
PREFETTURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. Walter Guimaráes da Costa no 512, Fone/Fax (043) 266-1222 - CNPJ N.o 95.561.080/0001-60

E-mail: pmnsb@onda.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

do Codostro Nocionol de Empresos lnidôneos e Suspensos (CEIS), no

sentido de verificor se o empreso hobilitodo nÕo esto declorodo

inidôneo poro porticipor de certome licitotório, conforme comprovonfes

onexos.

Até o presente momento nÕo ho informoçÕo

do Comissõo Permonente de LicitoçÕo do interposiçÕo de recursos

odministrotivos ou judiciois contro o procedimento em ondomento,

rozÕo pelo quol encominhe-se o outoridode superior poro que decido

sobre o homologoçõo ou nõo do processo.

É o porecer, S.M.J

Novo Sonto Bórboro, 17 de setembro 2.0.l5

no
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REFEITURA MUN!CIPAL
t

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

Exmo. Sr.
CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitação na modalidade "PREGÃO PRESENCIAL" n." 4712015 -

SRP, para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou náo deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, 24 I 09 l2Ol5.

?abio Gomcs
015/201s

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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REFEITURA MUNICIPAL ,
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAçÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 4712OI5. SRP

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro (09) do ano

de dois mil e quinze (2015), em meu Gabinete, eu Claudemir Valério, Prefeito

Municipal, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da

Licitaçáo Pregão Presencial n.o 4712OL5, destinado ao registro de preços para

eventual aquisição de cortinas, tipo persiana, a favor da empresa que

apresentou menor proposta, sendo ela: MAURO MENDES - VIDRAçARIA - ME,

CNPJ no 04.988.298/0001-40, num valor de RS 13.5OO,OO (treze mil e

quinhentos reais), para que a adjudicação nele procedida produza seus jurídicos

e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

legais pertinentes.

rto
pal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Z 43.3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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Sexta-Felra,25 Setem

Poder

Executivo

Ano lll
IMPRENSA OFICIAL -
Lei n" 660, de 02 de abril de 2013.

pReeÃo pnesexcleu n'+zlzors - snp

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro (09) do
ano de dois mil e quinze (2015), em meu Gabinete, eu
Claudemir Valério, PreÍeito Municipal, no uso de minhas
atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação
Pregão Presencial n." 4712015, destinado ao registro de preços
para eventual aquisição de cortinas, tipo persiana, a favor da

^ empresa que apresentou menor proposta, sendo ela: MAURO
MENDES - VIDRAçARIA . ME, CNPJ n' 04.988.298/0001-40,
num valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), para
que a adjudicação nele procedida produza seus jurídicos e
legais efeitos,

Dar ciência aos interessados, observados as
prescrições legais pertinentes.

Claudemlr Valério
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL N" 48/2015. SRP

Claudemir Valório
PreÍeito Municipal

A presente ERRATA ó ora levada a efeito para retificar
parcialmente o Termo de Homologação do Pregão
Eletrônico n" 46/2015, publicado no Diário Oficial do
Município, edição no 601, em data de 2410912015:

ONDE SE LÊ:
Num valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais).

LEIA-SE:
Num valor de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil
reais).

Esta Errata integra o respectivo processo de Pregão
Eletrônico n" 4612015 para todos os efeitos legais, sendo
publicada da mesma Íorma que se deu o texto original. Os
demais atos permanecem inalterados.

Nova Santa Bárbara,25 de Setembro de 2015.

Claudemir Valério
Prefeito Mu

Referente ao Contrato no 055/2013
Concorrência Públlca no 00í/2013.

PARTES: MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa
jurídica de direito publico interna, inscrita no CNPJ sob o no
95.561.080/0001-60, com sede administrativa na Rua Walfredo
Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representada pelo Senhor
PreÍeito Municipal, Sr. Glaudemir Valério e a empresa SONIA
REGINA CORSI VICENTE - ME, com sede na Rua Zacarias
Lemes Gonçalves, n" 3í3 - Centro, na cidade de Nova Santa
Bárbara, Estado do Paraná, com inscrição no CNPJ sob n"
14.197.52210001-30, representada neste ato pela Sra. Sonia
Regina Corsi Vicente.

OBJETO: Cessão de uso de um prédio industrial, denominado
de Barracão lndustrial com 100 mts2, situado na Rua Walfredo
Bittencourt de Moraes, n' 820, Vila dos Trabalhadores, no
Município de Nova Santa Bárbara.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Mais 12 (doze) meses, ou seja, até
24t09t2016.

VALOR DA LOCAçÃO: R$ 100,00 (cem) reais mensais.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Angelita Oliveira Martins Pereira,
OAB-PR n'48857.

DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO: 25losl2o15

Documento assinado por Certiíl€do
Digital - Nova Santa Bárbara Prefeitura Municipal:
SS5O1OSOOOO16O-lC SERASA- Sua autenticidade é

gaÍantida desde que visualizado atíavés do site:

http://ww.tra[spuenc iaDarana.com.br/doe$b/

Diário Oficlal Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n'222 - Cenlro

Fone/Fax: (43) 3266-81 00
E-mail: diaí.ooÍicial@tsb pr.gov.br

MunicÍpio,de'Nova Santa Bárbarâ r Pâraná

N' 602 - Nova Santa Bárbara, Paraná

E t EDiário

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro (09) do
ano de dois mil e quinze (2015), em meu Gabinete, eu
Claudemir Valério, Prefeito Municipal, no uso de minhas
atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação
Pregão Presencial n.o 48/2015, destinado ao registro de preços
para eventual registro de preços para eventual aquisição de
materiais de limpeza, higiene pessoal e outros, a favor das
empresas que apresentaram menores propostas, sendo elas:
FRANCIELE JESSICA KODAMA ARAUJO 041032999í6,

_ CNPJ n' 20.793.882/0001-05, num valor de R$ 25.994,86 (vinte
- e cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis

centavos), HOME CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
- ME, CNPJ n'20.398.697/0001-08, num valor de R$ 37.889,24
(trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e
quatro centavos), CAMPOS & GAVA LTDA - ME, CNPJ n"
75.652.305/0001-87, num valor de R$ 40.739,90 (quarenta mil,
setecentos e trinta e nove reais e noventa centavos), FLAVIA
ROBERTA DE CARVALHO RODRIGUES - ME, CNPJ n'
17.641.3841000'l-24, num valor de R$ 37.382,72 (trinta e sete
mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos), D
MTLLE INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA - EPP, CNPJ n' 12.148.000/0001-12,
num valor de R$ 45.567,89 (quarenta e cinco mil, quinhentos e
sessenta e sete reais e oitenta I nove centavos) e INVICTA
ALIMENTOS LTDA - ME, CNPJ n' 72.272.149/0001-30, num
valor de R$ 52.428,3í (cinquenta e dois mil, quatrocentos e
vinte e oito reais e trinta e um centavos), para que a adjudicação
nele procedida produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as
prescrições legais pertinentes.
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rr e dá outÍas providências.
lntermunicipal de Saúde do Nortê do
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) No. 28/2015
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Pregão Eletrônico n.o 46/20Í5, dêstinãdo eo registro do preços para eventuâl
aquisiÉo de umcaminhão, acopladocom colelorocompacladordg lixo, a íavor
da empÍesa que aprosênlou menor proposls, sendo sla: KONRAD PARANA
COMERCIO OE CAMINHOES LTDA, CNPJ n'10.546.678/0002-09, numvãtor
de R$ 255.000,00 (duzentos s cinquenta e cinco mit reais), para quo a
adjudioação nele proc€dida produza seus.Juridicos e legais efoitos.

Darciência aos interessados, observados âs prescÍições legaig pertin€nles.
Claudemlr Valérlo . PreÍolto Munlclpal

TERMO OE HOMOLOGAçÃO
PREGÃO.PRESENCIAL NO 47'20í5 . SRP

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mâs de setembro (09) do ano de dois mil s
quinze (2015), em meu Gabinela. eu Claudomir Valédo, Prefeito Municipel, no
uso d€ minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licilaçáo
Progão Presencial n.' 471201 5, desünâdo ao rsgistro de preços para eventual
aquisição dê cortinas, tipo persiâna, a favorda empresa qu6 aprêsêntou mênor
proposte, sendo ela: MAURO MENDES - VIDRAÇARIA - ME, CNPJ n'
04.988.298/0001 -40, num valoí d€ R$ 13.500,00 (trezo mil € quinhenlos rÊais),
para que a ãdiudicaÉo nele procedida produze seus jurldims e legais efeitos.

Darciência aos interessados, obsoNadosas ptescriçôes lêgais p6runêntos.
Ciaudemir Valório - PreÍolto Munlclpal

TERMO DE HOTI'IOLOGAçÂO
, PREGÃO PRESENCIAL NO 48/20.15. SRP

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês C, setembro (09) do ano d€ dois mil ê
quinzs (2015), em meu Gabinetê, eu Claudemir Valério, Píofeito Municipal, no
uso de minhas atribuiç6es legais, HOMOLÔGO o procedimento da LiciteÉo
Pregâo Presencial n.o 482015, destinado so Íêgistro dê pr6ços pare svontual
Íegistro de pÍeços para €ventual aquisição dê materiais ds limpeza, higi€nB
pêssoal e outÍog. a fávor dá§ empresa§ gue aprcsênlarâm maÍxnês pÍopo§las,
sendo elãs: FRANCIELE JESSICAKODAMAARAUJO M103299S16. CNPJ n"
20.793.882y0001-05, num veloí de R$ 25.994,86 (vinte e cinco mil, novocontos
e novonlâ e quatro reais e oitenta e seis csntavos), HOME CLEAN COMERCIO
DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ n' 20.398.697/000148, num valor de R$
37.889,24 (t inta e sete mil, oitocentos e oitenta e nov€ r6ais e vinte e quatro
cênlavos), CAMPOS & GAVA LTDA - ME, CNPJ n' 75.652.305/0001 -87, num
valor de R$ 40.739,90 (quarenta mil, solecentos e tÍinta e nove ísais e novenlra
centavos), FLAVIA ROBERTA DE CARVALHO RODRIGUES - ME, CNPJ n"
17.64Í.384/0001-24, num valor de R$ 37.382,72 (tÍinta e sete mil, tr€zentos e
oitenta e dois reais e setenla e dois centavos), D MILLE INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTOA - EPP, CNPJ n.
12.148.000/0001-12, num valor de R$ 45.567,89 (quarenla B cinco mil,
quinhenlos e sessonla e s€t6 reais e oitenla e nove centiavos) € INVICTA
ALIMENTOS LTDA - ME, CNPJ n' 72.272j491@01-30, num valor de R$
52.428,31 (cinquenta e dois mll, quatrocôntos e vints € oilo reâis e lrlnla o um
cenlavos), para qu6 a edjudicação nêlo procodida produza sou§ jurldicoE e
legais eÍeitos. Dar ciência eos interessados, observados as prescÍições legais
pertinentes.

Claudomlr Valérlo - Prefôlto Munlclpal

EXTRATO DAATA DE REGISTRO DE PREçO N.O 111/20Í5 - PMNSB
REFERENTEAO PREGÃO PRESENCIAL NO45'2015 - PMNSB

OBJETO - Registro de pregos para €ventual aguisiÉo dê cescos d€ boüjâo

sásde cozinha. VALIDADE DAATA:De2410912O15 à23/03120í6.
BENEFICÁRIA DAATA: AF R COMÉRCIO DE GAS

)
r de Crédito Suplementar no exerclcio CIIPJ sob no' 11.'360'889/0001-34

Rua José Mendss de Moraes, I 79 - çEP:86250000 - Bairro: Centro, Nova
Senta Bárbara/PR.

RESPONSÁVEL
48857 DO

Angelita
OBJETO E

Pereka, OAB-PR n"
REGISTRADOS

t, l-,

'a dotação. tem origem na previsão
: 001
m vigor na data ds sua aprovação
iso - Dlretor Prêsidênte
rêa - Dirotor Secrelárlo
iretor Financelro
)iretor de Relaçôes Públicas
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ATA DE REGISTRo DE PREçO N.o 1í3/20í5- PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL NO 47120í5 - PMNSB

O MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito púbtico intemo, inscrita no

CNPJ sob n0 95.561.080/0001-60, com sede na Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, RG n'
4,039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563,691.409-10, doravante denominado Orgão Gerenciador, em

conformidade com as Leis N' 10.520102, N'8,666 de 21106/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal No

3.555/00. Decreto Municipal n0 041/2009 do dia 04/09/2009, em Íace da classiÍicação das propostas

apresentadas no Pregão Presencial N0 4712015 - SRP, homologada pelo Prefeito Municipal RESOLVE registrar

os preços para eventual aquisição de cortinas, tipo persiana, conÍorme especiÍicado, oferecido pela empresa

MAURO MENDES VIDRACARIA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no.

04.988.298/0001-40, com endereço àAvenida Presidente Kennedy, 256 - CEP: 86240-000 - Bairro: Centro, São

Sebastião da Amoreira/PR, neste ato representada pelo Sr. Mauro Mendes, inscrito no CPF sob n0.

806.835.099-34, RG n" 53858996, doravante denominada beneficiária da Ata, cuja proposta foi classiÍicada,

observada as especificações, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e

condições abaixo estabelecidas, tem entre sijusto e contratado o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, o registro de preços para eventual aquisição de cortinas, tipo
persiana, conÍorme especiÍicado no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Presencial No 4712015 - PMNSB,

independentemente de transcriçã0. O Orgão Gerenciador não se obriga a adquirir os produtos relacionados dos

licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitação especíÍica para

adquirir 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 n0 8.666/93, reaÍirmada no art. 70, do Decreto n0 6,906/03.

cLÁusuLA SEGUNDA- ESpEcrFrcAçÃo D0 oBJETo E pREços REGtsrRADos

SULA TERCEIRA . DA VIG IA

0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eÍicácia legal após a publicação do seu extrato no Diário OÍicial do MunicÍpio de Nova Santa

Bárbara' 
CLAúSULA QUARTA- DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRA

As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação

1

Lote

001

I 5267 lPersiana vertical em poliéster 90 mm lnrOutnTE lu' lt so,oo lso,oo
lCor de referência "Tropical Mescla". I I I I

13.500,00

TOTAL 13.500,00

2350 los.oor,1o.301,o34o.2034 lo lr.t.so,so.oo.oo lDo Exercício

los.oot.1o.301.o34o.2034 lsoe ls.s.oo.so,oo.oo lDo Exercício2360

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, 'E 43.3266.8100, X - 86.250-000

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

TENS

:ote tem produto/serviço Marca do
produto

Unidade

Ce

medida

Quantidade )reço

rnitário

)reço

otal

DOTACÔES

Cônta da
despesa lFuncional 

prog ramática lFonte de recurso lNatureza da lGrupo da Íonte

I ldespesa I
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2365 08.001.10.301.0340.2034 324 3.3,90.30.00,00 Do Exercício

2370 08.001.10.301.0340.2034 3.3.90.30.00,00 Do Exercício

2430 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2440 08.001.10.301.0340.2034 303

2450

Z3óU

2590

2640

2650 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2660 08.002.1 0.301.0370.2037 495 3.3.90.39,00.00 Do Exercício

2670 08.002.1 0.301.0380.2038 498 3.3.90.30.00.00 Do Exerclcio

2700 08.002.1 0.304.0390.2039 497 3.3.90,30.00.00 Do Exercicio

2710 08.002. 1 0.304.0390.2039 497 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

cúusuLA outNTA. DA VAL|DADE DOS PREçOS

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

pronogável não superior a 12 (doze) meses, ênquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a

Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art, 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art. 4 do

Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Preíeitura Municipal de

Nova Santa Bárbara, náo se obriga a adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo

Sistema de Registro de Preços, podendo Íazê-lo através de outÍa licitação quando julgar conveniente, sem que

caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas beneÍiciárias, ou, cancelar a Ata, na ocorrência

de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, gârantidos à beneficiária, neste caso, o contraditôrio e

a ampla deÍesa.

CúUSULA SEXTA . DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

A Ata de RegistÍo de Preços poderá ser cancelada pêla Administração:

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores registrados;

- pelo Ôrgão Gerenciador, quando caÍactêrizado o interesse público. 0 Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo especiÍico, assegurado o contraditório e ampla

deÍesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos Íortuitos 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 objeto. A solicitação dos foÍnecedores para cancelamento dos

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

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

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

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

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

- por razóes de interesse público, devidamente motivadas e justiÍicadas;

- não cumprir as obrigaçÕes deconentes 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;

2
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loo.oot.ro.aor.os+o.zos+ lo

ls.s.so.sg,oo.oo lDo Exercicio

108.001.10.301.0340.2034 I32s 13.3.90.39.00.00 lDo Exercicio

108.002.10.301.0360.2036 1495 lr.r.so.so.oo.oo lDoExercicio

loe.ooz.ro.sor.oroo.zoso l+ss lg. s.so.lg.oo.oo lDo Exercicio

lo8.oo2.1o.301.o37o,2037 1495 13.3.90.30.00.00 lDo Exercicio

log.oo2.1o.301.o37o.2037 1496
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- 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 Íeita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS oBRIGAÇÔES DA BENEFICIARIA DA ATA
A Adjudicatária obrigar-se-á a:

Fomecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especificaçÕes descritas no Termo de ReÍerência,

bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado peb Ôrgão Gerenciador, responsabilizando-se

inteiramente pela entrega inadequada. Manter-se regular (documentação obrigatoria não poderá estar vencida)

na data do seu eÍetivo pagamento, Corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da

aquisição que se veriÍicarem defeitos resultantes da fabricaçã0, montagem ou ainda que estejam em desacordo

com as especiÍicações deste Edital; Responder por todo o ônus referente à entrega do objeto, tais como, fretes,

impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, Íiscais 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, eÍetuando os necessários ajustes ou reparos sem ônus para o Órgão Gerenciador,

no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a comunicaçã0, desde que os danos causados não sejam de

responsabilidade do 0rgão 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 conerá por conta do Detentor da Ata, bem como o deslocamento de seus técnicos até a Prefeitura.

cLÁusuLA orrAVA - DAs oBRrcAçôES Do MUNrcÍpro

Caberá a PreÍeitura:

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

para a entrega dos materiais referente ao Pregão Presencial No 4712015;

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

Detentor da Ata;

- aprovar, quando necessário, o cronograma fisico deÍinitivo da entrega dos materiais, apresentado pela licitante

vencedora;

- rejeitar os materiais, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo 0rgâo

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

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

CLAUSULA NONA - DA AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA

A entrega do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Orgão

Gerenciador. A emissão das autorizações de entrega, sua retiÍicação ou cancelamento, total ou parcial, seÉ

ig ualmente autorizado pelo org ão requisitante,

o prazo de entresa,,j:ll,:',f,3Íi#â.'i,?,,?]Hffi:"1ffi:â:ffi:;J.',. rornecimento emitido

pela Prefeitura, caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o

próximo fornecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na legislação e neste

edital,

cúusull DÉcrMA pRrMErRA. D0 LocAL DA TNSTALAçÃo

0s produtos deverão ser instalados na Secretaria Municipal de Saúde, Sito a Rua Antônio Joaquim Rodrigues,

S/N, Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sexta-Íeira, com seguro, Írete, carga

J

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
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e descarga inclusos no valor da mercadoria, Íicando a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de
quaisquer responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Do PAGAMENTo

Em até 30 (trinta) dias apos a prestação dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da

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

da Fazenda Nacional (PGFN), reÍerente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)

por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçoes sociais previstas nas alíneas

"â", 'bu e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuiçoes instituídas a título de

substituiçã0, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao

FGTS. Na existência de debitos junto aos órgãos citados, a PreÍeitura aguardará a regularização por parte da

beneÍiciária da Ata, 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 Íiscal o nome do banco,

agência e o No da conta bancária receptora do deposito, 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

leiou nos termos do Pregão Presencial n' 4712015 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado a beneficiária

da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a

reajustamento de preços ou a correção monetária.

CúUSULA oÉClue TERCEIRA - DAS coNDIcÔES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

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

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

- Assumir inteira responsabilidade pela enkega do objeto, de acordo com as especificaçoes constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneÍiciária da Ata ficará obrigada a:

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

- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a entrega do objeto.

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

Prefeitura Municipalde Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execução da ata todas as condiçoes de habilitação e qualificação exigidas na licitaçã0,

CúUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS SANçOES ADMINISTRATTVAS

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;

o Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de recusa do 1.0

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

. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de Íornecimento incompleto ou em atraso, até o

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

valor correspondente ao Íornecimento não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

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

. 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 fomecedor o contraditorio e ampla

defesa.
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A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causados à Administraçã0.

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à beneficiária da Ata,
podendo, entretanto, conÍorme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas ou
penais, previstas na Lei n0 8,666/93 e alterações.

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

a) greves;

b)epidemias;

c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

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

f) acréscimos de volumes ou modiÍicações substanciais nos materiais;

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

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

Município.

CúUSULA DÉcIMA QUINTA.Do coNTRATo
Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no parágraÍo 40 do artigo 62 da

Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substitui-los os seguintes instrumentos:

a) este Edital com seus anexos;

b) as Propostas de Preços;

c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

Se o classificado para o item não apresentar situaçâo regular quando da emissão da Nota de Empenho, ou

recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante, observada a ordem de classiÍlcação,

para substituí-la em igual prazo e nas mesmas condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim

sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis previstas neste Edital,

cLÁusuLA DÉcrMA sExrA. DAS DrsposrçôEs FrNAls

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencia! N0 47120í5 e as propostas das empresas classiÍlcadas em

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

observância das disposições constantes das Leis n0 1052012002, Lei 8,666/1993 e demais legislações

pertinentes' 
.LAUSULA DÉcrMA sÉTrMA. 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 licitaçã0.

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

representantes das partes, Orgão Gerenciador e a Ata.

PreÍeito Mun Competente

382-0 SSP/PR

5
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Mauro Mendes

Empresa: Mauro Mendes Vidraçaria Me

CN PJ : 04.988.298/0001 -40

Beneficiária da Ata

,.n.rffiezende
Secretária Municipal de Saúde rResponsável pelo acompanhamento da ata

6
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1 1,4,

OBJETO - Registro de preços para eventual aquisição de cortinas,
tipo persiana.

VALIDADE DA ATA: De 28/09/2015 à21t03t20i6.

BENEFICÁRN DA ATA: MAURO MENDES VIDRACARIA ME

CNPJ sob no. 04.988.298/000140

Avenida Presidente Kennedy, 256 - CEP: 86240-000 - Baino: Centro, São

Sebastião da Amoreira/PR.

RESPoNSÁVEL JURÍDICO: Angelita Otiveira Martins pereira, OAB-pR
n" 48857.

ESPECTFTCAçÃO DO OBJETO E PREÇOS REGTSTRADOS

OBJETO - Registro de preços para eventual aquisição de materiais
de limpeza, higiene pessoal e outros,

VALIDADE DA ATA De 28/09/2015 à2710312016.

BENEFICÉRN DA ATA: FRANCIELE JESSICA KODAMA ARAUJO

041032999í6

CNPJ sob no. 20.793.882/0001 -05

Rua Vereador Anelio Luzzi, 271 - CEP 86220-000 - Bairro: Conj Assai,

AssaÍ/PR.

RESPoNSÁVEL JURÍDICO: Angetita Otiveira Martins pereira, OAB-pR
n" 48857.

ESPECTFTCAçÁO DO OBJETO E PREÇOS REGTSTRADOS

Documento assinâdo por CertiÍlcado Digital - Nova Santa
Bárbara ProÍeitura Municipal: 95561080000160-AC
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Do: Gahinete AUTORIZAçÃO Ne 4312015
Nova Âmérica da Colina, aos 25 tle selembro de 2015.

Para: Dep De Contabilidade / Financeim.
Prezado Senhor; solicito a emissão de 02 dlárias no valor de [t 920,00

em nomc de ERNESTO ALEXANDRE BÁSS0, Prefeito Municlpal, para viagem à

cidade de Curitiba - PR, nos dias 28/09/?.015 a 30/09/2015, saindo

aproximadamente às 06:00 homs do dla ?8/09 e retornando aproximadetnente às

l2:00 horas do dia 30/09. utllizando veículo oficial sob plâcas AW5-5290 para

dcscmpenhar as seguintes atividades em favor desta municipalidade:
. Pârttclpâção nas reunlões do GRE§EM§ CÍB Esteduel e moblllração dos

Secretárlos de Saúde e Prefeltos, SANEPA& COHAPÂ& Gablnete do Dep.

Romanelll e Liderança do Goeerno.
Declaro tâmbém que as informações acima descrites,

forarn emitidas pelo Gâbiente ê suas comprovâções estâo suieitas as sanções

previstas nâ Lei ne 296120l+. ERNESTo ALEXANDRE EAsso
Prefelto Munlcipal

ÉXTRAÍO OÂ ATA NE REGI§TRO DÉ PNEçO }I.' IíiI':'OtI . PüHSB
REFEÍ{ÉNÍE AO PRÉGÀO PiÉSÊilCIAL il'{'T2OI5 - P$'SB

OBJÊTO - Rogisko de pre@s ÊaÉ mn&el ãqrls4ào d. @fh6. tlFD p€daú.
VALTDADE LIAATA: 06 2Sr09r2015 à 27l03n0rô.
BENEFICTÁRIA DÀATA: tíAURo M€NoEs vtoRAcARtiA ME
CNPJ !oà n.. 04.988.29&000',1.40
Avenld. Písidêntê KmÍBdy . 256 - CEP: 80240 {00 - Bslrc: Ceilrc , Sào Srhdttâo dt

' 
iiÉdÉouiÀvrL lunÍoEo: Angelita ortveira Madin!$reirá, oÀB.PR n' 4885?.
ÊspÉcrFrcAÇÀo Do oEJEÍo É PREÇOS REGTSÍRÁDOS

EXTRATO DAATA DE REGTSTRO OE PREÇO N.. 11{2015 - PiTNSB
REFERENTE AO PREGÂO PRESEI{CIAL NO 48/20í5 - PüN§B

QBJETO - Registro de preços para êvontuâl âquisiçâo de mâteriais do
limpêza, higienê pessoal e oulros. VALIDADE DAATA: Oe 28/09/2015 à
27 IO'JI2O1A, BENEFICIÁRIA DA ATA: FRANCIELE JESSICA KODAÀ,,IA
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- Reservatório de combustÍvel com capacidade mínima de 200 litros;
Demais itens de série e dispositivos de segurança exigidos por lei.
Adesivado com o brasão do município na porla,
amostra a ser envlada.

COLETOR COMPACTADOR DE L|XO deverá ter;
- Capacidade volumétrica de no minimo 10 m3 de lixo compactado,
- Taxa de compactação mÍnima de 4:1.
- O estribo deve ser tipo grelha antidenapante e retÉtil,
capacidade para acomodar garis.
- Sistema de canegamenlo traseira, tipo de coleta lraseka,
- Sistema de descarga placa ejetora,
- Reservatório de chorume com capacidade mínima de'180 likos,
- Sinalização de acordo com as normas de trânsito, inclusive
giroflex traseiro e alerta sonoro.
- Ciclo de compactação automático com dispositivo de segurança
permita a reversão da operação a qualquer momento.
- Dotado de válvula reguladora de pressão de compactaÉo.
- Dotado de sistema de aceleração automática quando do
do sistema hidráulico e de dispositivo anti-aceleração (via pedal

acelerador do motor) durante o ciclo de compactaçã0.

rOTAL 255.000,00

OBJETO - Registro de preços para eventual aquisição de corlinas, tipo persiana.

VALIDADE DA ATA: De 28/09/2015 à2710312016.

BENEFICIARIA DA ATA: MAURO MENDES VIDRACARIA ME

CNPJ sob no. 04.988.298/000140

Avenida Presidente Kennedy, 256 - CEP: 86240-000 - Baino: Centro, São Sebastião da Amoreira/PR.

RESPONSÁVEL JURíDlC0: Angelita Oliveira Martins Pereira, OAB-PR n'48857.

ESPECIF|CAçÃo D0 OBJETo E PREçOS REGTSTRADOS

ITENS

Lote

001

1

liltS:,ll 
vertical em poliéster 90 mm cor de reÍerência 'Tronicall5267 REQUINTE M' 1 50,00 90,00 13.500,00

TOTAL í3.500,00

OBJETO - Registro de preços paÍa eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal e outros.

VALIDADE DA ATA: De 28/09/2015 à2710312016.

BENEFrcÁRh DA ATA: FRANCIELE JESSICA KODAMA ARAUJO 041032999í6

CNPJ sob no. 20.793.882/0001-05

Rua VereadorAnelio Luzzi, 271 -CÉP:86220{00 . Baino: Conj Assai, Assaí/PR.

RESPONSÁVEL JURíDICO: Angelita Oliveira Martins Pereira, OAB-PR n" 48857

DO OBJETO E REGISTRADOS

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: WalÍrodo Bittêncourt de Morass n' 222 - Cenlro

Fone/Fax: (43) 326641 00
E*nall: diariooÍicial@nsb.pr.gov.br - Slte: www.nsb.pr.gov.br

www.transparonciaparana.com.br/doensb

Lote
001

40 5280 de cano longo 325mm, íono inlerno em poliéster, solado desenho
a definir.Corde fácil limpeza,

IBISEG PAR 26,00 32,00 832,00

00í
76 466 de eucaliplo 1 litro Bactericida, germicida, embalagem

de 1 liko, com a seguinle composiçáo química: óleo de

36 meses da data de Íabricação, registro do Químico responsável e

Bengil

Agua,

etoxilado decloreto dimetinonifenol, moles,9,5 aquil
de Acrílico ealivo,princÍpio dispersão EStireno,copolímero

selo doda Saúde. Embalados em frascos com

BELAQUIMI

CA
UN 230,00 5,08 1 .168,40

Lote Item Código do
produto/serviÇo

Descrição do produto/serviço

lMarca 

do produtc Unidade d9
'medida:

Quantidade Preço
unitário

Preço total

Documento assinado por Certillcado Digital - Nova Santa
Bárbara PreÍeitura Municipal: 95561080000160-AC
SERASA- Sua autenticidade é garântidâ desde que visualirado

à!fa!és do site,; htqp://www,tr0marcrci

TENS

Código do.
roduto/stirvicc

Lote Item Descriçáo do produto/serviço Marca do
produto

Unidade de

medida
luantidade Preço

unitário
Preço
total
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OBJETO - Reglstro de preços para eventual aguisição de cortlnãs,

lipo persiana.

VALIDAOE DAAIA: Do 28/09/20í5 à 27 10312016.

BENEFICIÁRIA OAATA: MAURO MENDES VIORACARIA ME

CNPJ sob no. 04.988.298/000 1-40

Avenida Presidentê Kênnêdy, 256 - CEP: 86240-000 - Bairro: Centro, São

Sebastião da AmoreireúPR.
RESPONSÁVELJURIDICO: Angelita Oliveira Martins Pereira, OAB-PR n'
48857

ESPECTFTCAçÃO DO OBJETO E PREçOS REGTSTRADOS

LUBUCIíáIUITR|MESTRAL po Ex't'RATo DAATA DE REctsTRo oE
PRECO N.o 11lU20'15 - PMNSB

BEf-ERENTE AO PREGÃO P

OBJETO - Reglstro dê preços pãra oventual aquisição de maleriais de

limpeza, higienê pessoal e oulros..

VALIDADE DAATA: De 28/09/2015 à 2710312016.

BENEFICIÁRIA DA ATA: FRANCIELE JESSICÂ XODAMA ARAUJO

041 0329991 6

CNPJ sob no. 20.793.882/0001-05

Rua Vereador Anelio Luzzi, 271 - CÊP:86220{00 - Bairro: Conj Assai,

AssailPR.
RESPONSÁVEL JURiOICO: Angelita Oliveira Martins Pereira, OAB-PR n"
48857

ESPECIFICAçÂO bO OBJETO E PREçOS REGISTRADOS

ÍEblàe0 Mêdh& (I5 x 95 r 0,8

8).

pládrco laB Lixo ddf,ljlid 1 m
Padem 5

8l

Lixo dmEibÍ 30fi|
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L iro hGIidâí 30
q b.ffi Cdn ireítftsçáo

Pc,te cm 100 mdôú

zu E!!çAÇÁe -18!!4_E_s rRALpo_E
DE PRECç) N.o í16

REFERENTE AO PREGAO PRE§
OBJETO - Registro de prêÇos para e\
limniaza, higiene pessoâl e outros.
VALIDADE DAATA: De 28/09r201 5 à 2
BENEFICIÁR|ADAATÀ: CAMPOS & (

CNPJ sob no. 75.652.305/000 1 -87
Avenidã Jose Ventura Pinto, 720 -

Fernando, Londrina/PR.
RESPONSÁVEL JURÍDtCo: Angetira I

48857.
ESPECTFTCAçÂO OO OBJETO
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t4 Â CIDADE REGIONÂt Edição: 11

Prefeitura Municipal de Nova Sani

GERAL

PUBLIcAcÃo TRIMESTRAL DO EXTRATO DAATA DE REGISTRo
oE PRECO N." í't3/2015 - PMNSB

u§E

OBJETO - Registro de preços para eventual aqulslção de cortinas,

tipo pêrsiana.

VALIDADE DAATA: De 28/09/2015à 2710312016.

seNErtctÁnra oAATA: MAURo MENDES vtDRAcARtA ME

CNPJ sob no. 04.988.298/0001 '40

Avenida Presidentê Kennedy, 256 - CEP: 86240-000 - Bairro: CentÍo, São

Sebastiãoda AmoreiÍa/PR.
RespoxsÁveuJUnlDtCO: Angelita Oliveira Martins Pereira, OAB-PR n'
48857

ESpEoFrcAçÀo Do oBJETo E pREços REGtsrRADos

PÚBLIC.TCÂI.J.TRIMESTRAL DO EXI'R.ATO DAATA DE REGISTRO OE
PRECO N,c 114/20't5 - PUNSB

REFERENTE Ao PREGÃo PRESENCIAL N.48/2015 - PMNSB

OBJETO - Registro de preços pera êventual aquisição de materiais de

limpeza, higiêno pêssoal6 outros,

VALIDAOE DAATA: De 28/09/2015à 2710312016.

BENEFICIARIA DA ATA: TRANCIELE JESSICA KODAMA ARAUJO

041 0329991 6

CNPJ sob no. 20.793.882/0001 -05

Rua Veíeador Anelio Luzzi, 271 - CEP:86220-000 - Bairro: Conj Assai,

Assai/PR
Rf spONsÁveu.lURiolCO: Angelita Olivêirâ Martins PêÍeira, OAB-PR n"
48857

EsPECIFIcAçÃo Do oBJETO E PREçoS REGISTRADoS

limjaza, higiene pessoal e outros.
VALIDAOE DAATA: De 28/09/2015 à 27103120
eeHrrtoÁnlAoAATA: cAMpos & GAVA L'l
CNFJ sob no.75.652.305/0001 -87
Avenida Josê Ventura Pinto, 720 . CEP: 8r
Fernando, Londrinâ/PR.
RESPONSAVEL JURIDICO: Angelita Oliveira I

48857.
ESPECIFTCAçÃO DO OBJETO E PRE(
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CHEK LIST

MODALTDADE: pneOÃO - REGTSTRO DE PREÇOS

( ) ELETnôuco §IfnesENctAL
n' V?r ?et/1

129

NO ESPEcrFrcaçÃo DOC OBS.
1 Capa do processo ot(
2 Ofício da secretaria solicitando OK
3 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação) OK
4 Contabilidade à Licitação (Resposta dotação) bV
5 Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) ol(
6 Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) oK
7 AutorizaÇão do Prefeito para abertura OK
I Portaria nomeação da Comissão de Licitação/ Portaria

nomeação da Comissão de Pregão
oK

I Resumo do Edital oK
10 Parecer Jurídico (Edital) oK
11 Edital completo OK
12 PublicaçÕes (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade

Regional/ Diário Oficial Eletrônico/ Em alguns casos:
Diário da União).

OK

13 Publicação Mural de Licitação (TCE) oçí
14 Documentos de Credenciamento OK
15 Propostas de PreÇo ,-K
16 Documentos de habilitação ót(
17 Ata de abertura e iulgamento OK
18 Proposta final das empresas vencedoras bK
19 Licitação ao Jurídico (Resultado da Licitação) ot(
20 Parecer Jurídico (Julgamento) aK
21 Licitação ao Prefeito (HomologaÇão) (2K

22 Homologação do Prefeito OK
23 Publicação da Homologação (JornalA Cidade Regional/

Diário Oficial Eletrônico) 0K
24 Ata de Registro de PreÇos
25 Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços (Jornal

Regional/ Diário Oficial do Município)
26 Se houver aditivo:

26.1 Ofício da secretaria solicitando aditivo
27 Se o aditivo for de preço:

27.1 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação).
27.2 Contabilidade à Licitação (Resposta dotação)
28 Termo aditivo
29 Publicação do Extrato do Termo Aditivo (Jornal Regional/

Diário Oficial do Município)

Bárbara" Paraná - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br


