagem de
polietileno, atóxico, transparente,
resistente, ci 1 Kg.

490,00 PCTE 1,40 686,00

719 Gelatina em pó Sabor a definir.
Embalagem c/ 85 gramas, caixa com 36
unidades.

1 16,00 CX 20,00 2.320.00

55 737 Gêneros alimentícios a base de farinha
de arroz Composição Íarinha de arroz,
açúcar, amido, sais minerais (carbonato
de cálcio, fosfato de sódio dibásico,
fumarato ferroso, sulfato de zinco),
vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina
E, ácido pantotênico, vitamina A,
vitamina 81, vitamina 86, ácido fólico,
vitamina D) e aromatizante vanilina.
Contém Glúten. Contém traços de leite.
Embalagem de 400 gramas.

200,00 UN 6,00 '1.200,00

56 736 Gêneros alimentícios a base de farinha
de milho Composiçáo: açúcar, amido,

200,00 UN 6,00 1.200,00
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sal, sais minerais, aromatizantes e
vitaminas embalagem de 500 gramas.

57 4354 Goiabada, embalagem de 500 gr 70,00 UN 1,60 112,00
58 4355 Goma de mascar Com recheio líquido

sabor artificial de tutti-frutti, colorida
artificialmente. :Açúcar, xarope de glicose,
goma base, óleo vegetal, aromatizante,
umectantes: glicerina e triacetina, corante
artificial: vermelho 40, acidulante: ácido
cítrico. Não contém glúten. Valor
energético: 16kcal, Carboidratos: 49
Proteínas: 09, Gorduras totais: 09,
Gorduras saturadas: 09, Gorduras trans:
09, Fibra alimentar: 09, Sódio:Omg,
Valores diários com base em uma dieta
de 2.000 calorias. Embalagem: 1 caixa
com 60 unidades individuais Peso
líquido: 3009

30,00 CX 7,00 210,00

59 5266 logurte com polpa de frutas Sabor coco e
morango. 5409r. Bandeja com 6
unidades. Contém glúten.

40,00 UN 3,00 120,00

60 5262 logurte integral sabor morango
lngredientes: Leite integral, preparado de
morango (morango em pedaços, frutose,
água, amido modificado, aroma natural
de morango, corante natural carmim e
conservante sorbato de potássio), leite
em po integral, fermentos lácteos e
mistura de estabilizantes e espessantes
(concentrado protéico de leite e soro de
leite, amido modificado, espessante
pectina cítrica e estabilizante goma guar)
Não contém glúten.

1.900,00 LT 7,00 13.300,00

61 738 Leite condensado. Embalagem com 395
gr

80,00 UN 2 90 232,00

62 816 Leite de coco lngredientes: Leite de coco,
estabilizante, INS 460i, espessante INS
466, conservantes INS 211, INS 223 e
acidulante INS 330. Não contém glúten.
Vidro com 200 ml.

10,00 VD 2 00 20,00

ô3 817 Leite em pó anti-regurgitação leite em po
desnatado, lactose, oleos vegetais: (oleo
de palma, óleo de canola, óleo de coco,
oleo de girassol), maltodextrina,
carbonato de cálcio, vitamina C, taurina,
cloreto de colina, sulfato ferroso, sulfato
de zinco, vitamina E, niacina, vitamina A,
sulfato de cobre, D-pantotenato de cálcio,
ácido fólico, sulfato de manganês,
vitamina B1 2, betacaroteno, D-biotina,
vitamina D, vitamina 81, vitamina 86,
iodeto de potássio, vitamina K,
espetessante goma jataí. Não conter

60,00 LATA 37,00 220,00

Rua Walfredo
E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.sov.br
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glútem. ldade de 0 a 12 meses. Lata c/
400 gr.

64 4356 Leite em pó com lactose Leite integral,
maltodextrina, galactooligossacarideo,
lactose, óleo de milho, fruto
oligossacarídeo, citrato trissódico,
carbonato de cálcio, citrato de
tripotassíco, cloreto de potássio,
bitartarato de colina, vitamina C, oxido de
magnésio, pirofosfato férrico, sulfato de
zinco, vitaminas E e A, niacina, gluconato
de cobre, pantotenato de cálcio,
vitaminas 86 e 81, betacarotena, sulfato
de manganês, vitamina 82, ácido fólico,
iodato de potássio, vitaminas K, D, e
812, aromatizante. Não conter glútem.
ldade: a partir dos 6 meses. Lata c/ 400
gr.

60,00 LATA 37,00 220,00

65 705 Leite em pó com lactose Concentrado
protéico de soro de leite, oleína de
palma, leite desnatado, óleo de palmiste,
óleo de canola, oleo de milho, sais
minerais: (citrato de cálcio, cloreto de
potássio, citrato de potássio, cloreto de
magnesio, citrato de sódio, sulfato
ferroso, sulfato de zinco, sulfato de
cobre, iodeto de potássio, sulfato de
manganês, selenato de sódio), vitaminas,
(vitamina C, vitamina E, niacina,
pantotenato de cálcio, vitamina A,
vitamina 82, vitamina D, vitamina B1,
ácido folico, vitamina K, biotina), oleo de
peixe**, lecitina de soja, ácido graxo,
araquidônico, L-arginina, L-carnitina,
nucleotideos, taurina, bitartarato de
colina, inositol, L-histidina. NÃO
CONTENHA GLUTEM. *Fonte protéica.
** óleo de peixe e fonte de cálcio
docosahexaenóico (DHA). Fórmula
infantil com ferro para lactantes. De 0 a 6
meses. Lata c|400 gr.

100,00 LATA 42,00 4.200,00

66 728 Leite em pó, integral, instantâneo Sem
adição de açúcar e soro, produto obtido
por desidratação do leite de vaca integral
apto para a alimentação humana
mediante processos tecnologicamente
adequados. Na informação nutricional o
produto deve conter carboidratos,
proteínas, gorduras totais e saturadas,
sódio e cálcio. Embalagem de papel
metalizada, peso líquido de 400 gr.

3.030,00 PCTE 6,00 18.180,00

67 3659 Leite lntegral UHT Longa Vida, caixa
com 12 embalagens de 01 litro (12x1)

467,00 CX 26,00 12.142,00
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68 4357 Linguiça calabresa defumada
lngredientes: Carne suína, carne bovina,
carne mecanicamente separada de aves,
toucinho, proteína texturizada de soja,
sal, leite em pó, açúcar, pimentas:
Calabresa e pretâ, extrato de arroz
fermentado, regulador de acidez lactato
de sódio (lNS325), estabilizante
polifosfato de sódio (lNS452i), realçador
de sabor glutamato monossódico
(1NS621, antioxidantes: Eritorbato de
sódio (lNS3í 6) aromas: Natural de
fumaça e de pimenta preta,
conservadores: Nitrato de sódio (lNS250)
e nitrato de sódio (lNS251) e corante
natural carmim (lNSl 20).

20,00 KG 9,50 190,00

69 4358 Linguica, tipo toscana Preparada com
carne não mlsta, toucinho e condimentos
com aspecto normal,firme,sem
umidade,náo pegajosa; isenta de
sujidades, parasitas e larvas mantida em
temperatura e refrigeração adequada;
acondicionada em saco de polietileno.

900,00 KG 9,90 8.910,00

70 799 Macarrão Ave Maria Com ovos,
vitaminado, composto de matéria prima
de primeira qualidade, sãs e limpas,
isentas de material terroso, parasitas.
embalado em pacotes com 500 gr. A
composiçâo centesimal aproximada
deverá ser: proteínas = 12,59; lipídios
=29; e glicídios =739

120,00 PCTE í,90 228,00

71 701 Macarrão lnstantâneo embalagem com
859 de sabores variados.

20,00 PCTE 0,80 16,00

72 3667 Macarrão para sopa tipo letrinha colorido
Seca, com ovos, fabricada a partir de
matérias-primas selecionadas sãs,
limpas e de boa qualidade. Preparada
com 03 ovos por quilo, no mínimo,
correspondente a 0,0459r de colesterol
por quilo, sem adiçáo de corantes.
Tendo, no máximo, umidade de 13gr por
'1009r. Livre de matéria terrosa,
parasitos, larvas e detritos animais e
vegetais. Embalagem: Primária: sacos de
polietileno atóxico, resistentes,
termossoldado, contendo peso liquido de
5009r.

60,00 PCTE 2,90 174,OO

800 Macarrão parafuso Com ovos, normal,
vitaminado, composto de matéria prima
de primeira qualidade, sãs e limpas,
isentas de material terroso, parasitas.
embalado em pacotes com 500 gr
aproximadamente. A composição

625,00 PCTE 1,90 I . í 87,50

Rua Walfredo Bittcncourt de Moraes n" 222, CentÍo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.or.sov.br - www.nsb.or.gov.br
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centesimal aproximada deverá ser:
proteínas = 12,59; lipídios =29; e gÍicídios
=739

74 814 Macarrão tipo espaguete seca, com ovos
Contendo como ingredientes básicos:
farinha de trigo especial e ovos, sem
adição de corantes. Livre de matéria
terrosa, parasitos, larvas e detritos
animais e vegetais. Cor: ligeiramente
amarelada, sabor e odor característico.
Tempo de cozimento: '10 minutos.
Contendo peso liquido de 5009r.

610,00 PCTE í,90 1 .159,00

75 717 Maionese Frasco plástico emulsão
cremosa obtida com ovos e óleos
vegetais com condimentos, substancia
comestível sem corante, 500 gr

''t80,00 UN 2,00 360,00

76 702 Margarina vegetal com sal, cremosa c/
no min. 60% de lipídios Comp.: óleo
vegetais líquidos hidrogenados, água,
sal, vitamina A, estabilizante mono e
digliceridios, conservador benzoato de
sódio e ou sorbato de potássio,
acidulante ácido antioxidante, E DTAe
corante natural de urucum e cúrcuma.
Embal. Pote plástico polietileno leitoso
alta densidade, Pote c/ 500 gramas

1.240,00 PT 3,60 4.464,00

-7'7 4360 Massa para pastel Rolo com 5009.
lngredientes: Farinha de trigo, gordura
vegetal hidrogenada, sal, açúcar, urucum
e cúrcuma (corantes naturais) e sorbato
de potássio (conservante). Contém
glúten.

10,00 ROLO 3,85 38,50

78 4361 Massa para pizza brotinho 4009 15,00 UN 2,90 43,50
79 744 Milho para canjiquinha (quirerinha)

Embalagem de 500 gr.
410,00 PCTE 1,10 451 ,00

80 739 Milho para pipoca tipo 1

Embal. polietileno atóxico, transp. c/ 500
gr.

368,00 PCTE I 90 699,20

81 813 Milho verde. Lata com 2 kg Em conserva
(Grãos de milho) selecionados, oriundos
de plantas sadias. A composição
centesimal aproximada deverá ser:
proteínas = 3,79; lipídios = 1,49; e
glicídios = 12,155. Produzido e embalado
dentro dos padrões legais. Produzido e
embalado conforme determina a
legislação. Acondicionado em latas, com
peso líquido drenado de
aproximadamente 3,2 kg, com rótulo
contendo todas as informações do
produto conforme determina a legislação
vigente.

180,00 LATA 10,40 1.872.00

Rua Walfredo Bittencourt de Moraos no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara. Paraná -
E-mail - licitacao@rsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.sov.br

82 754 Milho verde. Lata com 200 gr. Em
conserva (Grãos de milho) selecionados,
oriundos de plantas sadias. A
composição centesimal aproximada
deverá ser: proteínas = 3,79; lipídios =
1,49; e glicídios = 12,159. Produzido e
embalado dentro dos padrões legais.
Produzido e embalado conforme
determina a legislação. Acondicionado
em latas, com peso líquido drenado de
aproximadamente 200 gr, com rótulo
contendo todas as informaçóes do
produto conforme determina a legislação
vigente.

r 60,00 LATA 1,40 224,00

83 4362 Mini Croissant (salgado) í 30,00 KG '18,00 2.340,00
84 4363 Mini Pão francês 25 gramas (kilo) 100,00 KG 6,00 600,00
85 731 Molho de soja, embalagem contendo 900

ml.
120,00 UN 3,50 420,00

86 1092 Óleo de girassol frasco com 900 ml 10,00 UN 7,80 78,00
87 Jbbõ Óleo de soja, lata com 900m1 887,00 LATA 3,90 3.459,30
88 70Ã Orégano desidratado. Pcte com 50 gr 156,00 PCTE 1,40 218,40
89 4365 Paçoca de rolha de amendoim

lngredientes: Amendoim, açúcar, fécula
de mandioca, Farinha de mandioca,sal.
Não Contém Glúten pacote com 50
unidades

28,00 PCTE 23,00 ô44,00

oal 5263 Panetone mini de frutas. Com
aproximadamente í 00 gr.

650,00 UN 2,00 1.300,00

91 704 Pâo francês 50 gramas 2.480,00 KG 6,00 14.880,00
92 711 Peito de Frango embalagem fechada ''t.410,00 KG 9,00 '12.690,00

93 759 Pipoca doce embalagem de 309r, fardo
com 50 unidades

64,00 FD 18,00 1 .1 52,00

94 745 Pirulito, pacote de 960 gr lngredientes:
Xarope de glicose, açúcar, gordura
vegetal hidrogenada, acidulantes, ácido
cítrico, ácido lático, emulsificantes,
lecitina de soja, monoestearato de
glicerila, corantes, vermelho 40 (8129),
indigotina (E132), azul brilhante (E133),
caramelo (E1 50d), aromatizante. Não
contém glúten.

110,00 PCTE 9,00 990,00

95 4366 Pó para preparo de bebida láctea de
frutas com leite condensado
Enriquecidos com Vitaminas e Minerais.
O produto e suas condições deverão
estar de acordo com a NTA 02 e 79 e
Resolução Normativa n.o23 de '16/03/00;

a partir de matérias-primas selecionadas,
indicado em Programas lnstitucionais
para complementação alimentar; livre de
materiais terrosos, parasitos e larvas,
com ingredientes: Leite em pó, malto

30,00 PCTE 't9,00 570,00
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deÍrina, açúcar orgânico, aroma idêntico
ao natural de salada de frutas,
espessante natural goma guar, aroma
artificial de Ieite condensado, sal,
vitaminas, minerais, corante artificial
amarelo crepúsculo e corante artificial
vermelho ponceau; sem glúten, sem
gordura trans; acondicionado em
embalagem primária de pacotes de
polietileno opaco, atóxico
hermeticamente selados, com peso de
2kg cada;

96 4367 Pó para refresco Com açúcar, vários
sabores (laranja, uva, morango, laranja,
tangerina, abacaxi e pêssego) pcte í Kg

200,00 PCTE 2,60 s20,00

9t 783 Presunto cozido, sem capa de gordura,
fatiado

"t25,00 KG 20,00 2.500,00

98 4368 Queijo parmesão ralado Elaborado com
leite, fermento láctico, coalho, sal e
conservador ácido sórbico. Embalagem
5og

60,00 PCTE "t,50 90,00

99 4369 Queijo tipo mussarela, fatiado í 25,00 KG 22.00 2.750,00
100 714 Refrigerante 2 litros Fardo com 06

unidades - Agua gaseíficada, açúcar e
extrato vegetal de guaraná, aroma
natural, acidulante: ácido cítrico,
conservadores: sorbato de potássio e
benzoato de sódio, corante: caramelo
tipo lV.

60,00 FD 16,00 960,00

1 0 1 4370 Refrigerante 2,5 litros - fardo com 06
unidades

20,00 FD 23,00 460,00

102 5264 Refrigerante 350 ml. Caixa com 12
unidades

117,00 CX 12,00 1.404,00

103 4371 Requeijão cremoso tradicional 2209r
lngredientes: Creme de leite, leite
desnatado, soro de leite, caseinato de
cálcio, água, sal, cloreto de cálcio,
fermentos lácteos, coalho, estabilizante
polifosfato de sódio e fosfato dissódico,
conservante sorbato de potássio.

60,00 UN 3,80 228,00

104 761 Rosquinha de coco 4009 Biscoito doce
sem recheio; rosquinha de coco; de
farinha de trigo, gordura vegetal, sal;
açúcar e outras substancias permitidas;

1 250,00 PCTE 2,50 3. 125,00

105 4381 Sagu. Pcte com 500 gr 120,00 PCTE 2,50 300,00
106 706 Sal refinado Com iodato potássio,

conforme legislação, sem umidade,
acondicionado embal. polietileno atóxico,
1ks

265,00 PCTE 1 1 304.75

107 734 Salsicha Carne mecanicamente
separada de ave e suíno, água, proteína
de soja, sal iodado, amido, regulador de

1 .1 50,00 KG 5,60 6.440,00

25
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2. PRAZO DE ENTREGA
2.1 O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da emissáo da

solicitação de fornecimento pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara.

3, VALIDADE
3.1 Para os produtos cotados o prazo de validade remanescente a partir da data de entrega não
poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do prazo total da validade;

4. DO LOCAL DE ENTREGA DOS OBJETOS
4.1 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.

5. DA ENTREGA
5.1 O acompanhamento da entrega dos materiais e ou produtos será efetuado por uma comissão

ou servidor nomeado pelo Prefeito Municipal.

6. INFORMAÇÕES ADIGIONAIS
6.1 Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital de
Licitação.

acidez, glicose, estabilizante,
condimentos naturais, corante natural,
antioxidante e conservante.

108 5265 Suspiro doce. Caixa com 50 unidades. '18,00 CX 16,00 288,00
109 709 Tempero pronto completo sem pimenta

Preparado com matérias-primas sãs,
limpas e de boa qualidade. Constituído
de uma mistura de sal, alho, cebola e
condimentos, sem pimenta. Livre de
matéria terrosa, de parasitos, larvas e de
detritos animais e vegetais. Embalagem:
- Primária: pote de polietileno atóxico,
resistente, contendo peso líquido de 01
(um) kg.

10,00 UN 2,70 27,00

í '10 4372 Toucinho defumado, tipo bacon lsento de
aditivos ou substâncias estranhas que
sejam impróprias ao consumo e que
alterem suas características naturais
(físicas, quimicas e organolépticas).

84,00 KG 14,00 í.í76,00

111 /JJ Vinagre de vinho branco; 750 ml 142,00 UN 1,40 198,80

TOTAL 289.955,95

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centrc, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - licitacaoú)nsb.pr.gov.br - rvww.nsb.Dr.sov.br
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ANEXO II

EDTTAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 4512013. SRP

ANEXO II - ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
PP45201 3_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenlro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BárbarA Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr. gov.br - www.nsb.pr.sov.br
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ANEXO II!

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 4512013 . SRP

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome:
PP4520í 3_AN EXO3_PROGRAMA D E PREE N CH I M E NTO DE PROPOSTA.exe

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.Dr.sov.br
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ANEXO IV

EDITAL oe pRecÃo PRESENcTAL No 4512013. SRP

ANExo rv- tNSTRUÇóes rARA pREENcHtMENTo DE pRoposrA

Para agilizar as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um executável paru a

digitação das mesmas.

Você receberá um executável com o nome PP4íà013_ANEXO3_PROGRAMA DE

PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe e um arquivo digital de proposta com o nome PP452013

_ANEXO2_ARQUIVO DlclTAL DE PROPOSTA.eSI

Apos o preenchimento dos dados, este arquivo deverá ser gravado em uma mídia (PEN DRIVE

ou CD) e colocado no Envelope ll o mesmo arquivo PP4í2013_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE

PROPOSTA.eSI. Primeiramente copie os dois arquivos para seu computador. Abra o arquivo

PP4520í3_ANEXO3_PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe.

Acesse o programa esproposta.exe

Será aberta uma janela como a figura abaixo:

Clique no botão f

086

Arquivo de

RuaWalfredo Bittencourtde Moraes no222,Centro, Fone 43.3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova SantaBárbarq Paraná-
E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.sov.br

---f

N!

Arquivo de

Lotes Produtos/Scrviços I

g Eíô!âÍ iíÉrri::tó

sistemôs -2006Quôrtô, 30 Janeiro 1,1.0.3

ó tmissiio de Proposta tr

29
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Clique no botão @ O.ao* dolornecedor

Vai abrir a janela:

Preencha os campos, lembrando que os campos com (*) são de preenchimento obrigatorio.

Clique no botão

Abrirá a janela:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbar4 Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.sov.br

ng?

Lote Nome do Lote Máximo

302.r1ü00UNI[O

Àquivo de Proposta

lProcesso dispensa

Entidade Modalidade

Lotes

lPrdeitua Mtmici:el de lbiporã

Nr Licitação ExcrcÍcio

r-ffi'õ'iE l200s

-i
QuàÍtà, 30 de Jôneiro de 2006 Vêrsão: 1,1.0,3t-5istemôs - www,equiplano.com,br

lF) lmprimir proposta

ó tmissão de Proposla tr B

Norne'

IAV BHASTL

Cidade'

CNPJ, lnscrição Estadual

lJosé Corradc

Complamcnlo

Bairro

CelularFax

ss-s39s-999S

lsssssss l9s.ssss.s9ss9

Cidade

Irareonl

l*: l862oo-ooo

lsrsrrsrr/rrss€q- lsssssssss

lss€srr€rrs

BB

UF. CEP

lnscrição Municipel Nomc do contador

Dadc bmcários
Banco

!-J !epresentante

campos obrigatórios

Irereona

TeleÍone

IEMPBESA TESTE

Endarcao' Número'

IrE-

lsrrsr-rrss
Talafonc do contador

IESPTANADA

E-mail

..e Dados do Fornecedor t! trj

30

*

E localize o arquivo PP4520í3_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.es!.

Serão liberadas as opções para cadastramento das propostas e dos dados cadastrais:

lÀ iHepresentante

J

Produtos/Scrviços I

ú01

@ Dadosdolunaccdor 
I

T

8s* I

f tr"+', I

Pessoa

C fÍsica ô lurídica
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o88

Lotês

Preencha os dados, não esquecendo que os campos (*) são obrigatórios. Depois feche este

formulário e feche também o formulário de dados do fornecedor.

Clique na aba

Produtos/Serviços:

Aparecerá uma janela como abaixo, com a opção de cadastrar a marca e o preço unitário de cada

produto:

Para imprimir a proposta, clique no botão:
tlril lmprimir proposta

Apos cadastrar os dados dos itens, clicar no botão Gravar proposta

p Gravar ploposta

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,CenÍro. Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Brlrbarq Paraná-
E-mail - licitacao@.nsb.or.gov.br - www.nsb.Dr.sov.br

Nome'

lAv Puaná

Cidade'

lCidade Tal

E.mail TeleÍonc

§ lectrar

BGEPF

lrr, 
-_*

Bailo

lCentro

1s9,9999-99999

IPH.I laszoooooo

Númeto Eomplemento

UF, CEP

posé Santos

EndercÇo

| 
Íep*entônlô@empresaleste.com.bÍ

'canpos obrigdórios

a'Representante a

Fabrica 2

N! ltem 0me l.Jn.M áx. Marca Unitário T

lFrüiaitu'ôl.,l unÊEiaci$ã'T lProccsso dispensa

001

002

VALVULA 2FL 5071 91

SERVIçO DE MÃO DE OBBA NAVIATUBA DO COHI

Nr Licitação

f---iõoõi6 rTms
Exelcício Modalidade

Lotês PÍoddos/Servbos

tueço Totôl do Lote: 3ü),ü100

Arquivo de Proposta

Entidade

\Proposta.esl

256.0000 Fabrica'l

16.0000

1.0000 PAH
'1.0000 uN

255.0000

45.0000

255.0000

45.0000

@ Dados dolornecedor S §"i,

Quôrtô, 30 de Jàneiío de 2008 V8rsãor 1,1.0,3r

p §ravar proposto rli lmprimir rroposta

Equiplôno sistemôs - www.equiplano.com.br
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O arquivo foi gerado com sucesso!

ATENÇÃO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex: "PP4520í3-ANEXO2_ARQUIVO

DIGITAL DE PROPOSTA.eSI") em um CD ou PEN DRIVE, o qua! será apresentado no

ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar em contato com o Depto de Licitações da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/Pr Fone (43) 3266-8í00 ou no e-mail

licitacao@nsb.pr.qov. br

Proposta gravada em C:\Proposta,esl !!!-u
lnformation E

E-mail - licitacao@nsb.Dr.sov.br - www.nsb.Dr.sov.br
Bárbara, Paraná -
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NOVA SANTA BARBARA 0so
ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO V

DECLARAçÃO DE PLENO ATENDTMENTO AOS REQUTSTTOS DE HAB|LITAçÃO

Prezados Senfiores;

intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) , portador
da RG no.............. e do CPF no.............. declara que "Atende
Plenamenúe" aos requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei

Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

E-mail - licitacao(Onsb.or.sov.br - www.nsb.Dr.sov.br
Santa Brírbara Paraná -
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE GNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO VI

DECLARAçÃO COMPROBATORTA DE ENQUADRAMENTO COMO MTCROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No 45/2013 - SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, que a Empresa... CNPJ
esta enquadrada na categoria............. ......(Pequeno Porte ou Microempresa), bem
como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Gargo
RG

CPF

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.sov.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VII

Pregão Presencial No 45/20í3 - SRP

DEGLARAçÃO (ART. 70, !NC. XXXilt DA CF)

Prezados Senhores:

A empresa inscrita no CNPJ sob no ,

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). portado (a) da Carteira de ldentidade
no e do CPF no DECLARA, para fins do disposto no

incisoV,doarl.27 daLei Federal no8.666, de21de junhodel993,acrescidopelaLei no9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a

partir de quatoze anos, na condição de aprendiz.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

0!2

E-mail - licitacaoíânsb.pr. sov.br - www.nsb.Dr. sov.br
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NOVA SANTA BARBARA
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VIII

DEcLARAÇÃo DE TDoNETDADE

Pregão Presencia! No 45/2013 - SRP

A lt'I:il estabelecida na
no ..............., inscrita no CNPJ

sob no , Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de preponente
do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregáo Presencial No 45/2013 - SRP, instaurado
pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou
contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara" Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.gov.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E GOM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO !X

DEcLARAçÃo oe FATos ruPEDrrvos

Pregão Presencial No 45/20í3 - SRP

(empresa)....

094

A
n4..............
inscrita no CNPJ sob no

estabelecida
no ...............,

, Declaramos, na
qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No 45/2013 - SRP, sob as penalidades legais, que não

^' ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-nos paru a presente licitação.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO X

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial No 45/2013 - SRP

A empresa , com sede na

representada pelo (a) Sr.(a) CREDENCIA o (a) Sr.(a) _,
e C.P.F. no(CARGO), portador(a) do R.G. no para

representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara em licitação na modalidade Pregão
Presencial No 45/2013 - SRP, para eventual aquisição de gêneros alimentícios, podendo formular
lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir
de recursos em todas as fases licitatórias.

Local e data, .

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Obs: Documentos a serem apresentados junto com o Termo de Credenciamento:

a) Em caso de firma individual, o registro comercial;
b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em vigor);

c) Documento de ldentificação;

E-mail - licitacaoíânsb.pr. eov.br - www.nsb.Dr. sov.br

38

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266. 8 I 00, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná -

CNPJ n.o



.ril.'



PR EFEITU RA I'',4UN lCl PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E GOM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO XI

DECLARAçÃO DE REGULARIDADE FISGAL

Pregão Presencial No 45/2013 - SRP

(nome da empresa), com sede na
(ende reço da empresa), inscrita no CNPJ sob o no

licitante no certame acima destacado, promovido pela
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, DECLARA, por meio de seu representante legal

infra-assinado, R.G. No que se encontra em situação regular
perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem

como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital próprio.

Local e data, ..

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Gargo
RG

CPF

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná -
E-mail - licitacaoíânsb.Dr.gov.br - www.nsb.pr.sov.br
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ANEXO Xil

MTNUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçO N.o / - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL NO 45/20í3 - PMNSB

O MUNtcÍPtO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personatidade
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561 .080/000'l-60, com sede na Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centto, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000,
representada neste ato por seu Prefeito, Claudemir Valério, R.G. ..., inscrito no
CPF sob. o no doravante denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com as
Leis N' í0.520/02, N" 8.666 de 21106/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal No

3.555/00. Decreto Municipal no 041/2009 do dia 0410912009, em face da classificação das
propostas apresentadas no Pregão Presencial No 45/20't 3 - SRP, homologada pelo Prefeito
Municipal RESOLVE registrar os preços para aquisição de gêneros alimentícios, conforme
especificado, oferecido pela empresa <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica,

de direito privado, com sede a <FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NUMERO>, município de
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADE>-<FORNECEOOR.CONTRATO#T&UF>, inscrito no

CNPJ/MF sob n.o <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, lnscrição Estadual n.o

, lnscrição Municipal n.o neste ato representada pelo , na

função de , residente e domiciliado na , na cidade de
portador do RG n.o e do CPF n.o , doravante denominado Detentor da
Ata, cuja proposta foi classlficada, observada as especificações, os preços, os quantitativos na

licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, tem entre si justo

e contratado o que se segue:

constituiobjeto desta o," ",.!!LY"t::i:l:ltlT""n""?i=.I:t. de sêneros arimenticios,
conforme especificado no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Presencial No 4512013 -
PMNSB, independentemente de transcriçáo. O Órgáo Gerenciador não se obriga a adquirir os
itens relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l,
podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que,

em igualdade de condiçôes, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 4",

da Lei no 8.666/93, reafirmada no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAçÃO DO OBJETO E PREçOS REGISTRADOS

<ITENS.CONTRATO#T>

CLAÚSULA TERCEIRA - DA UGÊNCIA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a contar da

assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário

Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
<DOTACOES. CONTRATO#T>
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CLAUSULA QUINTA - DA VALIDADE DOS PREçOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (seis) meses, a contar da assinatura
do mesmo, prorrogável não supêrior a 12 (doze) meses, e enquanto a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e satisfazendo os dêmais requisitos da
norma, Art. 57, § 4" da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de validade
desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será
obrigada a adquirir 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 contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu
registro dê preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico,
assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço. A solicitação dos fornecedores
para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de í5
(quinze) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no edital, caso não

aceitas as razÕes do pedido.

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:
- náo aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados

no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- 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 hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas

nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A comunicação do

cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita pessoalmente ou por

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram

origem ao registro de preços.

GLÁUSULA SÉflMA - DAS OBRIGAÇÔES OI EMPRESA VENCEDORA

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

especificações descritas no Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo

solicitado pelo Órgão Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada.

Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) na data do seu efetivo

E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.sov.br
Santa Barbara, Paraná
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pagamento. Corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da aquisição
que se verificarem defeitos resultantes da fabricação, montagem ou ainda que estejam em
desacordo com as especificações 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 após a comunicação, desde que os danos causados não sejam de
responsabilidade do Órgão Gerenciador; Sendo necessário o encaminhamento para troca, ou
qualquer outro procedimento por parte do Órgão 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.

cLÁusuLA orrAVA - DAS oBRrcAçÕes oo MuNrcípro
Caberá a Prefeitura:
- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários do Detentor da Ata às dependências
da Prefeitura, pata a entrega dos materiais referente ao Pregão Presencial No 4512013;
- 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 Orgão Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato Convocatório, em particular,

de seu ANEXO l.

- solicitar que sejam substituídos os materiais, que não atender às especificações constantes no

ANEXO I.

cLÁusuLA NoNA - DA AUToRTzAçÃo PARA AoursrçÃo E EMrssÃo oas
AUTORTZAçOES DE FORNECTMENTO

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso,
pelo Orgão Gerenciador. A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou

cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉGIMA - Do PRAzo DE ENTREGA
O prazo de entrega será de ate 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da emissão da

autorização de fornecimento emitido pelo município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO LOCAL DE ENTREGA
Os materiais 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 o Orgão Gerenciador isento de quaisquer

responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO
Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "à", da Lei Federal 8.666/93;

Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "b", do dispositivo legal supracitado. E

ressalvada ao Órgão Gerenciador a devolução dos materiais, se estes não estiverem dentro das

42

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



v€ t..



d#§h

It*I
-lieÉç_

PREFEITURA IúUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 1S0
ESTADO DO PARANA

especificações exigidas na licitação conforme especificaçóes neste Pregão Presencial em
especial o seu ANEXO l. A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros
documentos indica tão somente o recebimento da mesma pelo Órgáo Gerenciador, sendo sua
confirmação definitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na nota fiscal dos
materiais, relatórios ou outros documentos que se fizer necessário.

GLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do PAGAMENTo
Em até 30 (trinta) dias após a entrega mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da
Certidáo Negativa de Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situação junto ao
FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização
por parte do Detentor da Ata, iniciando-se novo prczo pa? o pagamento. Sendo que a Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante depósito bancário. Deverá
constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N'da conta bancária receptora do depósito,
e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. O Município de Nova Santa
Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizações,
encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do
Pregão Presencial n'45/2013 - PMNSB. Nenhum pâgamento será efetuado ao Detentor da Ata
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a

reajustamento de preços ou a correção monetária.
O Detentor da Ata deverá apresentar quando do pagamento, Certidão Negativa do INSS e do
FGTS, atualizadas, podendo ser permitida apresentação de cópia autenticada ou via internet.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAs coNDIcÕEs GERAIS A SEREM ATENDIDAS
O Detentor da Ata deverá (âo) obedecer às seguintes exigências:
- Fornecer material de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;
- Os materiais cotados devem ser novos, de qualidade, não sendo aceitos materiais
recondicionados, remanufaturados ou recarregados;
- Para os materiais cotados que tenha prazo de validade, o prazo remanescente a partir da data
de entrega não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do prazo total da validade;
- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as especificaçóes
constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao

Código de Defesa do Consumidor quanto às condições dos materiais entregues;
- Efetuar a troca imediata do material entregue, objeto desta ata, que estiver fora das

especificações contidas na proposta, ou em quê se verificarem vícios, defeitos ou incorreções,
sem qualquer ônus para a adquirente.
O Detentor da Ata ficará obrigado a:

Executar o objeto nas condiçóes, no preço e nos prazos constantes desta ata;
Náo contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto
contratado.
Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorizaçáo da

Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Manterem durante a execução do contrato todas as condiçôes de habilitação e qualificaçáo

exigidas na licitaçáo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANçÕES ADMINISTRATIVAS
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

43

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





PREFEITURA IVUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA tDl
ESTADO DO PARÂNA

Lei Federal no 8.666/93 e alterações e no Decreto Municipal n' 041/2009, ao critério da
Administraçáo.
Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, náo mantiverem a
proposta, forem os í.o colocados de cada item e não assinarem 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 critério da Administrâção, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos
causados à Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator:

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

. Cancelamento do registro na Ata;
o Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
o Multa de 't0% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que será aplicada nas
hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
. 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 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, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso fortuito ou

motivo de força maior.
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento da
execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuária,
resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente,
nas seguintes sançôes:

o Advertência;
o 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;
o Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em
atraso, até o máximo de í0% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da
contratação, 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;
. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à

Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos;
Em qualquer hipótese de aplicaçáo de penalidades será assegurado ao fornecedor o contraditório
e ampla defesa.
A aplicação das sançóes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicaçáo de outras,
previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos
causados à Administração.
As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à

detentora da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sançóes cabíveis, sejam estas
administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.
Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;
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b) epidemias;
c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;
d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso às
mesmas;
f) acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais;
g) escassez, 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.

cLÁusuLA DÉcrMA sExrA - DAS DtsposrÇÕes nuers
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial No 45/20í3 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 Leis no 1052012002,
Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes. A homologação do resultado desta licitação não
implicará direito à contratação. A beneficiária que ensejar o retardamento da execução do seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou Íraudar na execução do fornecimento e/ou contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito
prévio 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 promovida a reabilitação perante a propria

autoridade que aplicou a penalidade.

O contratado é 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.

CLÁUSULA DÉGIMA SÉTIMA. Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitação.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será
assinada pelos representantes das partes, Órgão Gerenciador e o Detentor da Ata.

Nova Santa Bárbara, .....de ....... de

(Autoridade Com petente)
Orgão Gerenciador

< FO RN EC E DO R. CO NTRATO#T&N OM E >

CNPJ:
Representante Legal:

Detentora da Ata

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222,Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbara Paraná-
E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.Dr.sov.br
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PREcÃo N' E9/20r3

A Prcg@iÉ Mmicip.l abaixo 6sinada, Dom@do pela PoÍ-
§ia n'. 208/2013 bma público pam o conhecimento dos inteÍes-
sados, o Rsulbdo de Julgamento da licibção em epígmfe, refqentc
"o aquisiçào de roupas e unifomec. RecuÍsos SAMU Fedml, Se-
creuria Municipal dc Saúde", múcads paB 02.07.2013 às 09h00m:

LICITANTE ADJUDICATARIA: TAMA MÂRA PINHEI.
RO ME: Lote l.

GuaBpuava, 2 de junho dc 2011.
DEMSE CÂROLINE PINTO BAIILS

PREFEITURA MUMCIPAL DE MANOEL RIBAS

Aytso DE 
^LTER^çÃoPREcÃo pREsf,NcrAL ti' 2z2or3

A PIefeisÉ dc Manel Ribs bma pública a ah@çào ha
Licibçào m epigmfe - Prccso AdminisrÉtivo No 6712013 - SRp
N" 152013. Foi altemda s dab de ôbetuE do Cerome, que scria no
dia 0208/ll às loh, paE o dis 06/08/13, às loh. Objcro: Contmraçao
de emprsas poE aquisiçào de medicamenbs gsais, mareri8is hos-
piblars, kis ifftuenbis, produtos odontológicos e laboÍôtoriais.
Infomações: Dept" Municipal de Licitrçâo, fone (43) 3415-1223.

Mânocl Ribâs, 29 de Julho dc 2013.
AMARILDO CÂRNEIRO DE CARVALHO

pregociro

PREFEITURA MI.JMCIPAL DE MARQUNHO

Àvl§o DE LtctTAÇÁo
TOMAD^ DE PREÇOS N.00520t3

PROCEDIMENTO LICITÂTóRIO If O52,2OI3
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N'OO5/2OI]

O Municipio dc Múquinho, Esbdo do Paraná, TORNA PÚ-
BLICO, pam conhecimenb dos intercssados, que se en@nm abeía a
licibqão na modalidade TOMADA DE PREÇOS, cu,b objero é EXE-
CUÇAO DO RESTANTE DA PAVIMENTAÇAO COM PEDRAS
IRREGULARES, CALÇADAS, MEIO.FIO E DRENAGEM CON-
FORME CONTRATO DE REPASSE }f 030t624.59/2009. CELE-
BRADO-ENTRE A UNIÀO FEDERAL, POR INTERMÉbIO DO
MINISTÊRIO DAS CIDADES, REPRESENTADA PELA CAIXA
ECONOMICA FEDERÁ,L E O MUMCIPIO DE MARQUINHO, DE
ACORDO COM A PLAMLTIÀ, CRONOGRAMA § MEMORIAL
DESCRITM, ANEXOS DO EDITAL, encerando-se o pruo pam
recebirnento dos envelopcs da P_ROPOSTA DE PREÇOS e dos DO-
CI,MENTOS DE HABILITAÇAO no dia l6 de agosto de 2011, às
14:00 horu, com data de abemn, dálise e julgmenos do pc
posbs prcvish para o dia 16 de agosto de 2013, às 15:00 ho6. Os
interesados, em paf,icipaÍ do prcsente ccme licita!óÍio, dcverào
ÍetiÉÍ o EDITAL, mediante assinatum de pÍotocolo, no Depanomenro
de Licihçôs, sito a Rua Sele de SetembÍo, s/no, Cenm, CEP:
85.168{00, relefone (42) 1648-1102, Municipio de Marquinho, Es-
hdo do PaÍsná, até às 17:00 hoEs do diâ 15 de agosto de 2011.

MaÍquiúo-PR, cm 29 dc julho de 2013.
LUIZ CEZAR BÂMSTEL

PÍcfcito

PREFEITURA MI.JNICIPAL
DE NOVA SANTA BÁRBARA

4VTSOS DE _LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N? 43/20I3.

Objeto: Aquisiçào de 0l (um) veiculo automotor, zeÍo km.
Tipo Menor preço.
RECEBIMEMO DAS PROPOSTAS: dâs 0t ho6 do dia
0l/08/2013 às 07h59min do dia l3l0t/2013.
ABERTURA DAS PROPO§TAS: das 08 horm às 08h59min do dia
ll/08/2013.
INÍcto DA sEssÀo DE DrspUTA DE pREÇos: às 09:00 ho6 do
dia ll/0t/2013, poÍ meio dc Sistcma de hegâo Elehônico (liçitações)
da Bolsa de Licitações e Leilôes do B6il, \w.bll.org.br "Ac6so
IdentiÍicado no linl - licibções".
Píeço Márimo: R§ 37.000,00 (r.inb e sete mil Í@is).
Infomaçôes ComplemenbÍG: podeÍào seÍ obtid6 em hoÉío de
exp€di€nE na PÍefeituÍa Municipal de Nova Sanh Bárbara, sito à Rua
Walfrcdo Bittencouí de MoE6 n'222, pclo fone: (0xt 43.3266-
8100), ou por E-mail: licibÉo@Nb.prgorbr

PREGÃO PRESENCIÀL N? 46120I3 - SRP

Objeto: Aquisição dc materiais dc limpqa, higienc pesoal c ou-
trcs.
Tipo: MenoÍ pÍcço, poÍ itcm.
Reccbimenb dos Envelopes: Ak às 13:30 hoÉs do dia l5i0t20ll.
Inicio do Prc8âo: Diâ 15/08/2013, às 14:00 horu.
PEço máximo: R§ 119.895,05 (cento e de&nove mil, oiocenms e
noventa e cinco reais e cinco centavos).
lnfomâções Complemcntars: poderào ser obridd em hoÍiÍio de
expedients na Prcfeitun Municipal de Nova SanE BáÍbaÍa, sito À Rua
Wôlfredo Binehcoun de Momes no 222, pelo fone: (oxx 41. 3266-
8100), por Email; liciacao@nsb.prgoubr ou pelo site
ww.Nb.prgovbr

PRf,GÃO PRESENCIAL NI 44120I3.

Objeto: Aquisiçào de coninas, tipo pmiana.
Tipo: Menor prcço, por lote.
R4cbimento dos envelopes: Até Às 13:30 homs do dir 13/08/2013.
Inicio do Prcgâo: Dia lll08/2011 às 14:00 hoÍas.
Prcço Mri{imo: R§ ló.41I,50 (deseis mil, quatÍocentos e oue
reais c cinquenh c6bvos).
Ihfomações Complementars: podcrão seÍ oblids eh hoúrio de
expediente na PrefeituÍâ Municipal de Nova Sanb BáÍbaÍa, silo à Rua
Walfredo Bittcncoun de Moms n'222, pelo fonq (oxx 41. 3266-
8100), ou poÍ Email: licitacao@mb.prgov.br Site
w.nsb.prgovbr

pRf,cÃo pnEsENcrALN'4st!0ú -snp I

Objeto: Aquisição de gêncÍos alimenricios.
Tipo: Menor prcço, por item.
Rccebimcnlo dos Envclopes: Aré às l3h30min do dia 14108/2011.
Inicio do PrcBào: Dia 14108/2011, às 14:00 ho6.
Prcço máximo: R§ 289.955,95 (duentos e oitenh e novc mil, no-
vecentos e cinquenb e cinco rcais o noventa e cinco centavos).
Infomâções ComplementaÍes: poderào sca obtids em honirio de
expedienrc na Prcfeitura Municipal de Nova Ssnb BáÍbara, siro à Rua
Walfredo Binmcoun de MoB6 n'222, pelo [one: (oxx 43. ]266-
8100), poÍ Email: licibcâo@nsb.pigov.br ou pelo silc
wunsb.pr.gov.br

Nova Santa Bárbara, 26 de Julho dc 20ll
EDUARDO MONIANHER DE SOUZA

I\cgoeiÍo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIN}IAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOM^DÀ DE PREÇOS N? 7/2013

OBJETO: Reromado da execuçào d6 obns na Unidade Bá-
sica de Saúde Vargem Grande. TIPO DE LICITAÇÃO: Mflor PÍeço.
VALOR MAXIMO: R$ 464.682,94. ENTRECA E ABERTURA DOS
ENVELOPES: dia 20/08/2011, às 09:00 homs. EDITAL: Eskrá dis-
ponivel sos intcrcssados, no site h(pylM.pinhais.pr.gov.br, no link
Licirações, do dia 10/07/2013 ao dia l4l08/2011. Ii'IF-ORMAÇÔES:
poderão seÍ obtids no site ou p€lo rclefone (041):3912-5277, dil
08:00h às l2:00h e d6 l3:00h às l7:00h.

I,inhais, 29 de julho de 2013
LUIZ COULARTE ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NOKIE

AVTSO DE CREDENCIAMf,NTO N? 3/2013

OBJETO: Confabçào de EmpÍosa paÍa terceiriaçào de scruiços dc
Plantõ6 Médicos (clinico Geml) dc 12 (doze) hom no Hospital
Municipal Setmbrino Zago, Acompanhamento d€ paciente e auiilio
em clruÍgEs.
ABERTURA: l9 de agosto de 2013 - 09:30 hons.
LOCAL: Sala de licihçõs da PÍefeisE Muicipal, sisada
r Rua Waldmar dos Sanros, 1197, centro, pclo fone 44-3462.1515.

Qucrência do None-PR, 26 de julho dc 2013
CARLOS BENVENUTTI

Prefeito

^vlsos 
DE R-EABERTURA DE LrCtT,\çÃO

PRECÃO PRE§ENCIAL N' 4ól20I3.

O Municipio de Qucrência do Node. PaÍmá, tom. público
que rolizaÍá prccedimenro liçibrório na modalidade PÍegão
Prcsncial da seguinrc foma: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PÀ-
RA CLINICA DE FISIOTERAPIA E CONTRATAÇÀO DE SER-
VIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ÔNDAS CUR.
TÀS.
ABERTURÂ: 09 DE AGOSTO DE 2013 - 09:10 HOR^S
LOCAL: Sâla dc licitações d0 PrefeiNÉ Municipal, siuada a
Rua Waldemú dos Setos, 1197, Centu, fone 44-3462,1515.

PRECÃO PRE§ENCIAL N! 4El20I3 - SRP

O municipio de Querência do Norc, Pdaná. toma público
que realizaá pÍocedimento liciEtório na modclidade PÍegào PÍsen-
ciÀl - SRB da seguinre folm: MenoÍ Prcço por ltm,
OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA QE PRESTAÇAO DE
SERVIÇOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇAO, LEVANTAMEN.
TO PLAMALTIMETPJCO COMPLETO, LEVANTAMENTO TO-
POGRÂFICO COM MAPEAMENTO.
ÂBERTURÁ: 09 de agosto de 2013 - 14:30 homs.
LOCAL: Sala de licitações da PrefeituB Municipal, siuada a Rua
Waldemú dG Sútos, 1197, centro, Írclo fone 44-3462.1515.

Querência do Noíc-PR, 26 dc julho dc 2013.
CÂRLOS BENVENUTTI

Prefeito

PREFEITURA MUMCIPAL DE SANIA HELENA

4VrSO DE LTCTTAÇÃO
PREGAO PRESENCIÀL N! 85/20I3

Modalidade: Prcgâo Preencial tf 852013. Tipo: Menor
PÍeço Uniririo do ltem. Objeto: Contmtaçào de emprcsa pâm aprc-
senbçáo de peça teotml, confecçào de folden e filmagem para evento
ÍefeÍente a Semsna Nacional da Pessoa com Deficiência organizada
pela AssoctAÇÃo DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIÕNÂIS -
APAE e conf6çào de bannd com pedestal contendo bEsâo do

municipio paB expoÍ em evchtos da municipalidade. Abcnm: A
sessáo de procssomento do Pregáo sená reâliada no audibrio do
Paço Municipal situado a Ruâ Pamguai, 1401, no dia, lZ0tl/2013 âs
14:00, no Municipio de Sanb Hel€n.. Edihl: O c.demo de InstruçõG
pam Licibção, será mreguc aos intcresudos pelo Depaíamento de

Avrso DE RETIFICÀÇÃO
PRECÃO PRESENCI^L N! l6i/2013

Retificaçào Íef@nte âs sglinbs publicações, coúhEs no
Diário Oficial da União, Seçào 3 Página 199 do Dia 0l DE JIJNHO
DE 2013 rcfeÍente à Adjudicaçào e HomoloSação do Pregào PÍc-
social nr l8i/2013.

Onde se lê: os lotes 0t e ll pam empr6a MMW PRO-
DUTOS IIOSPITALARES LTDA

Leia-e: o lote 08 psm mprea EFETIVE PRODUTOS MÉ-
DICOS HOSPrALÂ,RES LTDA e o lote ll p.Ía a mprcsa ICTUS
COMÉRCIO DE PRODUTOS ODOTTO HOSPITALARES LTDA.

As derois disposiçôs pemanecm inaltqadas.

Guampuava, 25 de junho de 2013.
ROBERTO DE ALMEIDA GEMICNAM

AsscssoÍ Especial de Gabinetc

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDAÍ DO SUL

Àvlso DE LtctTAÇÃo
TOMÂDA DE PREÇOS N' 4/2013

O Municipio de Jundiai do Sul, PaÉná, toma público que
fani rcaliar dl0:0lho6, do dia 09 de agosb de 2013, na sede da
Prcfeitum Municipsl de Jundiai do Sul, À Pmço Pio X, n". 260,
licibçào na modalidade de TOMÀDA DE PREÇOS, sob regime de
mpÍeihd. do tipo reioÍ preço globâI, que tm como objeto à

conEahçào de Emp6a pam €x@uçào de obú ns coNtruqão de 88
módulos sanitários, no bairo sssatamsto matida (zona üal) e no
municipio - c6tre, confomc pÍojeto técnico erecurivo/FuNÂSA,
pare integEnE do prcsente tomada de preços. As desp6s paÍa
ex6ução do objeb da Tomâda de Prcços em epigÍafe coreÍão I
@nEs dos r@uMs Íinoceircs prcvenimtes dâ Uniâo Fedeml, atm-
vés da Fundação Nacional de Saúde - FUNASÀMS e se necessário,
com recuÍsos pópÍios do Municipio, @nfome Lenesoluçeo n". 418
de l7 de dezmbrc de 2013. A d@umen6çào complm se mconm à

dispGiçào dos intssdos, podendo ser rctiÉda junto a Comissào de
Licibçào. ConEro pclos fones: (43) 3626-1485 e 1490 - Bmôl 23,
Locâl: Prefeiturâ Municipal de Jundiai do Sul, Pmça Pio X, n'. 260,
Cenfto, Jwdiai do Sul-k Os envelope dwerào sÍ enEegues na
sede dô PÍefeiNÉ até o dia 09 de ago$o de 2013, às 10:00 horm para
prcmolo, iniciando-se o julgamento às 10:01 horru do mesmo dia,

Jundiai do Sul, 24 dc julho dc 2013
JOANA D'ARC GUIMARÃES DA SILVA

Presidentc da Comissào I'emanenrc dc Licitaçâo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA

AVISO DE LICITÀÇÃO
PREGÀO PRESf,NCIAL Ni 32/2013

EDITAL DE PREGÃO PRESENCTAL N'032/2013- PMJ.
TIPO: Menor Prcço Clobal. Naturea: PÍesencisl. O Mutricipio de
JssaÍa toms Público paÍs conhecimento dos intmssados, a ra-
lizaçâo de Licibçâo, no dia 12 de Agosto de 2013, às 15100 hr, na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, confomo abâixo Íelacionado:
OBJETO: Aquisiçâo de umo Pá CafiegâdeiÊ, nova, sobrc rcdâs,
aniculada, com potên.ia úinima de 100 CV çohfome aprovação da

Caixa Eçonômica FedgÍal no PÍocesso 040lll0-14. A Psta Técnica,
çom o inteirc boÍ do Edibl e seus Íspcctivos modelos, adodos e

anexos, podeÍão *Í examinados no endcaeço Av Princesa lzabel, n"
120, pÍédio da PrefeituÉ Municipal de JusaE, no horário das 08:30
hs às ll:30hs e das ll:10 hE às 17:00 hrs. Â retirada do ediral deve

ser feiu no msmo endereço e horários supÉcitados. InfomaçõG
adicionais, dúvido e pedidos de *cl0Íeciúfrtos, deverào seÍ d!
rigidos ao Núclo de Àpoio à Comi$ào Pemanente de Licitsçào no
mdúoço lciM mencioüdo ou pelo t€lefondfax (44) 362t-1212, ou
"e-mail": liciocao@juw.prgov.br Psço Municipal de JusaE,

Em 26 dc julho dc 2013.
MOACIR LUIZ PEREIRA VAIENTINI

PÍcfeito
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